
 

  

KALLELSE 1(3) 

   

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2023-03-29 kl:10:00 

Plats: Regionens hus, sal A 

  
Ärenden 
1 Budgetseminarium kl:10:00-12:00  
2 Upprop och val av protokollsjusterare  
3 Fastställande av dagordning  
4 Föregående mötesprotokoll  
5 Anmälningsärenden ANA 2023/7 
6 Anmälan av delegationsbeslut  ANA 2023/8 
7 Ändring av DSO dataskyddsombud 2023/704 
8 Inkomna remisser, promemorior och motioner  
9 Kurser och konferenser  
10 Frågor  

Informationsärenden och aktuellt 
11 Aktuell information  
12 Intern kontroll 1 - Månadsrapport ANA 2023 2023/24 
13 Verksamhetsplan 2023 - Verksamhetsområde 

Regional utveckling 
2022/74 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
14 Årsredovisning 2022 med bilagor 2022/84 

Beslutsärenden för nämnden 
15 Sammanfattning regionövergripande intern 

kontrollplan 2022 
2021/2331 

16 Remissversion - Strategi för hållbar 
besöksnäring i Jönköpings län 2023–2030 

2023/379 

17 Resursförstärkning, Smålandsleden 2023/615 

18 Hemsändningsbidrag - Sävsjö kommun 2023/160 
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19 Hemsändningsbidrag - Vetlanda kommun 2023/281 

20 Hemsändningsbidrag - Eksjö kommun 2023/297 

21 Hemsändningsbidrag - Nässjö kommun 2023/679 

22 Remiss - Nytt system för statsbidrag till 
studieförbundens verksamhet 

2022/3361 

23 Projekt - Förstudie Yrkestrainee 2.0 2023/707 

24 Medel till konsultcheckar och verifieringsmedel 
2023 

2023/542 

25 Val - Tage Karlssons stiftelse 2022/2739 

Övrigt 
26 Övriga frågor  
   
Kallade 
 
Ordinarie ledamöter: 
Kerstin Hammar (M) ordf. 
Thomas Lindén (M) 1:e vice ordf. 
Per Eriksson (C) 2:e vice ordf. 
Aneth Amundson (S) 
Carina Stende (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Adam Starck (S) 
Irada Söderberg (S) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Madalina Ebbesson (BA) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
Per Danielsson (KD) 
Hans Jarstig (KD) 
Mari Hultin (L) 
 
Adjungerad: 
 Lena Danås (V) 
 
 
 

För kännedom 
 
Ersättare: 
Johnny Wismén (S) 
Tina Gardestrand (S) 
Vlada Dimoski (S) 
Linda Vestman (S) 
Rolf Sjöstrand (S) 
Anders Gustafsson (M) 
Sam Kharazmi (M) 
Kamran Sairafi (M) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Jan-Ove Lipponen (SD) 
Anders Wennblad (SD)  
Jan Eric Victor (KD) 
Håkan Johansson (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Vakant (L) 
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Tjänstemän: 
Jane Ydman, regiondirektör 
Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef  
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter: 
Irene Tengberg Herrstedt, SACO 
Carina Thållén, ersättare  

 
Regionråd: 
Rachel De Basso (S) 
Thomas Gustafsson (S) 
Tommie Ekered (M) 
Kerstin Hammar (M) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Maria Frisk (KD) 
Per Eriksson (C) 
Jimmy Ekström (L) 
Mikael Ekvall (V) 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 48-74 

Tid: 2023-03-07 kl. 13:00  

Plats: Grand Hotel, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 61  
 
Direktiv och tidplan för budgetarbete inför 2024 
Diarienummer: RJL 2023/17 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Fastställer direktiv för regionstyrelsens och nämndernas arbete med 
budget med verksamhetsplan 2024 och flerårsplan 2025-2026, med 
föreslaget tillägg. 

Sammanfattning  
I direktivet redovisas tidplan för budgetprocessen samt hur regionstyrelsens 
och nämndernas budgetförslag ska utformas. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att ett tillägg görs i tidplanen för budgetarbetet om att 
Vänsterpartiet lämnar sitt budgetförslag inför beslut i regionfullmäktige den 
29 augusti. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller regionstyrelsen föreliggande förslag, med 
föreslaget tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Regionledningskontoret HR 
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård 
Regionledningskontoret Regional utveckling  
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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Region
Jönköpings län

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)

2023-02-13 RJL 2023/17

Regionstyrelsen

Direktiv budget med verksamhetsplan
2024 och flerårsplan 2025-2026

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

�‡ Fastställer direktiv för regionstyrelsens och nämndernas arbete med budget
med verksamhetsplan 2024 och flerårsplan 2025-2026.

Sammanfattning
I direktivet redovisas tidplan för budgetprocessen samt hur regionstyrelsens och
nämndernas budgetförslag ska utformas.

Information i ärendet

Inledning
Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av Region Jönköpings
läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma
nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska till fullmäktige upprätta förslag till
budget. Direktivet för arbetet ayseende budget med verksamhetsplan 2024 sarnt
flerårsplan 2025-2026, lägger tidplan för budgetarbetet i styrelsen och närnnderna
samt beskriver hur styrelsens och nämndernas budgetförslag ska utformas.

Planeringsförutsättningar
Utgångspunkten för styrning av verksarnheten är att genom god hushållning
förverkliga visionen. Det innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
kostnadseffektivt och med en finansiering sorn långsiktigt garanterar
verksamheten. Genom god hushållning med offentliga rnedel skapas värde för
länets invånare.

Budgetarbetet utgår från Region Jönköpings läns vision och värderingar. Budget,
verksarnhetsplan och flerårsplan redovisas enligt styrmodellen Balanced
Scorecard (BSC). BSC formuleras i fern perspektiv utifrån strategiska mål,
frarngångsfaktorer, uppdrag och systemmätetal.

Konkretiseringar från den Regionala utvecklingsstrategin och planen Tillsammans
möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård samt övriga planer och program
ska tas med i budgetarbetet.
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N Region
~VP Jönköpings län

TJÄNSTESKRIVELSE 2(7)

RJL 2023/17

De grundläggande värderingarna ligger till grund för strategiska mål,
framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom verksamheternas olika
perspektiv.

�‡ Styrelsen och nämnder ska gå igenom och vid behov föreslå förändringar
ayseende strategiska mål, framgångsfaktorer, uppdrag samt systemmätetal
för regionfullmäktige att följa.

Finansiella förutsättningar
De finansiella förutsättningarna för år 2024 utgår från den ekonomiska flerårsplan
som finns i beslutad budget för 2023. Det finansiella målet i beslutad budget
innehåller aft antal bärande principer:

�‡ varje generation bör bära kostnaderna för den service som den beslutar om
och själv konsumerar,

�‡ fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter,
�‡ över tid finansiera investeringarna med egna medel,
�‡ resultatnivå som klarar konjunktursvängningar och framtida åtaganden-

pensioner, investeringar och finansiering av verksamheten.

Det övergripande finansiella målet innebär:
�‡ skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till

verksamhetens nettokostnader och investeringsutgifter,
�‡ finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen

ska täcka finansiella kostnader ayseende pensionsskulden,
�‡ det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över

tidsperioden 2015-2025.

Eftersom den beslutade budgeten bygger på förutsättningar från 2022 behöver
hänsyn tas till nya omständigheter. En sådan är att SKR har uppdaterat sin
skatteunderlagsprognos sedan budgeten beslutades.

SKR:s skatteunderlagsprognos
Sveriges Kommuner och Regioners senaste skatteunderlagsprognos är från
februari 2023.

Den bygger på antaganden om hur samhällsekonomin utvecklas de närmsta åren.
Månatlig statistik visar att svensk BNP föll i fjärde kvartalet 2022. Prognosen
för helåret 2023 är att BNP blir 1 procent lägre än året innan. Hushållens
konsumtion samt vikande bostadsinvesteringar är det som tydligast bidrar till
produktionsminskningen. I hög grad följer utvecklingen rned svagare
resursutnyttjande ränte- och inflationschocken 2022. I år blir KPIF-inflationen
fortsatt hög, men den beräknas falla tillbaka, bland annat till följd av lägre
energipriser. Ett högre ränteläge (jämfört med åren före 2022) är dock här för att
stanna. Detta höjer KPI inflationen 2023. Korta marknadsräntor stiger ytterligare i
år då centralbankernas styrräntor höjs. KPIF-inflationen beräknas mot slutet av
2023 ligga nära målet om 2 procent och inflationen 2024 (både KPI och KPIF)
bedöms bli låg. Ett svagt konjunkturläge frarnöver kommer att dämpa inflationen.
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(7)

RJL 2023/17

Någon snabb "rekyl" mot starkare konjunktur kan knappast förväntas rned
anledning av att perioden av ovanligt hög inflation går över. Prognos för BNP
tillväxten för 2024 beräknas till 1,6 procent, för 2025 2,5 procent, medan BNP
tillväxten antas bli något högre för 2026 och hamna på cirka 2,7 procent.

Svensk arbetsmarknad är ännu stark men vissa svaghetstecken kan skönjas.
Ännu är detta en motkraft i konjunkturnedgången men SKR räknar rned att
sysselsättningen börjar minska i år. Prognosen är att andelen arbetslösa stiger till
8,2 procent som årsgenomsnitt i år (7,5 procent 2022). Efter två år av
lågkonjunktur (2023-2024) antas en återhämtning följa, där produktion och
sysselsättning växer snabbt.

När ekonomin fortsätter att bromsa in under 2023 minskar även ökningstakten av
skatteunderlaget och blir lägre än genomsnittet de tio senaste åren.
Den höga inflationen påverkar skatteunderlaget på olika sätt. Bland annat stiger
pensionerna till följd av högre prisbasbelopp (främst garantipensionerna). Den
stora effekten kommer dock genom att skatteunderlagets köpkraft urholkas. De
senaste tio åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i
genomsnitt. Under 2023-2026 ökar nu det reala skatteunderlaget med 1 procent i
genomsnitt. 2023 står ut som ett mycket svagt år och det reala skatteunderlaget
minskar med nästan 3 procent. Det är först 2025 som SKR:s prognos visar att det
reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 års nivå igen.

Nominellt och realt skatteunderlag
Procentuell förändring

5

4

3

2

1

-1

2

2002 2004 2006 2003 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

leP r's« — Nomme11 elk] regeleffekt —  - Reatt

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Under årets budgetprocess kommer SKR att lämna flera skatteunderlags-
prognoser, regeringens vårproposition kornrner att läggas fram och andra faktorer
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TJÄNSTESKRIVELSE 4(7)

RJL 2023/17

i omvärlden som påverkar budget och verksamhet kommer att presenteras. En
uppdaterad flerårsplanekalkyl för Region Jönköpings län tas fram till
regionstyrelsen den 9 maj 2023. Utifrån SKR:s senaste skatteunderlagsprognos
kan ändå antas att de finansiella förutsättningarna kommer att vara i nivå med de
som ligger i beslutad flerårsplan, möjligen något bättre. Dock är osäkerheten stor
gällande kostnadsutvecklingen ayseende effekterna av inflationen framförallt
gällande pensionskostnaden för 2024.

Ekonomiska ramar 2024
Nämndernas budgetarbete ska utgå från den budgetram som är lagd flit- budget
2023 med flerårsplan 2024 - 2025. Indexering fdr pris- och löneökningar med
utgångspunkt från LPIK kommer att ske och behöver inte beaktas av nämnden.
Huvudinriktningen är liksom tidigare att förändringar som initieras i nämndernas
budgetarbete behöver ske utan att nya budgetmedel tillförs till följd av det
ekonomiska läget.

Styrelsens och Nämndens driftbudget
Av nämndens budgetförslag ska framgå förslag till eventuella
förändringar/omprioriteringar mellan utgiftsområden. Om det firms
verksamhetsbehov med utgiftsökning som nämnden bedömer är mycket svåra att
prioritera inom ram ska en beskrivning ges i budgetförslaget enligt följande:
- vilket resultat ska åstadkommas med utgiftsökningen,
- omfattning i miljoner kronor,
- vilka överväganden kring prioriteringar som nämnden gjort,
- hur optimeras befintliga resurser, vilka åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra
omfördelning inom ram,
- konsekvenser om verksamhetsbehovet/utgiftsökningen inte kan prioriteras.

Investeringar
Beslutad budget för 2023 omfattar en investeringsplan för fem år.
Regionstyrelsen har att bereda vilket investeringsutrymme som ska anslås för
�����������P�H�G���H�Q���S�O�D�Q���I�|�U���n�U�H�Q�������������²�������������n�U�V���L�Q�Y�H�V�W�H�U�L�Q�J�V�E�H�K�R�Y��

Av styrelsen och nämndens budgetförslag ska framgå:
- en beskrivning av inriktningen fdr hur investeringar inom nämndens område
behöver prioriteras för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning.
Som underlag lämnas en förteckning över såväl beslutade/pågående objekt som
objekt under planering.

Direktiv för arbetet

Underlag i budgetarbetet
För respektive styrelse och nämnds budgetförslag kommer förvaltningen att med
utgångspunkt från beslutad budget för 2023 ta fram ett gemensamt underlag med
beskrivande texter samt pågående arbete/uppdrag. Strukturen i budgeten kommer
att ytterligare att ses överför att få ett tydligt och sammanhållande dokument. I
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RJL 2023/17

budgeten ska strategiska mål, framgångsfaktorer, uppdrag med beskrivning och
systernmätetal anges.

I budgetarbetet beaktas redan tidigare utlagda uppdrag vid konkretisering av
eventuellt tillkommande uppdrag. För att budgeten ska betraktas som ett komplett
förslag ska rnaterialet lämnas i angivet forrnat. I annat fall ska det tydligt framgå
att budgetförslaget utgör ett ändringsyrkande.

Ett viktigt underlag för styrelsen och nämndernas budgetprocess är, utöver det
skriftliga gemensamma underlaget enligt ovan, den genomgång av viktiga frågor
som sker vid nämndernas och styrelsens internat för budget. I beredningen ska
dessutorn följande underlag beaktas.
�‡ ���%�X�G�J�H�W���R�F�K���Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W�V�S�O�D�Q�������������P�H�G���I�O�H�U�n�U�V�S�O�D�Q������������ ��������
�‡ �� �c�U�V�U�H�G�R�Y�L�V�Q �L�Q �J�� �� �� �� ��
�‡�� �)�|�U�l�Q�G�U�L�Q�J�D�U���L���R�U�Q�Y�l�U�O�G���R�F�K���O�D�J�V�W�L�I�W�Q�L�Q�J���� �U�H�J�L�R�Q�D�O�D���R�F�K���Q�D�W�L�R�Q�H�O�O�D

överenskommelser/ riktlinjer
�‡�� �0�R�W�L�R�Q�H�U���V�R�U�Q�� �E�L�I�D�O�O�L�W�V���D�Y���U�H�J�L�R�Q�I�X �O�O�P�l�N�W�L�J�H
�‡���%�H�V�N�U�L�Y�Q�L�Q�J�D�U���D�Y���I�|�U�l�Q�G�U�D�G�H���Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W�V�E�H�K�R�Y��

Budgetförslagets utformning och innehåll
�‡ Styrelsen och nämndernas budgetförslag ska ha en långsiktig/flerårig

inriktning med fokus på de frågor som kräver politiska inriktningar
�‡ Styrelsen och nämndernas budgetförslag ska vara på en övergripande nivå

De ska tydligt framgå förslag till strategiska rnål, framgångsfaktorer,
uppdrag samt systemmätetal på fullmäktigenivå. Dessa ska utgå från vad
som är viktigt att uppnå inom balanced scorecards fem perspektiv utifrån
ett invånarperspektiv. För att ytterligare följa verksarnhetens utveckling
kan styrelsen och nämnderna besluta om rnätetal på styrelse/nämndnivå
när beslut tas orn budget- och verksarnhetsplan (oktober 2023).

�‡ Förslag till regelböcker vårdval, färdtjänst med mera samt taxor och
avgifter.

Pågående revideringar av program
Ett arbete pågår rned att ta II-am en strategi för hållbar besöksnäringsstrategi i
Jönköpings län 2023-2030. Planen kornmer enligt tidplan att beslutas i
regionfullrnäktige under året. En regional cykelplan håller på att arbetas frarn och
den kommer enligt tidplan att beslutas under hösten 2023.

Regelböcker för vårdval
I sarnband med överlämning av grundunderlag i rnars lämnas också förslag till
regelböcker för vårdval. Den ekonomiska rumen för de två vårdvalsornrådena
prirnärvård respektive specialiserad ögonsjukvård beräknas under vårens process
och är klar till nämndens förslag.
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RJL 2023/17

Regler för sjukresor och färdtjänst
Närnnden för trafik, infrastruktur och miljös budgetförslag ska innehålla principer
för eventuella förändringar i regelverket för sjukresor, och fårdtjänst (inklusive
riksfårdtjänst). I samband med överlämning av grundunderlag i mars lämnas
också förslag på detaljerade regelverk.

Taxor och avgifter
Ansvarig närnnd för respektive taxa/avgiftsområde lägger fast principer för
eventuella förändringar under vårens budgetprocess. Närnndens budgetförslag ska
innehålla dessa principer. I samband med överlämning av nämndens förslag i maj
lämnas också förslag till detaljerade taxor och avgifter.

Tidplan

Datum Aktivitet

2023-02-07 Uppstart budgetarbetet med läget i länet och
ekonomiska förutsättningar.

2023-02-21--22 (FS, TIM) Nämndernas internat.
2023-03-01--02 (ANA)

2023-03-07--08 RS internat. Regionstyrelsen beslutar om direktiv
för styrelse och nämnder. Länspensionärsrådet och
länsfunktionsrådet.

2023-03-31 Regionledningskontoret lämnar det gemensamma
underlaget för nämndernas samt styrelsens
(planeringsförutsättningar, gemensamt)
budgetförslag till partiföreträdare.

2023-05-09 RS: Ekonorniska förutsättningar utifrån vårprop
samt SKR:s skatteunderlagsprognos 18/4 samt
utbetalningsplan. Årlig information om
långsiktiga fastighetsplaner.

2023-05-30 (FS TIM) S, BA, M lämnar budgetförslag inklusive taxor,
2023-06-01 (ANA, TIM) regler för sjukresor och fårdtjänst, vårdvalsböcker
2023-06-07 (RS) i respektive nämnd och styrelse.

Oppositionen lämnar budgetförslag i respektive
närnnd och styrelse.

2023-06-07 (Extra RS-AU Budgetförslag gällande hela budgeten lämnas till
efter RS) RS-AU.
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RJL 2023/17

2023-06-20--21 (FS, TIM,
ANA)
2023-06-26 (extra RS)

Respektive nämnd och styrelse fattar beslut om
budgetförslag.

Juni - 15 augusti Facklig samverkan.

2023-08-16 Regionstyrelsen behandlar budgetförslag ayseende
hela budgeten till regionfullmäktige.

2023-08-29 Regionfullmäktige beslutar om budget med
verksamhetsplan 2024 och flerårsplan 2025-2026
inklusive regelböcker för vårdval, sjukresor,
färdtjänst, taxor och avgifter.

Nämnder och styrelse
oktober i 2023

Budget och verksamhetsplan för respektive nämnd
och styrelse beslutas.

November - december
2023

Verksamhetsområden arbetar med budget och
verksamhetsplan, lämnas till respektive nämnd
och styrelsen i december som ett
informationsärende

Beslutsunderlag
�‡ Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
Regionledningskontoret HR
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret Regional utveckling
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

REGIÖNLEDNINGSKONTORET
/

Jane Ydman
Regiondirektör

god /5(i/l/b"
Maria Berghem
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
29-44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00-14:20  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

Närvarande 
Beslutande Kerstin Hammar (M) ordf. 

Thomas Lindén (M) 1:e vice ordf. 
Per Eriksson (C) 2:e vice ordf. 
Aneth Amundson (S) 
Carina Stende (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Adam Starck (S) 
Irada Söderberg (S) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Madalina Ebbesson (BA) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
Jan Eric Victor (KD) ersätter Per Danielsson (KD) 
Hans Jarstig (KD) 
Mari Hultin (L) 
 

Ersättare Linda Vestman (S) 
Rolf Sjöstrand (S) 
Anders Gustafsson (M) 
Sam Kharazmi (M) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Jan-Ove Lipponen (SD) 
Håkan Johansson (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö §§ 29-38 
Katrin Löwe, projektledare §§ 29-38 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
29-44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00-14:20  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
Linda Byman 

Ordförande 

 
 
 
Kerstin Hammar (M) 

Justerare 

 
 
 
Aneth Amundson (S) 

  
 
 
Mari Hultin (L) 

   
 

 
Protokollet justeras och tillkännages på Region Jönköpings läns anslagstavla senast 14 
dagar efter sammanträdet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 29  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens sammanträde. 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Aneth Amundson (S) och Mari Hultin (L) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 30  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 31  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 32  
 
Anmälan  av informationshandlingar  
Diarienummer: RJL 2023/7 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 33  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Diarienummer: RJL 2023/8 
 
Inga delegationsbeslut finns anmälda till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 34  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per januari 2023 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 35  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• Regionsamverkan Sydsverige Kulturpolitiskt toppmöte 20-21 juni 
Presidiet deltar. 

• Konferens regional utveckling 2023 - skapa bilder med hjälp av 
fakta, statistik och analyser den 11 maj. 
Presidiet har beslutat avstå från deltagande. 

 
Sammanställning och rapporter över ledamöternas deltagande vid kurser 
och konferenser anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 36  
 
Frågor 
 
Inga frågor har anmälts till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 37  
 
Aktuell information 
 
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör informerar: 

• Aktuellt inom ERUF och strukturfonderna.  
• Rekrytering av ny skolchef och kommunikationschef pågår. 
• Organisationsöversyn av avdelningen för regional utveckling pågår. 

 
Informationen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 38  
 
Regional besöksnäringsstrategi för Jönköpings län 
 
Projektledare Katrin Löwe informerar om strategi för hållbar besöksnäring i 
Jönköpings län 2023-2030.  
Strategin syftar till att tydliggöra hur Region Jönköpings län och Smålands 
Turism AB ska arbeta med besöksnäringsfrågor tillsammans med andra 
aktörer för att stärka besöksnäringen och öka länets attraktivitet i linje med 
den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 
 
Nämnden tar beslut om remissversionen av strategin vid nästkommande 
sammanträde. 
 
Frågor besvaras och informationen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 39  
 
Verksamhetsberättelse 2022 
Diarienummer: RJL 2022/84 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• godkänner verksamhetsberättelse för 2022 avseende 
verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan 
för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2022 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-02-15 
• Missiv daterad 2023-01-31 
• Verksamhetsberättelse 2022 Verksamhet inom regional utveckling, 

utbildning och kultur 
• Verksamhetsberättelse 2022 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion – för information 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Eriksson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 40  
 
Budget och verksamhetsplan 2023 -  Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2022/74 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Antar verksamhetsplan 2023 för Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet (ANA) och lägger till handlingarna. 

2. Godkänner förslag till budgeterade anslag 2023 för nämndens 
centrala anslag samt för verksamhetsområde Regional utveckling, 
utbildning och kultur. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget 
och verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025 angivit att respektive 
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget för sina 
verksamheter senast januari 2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-02-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-25 
• Verksamhetsplan 2023 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet (ANA)  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Lindén (M) yrkar för samverkan Region Jönköpings län bifall till 
föreliggande förslag. I yrkandet instämmer Aneth Amundson (S). 
 
Olle Moln Teike (SD) redogör för Sverigedemokraterna ändrings- och 
tilläggsyrkanden som finns redovisade i bilaga 1. I yrkandet instämmer Ulf 
Svensson (SD). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 
Adam Starck (S) yrkar avslag på Sverigedemokraternas ändrings- och 
tilläggsyrkanden i sin helhet, samt yrkar bifall till föreliggande förslag.  
I yrkandet instämmer Fredrik Johansson (S), Hans Jarstig (KD), Per 
Eriksson (C), Irada Söderberg (S), Mari Hultin (L) och Carina Stende (S). 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga finner ordföranden att nämnden bifaller föreliggande 
förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Sverigedemokraterna ändrings- och 
tilläggsyrkanden under proposition, bifall mot avslag, och finner att dessa 
avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - regiondirektör 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2 

16S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 c
a9

cc
cb

b-
6e

a1
-4

be
c-

aa
62

-6
50

21
57

89
5c

0

27



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 41  
 
Intern kontrollplan 2023 - Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2022/3333 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Fastställer intern kontrollplan för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet för 2023. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns riktlinjer för intern kontroll gäller för Region 
Jönköpings läns verksamhet i sin helhet samt för regionens helägda bolag. 
Nuvarande riktlinjer gäller från verksamhetsåret 2023. 
 
I Kommunallagen 6 kap 6§ fastställs vidare att nämnderna ska, var och en 
inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal 
angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-02-15 
• Missiv daterad 2023-02-03 
• Intern kontrollplan 2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Lindén (M),  Adam Starck (S), Mari Hultin (L), Hans Jarstig (KD) 
och Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 42  
 
Fördelning av statsbidrag till regional 
kulturverksamhet 2023 
Diarienummer: RJL 2022/2596 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner förslag till fördelning av statsbidrag och vissa regionala 
bidrag inom kultursamverkansmodellen.  

Sammanfattning  
Kulturrådet har för 2023 beviljat Region Jönköpings län 45 724 tkr i bidrag 
till Kultursamverkansmodellen att fördelas i enlighet med förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag. I jämförelse med 2022 års 
statsbidrag, har Kulturrådet ökat bidraget till Region Jönköpings län med 1 
307 tkr. Den regionala budgeten har förstärkt med 4 %.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-02-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-02 
• Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 

2023 inom ramen för kultursamverkansmodellen, RJL2022/2596 
• Framställan om statliga medel till regional kulturverksamhet inom 

kultursamverkansmodellen 2023, RJL2022/2596 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Adam Starck (S), Per Eriksson (C) och Mari Hultin (L) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 43  
 
Nytt sammanträdesdatum - ANA 
Diarienummer: RJL 2022/1458 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Flyttar nämndsammanträdet från den 21 juni till den 19 juni  
kl: 13:00. 

Sammanfattning  
Sammanträdesplanen för 2023 behöver justeras. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-02-15 
• Sammanträdesplan 2023 RJL 2022/1458 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Lindén (M) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-
44 
Tid: 2023-03-02 kl. 13:00  

Plats: Hooks Herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 44  
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor finns anmälda till dagens sammanträde. 
 
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl 14:20. 

Beslutets antal sidor 
1 
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  2023-03-02 
  Bilaga 
 

 

 
 
Yrkanden | Nämnden för arbetsmarknad- näringsliv och 
attraktivitet 
 

(Pkt 12.3) Verksamhetsplan 2023 

 

Ändringsyrkanden 

Framgångsfaktorer. Vitalt och tillgängligt kulturliv (sid.7) 

Mätetal 

• Publik Smålands musik och Teater 70000 

Nytt mätetal  

• Betalande publik Smålands Musik och Teater 70000 

 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna anser att kulturen som vänder sig till den vuxna delen av befolkningen 
måste bära sina kostnader i högre utsträckning än vad som görs idag. 

 

Framgångsfaktorer. Ett demokratiskt och jämställt samhälle 
(sid.7) 

Uppdrag 

• Utveckla arbetet med att minska oskäliga skillnader i samhället som beror på 
kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung. 

Beskrivning 
Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings län det 
nationella uppdraget att integrera ert jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala tillväxtarbetet. Detta 
kallas jämställdhetsintegrering och är en politisk strategi som Sverige jobbat 
efter sedan 1994. Förutsättningar för kvinnor behöver bli mer jämställda. 
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  2023-03-02 
  Bilaga 
 

 

Arbetsgivare ska sätta lön efter kompetens, inte kön. Fler kvinnor behöver 
också finnas i styrelser och få bidra till innovation. Kunskaper i det svenska 
språket är en viktig nyckel in på arbetsmarknaden och samhället. Region 
Jönköping ska därför samverka med övriga samhällsaktörer för bättre 
språkutbildning. 

Uppdrag 

• Utveckla arbetet med att minska oskäliga skillnader i samhället som beror på 
diskriminering. 

Beskrivning 
Arbetsgivare skall sätta lön efter kompetens. Kunskaper i det svenska språket 
är en vital faktor för att komma in på arbetsmarknaden och samhället. Region 
Jönköping skal därför samverka med övriga samhällsaktörer för bättre 
språkutbildning 

 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna anser att Region Jönköping skall motverka all form av diskriminering 
och kompetensen skall vara den faktor som gäller vid alla anställningar i Region Jönköping. 
 

Framgångsfaktorer: Innovationsstödjande arbete  
(sid.11) 

Uppdrag. 

• Arbeta för att fler företag ägs av kvinnor eller där VD:n är en kvinna. 
 
Beskrivning: 
Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket behöver ändras och  
företagsledarna är i huvudsak svenskfödda män varför företagsamheten 
behöver bli mer jämlik och diversifierad. 
 

• Arbeta för att öka andelen kvinnor i bolagsstyreler 
 
Beskrivning: 
Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket behöver ändras och  
företagsledarna är i huvudsak svenskfödda män varför företagsamheten 
behöver bli mer jämlik och diversifierad. 

 

Bakgrund: 
Sverigedemokraterna är för arbetet med att främja jämlikhet och ser det som naturligt att 
koppling till området görs i verksamhetsplanen.  
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  2023-03-02 
  Bilaga 
 

 

Vi ser dock de två ovanstående uppdragen som orimliga då uppdrag och beskrivning i sak 
och mål inte faller inom regionens åtagande. Det är inte regionens uppgift att reglera hur 
företag formar sina organisationer utan ska alltid stötta företagsamhet i alla former och 
skepnader. 

 

Tilläggsyrkande 

Framgångsfaktorer: Innovationsstödjande arbete  
(sid.11) 

Nytt uppdrag 

• Aktivt arbeta för utbildning och forskning inom kärnkraft i regionen. 
 
Beskrivning  
För att möta framtidens energibehov och miljökrav så behövs kärnkraften. Den 
gröna omställningen kräver höga energibehov. Kärnkraft är det energislag 
som i dagsläget kan möta det behovet. Nuvarande regeringen har öppnat upp 
för nyetablering av kärnkraft i Sverige. Region Jönköping bör vara med i ett 
tidigt skede för att möta upp framtidens behov av kvalificerad kompetens inom 
denna sektorn. Regionen skall föra dialog med berörda instanser för att belysa 
fördelarna att utbildningen förläggs i regionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna Region Jönköpings Län  

Olle Moln Teike Ulf Svensson 
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  2023-03-02 
  Bilaga 
 

 

Jan-Ove Lipponen Anders Wennblad 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Aneth AmundsonKerstin Hammar

Linda BymanMari Hultin

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 c
a9

cc
cb

b-
6e

a1
-4

be
c-

aa
62

-6
50

21
57

89
5c

0

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Aneth Inger Amundson
Date: 2023-03-09 09:09:54
BankID refno:  51bd2add-2f36-4ca4-a26d-4c14354f4ce9

Signed by: Kerstin Marianne Hammar
Date: 2023-03-09 08:17:21
BankID refno:  4eef590f-a779-4237-93d2-ac7219b6726f

Signed by: LINDA BYMAN
Date: 2023-03-09 09:19:21
BankID refno:  829869a7-80f0-4b28-bbc6-16e42da751f5

Signed by: MARI HULTIN
Date: 2023-03-09 09:13:58
BankID refno:  7a1423bc-4ef1-44c9-9735-a54af7a25284

36



 

Sammanställning av anmälningsärenden nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2023-03-29 

 

 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

• Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2023-03-02 
• Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2023-03-15 

 
 

Inkomna handlingar 
 

• RJL 2023/823 Remiss - Förslag till ändringar i vissa av Skolverkets föreskrifter med anledning av att 
vissa skolformer byter namn   
 

Utgående skrivelser 
 

 

Regeringsbeslut 
 

 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

• Året med länsmuseet 2022 
• Direktiv budget med verksamhetsplan 2024 och flerårsplan 2025-2026 

§61 Regionstyrelsen 2023-03-07 Direktiv och tidsplan för budgetarbetet inför 2024 

RJL 2023/7
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Linda Byman2023-03-21

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Region Jönköpings län

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Sekretess: Visas ej

2023-03-29

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2023.3723 Beslut om stöd till IKHP Huskvarna för ungdoms-
EM i moutainbike

Karin Hermansson §4/2023

2023-03-16 IKHP Huskvarna Karin Hermansson

RJL 2023/737 Ansökan - evenemangsstöd ANAV 4.5.4

Lena Bohman

Sidan  1 av 1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 36  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner per februari 2023 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2023-03-01 
 

Utskriven av: 
 

Nina Granström 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Remisser februari 2023 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2023.1558 I Projekt Nässjö-Värnamo, elektrifiering bandel 
817, 732 och 720 i Nässjö, Vaggeryd och 
Värnamo kommun 

Emil Hesse 

2023-02-03  Trafikverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/414  Samrådsremiss för projekt Nässjö-Värnamo, 
elektrifiering bandel 817, 732 och 720 i Nässjö, 
Vaggeryd och Värnamo kommun 
Svar senast 2023-03-08 

REMISS 

2023.1628 I Målbild 2030 för Region Östergötlands 
engagemang i regional busstrafik 

Emil Hesse 

2023-02-06  Region Östergötland RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/465  Remiss - Målbild 2030 för Region Östergötlands 
engagemang i regional busstrafik 
Svar senast 2023-05-12 

REMISS 

2023.1631 I Förslag på nya föreskrifter om reprocessares 
och externa reprocessares skyldighet att lämna 
uppgifter för registrering avseende sin 
verksamhet och sin produkt 

Evelina Örn 

2023-02-06  Inspektionen för vård och omsorg RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/466  Remiss -Förslag på nya föreskrifter om 
reprocessares och externa reprocessares 
skyldighet att lämna uppgifter för registrering 
avseende sin verksamhet och sin product 
Svar senast 2023-03-05 

REMISS 

2023.2185 I 3D-utskrivna medicintekniska produkter Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/588  Remiss - 3D-utskrivna medicintekniska 
produkter 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2188 I Nationellt vårdprogram för 
Bäckencancerrehabilitering 

Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/589  Remiss - Nationellt vårdprogram för 
Bäckencancerrehabilitering 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2191 I Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering   Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- RLK o Verksamhetsnära 
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och sjukvård funktion 

RJL 2023/590  Remiss - Nationellt vårdprogram för 
cancerrehabilitering   
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2193 I Nationellt vårdprogram för indolenta B-
cellslymfom och hårcellsleukemi 

Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/591  Remiss - Nationellt vårdprogram för indolenta B-
cellslymfom och hårcellsleukemi 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2195 I Nationellt vårdprogram för MDS och MDS/MPN Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/592  Remiss - Nationellt vårdprogram för MDS och 
MDS/MPN 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2197 I Nationellt vårdprogram för peniscancer Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/593  Remiss - Nationellt vårdprogram för peniscancer 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2199 I Nationell Min vårdplan peniscancer Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/594  Remiss -  Nationell Min vårdplan peniscancer 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2211 I Nationell Min vårdplan prostatacancer Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/603  Remiss - Nationell Min vårdplan prostatacancer 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2214 I Nationellt vårdprogram för gallstenssjukdom Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/605  Remiss - Nationellt vårdprogram för 
gallstenssjukdom 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2217 I Vägledning för samverkande hälso- och 
sjukvård i hemmet 

Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/606  Remiss - Vägledning för samverkande hälso- 
och sjukvård i hemmet 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2222 I Rekommendation för organisation och 
kompetens inom intermediärvård 

Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/607  Remiss - Rekommendation för organisation och 
kompetens inom intermediärvård 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2224 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
självskadebeteende hos vuxna 

Evelina Örn 
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2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/608  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp självskadebeteende hos vuxna 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2228 I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för depression hos vuxna 

Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/609  Remiss - Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för depression hos vuxna 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2231 I Riktlinje för kongenitala tårvägssjukdomar Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/610  Remiss - Riktlinje för kongenitala 
tårvägssjukdomar 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2234 I Riktlinje för handläggning och behandling av 
tårflöde på grund av nedsatt tårdränage samt 
infektioner i tårvägarna hos vuxna 

Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/611  Remiss - Riktlinje för handläggning och 
behandling av tårflöde på grund av nedsatt 
tårdränage samt infektioner i tårvägarna hos 
vuxna 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2237 I Riktlinje för kall teknik vid tonsillektomi Evelina Örn 

2023-02-15  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/612  Remiss - Riktlinje för kall teknik vid tonsillektomi 
Svar senast 2023-04-14 

REMISS 

2023.2334 I Screening för bröstcancer 2023 Evelina Örn 

2023-02-16  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/632  Remiss - Screening för bröstcancer 2023 
Svar senast 2023-04-10 

REMISS 

2023.2347 I Statens ansvar för det svenska 
flygplatssystemet – för tillgänglighet och 
beredskap Ds 2023:3 

Erik Bromander 

2023-02-16  Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/634  Remiss av rapporten Statens ansvar för det 
svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet 
och beredskap Ds 2023:3 
Svar senast 2023-05-23 

REMISS 

2023.2357 I Från delar till helhet - Tvångsvården som en del 
av en sammanhållen och personcentrerad 
vårdkedja 

Evelina Örn 

2023-02-16  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/637  Remiss - Från delar till helhet - Tvångsvården 
som en del av en sammanhållen och 
personcentrerad vårdkedja 
Svar senast 2023-05-31 

REMISS 
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2023.2603 I Samråd för ny järnväg mellan Byarum och 
Tenhult i Jönköpings och Vaggeryds kommuner, 
Jönköpings län 

Emil Hesse 

2023-02-21  Trafikverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/683  Remiss - Samråd för ny järnväg mellan Byarum 
och Tenhult i Jönköpings och Vaggeryds 
kommuner, Jönköpings län 
Svar senast 2023-03-14 

REMISS 

2023.2740 I Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för 
praktisk tjänstgöring för kiropraktorer utbildade i 
Sverige samt utanför EU och EES 

Evelina Örn 

2023-02-24  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/729  Remiss - Möjlighet att lämna synpunkter på intyg 
för praktisk tjänstgöring för kiropraktorer 
utbildade i Sverige samt utanför EU och EES 
Svar senast 2023-03-17 

REMISS 

2023.2757 I  Remittering av utkast till lagrådsremiss Vissa 
skärpta villkor för 
anhöriginvandring och begränsade möjligheter 
till 
uppehållstillstånd av humanitära skäl 

Linda Löfgren 

2023-02-24  Justitiedepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/730  Remiss - Remittering av utkast till lagrådsremiss 
Vissa skärpta villkor för 
anhöriginvandring och begränsade möjligheter 
till 
uppehållstillstånd av humanitära skäl 
Svar senast 2023-03-31 

REMISS 

2023.2759 I Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (HSLF-FS 2022:40) om on-
linetillverkning och hantering av 
hemofiltrationsvätskor (dialysföreskrifter),  

Evelina Örn 

2023-02-27  Läkemedelsverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/733  Remiss - Föreskrifter om ändring i 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2022:40) om on-linetillverkning och hantering av 
hemofiltrationsvätskor (dialysföreskrifter) 
Svar senast 2023-03-27 

REMISS 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 52  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• Länsteatrarnas Vårmöte den 19-21 april i Visby. 
Presidiet beslutar att Adam Starck (S) ges möjlighet att delta. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 39  
 
Intern kontroll 1 - Månadsrapport ANA 2023 
Diarienummer: RJL 2023/24 
 
Ekonomichef Anna-Gun Grännö redovisar månadsrapport per februari. 
Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på ca 8,5 mnkr efter 
februari månad. 
 
Informationen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Månadsrapport februari 2023  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet (ANA) 

0  0  1  0  av 1 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Diagram 

 
Ekonomi 
i balans 
 
 
 
 

11 534 tkr 
 

 

 
Regional utveckling (ANA) +11,5 mnkr 
A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+8,5 mnkr) 
Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på ca 8,5 mnkr efter februari månad. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 0,8 mnkr och beror bland annat på felaktig 
periodisering som kommer att rättas till i mars. I övrigt följer verksamheten i stort budgeten. 
Verksamheten vid SMoT uppvisar en positiv budgetavvikelse med 0,8 mnkr. Den beror framför allt på lägre 
planerade produktionskostnader jämfört med periodiserad budget. 
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt kulturprojekten visar i stort sett +/-0 jämfört med budget. 
Inom bidragsgivning återfinns en positiv budgetavvikelse motsvarande ca 6,3 mnkr, vilken främst förklaras av att 
periodisering av budget för bidragen och utbetalda bidrag inte överensstämmer efter februari men kommer att 
rättas till i mars. Samtliga bidrag som ska vara utbetalda under perioden är utbetalda. De administrativa 
gemensamma kostnaderna visar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr och beror bland annat på vakant tjänst. 
Naturbruksskolorna är inte anslagsfinansierade och respektive skolas resultat balanseras vid årets slut som 
möter tidigare års upparbetade resultat. Båda skolorna känner av lägre elevintäkter jämfört med budget men har 
goda förhoppningar att fylla klasserna till höstterminen. Det preliminära sökunderlaget ser positivt ut. 
 
B. Regionövergripande ANA (+3 mnkr) 
Här redovisas: 
- Regionala utvecklingsmedel 
- Nämndens egna kostnader 
Den positiva budgetavvikelsen med 3 mnkr förklaras genom att regionala utvecklingsmedel inte är nyttjade i 
nivå med budget. 

Nämndens egna kostnader visar en liten negativ avvikelse. 

49



 
 

 

 

 

 

Verksamhetsplan  
2023 
Regional utveckling (regionledning) 
  

50



Regional utveckling (regionledning), Verksamhetsplan 2(15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dnr RJL 2022/74 
Jane Ydman, Regiondirektör 
RG Regional utveckling (regionledning) 
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 
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Inledning 
Visionen för det regionala utvecklingsarbetet är att år 2035 ska Jönköpings län vara Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga region. 

Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte till länets 
invånare. Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga 
perspektivet, såväl inifrån som utifrån. Tillsammans med strategins mål ska den leda till utvecklingen 
av ett hållbart län med goda möjligheter till boende i attraktiva miljöer. Skapa förutsättningar för 
arbete, företagande, utbildning, bra kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv som ger 
förutsättningar för ett bra liv och god hälsa för alla länsbor. Strategin ska också bidra till att människor 
vill söka sig till och stanna i länet. 

Under år 2022 har vi sett en stor påverkan på länet. Återstarten av näringslivet efter pandemin har 
medfört en stor efterfrågan på personal med yrkeskompetens och arbetslösheten i länet har sjunkit. 
Näringslivet i länet hade klarat pandemin väl och förutsättningarna för återhämtning var goda. 
Samtidigt har hög inflation, höga räntor, höga energipriser och en orolig omvärld medfört att 
utsikterna inför år 2023 är utmanande. 

För att möta utmaningarna både på kort och lång sikt så behöver vi stödja länets näringsliv i 
omställningen till hållbara arbetssätt. För att vi ska nå dit krävs det tillgång till medarbetare med 
relevant och aktuell kompetens och möjligheter att ställa om till klimatneutrala och energieffektiva 
produktionsmodeller. Energiutmaningen är en prioriterad fråga där flera insatser kommer att pågå 
under året. Samverkan i alla led är nyckeln för att åstadkomma goda förändringar. 

Digitaliseringen medför lösningar på många av de utmaningar som länets näringsliv idag står inför. AI 
och nya kommunikationslösningar medför nya möjligheter men kräver också tillgång till relevant 
kompetens och en omställningsförmåga. 

Under året kommer länets första besöksnäringsstrategi presenteras. Strategin tas fram tillsammans med 
länets aktörer och är väl förankrad. Den ger en god och gemensam grund för den fortsatta utvecklingen 
av vårt län som attraktiv destination och utvecklingsplattform för näringen. 

Den nya programperioden för EU:s strukturfonder medför en ökad tillgång till utvecklingskapital. 
Inriktningarna på fonderna stödjer väl det arbete som krävs för att möta länets utmaningar. 

De insatser som Regional utveckling avser att genomföra speglar dessa utmaningar och följer den 
regionala utvecklingsstrategins tvärsektoriella struktur. Genom integrerade insatser och tillsammans 
med länets aktörer kan vi möta de utmaningar som länet står inför och samtidigt bidra till att vi uppnår 
visionen. 

Verksamhetsplanen för Regional utveckling avser avdelningen för regional utveckling inom 
regionledningskontoret. Prioriteringar avseende önskad utveckling för Jönköpings Län är gjorda i 
kapitel "Regional utveckling" i budget 2023. Denna verksamhetsplan innehåller de aktiviteter som 
avdelningen avser att genomföra för att utveckla sin förmåga att genomföra insatser utifrån de 
prioriteringar som av arbetet med att leda och driva den regionala utvecklingen i länet. 

För att leda och driva den regionala utvecklingen i Jönköpings län finns specifika medel avsatta. Det 
är statliga utvecklingsmedel (så kallade 1:1-medel) varav anslaget är den summa som årligen får 
betalas ut för insatser och bemyndigandet är den ram som över tid kan beviljas för insatser. 
Tillkommer gör också regionala utvecklingsmedel (RU-medel). 

Bemyndiganderamen uppgår till 80 mnkr och anslagsramen 27,5 mnkr. 

Utöver dessa kan även särskilda riktade statliga medel tillkomma samt medel från EU:s strukturfonder. 
Dessa kan inte redovisas då Region Jönköpings län inte har att besluta om fördelningen av dem. 

Den löpande verksamheten inom regional utveckling finansieras genom budgetram. 
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Perspektiv och strategiska mål 
Perspektiv Strategiska mål 

Medborgare och kund Bästa plats att växa upp, leva, verka och åldras på 

Enklare vardag för invånare och medarbetare Process och produktion 

Bästa möjliga kvalitet 

Bäst på att förbättra och förnya Lärande och förnyelse 

Långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 

Medarbetare Sveriges bästa offentliga arbetsgivare med Sveriges bästa arbetsplatser 

Ekonomi God och hållbar hushållning 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Bästa plats att växa upp, leva, verka och åldras på 

Framgångsfaktorer: Vitalt och tillgängligt kulturliv 

Uppdrag: Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regional utveckling formalisera arbetet internt och 
tar sig an den nya nationella strategin för främjande 
av hållbar utveckling för kulturella och kreativa 
branscher Kreativa Sverige. 

Under kommande verksamhetsår har vi som 
målsättning att tydliggöra arbetet runt kulturella och 
kreativa branscher. Aktörerna inom denna bransch 
rör sig inom flera områden och saknar ofta en 
naturlig plattform och stödfunktioner. 
Samverkansstruktur och tydlig rollfördelning inom 
regional utveckling kommer att skapas för att bidra 
till utveckling av kulturella och kreativa branscher i 
vårt län. 

Uppdrag: Få länets invånare som våra bästa ambassadörer. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regional besöksnäringsstratgin beslutas och 
implementering av handlingar kopplat till strategins 
inriktning påbörjas. 

Tydliga roller och prioriteringar för utveckling av vår 
besöksnäring är på plats i den nya antagna strategin 
2023. Efter ett gediget och inkluderande arbete med 
länets samtliga aktörer kopplat till besöksnäringen 
under föregående år har vi en bra plattform att utgå 
ifrån. Länets invånare är en viktig bärare som goda 
ambassadörer. 

Framgångsfaktorer: Ett demokratiskt och jämställt samhälle 

Uppdrag: Utveckla arbetet med att minska oskäliga skillnader i samhället som beror 
på kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung. 

Aktiviteter Beskrivning 

Mobilisera och stötta insatser för ökad jämställdhet. I enlighet med prioriterad delstrategi i regionala 
utvecklingsstrategin kommer Regional utveckling 
med olika verktyg främja att fler aktörer gör insatser 
på området. Att säkerställa att samtliga insatser som 
finansieras av regionala utvecklingsmedel har ett 
jämställdhetsperspektiv är också en uppgift. 

Mobilisera och stötta insatser kopplade till strategin 
"Ett Jönköpings län fritt från våld" samt andra 
styrande dokument på området. 

Regional utveckling deltar i och stöttar de insatser 
som görs i anslutning till strategin och kopplar ihop 
med andra insatser för ett jämlikt samhälle. 
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Uppdrag: Löpande insamling av data för att följa utvecklingen för att säkerställa att 
jämställdhetsmålen nås. 

Aktiviteter Beskrivning 

Kartlägga förutsättningar och ta fram struktur för att 
löpande följa utvecklingen på jämställdhetsområdet i 
länet. 

Bättre indikatorer för att följa hur jämställdheten 
utvecklas i länet behövs. Ett arbete för att identifiera 
indikatorer kommer att göras. 

Framgångsfaktorer: Tillgänglig säker och hållbar infrastruktur 

Uppdrag: Genomföra en analys om vilka ytterligare insatser som är nödvändiga för 
att uppnå bredbandsmålen. 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra analysen för att kartlägga behov av 
insatser för att nå bredbandsmålen. 

För att få bättre underlag för att kunna rikta insatser 
behöver bredbandsutbyggnaden kartläggas. 

Uppdrag: Genomföra cykelfrämjande åtgärder. 

Utveckla metoder och arbetsformer för genomförande som följs upp i ett årligt cykelbokslut 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra aktiviteterna inom ramen för arbetet med 
cykelstrategin. 

Ett projekt med medverkande från Energikontoret 
och Länstrafiken med flera drivs under året för att 
genomföra aktiviteter. 

Uppdrag: Genomför en kartläggning och potentialstudie för regionala flygplatser. 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra kartläggning och potentialstudie för 
Jönköpings flygplats. 

Ett arbete behöver initieras och startas upp under året. 

Uppdrag: Ta fram nödvändiga beslutsprocesser och studier inför kommande 
planeringsomgång för infrastrukturen 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra studier och förberedande arbete inom 
ramen för utveckling av funktionella samband. 

En förstudie med efterföljande projekt kommer att 
kartlägga funktionella samband med inriktning på 
infrastruktur och transport. Detta bildar underlag för 
kommande planeringsomgång. 

Uppdrag: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och höghastighetståg 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra aktivt påverkans- och förberedande 
insatser inom ramen för projektet nya stambanor. 

Projektet för nya stambanor fortsätter och inriktas på 
påverkansarbete på flera nivåer, både nationell och 
kommunal nivå. 
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Uppdrag: Genomföra en utredning kring möjligheterna att använda egen mark för 
upplåtelse av solceller och vindkraft. 

Aktiviteter Beskrivning 

Initiera en utredning kring möjligheterna att använda 
egen mark för upplåtelse av solceller och vindkraft. 

Utredningen ska ske i nära samverkan med berörda 
verksamheter och Regionfastigheter. 

Uppdrag: Driva på för att det ska göras en åtgärdsvalsstudie för järnvägssträckan 
Värnamo-Halmstad. 

Aktiviteter Beskrivning 

Aktivt påverka planeringen för att göra en 
åtgärdsvalsstudie av järnvägssträckan Värnamo 
- Halmstad. 

Detta tas löpande upp i den dialog som förs med 
Trafikverket. 

Uppdrag: I samverkan kartlägga energiförsörjningsbehoven nu och framgent 

I kartläggningen ingår att identifiera flaskhalsar för effektiv energiförsörjning och att föreslå åtgärder. 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra arbetet med effektprognoser. I samarbete med Energikontoret kommer Regional 
utveckling att hålla ihop arbetet i Jönköpings län 
gällande effektprognoser. Insatsen sker inom ramen 
för RSS och i samarbete mellan de sex sydligaste 
länen. Arbetet ska ge bättre förutsättningar för att 
kunna snabba på uppskalningen av den regionala nät- 
och el-kapaciteten. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för invånare och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Samverkan med andra aktörer 

Uppdrag: Ta fram en regional utbildningsstrategi utifrån hela länets behov. 

Region Jönköpings län ska samverka med länets kommuner för att kartlägga vilka insatser som behövs 
och tillsammans med kommunerna ta fram en regional utbildningsstrategi utifrån hela länets behov. 

Aktiviteter Beskrivning 

Fortsätta dialogen med Kommunal utveckling 
(kommunerna), länets YH-utbildare och Jönköpings 
University om hur vi kan kartlägga vilka 
utbildningsinsatser som behövs och hur vi kan 
etablera en regional utbildningsstrategi utifrån hela 
länets behov. 

I beslutad regional utvecklingsstrategi (RUS) finns en 
bra plattform att utgå från. Vi deltar i kommunernas 
arbete med regional planering och dimensionering av 
gymnasie- och komvuxutbildning. Vårt bidrag 
handlar om att göra bedömningar av 
arbetsmarknadens kompetensbehov. Tillsammans 
med de olika utbildningsaktörerna kommer vi göra 
kompetensanalyser som kan ligga till grund för olika 
utbildningsinsatser. Kompetensrådet kan spela en 
aktiv roll i detta arbete. 

Ta fram egna kompetensprognoser. Vi har ett projekt som just fokuserar på att ta fram 
egna kompetensprognoser. 

Delta i Skolverkets arbete med regionala prognoser. Detta arbete görs i samarbete med länets kommuner. 
Deltagandet i länets skolchefsnätverk och möten med 
länets komvuxchefer blir en naturlig mötesplats för 
detta arbete. 

Delta i länets kommuners arbete med att ta fram 
regional planering och dimensionering av gymnasie- 
och vuxenutbildning. 

Detta arbete genomförs tillsammans med länets 
skolchefsnätverk och i dialog med länets 
komvuxchefer. Planering och dimensionering görs i 
treårs cykler. 

Uppdrag: Ta initiativ till att skapa ett kompetensråd 

Region Jönköpings län ska ta initiativ till att skapa ett kompetensråd bestående av näringsliv och 
fackföreningar för att stärka kompetensförsörjningen i Jönköpings län. 

Aktiviteter Beskrivning 

Förankra och etablera ett kompetensråd tillsammans 
med relevanta aktörer. 

Under våren 2023 ska dialog föras med relevanta 
företrädare för arbetsmarknadens parter. Målet är att 
ha ett kompetensråd etablerat innan sommaren 2023. 

Uppdrag: Nomineringar till programråd för yrkesprogram inom gymnasieskolan 

Region Jönköpings län ska vara aktiv och samordna arbetet för nomineringar till programråd för 
yrkesprogram inom gymnasieskolan 

Aktiviteter Beskrivning 

Initiera en dialog med Kompetensrådet, Kommunal 
utveckling och länets skolchefsnätverk om behovet 
av att stärka arbetsmarknadens nomineringar till 
programråd. 

Etablerandet av ett Kompetensråd kommer att vara 
viktigt för att på ett bra sätt lyckas med att stärka 
arbetsmarknadens nomineringar till programråd. 
Dialog med länets skolchefer och med Kommunal 
utvecklings utbildningsenhet förstärker detta arbete. 

58



Regional utveckling (regionledning), Verksamhetsplan 10(15) 
 

 

Strategiska mål: Bästa möjliga kvalitet 

Framgångsfaktorer: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Beskrivning 

Ta fram ett förslag på långsiktig organisering och 
finansiering av en sammanhängande ledstruktur 
kopplat till Smålandsleden. 

I nära samverkan med länets kommuner och berörda 
parter ska förslag på organisering och finansiering av 
strukturen utredas under året. 

Framgångsfaktorer: Ändamålsenliga, resurseffektiva och hållbara processer 

Uppdrag: Ökad takt i klimatomställningen. 

Genom länets framtagna koldioxidbudget kommuniceras och skapas medvetenhet för ökad takt i 
klimatomställningen. 

Aktiviteter Beskrivning 

Att utifrån länets koldioxidbudget och i nära 
samverkan med länets aktörer driva på arbetet med 
att tydliggöra hur mycket utsläppen måste minska per 
år. 

Den framtagna koldioxidbudgeten behöver 
kommuniceras och förankras hos länets aktörer innan 
förslag på aktiviteter för att minska utsläppen kan 
presenteras. 

Framgångsfaktorer: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU 
erbjuder 

Uppdrag: Genomföra satsningar och samarbeten för att informera om EU och om 
EU:s fonder 

Aktiviteter Beskrivning 

Information om EU och EU:s fonder med 
utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin. 

Detta sker genom konferenser såsom Europaforum, 
Regiondagen och tematiserade konferenser samt 
genom dialoger i nätverk och forum utifrån olika 
sakfrågor där EU-perspektivet kan stärka och öka 
potentialen. Värdskapet för Europa Direkt, 
samarbetet i Småland och Öarna och Bryssel-
samarbetet i Småland Blekinge Halland är viktiga 
verktyg. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 

Framgångsfaktorer: Innovationsstödjande arbete 

Uppdrag: Utveckla formerna för att tillämpa aktuell forskning, 

I samverkan med forskningsinstitutioner utveckla formerna för att tillämpa aktuell forskning, utveckla 
forskningsinsatser eller testbäddar i arbetet med den regionala utvecklingen. 

Aktiviteter Beskrivning 

Samarbeta med Jönköpings University, Science Park 
och andra relevanta forskningsaktörer kring hur 
utbildning och forskning kan stärka samverkan 
mellan akademi och näringsliv för en hållbar och 
innovativ tillväxtregion. 

Regional utveckling kommer att ha regelbundna 
möten med företrädare för Jönköpings University, 
Science Park och andra relevanta forskningsaktörer. 
Regional utveckling deltar bland annat i JU:S 
SPARK-miljö samt genom olika projekt med 
forskningsinriktning som genomförs av JU och 
Science Park. Stödja forskningsinstitutets RISE 
arbete med att vara en brygga mellan akademi och 
näringsliv. 

Arbeta för en nationell tandläkarutbildning och ett 
nationellt center för tandvård vid Jönköping 
University. 

Vi kommer att på olika sätt understödja Jönköping 
Universitys arbete med att ansöka om att få starta en 
tandläkarutbildning. 

Uppdrag: Stödja utvecklingen av ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt 
näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 

Aktiviteter Beskrivning 

Implementera strategin för smart specialisering och 
förtydliga åtgärder utifrån transformationsanalysen. 

Arbetet med att implementera den smarta 
specialiseringsstrategin har påbörjats under 2022. 
Bland annat driver vi ett gemensamt projekt inom 
Småland och Öarna. Under 2023 kommer vi att 
förstärka arbetet genom projektsatsningar inom 
regionalfonden. 

Uppdrag: Arbeta för att fler företag ägs av kvinnor eller där VD:n är en kvinna. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla och stödja insatser utifrån behov 
framkomna i dialog med det företagsfrämjande 
systemet. 

Vi har regelbundna möten med det företagsfrämjande 
systemet i det så kallade ”aktörsrådet”. Det är ett 
lämpligt forum att kartlägga behov av insatser, samt 
för samordning. 

Stödja arbetet inom länets ledande unga kvinna. Region Jönköpings Län är en ny partner i detta 
arbete. Det gör vi genom samverkan med Science 
Park och Handelskammaren. 

Uppdrag: Arbeta för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. 

Aktiviteter Beskrivning 

Stödja arbetet inom årets styrelsetalang. Regional utveckling är en ny partner i detta arbete. 
Det gör vi genom samverkan med Science Park och 
Handelskammaren. 
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Uppdrag: Arbeta för att fler företag startas och stimulera nya näringar. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla samarbetet med Science Park och 
Nyföretagarcentrum och utifrån behov framkomna i 
samarbetet identifiera och föreslå insatser. 

Vi är med och finansierar två projekt som drivs av 
Nyföretagarcentrum i Jönköping och Vetlanda. Vi 
har också en dialog med dessa båda aktörer och 
Science Park kring hur vi ytterligare kan stödja att 
fler företag startas och hur nya näringar kan 
utvecklas. Vidare stöder Regionen sedan flera år 
finansiellt alla lokalt placerade affärsutvecklare i 
Science-park systemet som del i sitt uppdrag bl.a. 
stödjer nyföretagare i sin kommun. 

Uppdrag: Stödja affärs- och kompetensutveckling för företagare på landsbygden. 

Aktiviteter Beskrivning 

Genom att bevilja affärsutvecklings- och 
konsultcheckar samt verifieringsmedel till 
tillväxtbenägna företag, bidra till ökad 
konkurrenskraft och därmed säkrade och nya 
arbetstillfällen i länets små och medelstora företag. 

Ett arbete som rönt framgång och beviljats nya medel 
inför 2023. Vi fortsätter detta arbete. Stödet fördelar 
sig väl över länet och tidigare analyser visar att 
fördelningen inom länet överensstämmer med 
befolkningstalen. 

Framgångsfaktorer: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys 

Uppdrag: Ta fram ett ramverk för uppföljning och analys för grön omställning 

Ett ramverk för uppföljning och analys tas fram för grön omställning kopplad till den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Aktiviteter Beskrivning 

Gemensam förstudie och utredning. Utredningen ska specificera behoven, avgränsningar 
och resursallokering inom Småland och Öarna. 

Uppdrag: Utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering 

Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering med fokus på det de 
regionala utvecklingsåtgärderna effekter i länet på en aggregerad nivå. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla indikatorer för det regionala 
utvecklingsarbetet samt struktur för uppföljning. 

Utvecklingen av system för att mäta och följa upp det 
regionala utvecklingsarbetet avses att göras i 
samverkan med Jönköping University. Indikatorerna 
ska också kunna användas för jämförelse nationellt 
och internationellt varför exempel från andra regioner 
ska inhämtas. 

Uppdrag: Utveckla analys- och prognosarbetet. 

Region Jönköpings län ska utveckla analys- och prognosarbetet för att säkerställa utgångspunkterna 
för det regionala utvecklingsarbetet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla metodik för att följa länets utveckling. Tillsammans med Jönköping University och länets 
aktörer genomföra en studie kring vilka faktorer som 
behövs studeras på gemensam nivå för att följa 
utvecklingen i länet. 
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Uppdrag: Utveckla metoder för att koppla samman regional fysisk planering och 
infrastrukturplanering. 

Metoder ska utvecklas för att koppla samman regional fysisk planering och infrastrukturplanering. 
Detta bör genomföras så att organisation och teknisk plattform kan hantera stora datamängder och 
analys av geografisk information för hela regional utvecklings verksamhetsområde. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla metod för att studera funktionella samband.  

Uppdrag: Undersöka förändringar av resvanor 

En undersökning om vilka förändringar av resvanor som har uppstått med anledning av 
coronapandemin och hur det kan komma att påverka utbudet av kollektivtrafik 

Aktiviteter Beskrivning 

Studie av pandemins påverkan på resvanor. Att tillsammans med Jönköpings Länstrafik 
genomföra en studie kring hur pandemin påverkat 
resvanor samt utveckling av framtida resvanor. 

Framgångsfaktorer: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt 
lärande i hela länet 

Uppdrag: Årlig prognos över kompetensbehov i länet på kort och lång sikt. 

En årlig prognos ska presenteras över kompetensbehov i länet på kort och lång sikt. Särskilt 
uppmärksamma kompetensnivå på kommunal och delregional nivå. En framtidsspaning tas fram en 
gång per mandatperiod. 

Aktiviteter Beskrivning 

Ansvara för bedömning av arbetsmarknadens 
kompetensbehov inför regional planering och 
dimensionering av länets gymnasie- och 
vuxenutbildning. 

Vi startade ett projekt med detta syfte under 2022. 
Detta arbete fortsätter under 2023. Vi har av staten 
beviljats nya permanenta resurser som stärker vårt 
arbete. 

En årlig kompetensprognos levereras till 
Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning. 

Detta arbete görs varje vår. Kompetensbehoven 
fångas upp genom arbetsmarknadsbedömningar. 

En framtidsspaning av kompetensbehov presenteras 
våren 2024. 

Det projekt som startades under 2022 arbetar också 
med att kunna leverera en framtidsspaning under 
våren 2024. 

Uppdrag: Konkretisera den roll som folkbildningens aktörer kan spela i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regelbundna möten med Länsbildningsförbundets 
styrelse i syfte att formulera och stärka det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Det är viktigt att vi arbetar tillsammans med de olika 
folkbildningsaktörerna inom länet – folkhögskolor 
och studieförbund. I denna dialog kommer vi att 
precisera olika insatser. 

Särskilt uppmärksamma hur regionens två 
naturbruksskolor och folkhögskolor kan bidra till att 
stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

Regionens naturbruksskolor och folkhögskolor 
genomför idag utbildnings- och bildningsinsatser som 
leder till att många personer går vidare till studier 
eller får ett arbete efter sina studier. Detta arbete vill 
vi ytterligare utveckla i samarbete med regionens 
skolor. Att bygga ut Sörängens animationsutbildning 
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Aktiviteter Beskrivning 
till att bli treårig är ett exempel på detta arbete. Vi 
kommer också att arbeta för att utveckla arbetet med 
yrkesvuxutbildningar och uppdragsutbildningar. 

Uppdrag: Kartlägga hur länets kommuner arbetar med lärcentra och hur Region 
Jönköpings län kan stödja arbetet 

Aktiviteter Beskrivning 

Kontinuerliga möten med länets komvuxchefer i 
syfte att kartlägga, stärka och utveckla arbetet med 
kommunala lärcentra. 

Vi träffar regelbundet komvuxcheferna, dels i ett 
länsnätverk, dels i de tre kommungrupperingarna 
(Södra Vätterbygden, Höglandet och GGVV-
kommunerna). Vi deltar i diskussion om 
verksamhetsinriktning i samband med ansökan om 
statliga medel för denna verksamhet. 

Uppdrag: Arbeta för att det livslånga lärandet möjliggörs genom olika lokala och 
regionala modeller. 

Aktiviteter Beskrivning 

Kontinuerliga möten med Länsbildningsförbundets 
styrelse och länets komvuxchefer med syfte att 
utveckla det livslånga lärandet. Informera om 
europeiska socialfondens möjligheter för att stödja 
insatser för det livslånga lärandet. 

Vi deltar på styrelsemöte med 
Länsbildningsförbundet. Här förs gemensamma 
diskussioner och beslut kan tas hur vi på bästa sätt 
stärker det livslånga lärandet i länet. Mötena med 
länets komvuxchefer är också ett led i att utveckla 
utbildningsinsatser som stärker det livslånga lärandet. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God och hållbar hushållning 

Framgångsfaktorer: Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån länets 
behov ska öka 

Aktiviteter Beskrivning 

Insatser för att höja kapacitet och förmåga. Kunskapshöjning, samordning och prioritering ökar 
förmågan och är kapacitetsskapande. Mobiliserande 
insatser med fokus på nationella medel och EU:s 
strukturfonder. Detta kombineras med ett långsiktigt 
påverkansarbete på EU-arenan. 
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Inledning 
Denna verksamhetsplan avser de delar inom Regional utveckling som ligger under 
verksamhetsområdet utbildning och kultur. Där ingår sektionen för kulturutveckling samt 
verksamheterna Smålands Musik och Teater (SMoT), två naturbruksskolor och två folkhögskolor samt 
bidrag till verksamheter och föreningar. Avdelningen för Regional utveckling, förutom sektionen för 
kulturutveckling, ingår i Regionledningskontoret och redovisas i separat verksamhetsplan. 

Vid årsskiftet 2022/2023 hade Regional utveckling totalt 379 faktiska årsarbetare, varav 
verksamhetsområdet som verksamhetsplanen avser hade 340 faktiska årsarbetare. 

Region Jönköpings läns kulturuppdrag 
Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt 
stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling via biblioteksutveckling. Region Jönköpings län 
tar även emot fristadskonstnärer. Dessutom stöds verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald 
och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt 
stöd till kulturarrangör och utvecklingsprojekt. 

Den nyligen beslutade kulturplanen ska nu implementeras och utgör ett viktigt underlag för arbetet 
med att stärka och utveckla kulturlivet i Jönköpings län. Budgetutökningen med sex mnkr ger bra 
förutsättningar för att lyckas med denna implementering. 

SMoT är länets stora samlingspunkt för professionell scenkonst. SMoT erbjuder också länets elever 
möjligheter att ta del av kulturupplevelser, både inom turnéverksamheten och genom riktade 
föreställningar i Spira. 

Tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet är Region Jönköpings län stiftare av 
Jönköpings läns museum. 

Region Jönköpings län är huvudman för fyra skolor 
Regionen bedriver två folkhögskolor, Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. Jönköpings 
folkhögskola bedrivs tillsammans med Ädelfors folkhögskola som en filial till Sörängens 
folkhögskola. Bidrag lämnas även till rörelsefolkhögskolorna i länet och till folkhögskolor i andra län 
som har kursdeltagare från länet. 

Normalt sett är folkhögskolekurserna ett eller två år. Budget för 2023 innebär att Sörängens 
folkhögskola kan börja arbeta med ett tredje år för animationsutbildningen. 

Regionens två naturbrukscentrum, Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 
naturbrukscentrum, ska utgöra den naturliga mötesplatsen för länets gröna näringar. Detta ska göras 
genom ett attraktivt utbildningsutbud utifrån de behov som finns inom näringarna. Verksamheten 
bedrivs på uppdrag av kommunerna i Jönköpings län genom ett samarbetsavtal. 

Region Jönköpings län ger även bidrag till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får 
statligt stöd. 

Finansiering av verksamheten 
Verksamheterna inom utbildning och kultur är i grunden anslagsfinansierade men finansieras även till 
stor del av externa medel. Kultursamverkansmodellen utgör den statliga finansieringsmodell som 
lämnar bidrag till Region Jönköpings Län. Utöver sektionen för kulturutveckling och Smålands Musik 
och Teater ingår även Vandalorum, Länsmuseet, Riksteatern, Folkrörelsearkivet samt Share music and 
arts (nya från år 2023) i de verksamheter som får medel via kultursamverkansmodellen. 

Folkhögskolorna är anslagsfinansierade men Region Jönköpings län erhåller statsbidrag för 
deltagarveckor samt mobilitetsersättning från deltagarnas hemregioner. 

Regionens båda naturbrukscentrums gymnasieutbildningar är inte anslagsfinansierade utan finansieras 
genom ersättning från elevens hemkommun. Ett nytt samverkansavtal med länets 13 kommuner träder 
ikraft 2023-01-01 och innebär en lägre eleversättning än tidigare år. Den så kallade riksprislistan gäller 
som ersättningsmodell. 
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Perspektiv och strategiska mål 
Perspektiv Strategiska mål 

Medborgare och kund Bästa plats att växa upp, leva, verka och åldras på 

Enklare vardag för invånare och medarbetare Process och produktion 

Bästa möjliga kvalitet 

Lärande och förnyelse Bäst på att förbättra och förnya 

Medarbetare Sveriges bästa offentliga arbetsgivare med Sveriges bästa arbetsplatser 

Ekonomi God och hållbar hushållning 
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Ekonomisk ersättning i budget 
Verksamhetsområdets beslutade budgetram är 285,1 mnkr. Därutöver tillkommer budgeterade 
verksamhetsintäkter med 281 mnkr, vilket ger en sammanlagd budgetomslutning på 566 mnkr. 

Budgeten för verksamhets- och organisationsbidrag uppgår till 97 mnkr, exklusive bidrag inom 
kulturutveckling. 

Folkhögskolornas budgetomslutning uppgår till 77 mnkr. Regionens budget uppgår till 28 mnkr. 
Därutöver tillkommer statsbidrag på 31 mnkr samt övriga verksamhetsintäkter på 18 mnkr. 

Budgetomslutningen för SMoT uppgår till 134 mnkr. Regionens budget uppgår till 95 mnkr och 
därutöver tillkommer statsbidrag med 25 mnkr och övriga verksamhetsintäkter på 14 mnkr. 

Budgetomslutningen för kulturutvecklingsverksamheten uppgår till 83 mnkr. Regionens budget 
uppgår till 51 mnkr och därutöver tillkommer statsbidrag enligt kultursamverkansmodellen med 21 
mnkr samt övriga verksamhetsintäkter med 11 mnkr. Budgeterade bidrag inom kulturutveckling 
uppgår till 60 mnkr. 

Naturbruksgymnasierna i Tenhult och Stora Segerstad genomförs på uppdrag av länets kommuner och 
har i princip inget regionalt beslutat budgetanslag. Budgeterade verksamhetskostnader uppgår till 162 
mnkr och av de budgeterade intäkterna utgör 95 mnkr ersättning från elevernas hemkommuner. 
Därutöver tillkommer verksamhetsintäkter på ytterligare 62 mnkr. Dessa består till största delen av 
sålda jord- och skogsprodukter, elevintäkter för kost och logi, EU-bidrag och statsbidrag. 

  

Ekonomisk ersättning 
mnkr    

Budget 2023 285,1   

Investeringar ospec 14,4   

    

Investeringar spec 11,6   

ID Verksamhet Benämning Beviljat belopp 

 St Segerstads naturbruk Skogsmaskin 2,3 

 St Segerstad naturbruk Skogsmaskin 3,7 

 Tenhults naturbruk Lastmaskin 2,4 

 Tenhults naturbruk Skördetröska 3,2 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Bästa plats att växa upp, leva, verka och åldras på 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder och intressenter 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan) År 2 

 Andel antagna i förhållande till antal elever som 
slutar årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna) 

År 3 % 

Framgångsfaktorer: God och jämlik hälsa 

Uppdrag: Kultur - Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till kulturens 
roll för god hälsa. 

Aktiviteter Beskrivning 

Deltagande i samverkansgruppen Kultur för Hälsa i 
samverkan med sektionen folkhälsa. 

Kulturutveckling träffar regelbundet Folkhälsa för 
kunskapsspridning och samordning av området 
Kultur för hälsa. I samverkansgruppen ingår också 
representanter från Länsmuseet, SMoT och 
civilsamhället. 

Framgångsfaktorer: Vitalt och tillgängligt kulturliv 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Publik Smålands Musik och Teater Tertial 70 000 

 Publik vid föreställningar för barn och ungdom Tertial 25 000 

Verksamhetsstatistik 

Publik/gäster Smålands Musik och Teater 2019 Prognos 2022 Plan 2023 

Publik vuxen * 41 000 35 000 

Publik barn och ungdom 23 625 23 200 25 000 

Konferensgäster * 18 400 10 000 

Erbjuda scenkonst till kommunerna 
(utifrån kommunernas behov) 

2019 Prognos 2022 Plan 2023 

Turné 13 13 13 

Samverkan om bussresor till Spira 13 13 13 

Skolföreställningar 13 13 13 

* Värde saknas för 2019    
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Uppdrag: Kultur - Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i 
Jönköpings län. 

Aktiviteter Beskrivning 

Arbeta för att tillhandahålla lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet 
inom samtliga konstområden. 

I alla typer av samverkan ska alltid 
barnkonventionens intentioner beaktas. 
Frågan tas upp på ett Kreativa rummet under året, för 
att utarbeta en checklista för arbetet. 

Revidering av strategi för barn- och ungdomskultur. Strategin för barn- och ungdomskultur skrivs om till 
en handlingsplan utifrån Kulturplanen 2023-2025. 

Smålands musik och teater erbjuder skolklasser en 
kulturupplevelse riktad till barn- och unga i 
kulturhuset Spira. 

Erbjudandet anpassas utifrån målgrupp och ålder 
mellan säsonger för att över en säkerställa att 
samtliga elever i länet får möjlighet att under sin 
skolgång få en kulturupplevelse i kulturhuset Spira. 

Genom kunskapsförmedling visa på arbetssätt och 
metoder för att genomföra kulturtrappa/kulturgaranti 
i grundskolan. 

Medvetandegöra länets kommuner om metoder och 
arbetssätt för att skapa förutsättningar att införa en 
kulturgaranti i grundskola. Kulturgaranti innebär att 
alla elever får möta professionell kultur inom 
samtliga konstområden under sin skoltid. 

Uppdrag: Kultur - Utveckling av kulturens infrastruktur i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Undersöka kulturens infrastruktur och få en samlad 
bild av hur det ser ut i länets 13 kommuner. 

Att tillsammans med länets kommuner ta fram 
strukturbilder för kulturens förutsättningar i länet. 

Uppdrag: Kultur - Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

Aktiviteter Beskrivning 

Kulturutveckling för regelbundna dialoger med 
kulturlivets aktörer i länet för att få kunskap om det 
fria kulturlivets förutsättningar. 

Dialoger med kulturlivets aktörer i länet genomförs 
utifrån uppdrag i Kulturplanen 2023-2025. 

Smålands musik och teater ska erbjuda mentorskap 
och delaktighet i produktioner för det fria kulturlivet. 

SMoT arbetar med involvering av 
amatörskådespelare i de större produktionerna samt 
mentorskap och dialog med fria teatergrupper i länet. 
Barnkörer erbjuds delaktighet och mentorskap. 

Uppdrag: Kultur - Utveckla former som ger alla möjligheter att delta i och ta del av 
kulturliv och kulturupplevelser. 

Aktiviteter Beskrivning 

Främjande insatser för arrangörer och 
verksamhetsskapare. 

Insatser görs genom bidragsgivning, dialoger och 
nätverk. 

Smålands musik och teater ska erbjuda invånarna i 
länet en repertoar med ett brett utbud - både i Spira 
och på turné. 

Spelåret planeras utifrån olika målgruppers behov, 
både befintliga besökare samt potentiella. 
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Uppdrag: Kultur - Under 2023 ses principerna för prissättningen vid Kulturhuset 
Spiras över 

Aktiviteter Beskrivning 

Översyn av de nuvarande principerna för prissättning 
vid kulturhuset Spira. 

2023 års prissättning fastställdes av 
Regionfullmäktige december 2022 i samband med 
budgetbeslutet för 2023. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för invånare och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Utveckling av arbetssätt och digitala tjänster 

Uppdrag: Bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem. 

Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster 
och stödsystem. Digitalisering och artificiell intelligens är viktiga verktyg för att transformera 
arbetssätt och för att minska resursanvändningen. Implementeringen av förändrade arbetssätt och 
förflyttningen behöver ske successivt och i samverkan med användande verksamheter. 

Aktiviteter Beskrivning 

Stödja enheter och kollegor i arbetet med 
digitalisering 

Utsedda personer som i sin vardag/sitt arbete verkar 
för att stödja enhet och kollegor med 
verksamhetsutveckling genom digitalisering samt 
med ökad digital mognad. 

Uppdrag: Kultur - Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande 
och spridning av kultur. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utforska möjligheten till regionalt projekt för att 
kartlägga aktörer inom spelkultur (utbildning, 
näringsliv och den kulturella kärnan), koppla an till 
Regionala utvecklingsstrategin - för att stärka och 
utveckla spelkulturen och därmed hela länet. 

Arbetsgruppen för spelkultur kommer under året att 
undersöka förutsättningar för ett regionalt projekt för 
att kartlägga aktörer inom spelkultur. 

Genom förstärkta kommunikatörsresurser utveckla 
det digitala innehållet och kommunikationen via 
hemsidan rjl.se 

Sektionen för kulturutveckling kommer utifrån 
genomförd kommunikationsrapport avsätta resurser 
för att utveckla kommunikationsinsatserna inom 
kulturområdet. 

Utveckla gjorda erfarenheterna av digitaliseringens 
möjligheter under pandemin inom kulturområdet. 

Det handlar bland annat om att utveckla former för 
workshops och kulturförmedling digitalt. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med andra aktörer 

Uppdrag: Kultur - Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell 
kulturutövare i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Främjande verksamhet för professionella utövare. Under 2023 kommer kulturbidragen att ses över. 

Uppdrag: Kultur - Utveckla hållbara strukturer för samråd, samverkan och dialog 
mellan aktörer inom kulturområdet 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra årliga dialogmöten med verksamheter 
inom kultursamverkansmodellen, civilsamhället och 
samverkande aktörer. 

Genomföra årliga dialogmöten med verksamheter 
inom kultursamverkansmodellen, civilsamhället och 
samverkande aktörer utifrån Kulturplanen. 
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Uppdrag: Kultur - En hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet 

Bidra till att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet genom att samverka 
inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS). 

Aktiviteter Beskrivning 

Kulturutveckling samarbetar inom de olika 
konstområdena inom ramen för RSS. 

Samarbete sker bland annat via arbetsgrupper, 
beredningsgrupper samt dialoger med statliga 
kulturmyndigheter och SKR (Sveriges Kommuner 
och Regioner). 

Uppdrag: Kultur - Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om 
yttrandefrihet, mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter samt väcka 
uppmärksamhet för frågorna. 

Aktiviteter Beskrivning 

Skapa och genomföra forum där samtal förs kring 
yttrandefrihet, mångfald, demokrati och mänskliga 
rättigheter. 

Exempel på aktiviteter är arrangemanget "Röster för 
yttrandefrihet" som vänder sig till länets 
gymnasieelever. 

Strategiska mål: Bästa möjliga kvalitet 

Framgångsfaktorer: Säker verksamhet 

Uppdrag: Utbildning - Utveckla formerna för att livsmedel som producerar på våra 
naturbrukscentrum kan användas i Region Jönköpings läns livsmedelsförsörjning 

Aktiviteter Beskrivning 

Återtag av livsmedel - Genomförandeprojekt Under år 2023 ska förutsättningarna och 
möjligheterna av ett pilotprojekt undersökas. 

Framgångsfaktorer: Ändamålsenliga, resurseffektiva och hållbara processer 

Uppdrag: Utveckla cirkulära materialflöden och minska mängden avfall. 

Ökad materialåtervinning. 
Minska användningen av engångsprodukter.  
Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen 
och/eller förnybar råvara. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

VO Matsvinn per restaurangportion Tertial -20 % 

Uppdrag: Främja en hållbar livsmedelsproduktion 

När vi köper in livsmedel ska vi i första hand välja de som uppfyller svenska livsmedelskrav och som 
är ekologiskt producerade, i andra hand livsmedel som uppfyller svenska livsmedelskrav, i tredje hand 
livsmedel som är ekologiskt producerade och i sista hand konventionellt producerade livsmedel. Bland 
livsmedel som uppfyller svenska livsmedelskrav bör vi prioritera livsmedel producerade i länet. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Andel ekologiska livsmedel Tertial 63 % 
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Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Andel svenskproducerat kött, mejeriprodukter och 
ägg 

Tertial 91 % 

VO Andel svenskproducerad frukt, bär, grönsaker 
och potatis 

Tertial 44 % 

VO Andel MSC-märkt fisk och skaldjur Tertial 91 % 

VO Andel Fairtrademärkt och ekologiskt producerat 
kaffe, te, drickchoklad och banan 

Tertial 98 % 

Uppdrag: Servera måltider som främjar hälsosamma matvanor med minskad 
klimatpåverkan 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

VO Genomsnittlig klimatpåverkan, kg CO2-ekv/kg 
livsmedel 

Tertial 1,83 

Uppdrag: Minska klimatpåverkan från våra tjänsteresor 

Utrusta allmänna konferensrum och övriga möteslokaler med lämplig teknik för resfria möten.  
Använda fordon med förnybara drivmedel och tanka rätt bränsle.  
Tillgängliggör bokningsbara poolcyklar på våra tre sjukhus och främja användningen av tjänstecyklar. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 CO2-utsläpp från tjänsteresor, inkl egna 
godstransporter per årsarbetare 

År 0,106ton 
CO2/årsarbetare 

 Andel förnybar energi i Region Jönköpings läns 
pool-, verksamhets- och transportbilar 

År 50 % 

Framgångsfaktorer: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU 
erbjuder 

Uppdrag: Främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och 
utveckla internationell samverkan och samspel, samt delta i de nationella och 
regionöverskridande samtalen om kulturens och bildningens möjligheter och 
utveckling 

Aktiviteter Beskrivning 

Delta i interregionala, nationella och internationella 
samverkansforum och nätverk. 

Sektionen deltar bland annat i nationella nätverk 
inom de olika konstformerna samt arbetsgrupper 
inom RSS. 

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov 

Verksamhetsstatistik 

Antal deltagarveckor* folkhögskolor Utfall 2019 Prognos 2022 Plan 2023 

Sörängens folkhögskola 6 732 6 815 6 551** 

Värnamo folkhögskola 7 120 6 924 6 884** 

Rörelsefolkhögskolor i länet*** 26 576 27 328 27 400 
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Antal gymnasier elever**** Utfall Lå 
2021/2022 

Prognos Lå 
2022/2023 

Plan Lå 
2023/2024 

Stora Segerstads naturbrukscentrum 183 181 184 

Tenhults naturbruksgymnasium 209 199 203 

Antal elever gymnasiesärskola***** Utfall Lå 
2021/2022 

Prognos Lå 
2022/2023 

Plan Lå 
2023/2024 

Stora Segerstads naturbrukscentrum 14 16 19 

Tenhults naturbruksgymnasium 25 23 26 

* En deltagarvecka= en deltagare som studerar heltid fem dagar per vecka. 
** Preliminärt underlag för statsbidrag 2023 avseende deltagarveckor, Folkbildningsrådet december 2022. 
*** Braheskolan, June, Mariannelunds, Mullsjö, Sommenbygdens, Södra Vätterbygdens och Ädelfors folkhögskolor 
**** Statistik från Skolverket 
***** Egen statistik 

Uppdrag: Utbildning - Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning 
med godkänd examen inom tre år. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Andel elever på naturbruksprogrammet som 
slutför sin utbildning med godkänd examen 

År 90 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Behovsanpassad allokering av personal och insatser. Rektor med stöd av elevhälsan utvärderar löpande på 
både individ- och gruppnivå var stödinsatser får störst 
effekt. Personal som speciallärare och elevassistenter 
flyttas och nyttjas efter behov och prioritering. 

Uppdrag: Utbildning - Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Andel deltagare som slutför kurs inom 
folkhögskolan 

År 90 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Öppen stödtid erbjuds skolornas samtliga elever. Varje vecka har eleverna möjlighet att besöka en eller 
flera lärare som erbjuder stöd i pågående eller 
avslutade kurser. 

Uppdrag: Utbildning - Utbildningar anpassade efter näringens behov ska erbjudas. 

Utbildningar inom gymnasiala eller eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika 
nivåer som är anpassade efter näringens behov ska erbjudas. 

Aktiviteter Beskrivning 

Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och 
kompetenscenter för den gröna sektorn i länet. 

Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser 
för näringens aktörer 

Vuxenutbildning inom den gröna sektorn. Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på 
uppdrag av olika aktörer i samhället. 
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Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla djurhållningen. Naturbruksskolorna fortsätter att utveckla 
djurhållningen för att vara ett föredöme när det gäller 
djurhälsa och djurvälfärd. 

Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och 
kompetenscenter för den gröna sektorn i länet. 

Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser 
för näringens aktörer. Organisationer och företag 
inom den gröna näringen bjuds in och erbjuds att 
använda skolan som mötesplats för t.ex. 
kompetensutvecklingsdagar, workshops, m.m. 

Uppdrag: Utbildning - Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud. 

Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet på naturbruksskolorna och 
folkhögskolorna, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

Aktiviteter Beskrivning 

Verksamhetsinriktning för naturbruksskolorna. Ett förslag till verksamhetsinriktning är under 2022 
framtaget i samråd med kommunerna, som bilaga till 
nya avtalet. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Bäst på att förbättra och förnya 

Framgångsfaktorer: Förbättringskunskap 

Uppdrag: Identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som 
värdeskapande 

I takt med att nya arbetssätt och processer introduceras behöver också äldre fasas ut. På så sätt 
förhindras ökad arbetsbörda som inte bedöms värdeskapande. Samtliga verksamheter ska identifiera 
arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och beskriva hur man 
arbetat med att förändra eller fasa ut dessa 

Aktiviteter Beskrivning 

Effekthemtagning - tillvaratagande av möjligheter vid 
verksamhetsutveckling med stöd av IT-lösningar 

Beskriv effekthemtagningen 

Uppdrag: Kultur - Främja utveckling av berörda konst- och bildningsområden1 

Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av berörda konst- och 
bildningsområden, med och mellan civilsamhället, kulturell verksamhet och konstnärliga utövare i 
länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra Kulturforum, som vänder sig till 
kommuner, fria kulturaktörer, ideella sektorn med 
syftet att sprida kunskap för främjande av 
utvecklingen av kulturlivet i Jönköpings län. 

Varje år genomför sektionen för kulturutveckling 
Kulturforum. Under 2023 kommer Kulturforum att 
hållas den 7 mars. 

Framgångsfaktorer: Professionell kunskap 

Uppdrag: Utbildning - Tillvarata den pedagogiska kompetensen 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Andel behöriga lärare År 100 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Vid nyanställningar säkerställs att behörig personal 
anställs. 

När så är möjligt, anställs endast legitimerade lärare. 
Om endast obehöriga lärare finns i urvalet, anställs 
läraren på visstid. 

Obehörig personal erbjuds kompletterande 
utbildning. 

I samråd med närmsta chef erbjuds och planeras 
eventuell obehörig personal att fullgöra sin 
utbildning. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare med 
Sveriges bästa arbetsplatser 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensplanering 

Genomföra kompetensplanering och de aktiviteter som behövs för att säkra den kompetens som krävs 
för att utföra verksamhetens uppdrag. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 
 Personalomsättning (andel externa avgångar exkl 

pension) 

Tertial 5 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra kompetensplanering Genomföra kompetensplanering och använda 
framtagen kompetensförsörjningsplan. 

Uppdrag: Kompetensutveckling hela arbetslivet 

Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken i hela organisationen. Att alla 
medarbetare ges möjlighet till relevant och kontinuerlig kompetensutveckling är centralt för att stärka 
såväl individen som verksamheten i sin helhet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Tydliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter. Beskriva karriär- och utvecklingsmöjligheter genom 
att ta fram budskap och konkreta exempel från 
verksamheten. 

Uppdrag: Varje arbetsplats ska arbeta med "hur vi blir Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare" och "hur vi skapar bästa arbetsplatsen". 

Aktiviteter Beskrivning 

Skapa aktiviteter för att bli Sveriges bästa 
arbetsplatser. 

Varje arbetsplats ska arbeta med hur man blir 
Sveriges bästa arbetsgivare och arbetsplats. 

Uppdrag: Hållbara arbetsvillkor och ökad andel heltidsarbetande 

Skapa förutsättningar för att samtliga anställda ska ha ett hållbart arbetsliv och tillsammans med 
fackliga organisationer arbeta fram hållbara scheman för att öka andelen som heltidsarbetar. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Andel heltidsanställda Tertial 87 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Flexibelt arbetssätt. De arbetssätt som prövades under pandemin med stöd 
för och kring flexibelt arbete har medfört mycket 
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Aktiviteter Beskrivning 
positivt med lägre sjukskrivningar. Arbetssättet 
kommer att fortsätta utvecklas under året för att 
säkerställa att den positiva utvecklingen kan 
bibehållas, 

Uppdrag: Lönebildning 

Fortsätta arbeta med lönebildning för att nå önskad lönestruktur. Lönebildningen ska stimulera till ökat 
engagemang och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utbildning och information om lönebildning för 
chefer. 

Utbildning och information om lönebildning för 
chefer. 

Uppdrag: Erbjuda praktikplatser och feriepraktikplatser i större omfattning 

Aktiviteter Beskrivning 

Erbjuda verksamhetsanpassade praktikplatser. Fortsatt utveckling av verksamhetsanpassade 
praktikplatser, till exempel VFU. 

Framgångsfaktorer: En god arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen. 

Arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt och är en del av det dagliga arbetet och 
verksamhetsutvecklingen. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Personalhälsa - Sjukfrånvaro % Tertial 5,5 % 

Uppdrag: Tidiga insatser och arbetsanpassning. 

Arbetsanpassning och andra tidiga insatser sker i dialog med medarbetare och andra aktörer. 

Aktiviteter Beskrivning 

Implementera rehabiliteringsprocessen i 
verksamheterna. 

Utbildning och information om 
rehabiliteringsprocessen till alla berörda. 

Uppdrag: Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap. 

Chefer ges utbildning, förutsättningar och stöd för att bedriva ett närvarande, tillitsfullt och engagerat 
ledarskap. Ledare är tillgängliga, tydliggör mål, inspirerar och visar vägen. De utvecklar relationer och 
visar tillit genom att ge ansvar, stöd och möjligheter. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 
 Arbetstillfredsställelse (HME) 

År 78 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Arbeta med chefens förutsättningar för ett Hållbart 
chefskap 

Skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap genom 
att t ex antal medarbetare per chef ska vara rimligt 
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Aktiviteter Beskrivning 
samt tydliggöra de roller och stödfunktioner som 
finns runt chefen. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God och hållbar hushållning 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2023 

 Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

 Prognos Tertial 0 tkr 

 

Aktiviteter Beskrivning 

Handlingsplan för ekonomi i balans Vid obalans upprättas handlingsplan 
 

83



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 41  
 
Årsredovisning 2022 med bilagor 
Diarienummer: RJL 2022/84 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• godkänna årsredovisning för 2022 avseende de delar som avser 
nämndens verksamhet och utgiftsområden. 

Sammanfattning  
Förslag till årsredovisning för 2022 har upprättats. I årsredovisningen 
redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Bedömningen 
är att Region Jönköpings län har en god hushållning 2022, både 
verksamhetsmässigt och finansiellt med hänsyn till att det fortfarande finns 
effekter av coronapandemin.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-07 
• Årsredovisning 2022 
• Barnbokslut 
• Hållbarhetsredovisning 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Årsredovisning 2022 med bilagor 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• godkänner årsredovisning för 2022 avseende de delar som avser nämndens 
verksamhet och utgiftsområden. 

Sammanfattning 
Förslag till årsredovisning för 2022 har upprättats. I årsredovisningen redovisas 
hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Bedömningen är att Region 
Jönköpings län har en god hushållning 2022, både verksamhetsmässigt och 
finansiellt med hänsyn till att det fortfarande finns effekter av coronapandemin.  
 
Information i ärendet 
Inledning 
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. 
 
Bedömningen om att Region Jönköpings län uppnått god hushållning 2022 
grundar sig dels på hur verksamheten utvecklats i förhållande till 
regionfullmäktiges mål, dels på hur verksamhetens resultat förhåller sig till 
regionsektorn i övrigt. 
 
I budgeten anger regionfullmäktige vilka mål som ska uppnås för att 
verksamheten ska kännetecknas av god hushållning. 
Regionstyrelsen och nämnderna har i månadsrapporter följt hur verksamheten 
utvecklats mot uppsatta mål samt hur ekonomin har utvecklats mot budget. 
Regionstyrelsen har under 2022 återrapporterat två delårsrapporter till  
regionfullmäktige.  
 
I årsredovisningen för 2022 lämnas en slutlig redovisning av hur verksamheten 
har utvecklats och om regionfullmäktiges mål har uppnåtts. Av de 48 mål för en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som 
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 2023-03-07 RJL 2022/84 

 
 

 

mäts för 2022 har 33 mål (69 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en 
förbättring med en procent jämfört med föregående år. Det finns fortfarande 
effekter av coronapandemin som påverkat måluppfyllelsen 2022. 
Verksamhetsmålen är högt satta och omprövas varje år för att vara utmanande. 
 
Den finansiella analysen i årsredovisningen, baserad på fullfonderingsredovisning 
av pensioner, visar att finansiella mål för långsiktighet och uthållighet har 
uppnåtts. Årets resultat på 193 miljoner kronor är 567 miljoner kronor lägre än 
budget. Verksamhetens resultat före finansnetto på 1 037 är 482 miljoner kronor 
högre än budget. Det totala finansnettot är 1 049 miljoner kronor lägre än budget 
främst beroende på orealiserade värdeminskningar av finansiella tillgångar. 
Över tid ska verksamhetens nettokostnad utgöra högst 98 procent av 
skatteintäkter, statsbidrag och kommunal utjämning. Verksamhetens nettokostnad 
uppgick 2022 till drygt 92 procent av skatter, statsbidrag och kommunal 
utjämning. Sammanlagt sedan 2015 uppgår nettokostnaden till 95 procent. Målet 
om högst 98 procent över tid är uppfyllt. 
 
Det övergripande finansiella målet är att verksamhetens resultat över tid ska 
finansiera investeringarna. Resultatet måste därmed vara på en nivå som 
möjliggör detta. Nuvarande period för egenfinansiering omfattar åren 2015–2025. 
Verksamhetens resultat före finansnetto 1 037 miljoner kronor tillsammans med 
avskrivningarna är 1 540 miljoner kronor, vilket är 1 006 miljoner kronor högre 
än nettoinvesteringarna. Det innebär att investeringarna har egenfinansierats 2022. 
Enligt budget 2020 hanteras investeringar som avser köp av tåg som tidigare 
leasats (156 miljoner kronor 2019) utanför målet om egenfinansiering. Med 
hänsyn till detta har investeringarna fullt ut finansierats med egna medel med en 
marginal på 2 386 miljoner kronor för perioden 2015-2022. 
 
Bedömningen är att Region Jönköpings län har en god hushållning 2022, både 
verksamhetsmässigt och finansiellt med hänsyn till att det fortfarande finns 
effekter av coronapandemin. 
 
Till årsredovisningen biläggs barnbokslut och hållbarhetsredovisning.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-07 
• Årsredovisning 2022 
• Barnbokslut 
• Hållbarhetsredovisning 
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Framsida: Olena Pohonchenkova är musikjournalist och översättare i Ukrainas huvudstad Kiev. Sedan juni 

2022 har hon bott i Jönköping i krisresidens för kulturarbetare, arrangerat av Region Jönköpings län och med 

Jönköpings litteraturhus som värd. Foto Johan W Avby.  
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Visionen för allt vårt arbete är För ett bra liv i en attraktiv region. Jönköpings län ska vara den bästa 

platsen att besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla. Under ett år händer det mycket i 

Region Jönköpings läns breda verksamhet för invånarnas bästa. Denna årsredovisning utgår från de 

uppdrag i Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 som regionfullmäktiges 81 ledamöter beslutade om 

i november 2021. Som inledande avsnitt kan du ta del av ”året i korthet” där du snabbt får en bild av 

några händelser som vi valt att lyfta fram. Bläddrar du vidare finns mycket mer att läsa om regional 

utveckling, folkhälsa och sjukvård, vårt arbete med hållbar utveckling, våra medarbetare och vår 

ekonomi. Till årsredovisningen finns tre bilagor; patientsäkerhetsberättelse, barnbokslut och 

hållbarhetsredovisning.  

Som utgångspunkt för vägval och strategier i arbetet för våra invånare finns de övergripande 

styrdokumenten Regional utvecklingsstrategi samt Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- 

och sjukvård. Dessa ger en brett förankrad och långsiktig inriktning för hur Region Jönköpings län 

fortsätter arbetet mot visionen. 

Vår verksamhet präglades de första månaderna under 2022 av fortsatt hög påverkan av 

Coronapandemin. I februari 2022, då Ryssland inledde sin invasion av Ukraina, kom ny osäkerhet att 

hantera. I god samverkan samlade vi oss i länet kring möjliga insatser för att förbereda oss på att 

kunna ta emot människor från Ukraina och förbereda oss på att hantera annan påverkan på grund av 

kriget. Utifrån erfarenheter från pandemin och det aktuella säkerhetsläget i stort har fokus ökat på vårt 

beredskapsarbete, att bygga robusthet, öva och förbereda oss på det oväntade. Det som märkts av i 

form av faktiska händelser har varit cyberattacker, lyckligtvis har de i stort sett kunnat undanröjas utan 

följder i verksamheten. Även ökade energipriser och kraftig inflation på bred front har lett till behov 

av gemensam kraftsamling mellan länets aktörer. De påfrestningar som möter samhället i stort 

påverkar såklart även oss i Region Jönköpings län som organisation. 

Den politiska ledningen för mandatperioden 2019-2022, Koalition för Region Jönköpings län, pekade i 

Budget för 2022 ut några områden med särskilt fokus – att vara förberedd för tiden efter pandemin 

med uppskjuten vård att hantera och en kollektivtrafik som tappat mycket resenärer, fortsatta 

satsningar på hälso- och sjukvården och stöd till näringsliv och kultur.  

För att åstadkomma resultat för våra invånare inom såväl utpekade fokusområden som övriga 

ansvarsområden som vi som region har, krävs förhållningssätt och strategier som stödjer och ger en 

långsiktighet. Kvalitet som strategi, med fokus på att förbättra våra processer och arbetssätt för att nå 

nya och bättre resultat, har i flera decennier varit vägledande för vårt sätt att leda och utveckla 

verksamheten. Liksom utgångspunkten att genom god hushållning förverkliga visionen, regionens 

ekonomi är i god balans sedan många år och vi har marginaler för att klara några ekonomiskt 

utmanande år. Egenfinansiering av investeringar och ansvarsfullt budgetarbete under många år har lagt 

grunden för detta.  

Vårt arbete med hållbar utveckling ledde även detta år till en mycket bra placering i öppna jämförelser 

inom miljöområdet. Under året aktualiserades vikten av att använda el på ett effektivt sätt. Det är en 

fråga som vi har arbetat systematiskt med under många år och där ligger vi i topp i öppna jämförelser. 

Inom social hållbarhet har vi under året bland annat arbetat med kompetensutveckling kring 

rättighetsbaserat arbete, som handlar om att förstå och arbeta utifrån de grundläggande principerna för 

mänskliga rättigheter. Agenda 2030 är en grundläggande utgångspunkt för vårt arbete. 
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Medarbetar- och chefsutveckling är grunden för att vår organisation ska kunna möta framtiden. Några 

exempel på ledningsstrategier är samverkan med andra aktörer, samskapande av välfärdstjänster 

tillsammans med invånarna samt involvering av våra engagerade medarbetare i arbetet med att 

utveckla och ständigt förbättra verksamheten. Under 2022 har förutsättningarna för att ta tillvara på 

innovationer från medarbetarna stärkts. 

Arbetet för att nå målet att Region Jönköpings län år 2025 ska vara bäst i landet på att ta tillvara 

digitaliseringens möjligheter har under de senaste åren tagit ett språng, till stora delar drivet av 

pandemin som skyndat på det arbetet. Användningen av digitala lösningar i våra kontakter med 

invånarna och i våra verksamheter har ökat och nya arbetssätt har fått fäste, utmaningen ligger nu i att 

ta tillvara och fortsätta utvecklingen.  

För oss som region är samverkan med andra aktörer helt avgörande, både inom arbetet med regional 

utveckling och med folkhälsa och sjukvård. På alla nivåer och över organisatoriska gränser utvecklas 

vårt gemensamma arbete för våra 368 000 invånare.  

Samtidigt som vi har högt förtroende hos våra invånare och goda resultat tack vare en väl fungerande 

verksamhet med engagerade medarbetare har vi utmaningar. För att möta framtiden behöver vi lyckas 

med att ta tillvara kraften hos alla våra invånare och samtidigt utveckla nya arbetssätt där de digitala 

möjligheterna är en viktig del. Befolkningsutvecklingen och de välfärdsbehov som följer med det 

kommer att kräva att vi arbetar på nya sätt och att vi tar tillvara på de möjligheter som det ger. Det 

förebyggande arbetet behöver vara i fokus för att minska behovet av vård och omsorg. 

Det är genom våra medarbetare och chefers stora engagemang och vilja att utveckla både sig själva 

och verksamheten som vi på ett så framgångsrikt sätt kan bidra till visionen För ett bra liv i en 

attraktiv region. 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla för fina insatser under 2022! 

 

 

Rachel De Basso  Jane Ydman 

Regionstyrelsens ordförande  Regiondirektör 
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Grundläggande 

värderingar 
 

Kundorientering  

En organisations långsiktiga framgång beror på 

dess förmåga att skapa värde för dem som den 

finns till för – kunderna. De externa och 

interna kundernas uttalade och underförstådda 

behov, krav, önskemål och förväntningar ska 

vara vägledande för organisationen, dess 

medarbetare och verksamhet.  

Engagerat ledarskap 

För att skapa en kultur som sätter kunden i 

främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och 

synligt engagemang från varje ledare. 

Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange 

riktningen för verksamheten, ta till vara 

potentialen i individers olikheter och 

erfarenheter, skapa förutsättningar för 

medarbetarna samt att i dialog med dem 

definiera och följa upp målen.  

Allas delaktighet 

En förutsättning för en framgångsrik 

organisation är att varje medarbetare känner 

sig ha förtroende att utföra och utveckla sina 

arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin 

roll i helheten, ha klara mål, de medel som 

krävs samt kunskap om de resultat som ska 

uppnås.  

Kompetensutveckling  

Den samlade kompetensen är avgörande för 

organisationens framgång och konkurrenskraft. 

Därför måste kompetensutvecklingen ses både 

ur ett organisatoriskt och ett individuellt 

perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra 

kompetens på ett sätt som stärker såväl 

individen som organisationen i sin helhet.  

Långsiktighet  

Organisationens verksamhet måste värderas 

med tanke på utveckling och konkurrenskraft 

över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder 

till ökande produktivitet och effektivitet, bättre 

miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet 

på lång sikt.  

Samhällsansvar  

Varje organisation har ett samhällsansvar 

utöver lagar och förordningar. Organisationen 

och dess medarbetare måste se sina processer, 

varor och tjänster som delar i en större helhet 

och aktivt medverka till förbättringar i både 

samhälle och miljö.  

Processorientering 

Organisationens verksamhet ska ses som 

processer som skapar värde för kunderna. 

Processorientering stimulerar till att analysera 

och förbättra arbetsflöden och arbetsorgani-

sation, och lägger grunden för kundorienterad 

verksamhetsutveckling.  
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Förebyggande åtgärder  

Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort 

risker i processer, varor och tjänster. 

Framsynthet, förutseende och planering är 

nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder 

och leverantörer ska engageras.  

Ständiga förbättringar  

Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar 

och förnyelse av alla verksamhetens delar. 

Förutsättningen för detta är ett metodiskt 

förbättringsarbete som genomsyrar 

organisationen och en kultur som stimulerar till 

ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.  

Lära av andra  

För att kunna vidareutvecklas måste 

organisationen och dess medarbetare på alla 

områden skaffa sig ny kunskap om vad som är 

möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. 

Detta kräver jämförelser med dem som är bäst 

på en viss process, oavsett vilken bransch eller 

sektor de tillhör.

 

Snabbare reaktioner  

I alla verksamheter är kortare svarstider, 

kortare ledtider och snabbare reaktioner på 

kundernas behov av avgörande betydelse. Det 

gäller såväl för utveckling, produktion och 

leverans av varor och tjänster, som för 

administrativa processer.  

Faktabaserade beslut  

Beslut måste bygga på dokumenterade och 

tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste 

inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta 

och analysera fakta av betydelse för att 

uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina 

kunder.  

Samverkan  

Samverkan genomsyrar varje framgångsrik 

organisation. Det är väsentligt att genom 

samverkan på flera plan och i olika avseenden 

ta till vara kompetenser och erfarenheter hos 

såväl medarbetare som hos kunder, 

leverantörer, partners, ägare och huvudmän.
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Året 2022 i korthet 
Region Jönköpings län ska ge länets invånare förutsättningar för ett bra liv i en 
attraktiv region. Varje dag arbetar Region Jönköpings läns alla verksamheter för att 
göra vardagen bättre och tryggare för dem vi är till för, oavsett det handlar om hälso- 
och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, utbildning eller övrig regional utveckling. 
 
2022 var året då vi började se kulmen på en lång och intensiv period med coronapandemin, samtidigt 

som ett omfattande arbete med vaccination fortsatte. Men flera andra virus som krävde stora insatser 

från sjukvården kom i fokus, bland annat RS-virus, Noro-virus och influensa. 

Samtidigt som arbetet med coronaviruset minskade, kom en allt mer skakig omvärld, med krig i 

närområdet, lågkonjunktur och energikris som även påverkade Region Jönköpings län. Men under året 

har vi fortsatt att vårda, forska, utbilda, bygga, transportera, utveckla samt skapa kultur för alla 

invånare i Jönköpings län enligt visionen ”För ett bra liv i en attraktiv region”. 

Forskning/utveckling 

Cecilia Magnusson, överläkare på infektionskliniken i Jönköping, har forskat om det omfattande 

utbrott av tarmbakterien Clostridioides difficile (tidigare kallad Clostridium) som skedde på 

Höglandssjukhuset 2011 och som väckte såväl nationell som internationell uppmärksamhet.  

Under året fick hon en vetenskaplig artikel publicerad, där hon bland annat slog fast att de patienter 

som drabbades 2011 blev smittade inom sjukvården. 

Catarina Tingsvik, specialistsjuksköterska och biträdande verksamhetschef för OP/IVA på 

Länssjukhuset Ryhov, disputerade om sin forskning om urträning ur respirator. Magnus Kentson, 

överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, disputerade hösten 2022 om sin forskning kring 

patienter med lungsjukdomen KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Forskningen handlade om att 

belysa KOL ur ett bredare perspektiv. Elin Fröding, överläkare i psykiatri och sedan årsskiftet chef för 

sektion chefläkare och patientsäkerhet, disputerade i slutet av året på sin forskning om suicid. Monica 

Pescaru, medicinläkare på Värnamo sjukhus, disputerade på sin forskning i Rumänien om 

blodcancersjukdomen Hodgkins lymfom. Forskningen hade hon med sig när hon våren 2018 kom till 

Sverige och en tjänst som medicinläkare i Värnamo.  

Vårt deltagande i olika forskningsstudier uppmärksammades också. Medicin- och geriatrikkliniken på 

Höglandssjukhuset deltar i två, en studie för att se om det går att förutse vilka patienter med IBD 

(inflammatorisk tarmsjukdom) som har högre risk för mer våldsamt sjukdomsförlopp och därmed har 

nytta av mer aggressiv förebyggande behandling, och en studie om bättre behandling av patienter med 

skrumplever. 

Under året har vi arbetat med att bygga upp en innovationsplattform för att skapa en organisation där 

medarbetares idéer kan tas omhand och få stöd för att utvecklas. 

Under året har även regionens biobank uppmärksammats i artiklar, liksom Forskningsdatacentrum 

som finns hos Futurum för att hjälpa forskare att få ut det material de begär.  

Byggnationer/investeringar 

Satsningen på nya lokaler fortsatte under 2022. Bland annat genomfördes ett första släggslag för om- 

och tillbyggnation på Höglandssjukhuset för bland annat ny akutmottagning, närakut, dagkirurgienhet 

och städcentral. 
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Under året stod också en utbyggnad av familjecentralen i Nässjö klar för att skapa större lokaler. 

En stor satsning genomförs på laddpunkter för elbilar vid de tre sjukhusen i Jönköpings län, samt vissa 

vårdcentraler. Vid länets tre sjukhus byggs totalt 150 laddpunkter. Satsningen är en del i 

hållbarhetsprogrammet och ett konkret exempel på hur Region Jönköpings län bidrar till 

omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Kollektivtrafik/infrastruktur 

De kommande tolv åren kommer det att ske stora investeringar på länets vägar, järnvägar, 

kollektivtrafik och cykel- och gångtrafik. Detta utifrån den regionala transportplan 2022-2033, som 

regionfullmäktige antog, och som har en ekonomisk ram på drygt 1,6 miljarder kronor. 

Cykeln har varit i fokus under året. I april slopades avgiften på resor med Jönköpings Länstrafik för att 

ta med cykeln på länets tåg och regionbussar. Syftet var att öka möjligheten till kombinationsresor. 

Uppmaningen blev ”Varför inte cykla till hållplatsen och sedan ta med cykeln på den fortsatta resan?” 

I juni antog regionfullmäktige den första regionala cykelstrategin för Jönköpings län. Cykelstrategin är 

ett ramverk som visar en struktur för hur cyklingen ska stärkas på ett länsövergripande sätt. Strategin 

utgår från en vision om att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel i Jönköpings län och riktas mot 

tre målområden: Ökad andel vardagsresor med cykel, sammanhängande cykelbarhet mellan 

målpunkter i länet samt samverkan kring cykling på länsnivå. 

I mars infördes också möjligheten för personer med funktionsnedsättning som får sjukersättning, 

aktivitetsersättning eller handikappersättning att resa med 30-dagarsbiljett Senior med Jönköpings 

Länstrafik.  

Under hösten lanserades också nya jlt.se för att skapa en modern och användarvänlig webbplats. 

Medicinska resultat 

Ett stort arbete har pågått för att skapa nya flöden och kontaktvägar mellan slutenvård och primärvård 

för snabbare insatser för patienter som har behov av det. 

Mätningen av patienternas upplevelse av läkarbesök på länets vårdcentraler (Nationell patientenkät 

primärvård) under hösten gav bra resultat. Drygt åtta av tio patienter är nöjda eller mycket nöjda med 

helhetsintrycket av sin vårdcentral efter ett besök. Samtliga sju dimensioner som mäts är bättre än 

riksgenomsnittet och ger totalt en andraplats i jämförelse med övriga deltagande regioner.  

Vi deltog i den nationella kampanjen att utrota livmoderhalscancer genom att erbjuda HPV-vaccin till 

kvinnor födda 1994-1998. 

I februari startade tarmcancerscreening, när invånare födda 1960 och 1962 erbjöds ett 

självprovtagningskit. Under det första året ledde det till att fler tarmcancerfall än förväntat upptäcktes, 

dessutom i tidigt stadium. Under året förberedde vi också rutinerna för den organiserade 

prostatacancertestning, OPT, som ska starta våren 2023. 

Under hösten utbildades alla ansvariga för organdonation inom OP/IVA i den nya, kompletterande 

processen för organdonation, DCD, som innebär donation i samband med totalt cirkulationsstillestånd. 

Sedan 1980-talet har Sverige tillämpat DBD, organdonation i samband med total hjärninfarkt. 

Det pågår ett stort arbete för ännu bättre omhändertagande av stora patientgrupper med kroniska 

sjukdomar som KOL, diabetes och hjärtsvikt. Detta sker genom att bland annat utveckla 

sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar, digitala lärcaféer för patienter och närstående och 

regelbundna träffar mellan specialistvårdens och primärvårdens läkare om bästa vård för kroniska 

sjukdomar.  
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Krisberedskap och civilt försvar  

Efter Rysslands invasion av Ukraina har tempot ökat i planeringen för civilt försvar. Det sker i 

samverkan med övriga aktörer primärt kommuner, länsstyrelse, Socialstyrelsen, MSB samt 

försvarsmakten inom totalförsvaret. Som ett resultat både av situationen i Ukraina samt insatserna i 
överenskommelser för civilt försvar behöver tillgängligheten på personal säkerställas, Region 

Jönköpings län har därför krigsplacerat all personal. 

Detta gäller också lagerhållning av sjukvårdsprodukter (läkemedel, medicintekniska produkter, 

personlig skyddsutrustning och livsmedel för speciella medicinska ändamål). Arbetet med 

kontinuitetshantering har påbörjats inom delar av Region Jönköpings läns verksamheter. Det har 

resulterat i olika åtgärder och reservrutiner. Under 2022 har övningar och utbildning hållits för olika 

målgrupper, både praktiskt och teoretiskt.  

Samverkan 

Region Jönköpings län samverkar med ett stort antal andra aktörer och organisationer inom en rad 

områden. Inom REKO, Samverkan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner, finns olika 

insatser inom hälsa, vård och välfärd. Det handlar till exempel om teatermonologer, affärsutveckling, 

konstnärssamtal, dans för dig med Parkinson, digitala vårdmöten och en återhämtningsinriktad 

psykiatri. 

F-samverkan, kallas det nätverk som sedan många år finns för krisberedskap i Jönköpings län, med ett 

stort antal aktörer deltagande. Under coronapandemin har F-samverkan haft stor betydelse för det täta 

samarbetet och korta vägar till kommunikation och beslut i olika frågor. Under 2022 kom istället 

energianvändningen att bli ett gemensamt område. 

Miljö/hållbarhet 

Bästa resultat i Öppna jämförelser miljö för tredje året i rad! Ja arbetet med frågor kring miljö och 

hållbarhet står sig mycket bra i den årliga jämförelsen mellan landets 21 regioner.  

När resultatet av de sex indikatorerna energianvändning, ekologiska livsmedel, medicinska gasers 

klimatpåverkan, antibiotikaförskrivning, avfallshantering samt förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, 

vägs samman resulterar det ännu en gång i en förstaplats. 

Andelen ekologiska livsmedel och energieffektivitet är områden som sticker ut positivt och ger 

enskilda förstaplatser. 

Ett systematiskt miljöarbete inom ramen för vårt certifierade miljöledningssystem, tillsammans med 

ambitiösa och tydliga mål och aktiviteter i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram bedöms vara 

framgångsfaktorer. 

Barn  

Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp, leva och bo på för barn och ungdomar. Det är 

det övergripande målet för ett lärande nätverk där en lång rad aktörer samarbetar, med målet att 

förbättra hälsan med två procentenheter per år. 

Den stora satsningen på ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin fortsatte under året. På 

barnkliniken, Länssjukhuset Ryhov, fick en grupp barn gå rond för att ge sin syn på lokaler, med 

mera.  

Gnosjö fick sin familjecentral, med bland annat barnhälsovård, vilket gjorde att samtliga kommuner i 

Jönköpings län nu har familjecentral. 

98



 

12 
 

Region Jönköpings läns barnskyddsteam har infört nya rutiner som ska förenkla sjukvårdens arbete 

både med orosanmälningar och för att följa upp de barn som uteblir från inbokade vårdbesök. 

Utbildning 

Allmäntjänstgöringen, AT, försvinner i läkarutbildningen. I stället förlängs den svenska 

grundutbildningen till tolv terminer och ett bastjänstgöringår, BT införs. Förändringen i den svenska 

läkarutbildningen är den största på 50 år och planering inför den nya utbildningen pågår för fullt i 

Region Jönköpings län. 

I Hälso- och sjukvårdens verksamheter finns etikombud på många arbetsplatser, med uppgift att vara 

ett stöd vid etiska frågeställningar. Det behövs då och då nya etikombud varför Region Jönköpings 

läns etikråd regelbundet genomför utbildningar för de medarbetare som åtagit sig detta uppdrag. 

Tandvård 

Folktandvården, vars verksamhet hållit öppet och tagit emot patienter under hela den pågående 

pandemin, har under året arbetat med att ta hand om tandvård som skjutits upp till följd av pandemin. 

Satsningen på digitala vårdmöten för 2-åringar i tandvården belönades med Region Jönköpings läns 

hållbarhetspris, bland annat med motiveringen ”Genom att ersätta de fysiska tvåårsbesöken med 

digitala vårdmöten underlättar Folktandvården vardagen för många livspusslande 

småbarnsföräldrar…”  

Under året har lokalerna för allmäntandvården och avdelningen för ortodonti i Nässjö renoverats och 

utökats för att kunna ta emot fler patienter och på sikt även studenter från en kommande 

tandläkarutbildning. 

Under året har även samarbetet med Jönköping University och Linköpings universitet fortsatt för en 

ansökan om tandläkarutbildning i Jönköping för att möta behovet av tandläkare. 

I allmäntandvården behandlades cirka 120 000 barn och vuxna patienter under 2022, och inom 

specialisttandvården behandlades omkring 9 500 patienter. 

Vid Odontologiska Institutionen, Folktandvården, disputerade under året en övertandläkare och åtta 

nya specialister examinerades. 

Kultur 

Under 2022 har vi tagit fram en ny biblioteksplan för Region Jönköpings län och en ny regional 

kulturplan. I arbetet med att ta fram den regionala kulturplanen har delaktighet varit ett ledord. 

Förutom samverkan med länets kommuner, har kulturaktörer och civilsamhället varit med i dialoger, 

workshops och andra aktiviteter. Den regionala kulturplanen gäller 2023-2025 och har tre 

övergripande kulturpolitiska mål: 

 Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv. 

 Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet. 

 Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets. 

 

Under 2022 kunde Region Jönköpings län bidra till att totalt nio personer från Ukraina fick sex 

månaders värdskap på olika platser i länet, för att fortsätta sitt arbete och konstnärskap. Fem nya 

krisresidens kommer att genomföras även under 2023. 
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Regional utveckling 

Det förändrade omvärldsläget i och med Rysslands invasion av Ukraina har haft stor påverkan inte 

bara på Sverige utan också på Jönköpings län. Kriget spädde ytterligare på olika utmaningar efter 

pandemin och i början av 2022 såg vi ökande priser och tilltagande problem i olika leveranskedjor 

vilket påverkade länets företag. 

 

Under 2022 följde även starkt ökande priser på el som satte ytterligare press på länets företag. 

Regional utveckling har löpande samlat aktörerna i länet för att följa hur näringslivet påverkas och 

utifrån det använt befintliga verktyg för att genomföra stödinsatser. Under året har ett evenemangsstöd 

införts av Region Jönköpings län. Stödet kan sökas av kommuner och civilsamhället och är avsett för 

tillfälliga större nationella evenemang i länet som festivaler, konferenser och tävlingar. 

Under året har tre evenemangsstöd på totalt 750 000 kronor beviljats, bland annat till Handbolls-VM 

där Jönköping var en av städerna som arrangerade gruppspelsmatcher. När det gäller de medel som 

Region Jönköpings län hanterar har möjligheten till utbetalningar nyttjats till 100 procent. Detta är ett 

resultat av mobiliserande insatser för nya projekt sedan ett par år tillbaka i kombination med ett 

utvecklingsarbete som effektiviserat projekthanteringsarbetet. Detta har resulterat i en ökad tilldelning 

av medel från staten inför 2023, vilket ger en bra kapacitet för medfinansiering inför EU:s nya 

programperiod. 
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Region Jönköpings län – hur når vi vision 

och övergripande strategiska mål med god 

hushållning 
Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och hälsa, men 

också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden mellan 

dessa områden är starka. Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, 

kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Där människor bor finns 

behov av hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och kultur. Länets företag behöver 

välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur. Allt hänger ihop och är förutsättningar för ett bra 

liv i en attraktiv region! 

Utgångspunkt för styrningen är att uppnå god hushållning. Att ha en god hushållning innebär att 

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt 

garanterar verksamheten utan skattehöjning. Den årliga budgeten är det viktigaste styrdokumentet. I 

budgeten formuleras vision och mål, samt handlingsplaner för hur områden ska förbättras och 

utvecklas. 

Verksamheten beskrivs, planeras och följs ur de fem perspektiven medborgare och kund, process och 

produktion, lärande och förnyelse, medarbetare samt ekonomi. Via månadsuppföljning, 

delårsrapporter, årsredovisningen och i dialoger följs löpande hur väl målen i budget och 

verksamhetsplan nås. Flera av insatserna inom området regional utveckling är av en mer långsiktig 

karaktär och samtidigt som vi har samordningsansvar är vi en av flera aktörer som ska bidra till en god 

utveckling. Regionstyrelsen och nämnderna har följt måluppfyllelsen varje månad och även efterfrågat 

kompletterande information om verksamheten, dess utveckling och aktuella åtgärdsplaner. Under året 

ges vid behov nya uppdrag inom nya områden eller för att förbättra måluppfyllelsen. 

Måluppfyllelse och god hushållning 2022 

Bedömningen av om god hushållning nåtts för 2022 grundar sig dels på hur verksamheten utvecklats i 

förhållande till regionfullmäktiges mål, dels på hur verksamhetens resultat förhåller sig till 

regionsektorn i övrigt. Det innebär att Region Jönköpings län ska ha en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet. I årsredovisningens avsnitt för huvudområdena regional utveckling samt 

folkhälsa och sjukvård, redovisar vi hur verksamheten har utvecklats och om de mål som 

regionfullmäktige angett för verksamheten kunnat nås.  

Liksom åren 2020-2021 har coronapandemin under 2022 i vissa delar påverkat årets måluppfyllelse. 

Måluppfyllelsen är lägre jämfört med åren före pandemin är och måluppfyllelsen för 2022 ligger 

ungefär i nivå med 2021. År 2022 är 69 procent av målen uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

Motsvarande siffra var 68 procent år 2021. Målen för verksamheten är högt satta och omprövas inför 

varje budgetår. Analys sker inom områden där målen inte nås och vid behov tas åtgärdsplaner fram.  

En bedömning av långsiktighet och uthållighet av den finansiella styrningen kan inte isoleras till ett 

enskilt år, utan måste göras för flera år, till exempel tio år, eller över en konjunkturcykel. Målet om 

egenfinansiering av investeringar förutsätter överskott som tillsammans med avskrivningskostnader 

täcker investeringarna sett över en period, Region Jönköpings län ser åren 2015–2025 som denna 

period. Verksamhetens resultat före finansnetto för Region Jönköpings län 2022 är 1 037 miljoner 

kronor. Resultatet tillsammans med avskrivningarna på 503 miljoner kronor är 1 006 miljoner kronor 
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högre än nettoinvesteringarna, vilket innebär att investeringarna har egenfinansierats 2022. För 

periodens åtta första år summerat har investeringarna med stor marginal finansierats med egna medel. 

Utifrån detta är den sammantagna bedömningen att Region Jönköpings län har en god hushållning, 

både verksamhetsmässigt och finansiellt. 
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Måluppfyllelse och god hushållning 

Tabell 1. Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022 Andel 2021 Andel 

Antal mätetal som 

är uppfyllda 

18 38% 13 34% 

Antal mätetal som 

är delvis uppfyllda 

15 31% 13 34% 

Antal mätetal som 

inte är uppfyllda 

15 31% 12 32% 

Totalt antal mätetal 48  38  

 

Corona pandemin påverkar i vissa delar även måluppfyllelsen 2022 

Av de 48 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som 

mäts för 2022 har 33 mål (69 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en förbättring med en 

procent jämfört med föregående år. 

Procentuell förändring av måluppfyllelser 2022 jämfört med föregående år förklaras främst av mätetal 

inom medborgare kund samt ekonomi. Inom medborgare kund är det två mätetal som gått från att ej nå 

måluppfyllnad till delvis måluppfyllelse, täckningsgrad för den uppsökande verksamheten 

(munhälsobedömningar) samt publik vid föreställningar för barn och ungdom. 

Inom ekonomi har den % måluppfyllelsen ökat främst av att ett mätetal gått från att ej nå 

måluppfyllnad till delvis måluppfyllelse, kostnad per resenär-Km serviceresor samt att år 2022 har det 

tillkommit fyra mätetal som uppnår helt eller delvis måluppfyllelse. 

Inom medborgare kund är det mätetal inom folkhälsa och sjukvård samt Verksamhet inom Regional 

utveckling, utbildning och kultur som inte måluppfyllelse nås. Mätetal som inte når måluppfyllelse är 

tillgänglighetmätetal samt publikmått betalande publik för Smålands Musik och Teater. 

Mätetal som helt eller delvis har måluppfyllelse inom folkhälsa och sjukvård är kundtillfredsställelse 

national patientenkät, jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver och andel i befolkningen 

som har stor förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Inom Primärvården finns delvis 

måluppfyllelse för mätetalet medicinsk bedömning inom tre dagar. Inom specialistsjukvården är det 

mätetalen faktisk väntetid till första besök inom 60 dagar och faktisk väntetid till operation/åtgärd 

inom 60 dagar som har hel eller delvis måluppfyllelse. Inom Folktandvården finns hel eller delvis 

måluppfyllelse för andel karies fria 19-åringar, andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den 

utförd, täckningsgrad för den uppsökande verksamheten (munhälsobedömningar) och mätetalet andel 

revisionspatienter i tid till undersökning och behandling. 
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Inom Länstrafiken finns hel eller delvis måluppfyllelse för mätetal kopplade till kundnöjdhet samt 

andel tåg som går enligt tidtabell. För Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och kultur 

finns hel eller delvis måluppfyllelse för mätetalen sökande per utbildningsplats folkhögskolan, antal 

antagna i förhållande till antal elever som slutar årskurs 9 i länet naturbruksskolorna samt publik vid 

föreställningar för barn och ungdom. 

Inom process produktion för folkhälsa sjukvård nås inte måluppfyllelse för mätetalet standardiserade 

vårdförlopp (SVF) inom max ledtid för. Mätetal som helt eller delvis uppnår måluppfyllelse är 

indikatorer i öppna jämförelser, vårdprevention samt standardiserade vårdförlopp-andel utredda 

patienter i SVF. För Länstrafiken nås full måluppfyllelse för mätetalet antal resor ska öka jämfört med 

föregående år, men måluppfyllelse nås inte för antal påstigande mil. För Verksamhet inom Regional 

utveckling, utbildning och kultur nås måluppfyllelse för mätetalet andel deltagare som slutför kurs 

inom folkhögskolan men måluppfyllelse nås inte för mätetalet andel elever på naturbruksprogrammet 

som slutför sin utbildning med godkänd examen. 

Inom perspektivet lärande och förnyelse nås måluppfyllelse för mätetalen antal forskarutbildade 

medarbetare, antal publikationer samt antal kommuner i länet som Smålands musik och teater 

genomför föreställningar i. Måluppfyllelse nås inte för SMOT-antal samverkansavtal med 

kommunerna. 

För medarbetarperspektivet nås full måluppfyllelse för två av sju mätetal, kandidatupplevelse-CNPS 

samt andel heltidsanställda. Mätetal med utebliven måluppfyllelse är kostnad för bemanningsföretag, 

andel övertidstimmar, personalomsättning, andel medarbetarsamtal samt personalhälsa-sjukfrånvaro. 

Inom perspektivet ekonomi finns full måluppfyllnad för mätetalen kostnad per resenär – km 

(serviceresor), bemyndiganderam regionala projektmedel, utnyttjad andel bemyndiganderam samt 

nyttjande av anslag. Länstrafikens mätetal andel resenärer med giltig biljett når delvis måluppfyllnad 

men skattesubventionsgrad - allmän trafik når inte måluppfyllelse.  

Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) visar budget i balans. Däremot är resultatet efter 

finansnetto i obalans, främst beroende på orealiserade värdeminskningar av finansiella tillgångar, 

vilket innebär att för mätetalet Ekonomi i balans nås inte måluppfyllelse.   
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Regional utveckling 
Näringsliv, offentliga sektor och invånare i Jönköpings län har påverkats av flera omvärldshändelser 

de senaste åren. Först kom pandemin våren 2020 men redan under hösten samma år kom 

tillverkningsindustrin att återhämta sig och hjulen började snurra igen. Dock blev de negativa 

effekterna långvariga för besöksnäringen och de kulturellt kreativa branscherna. Under 2022 har nya 

utmaningar tornat upp sig. Rysslands invasion i Ukraina har fått påtagliga effekter för länets näringsliv 

och invånare med bl.a. drastiskt ökade el- och drivmedelspriser. Detta i kombination med brist på 

insatsvaror och komponenter med stigande priser som följd som successivt uppkom under pandemin 

har tilltagit och drabbat vissa branscher särskilt hårt, som till exempel träindustrin och jordbruket. 

Dessutom har inflationen skjutit i höjden. En ökad oro för händelseutvecklingen inom världspolitiken 

påverkar näringslivet och länets invånare. 

Det råder brist på el, inte bara för att Europa genomgår en energikris orsakad av Rysslands invasion av 

Ukraina utan också för att behovet av el ökar snabbt då stora delar av samhället ställer om för att möta 

klimatutmaningarna och miljömålen. Flera initiativ har tagits i regional och interregional samverkan 

för att underlätta och snabba på de processer som idag bromsar utvecklingen. Rapporten 

Näringslivsanalys i Jönköpings län 2021 (Bintess) visar på vikten av att förstärka arbetet kring en 

ökad beredskap för att möta de förändringar som nationella och globala utmaningar för med sig. Fokus 

under de kommande åren kommer att vara kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt 

digitalisering, omställning och hållbar tillväxt. Länet har inte råd att vänta utan tillsammans måste 

näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället agera skyndsamt och kraftfullt för att inte tappa i tillväxt 

och utveckling. 

Pandemin har lyft fram vikten av en ökad digital utveckling och digitaliseringen går nu i en allt högre 

takt. Många företag har redan tagit sina första digitaliseringskliv och kommit långt på vägen medan för 

andra har nya verksamhetsmöjligheter öppnat sig. Pandemin blev en katalysator för många nya 

kompetensutvecklingsinsatser. Till det kommer att klimatutmaningen utmanar företagen att än mer 

arbeta med grön omställning. 

Kompetensmatchningen är fortfarande ett stort problem för näringslivet och den offentliga sektorn. 

Många företag har problem att hitta personer med rätt kompetens. Det är glädjande att arbetslösheten 

har minskat men fortfarande kvarstår problemet med missmatchning och länsinvånare som står utanför 

arbetskraften och saknar egen försörjning. Kompetensbristen har varit ett faktum under många år, även 

innan pandemin slog till. Frågan är också vad som kommer att hända på arbetsmarknaden om de höga 

energikostnaderna och inflationen består? Det finns en stor oro att företag kommer att slås ut och 

många varslas eller bli arbetslösa. Det ökar också risken för att de som står långt från arbetsmarknaden 

får ännu svårare att få jobb. Det kan även få till effekt att många företag tappar värdefull kompetens. 

Region Jönköpings län vill aktivt medverka till att länsaktörer kan och vill skapa och arrangera fler 

värdeskapande hållbara evenemang som bidrar till god livsmiljö och attraktivitet. Evenemang av olika 

slag stärker attraktiviteten för både länsinvånare och besökare samt bidrar till en långsiktig utveckling 

av både civilsamhälle och besöksnäringen. Under året har ett evenemangsstöd införts. Stödet kan 

sökas av kommuner och civilsamhället och är avsett för tillfälliga större nationella evenemang i länet 

som festivaler, konferenser och tävlingar. Bidraget riktas primärt mot nya evenemang som planeras att 

genomföras i länet. Befintliga etablerade evenemang som möter upp mot riktlinjerna kan söka stöd för 

specifika utvecklingsområden. Under året har tre evenemangsstöd på totalt 750 000 kronor beviljats. 

Arbetet med att ta fram en gemensam strategiförbesöksnäringen i länet har pågått under 2022 och sker 

i samverkan med Smålands Turism. Målet är att presentera en väl förankrad besöksstrategi för 

Jönköpings län hösten 2023. 
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Under 2022 har viktiga steg tagits för att öka tillgängligheten. En ny regional transportplan har 

beslutats och den har ett tydligt fokus på att förstora och förstärka arbetsmarknadsregionerna och möta 

ett ökande behov av miljö- och klimatsmarta resor. Arbetet för att underlätta bredbandsutbyggnaden i 

länet har fortsatt, vilket lägger grunden för fortsatt digitalisering. 

Under perioden 2021-2023 hanterar Regional utveckling, i samverkan med ALMI, en större volym 

affärsutvecklingscheckar än tidigare. Medel till checkarna har sökts främst från React EU, vilket är en 

del av EU:s återhämtningspaket. Nästan 13 miljoner kronor finns tillgängliga för företag i länet att 

söka. Regional utveckling har genom denna möjlighet skapat ökad kapacitet för hantering av 

företagsstöd och arbetet har uppmärksammats som en av de regioner som har skapat störst framgång 

på området. 

Det internationella arbetet under året har präglats av arbetet inför den kommande programperioden för 

den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Region 

Jönköpings län har samordnat arbetet i Småland och Öarna (SMÖ). Strukturfonderna utgör en stor del 

av det regionala utvecklingskapitalet. Förutom att enligt uppdraget ta fram program och 

handlingsplaner i linje med regionala utvecklingsbehov har arbetet också bestått av påverkansarbete 

för tilldelning av medel. 

Det gemensamma påverkansarbetet inom Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) har 

utvecklats under året, både vad gäller påverkansområden och organisering. Det politiskt beslutade 

positionspapperet med inriktning skog har bl.a. lett till en förenklad process vad gäller remissvar och 

deltagande i forum med påverkansmöjligheter. Under 2022 har sammanhållningspolitik, digitalisering 

och energi identifierats som nya påverkansområden. 

En hållbar region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Framgångsfaktorer: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 

förutsättningar i samhället. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar 

belastningen på miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser. 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av de 17 målen i 

Agenda 2030. 

Uppföljningen av de 17 målen i Agenda 2030 pågår kontinuerligt och 

baseras framförallt på material i Kolada. En struktur för uppföljning av 

Agenda-målen i regionala utvecklingsstrategins delstrategier är framtagen. 

Resultaten i uppföljningen kommer att användas för att bl.a. ge 

beslutsunderlag till prioritering och styrning av utvecklingsinsatser i länet. 

Samverkan Agenda 2030. Under året har Agenda 2030-nätverket träffats vid fem tillfällen. Nätverket 

består av representanter från Länsstyrelsen och Regional utveckling samt 

ansvariga för hållbarhetsarbetet på länets 13 kommuner. Teman för mötena 

har i huvudsak varit ledning och styrningsfrågor för införande av Agenda 

2030 i kommunerna. Ett av mötena under hösten arrangerades som en 

regional träff tillsammans med Glokala Sverige. 

Löpande stöd till genomförandet 

av handlingsplanen. 

Handlingsplanen för den småländska skogsstrategin togs fram under 

hösten 2021 och den slutliga versionen fastslogs i februari 2022. Under 

senhösten 2021 arbetades även en gemensam skogsposition fram inom 

SBHSS. Flera olika aktiviteter till stöd för skogsstrategin är genomförda 

under året. Exempel är Region Jönköpings Läns medverkan och 

medfinansiering i det pågående projektet för Kaskadanvändning av 
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Aktiviteter Analys 

skogsrester, arrangemanget av skogligt seminarium under Almedalsveckan 

samt medverkan i policypåverkan runt skogsrelaterade lagförslag och 

fortsatta initiativ med utgångspunkt i den för SBHSS gemensamma 

skogsposition som fastställdes under hösten 2021. 

Stödguide grön omställning. Arbetet med att ta fram en gemensam stödguide för 

finansieringsmöjligheter för investeringar i grön omställning har påbörjats 

under året och sker bl.a. i samverkan med Länsstyrelsen. 

Grön mobilisering 

regionalfonden. 

Inför den nya programperioden har mobilisering för grön omställning skett 

genom olika insatser i länet, mellan regionerna inom SMÖ och nationellt. 

Region Jönköpings län representerar SMÖ i den nationella 

samverkansplattformen som är bildad för grön omställning. Arbetet har 

gått ut på att identifiera olika gemensamma områden för utlysningar och 

större projekt. Inom SMÖ har olika lanserings- och informationsträffar 

skett. I länet har olika träffar genomförts företrädelsevis med aktörerna i 

länet. 

Samordning av genomförande 

av de åtgärder i 

åtgärdsprogrammen som vi har 

ansvar för. 

Samordning inom Region Jönköpings län har påbörjats. 

Genom Livsmedelsstrategins 

handlingsplaner bidra till 

klimat- och energistrategin. 

Under den nationella beredskapsveckan och klimatveckan anordnades 

föreläsningar, seminarier och nätverksträffar där länets klimatsmarta 

energipotential uppmärksammades. Även klimatanpassningsseminarium 

för livsmedelsföretag har genomförts. Arbetet med att revidera 

handlingsplanerna påbörjades under den regionala livsmedelsdagen och 

utifrån aktuella utmaningar på lokal och global nivå kommer arbetet med 

energi och klimatinsatser att fortsätta och få en ännu mer central roll i 

strategins handlingsplaner. 

Mobilisering och stöttning av 

insatser för cirkulär ekonomi. 

De insatser som var planerade inom projektet "Vägar till hållbar 

utveckling inom cirkulär ekonomi" har genomförts under året och 

bedömningen är att intresset för cirkulär ekonomi har ökat bland länets 

aktörer. Till exempel planeras nu ett projekt att genomföras inom 

industriell symbios i samverkan mellan RISE och Sävsjö kommun. 

Utvecklat samarbete mellan 

Energikontoret och Regional 

Utveckling. 

Samarbetet mellan Regional utveckling och Energikontoret har stärkts 

under året. Energikontoret har bistått i arbetet med Klimatveckan samt 

arbetet inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) gällande 

effektprognoser. En utvecklad dialog har lett till ökad tydlighet inom vilka 

projektområden som Energikontoret har möjlighet att verka inom 

framöver. 

Kartlägga och föreslå 

tillvägagångssätt för 

koldioxidbudgetering i länet. 

Frågan har hanterats i Klimatrådet och upphandling av verktyg har 

genomförts i samverkan med Länsstyrelsen. En koldioxidbudget för länet 

har levererats under senhösten och arbetet med den kommande 

utrullningen och kommunikationsinsatsen är under planering tillsammans 

med Länsstyrelsen. 

Prioriterade delstrategier: Skapa en hållbar social utveckling för människor och 

företag. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningarna för 

sammanhållet arbete för social 

hållbarhet. 

Regional utveckling deltar i det arbete som Länsstyrelsen driver för att 

samordna frågor kring social hållbarhet genom medverkan i den tillsatta 

analysgruppen. 

Bidra till aktiviteter i 

handlingsplan för Strategin 

Dialogen mellan Regional utveckling och sektionen Folkhälsa har stärkts 

under året och en gemensam workshop har genomförts för att identifiera 
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Aktiviteter Analys 

Tillsammans för jämlik hälsa 

och ett bra liv i Jönköpings län. 

samarbetsområden. En uppföljande träff är planerad i januari 2023. 

Fortsatt mobilisering av insatser 

och samverkan för ökad digital 

inkludering. 

De insatser som var planerade för ökad digital inkludering i projektet 

"Vägar till hållbar utveckling" är genomförda. Ett gediget material för stöd 

till civilsamhällesaktörer med flera är framtaget. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 

förutsättningar i samhället. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisera och stötta insatser 

för ökad jämställdhet. 

Flytten och uppdateringen av webbplatsen För ett jämställt Jönköpings län 

(Jäj) har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen under hösten. 

Webbplatsen har under året används som en gemensam 

kommunikationsplattform för olika aktiviteter och insatser inom 

jämställdhetsområdet. Även Instagram-kontot jajkpg används för 

motsvarande kommunikation i sociala medier. Under hösten har 

samarbetet med Handelskammaren kopplat till 100-listan fortlöpt och en 

gemensam finansiering av en inspirationsföreläsning planeras under våren 

2023. 

Mobilisera och stötta insatser 

kopplade till strategin "Ett 

Jönköpings län fritt från våld" 

samt andra styrande dokument 

på området. 

Insatser i form av bl.a föreläsningar, informationskampanjer och flaggning 

har genomförts i samband med Orange Week i samarbete med 

Länsstyrelsen, civilsamhället, länets kommuner, Länstrafiken samt enheter 

inom Folkhälsa inom Region Jönköpings län. 

Kartlägga förutsättningar och ta 

fram struktur för att löpande 

följa utvecklingen på 

jämställdhetsområdet i länet. 

En grundläggande struktur för att följa utvecklingen inom 

jämställdhetsområdet är framtagen och den kommer att kompletteras för 

att ge en samlad och samlad bild av läget i länet. Underlagen baseras 

framför allt på indikatorer i systemet Kolada. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en 

god vattenkvalitet i hela länet. 

Aktiviteter Analys 

Planering och genomförande av 

Gårdsrundan 2022. 

Utvärderingen visar att drygt 13 000 personer besökte de 70 besöksmålen i 

länet som medverkade på årets Gårdsrunda 17-18 september. Över 80 

procent av verksamheterna var mycket nöjda och vill delta även år 2023.  

Gårdsrundan genererade stort medialt genomslag med artiklar i 

Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter (hela Hallpressen), inslag i P4 

Jönköping och reportage/artiklar på kommunernas hemsidor. Samarbetet 

med Kronoberg och Kalmar har fungerat bra och ett önskemål är att 

samordna datum för eventet även nästa år. 

Samordning av prioriterade 

insatser i livsmedelsstrategins 

handlingsplaner. 

I samarbete med LRF, Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet 

samordnades olika event under året, bl.a. seminarieserier för 

livsmedelsföretagare, naturvandringar, möten mellan producenter och 

restauranger. En första regional livsmedelsdag arrangerades 13 oktober, 

där cirka 60 aktörer deltog. Handlingsplanerna reviderades under en 

gemensam workshop. Enkäter riktade till livsmedelskedjans olika delar 

genomfördes under oktober och november för att få in synpunkter på hur 

arbetet med livsmedelsstrategin ska utformas utifrån en förändrad 

omvärld. Allt material kommer att sammanfattas och skickas ut på remiss 

till samtliga som deltog på livsmedelsdagen. Även andra intressenter 

kommer att få ta del av underlaget. 
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Aktiviteter Analys 

Kartläggning av förutsättningar 

för fördjupad analys på området. 

Livsmedelsstatistik för länet är insamlat för 2020 och delar av 2021 och 

statistiken har bearbetats tillsammans med Länsstyrelsen. Enkäter kring 

behov, utmaningar och kunskap om livsmedelsstrategin har genomförts 

och arbetet med att bearbeta svaren pågår. Det insamlade materialet 

behöver paketeras och integreras i utvecklingswebbens sidor om 

utvecklingen i länet. Nya indikatorer kopplat till livsmedel och gröna 

näringar har kommit fram genom Hushållningssällskapets verktyg. 

Verktyget synliggör hur livsmedelsproduktion och konsumtion förhåller 

sig till varandra lokalt. En av länets kommuner har införskaffat verktyget. 

Värdskap och facilitering av 

samverkan inom "kluster för 

nära till bra mat". 

Tio organisationer deltar i klustret, varav tre kommuner. Utbyte av 

kunskap, information och att hitta nya samarbeten står i centrum. Fyra 

träffar samt ett studiebesök har genomförts. Nya samarbetskonstellationer 

kring specifika frågor har skapats under året och fler organisationer 

planeras att bjudas in. 

Insatser för att minska 

läkemedelsrester i vatten samt 

avloppsrening. 

Två digitala träffar om läkemedelsrester i vatten anordnades i februari och 

oktober. Svenskt vatten, Tekniska Verken i Linköping, Länsstyrelsen, 

Antibiotika Smart Sverige och Nässjö Affärsverk (med sitt projekt om 

läkemedelsrening) har medverkat. Närmare 30 deltagare från länets 

samtliga kommuner deltog, t.ex. VA-ansvariga och 

miljö/hållbarhetsspecialister. Kampanjen kring insamling av överblivna 

läkemedel lanserades i november. Spridningen var stor, t.ex. via Region 

Jönköpings läns sociala medier och webbplats, intranätet, SVT och 

kommunernas sociala medier. Kommunerna är angelägna om att jobba 

vidare med dessa frågor och den kunskap som möjliggörs via pågående 

projekt/forskning. 

En attraktiv region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa 

upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla 

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas 

av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Evenemangsstöd. Det nya evenemangsstödet har fallit väl ut, där ett flertal evenemang i länet 

har fått ta del av stödet. Beviljade evenemang bidrar till ett attraktivare län 

och en starkare besöksnäring. En utvärdering och eventuella justeringar av 

riktlinjer kommer att göras i början av 2023. 

Reviderad Kulturplan. Aktiviteten är klar och den nya reviderade kulturplanen är antagen i 

regionfullmäktige oktober 2022. 

Kulturella och kreativa näringar. Arbetet med att stärka stödet till aktörer inom kulturella och kreativa 

näringar tar sin ansats i den nationella strategin som är framtagen och 

publicerad. Arbetet med att mobilisera interna resurser inom Regional 

utveckling pågår och kulturella och kreativa branscher är ett utpekat 

fokusområde inför 2023. 

Smålandsleden. Utifrån länsstyrelsen rapport har styrgruppen för smålandsleden valt att gå 

vidare med en rekommenderad ledstruktur som involverar samtliga 

berörda parter. Förflyttning i rätt riktning har skett med hjälp av nationella 

utlysningar. Samtliga kommuner är med på denna utvecklingsresa. Det 

långsiktiga målet med en väl förankrad ledstruktur förväntas uppnås senast 

2024. 
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Prioriterade delstrategier: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektplan och 

påbörja arbetet för framtagande 

av regional 

besöksnäringsstrategi. 

Den upprättade projektplanen följs och arbetet med framtagandet av 

strategin löper på bra. Ett väl förankrat arbete sker i hela länet, vilket 

skapar engagemang och en bra grund till kommande handlingar utifrån 

strategins inriktning. 

Paketera och marknadsföra 

länets utbud för invånarna. 

Aktiviteten är ej påbörjad då arbetet med framtagandet av 

besöksnäringsstrategin behöver bli färdigställt innan denna aktivitet 

förankras och påbörjas. 

Samverka med Smålands 

Turism. 

Arbetet med besöksnäringsstrategin stärker samverkan mellan 

organisationerna och under processen tydliggörs olika roller. Under arbetet 

med strategin har utmaningar och möjligheter identifierats utifrån 

organisationernas olika uppdrag. Dessa inkluderas i strategin och bidrar till 

att förtydliga roller och prioriteringar framåt. 

Prioriterade delstrategier: Driva en hållbar digital utveckling. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den digitala 

kompetensen i länets 

kommuner. 

Översyn av strukturen för digitaliseringsrådets nya uppdrag inom 

kommunal utveckling är gjord. Fokus framåt kommer att vara 

verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Regional utveckling 

följer arbetet och samverkar i utvalda delar. 

Projekt – kartlägga 

digitaliseringens effekter. 

Forskningsrapporten levereras av Handelshögskolan i Stockholm och 

Jönköpings university (JU) och beräknas bli klar under våren 2023. 

Projektet är en del av digitaliseringsrådets nuvarande verksamhetsplan. 

Viktigt att följa upp framöver är ägarstrukturen i projektet då 

digitaliseringsrådet övergår till Kommunal utveckling från årsskiftet 

2022/2023. Samtal förs mellan Regional utveckling och Kommunal 

utveckling om upplägg av seminarium kopplat till slutrapporten. 

Starta upp projektgrupp 

gällande handlingsplansarbetet. 

Kartläggning och uppvaktning av rätt aktörer till projektgruppen är gjord. 

Kommande arbete kopplat till digitaliseringsstrategin kommer generera en 

bred kunskapsspridning på ett hållbart sätt via en digital plattform som bas. 

Prioriterade delstrategier: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan kopplat till 

samverkansområden utifrån 

analysen av nulägesrapporten. 

Möten tillsammans med bidragsaktörerna är genomförda i två omgångar 

under hösten. En mycket uppskattad aktivitet som ger större möjligheter 

till starkare samverkan med civilsamhället. 

Skapa en dialogplattform med 

våra befintliga bidragstagare 

inom civilsamhället. 

Första träffen genomfördes under hösten och drygt 20 aktörer från 

civilsamhället deltog. Ett uppskattat initiativ som gav Regional utveckling 

möjlighet att presentera nyheter gällande bidragsprocessen samt fånga in 

civilsamhällets behov och önskemål kring vidare utveckling. Mötet gav 

även möjligheter till erfarenhetsutbyte aktörerna sinsemellan. Arbete med 

att utveckla mötesformen kommer att ske under 2023. 

Folkhälsa tecknar det första 

IOP-avtalet med en av sina 

befintliga bidragstagare. 

Aktiviteten slutfördes under hösten och Region Jönköpings läns två första 

idéburna offentliga partnerskap (IOP) är tecknade med Origo resurs och 

Vårsol samtalspartner. Avtalen förväntas skapa förutsättningar att ge fler 

invånare möjlighet till bättre livskvalitet. 
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En tillgänglig region 

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län 

Prioriterade delstrategier: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och 

höghastighetståg. 

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att realisera nya 

stambanor. 

Regional utveckling har under året hållit i ett nätverksbaserat samarbete 

med flera andra aktörer. Inom ramen för detta arbete togs en rapport om 

sysselsättning och bostadsbyggande fram som presenterades av fyra 

handelskammare. Regional utveckling presenterade med stöd av WSP en 

rapport med uppdaterade data som visar på betydligt högre lönsamhet med 

nya stambanor än vad som tidigare redovisats. Dessa rapporter 

presenterades under Almedalsveckan och fick nationellt genomslag i 

media. Under våren säkerställdes också en ny treårig medfinansiering från 

Tillväxtverket för projektet. Under hösten påbörjades bland annat ett 

arbete som berör länets samtliga kommuner och arbetet ska belysa 

kostnader för uteblivna besked av sträckning. Regional utveckling höll 

också ihop ett fördjupat samarbete med tre andra regioner i syfte att lyfta 

fram nyttor med hela systemet på plats. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör 

hållbara, säkra och tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 

transportplanen. 

Den regionala transportplanen antogs av regionfullmäktige den 30 augusti 

och arbetet med den här planeringsomgången är därmed avslutat. 

Utveckla godsstrategin. Arbetet avbröts på grund av pandemin. Arbetet beräknas återstartas under 

år 2023. 
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Genomföra handlingsplanen för 

regionala tillväxtuppdraget för 

miljö och klimat – 2024. 

Arbete har genomförts för att den regionala klimat och energistrategins 

åtgärdsplaner (Länsstyrelsens uppdrag) ska stödja det regionala 

tillväxtuppdraget (Region Jönköpings läns uppdrag). Regional utveckling 

har valt att inte genomföra en parallell handlingsplan till dessa 

åtgärdsprogram. Personer som representerar tillväxtuppdraget ingår i de 

arbetsgrupper som finns för de olika åtgärdsprogrammen. Samverkan för 

att nå näringslivet specifikt i frågorna sker löpande. 

Aktiviteter för att genomföra 

klimatstrategin. 

De åtgärder som vilar på Region Jönköpings län är hanterade i de 

åtgärdsplaner som finns kopplat till länets klimat- och energistrategi. 

Samverkan har skett med område miljö. 

Regional cykelstrategi. Cykelstrategin klar och beslutad av regionfullmäktige juni 2022. 

Genomförande av cykelstrategi. Projektet "Regional cykelsatsning" har startat under hösten och projektet 

har kommit igång bra med stort engagemang från deltagande parter. 

Projektet kommer att ta fram en regional cykelplan, kartlägga och 

analysera för ett cykelbokslut samt etablera ett regionalt samarbete kring 

cykling med Regional utveckling som samordnande part. 

Prioriterade delstrategier: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång 

till höghastighetsuppkoppling. 

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att genomföra 

den regional bredbands- och 

digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter som leder mot det långsiktiga målet att bli bäst i Sverige på att 

ta vara på digitaliseringens möjligheter kommer att fokusera på tre 

delområden, Digital kompetens, Digital Ledning och Digital innovation. 

Under hösten genomfördes DIGG inspiration day, en konferens som 

handlar om ledarskap i en digital tid. Evenemanget vände sig till 

företagsledare, chefer, teamledare, politiker och strateger. Drygt 160 

personer från länet deltog och deltagarna fick fördjupade kunskaper och 

inspiration runt hur organisationer och företag kan ta sig an digital 

transformationsresa. 

Verka för övergripande 

samordning, samverkan och 

samarbete i bredbandfrågor 

samt fungera som kontaktpunkt 

för sådana frågor i länet för 

såväl offentliga som privata 

aktörer. 

Nära samarbete inom bredband sker löpande inom RSS. Arbetet har 

resulterat i bättre och mer detaljerade underlag. 

Genomförande av 

bredbandsstrategin. 

De uppgifter som Post och Telestyrelsen (PTS) har begärt för mobilt 

bredband har lämnats under perioden för att kunna tillgodose den 

långsiktiga planeringen och utbyggnaden. En nätverksträff med länets 

bredbandsaktörer har ägt rum. Bredbandsutbyggnaden går framåt i länet 

men det återstår en hel del arbete för att uppnå målen i bredbandsstrategin. 

Prioriterade delstrategier: Gemensamma strukturbilder för länets framtida 

infrastruktursystem. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla regionala 

strukturbilder för länet. 

En förstudie för att identifiera funktionella samband med fokus på 

transport har startat och väntas resultera i en projektplan under våren 2023. 

Arbetet är förankrat med utvecklingscheferna i länets kommuner. 

Skapa en interaktiv digital 

lösning för strukturbilder, 

statistik och fakta. 

Projektet är avslutat. Digital lösning finns men vidare utveckling och 

integrering i Region Jönköpings läns webblösning behövs. Arbetet bedrivs 

vidare inom ordinarie verksamhet och i samordning inom 

regionledningskontoret. 
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En smart region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ 

tillväxtregion 

Prioriterade delstrategier: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och 

förändringskraft. 

Aktiviteter Analys 

Etablera forum för 

innovationsarbete inom ramarna 

för främjandesystemet. 

Ett arbete har påbörjats för att skapa en samverkansarena mellan Region 

Jönköpings län, Almi, Science Park och JU som ska fungera som en 

katalysator för det innovations- och företagsfrämjande systemet och 

samtidigt kunna vara en pådrivande kraft i projektportföljsarbetet. Arbetet 

fortlöper för att sätta ramarna för detta samarbete. 

Insatser som främjar 

näringslivets omställningsarbete 

med höjt kunskaps- och 

teknologiinnehåll, digital 

transformation och jämställd 

regional utveckling. 

Projektet "Vart i Hela Värden är Världen på väg" bidrar med ökad insikt 

och förståelse om vad som krävs hos framtidens näringsliv i länet. 

Projektet bidrar till att öka förmågan till snabb omställning, ökad 

digitalisering och höjd innovationstakt. Detta har stor betydelse för den 

framtida konkurrenskraften. Det blir också allt viktigare att ta tillvara den 

kraft och dynamik som ofta uppstår när personerna i företagen präglas av 

mångfald ur olika aspekter. Under året har 122 företag fått hjälp i form av 

olika konsultinsatser gällande framtida utmaningar, t.ex. med framtagning 

av olika strategier. 

Implementera Smart 

Specialiseringsstrategin. 

En transformationsanalys genomförs i samverkan mellan regionerna inom 

SMÖ där, WSP är uppdragstagare. Transformationsanalysen ska ligga till 

grund för det arbete som sedan ska göras regional och interregionalt och 

ska kunna ligga till grund för kommande utlysningar inom exempelvis 

ERUF. 

Initiera processer, i bred 

samverkan och olika forum, 

som kan bidra till att öka 

företagens strategiska lednings- 

och innovationsförmåga för att 

möta komplexa 

samhällsutmaningar. 

Under året har processer med olika aktörer fördjupats. Fokus under senare 

delen av året har varit att starta upp en ”kunskapsnod” där Regional 

utveckling tillsammans med samarbetsorganisationer ska kunna erbjuda 

inspiration och kunskapsfördjupning. Detta arbete fortsätter under 2023. 

Medverka till ökad insikt och 

förståelse, på flera nivåer, om 

framtida utmaningar som väntar 

länets näringsliv. 

Projektet "Vart i Hela Värden är Världen på väg" bidrar till ökad insikt och 

förståelse om vad som krävs hos framtidens näringsliv i länet. Projektet 

bidrar till att öka förmågan till snabb omställning, ökad digitalisering och 

höjd innovationstakt. Detta har stor betydelse för den framtida 

konkurrenskraften. Det blir också allt viktigare att ta tillvara den kraft och 

dynamik som ofta uppstår när personerna i företagen präglas av mångfald 

ur olika aspekter. Under året har 122 företag fått hjälp i form av olika 

konsultinsatser gällande framtida utmaningar, t.ex. med framtagning av 

olika strategier. 
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Initiera arbete med förändrad 

metod- och processutveckling 

tillsammans med det 

företagsfrämjande systemet för 

en högre resurseffektivitet av 

offentliga medel. 

Dessa frågor ska i framtiden kunna vara den samverkansplattform som tas 

fram i samarbete med Almi, Science Park och JU. Frågan kring 

generationsväxling tas nu upp i ERUF-projektet "Smart utveckling" som 

drivs av Almi Företagspartner inom SMÖ. 

 

Stödja de befintliga nätverk som 

finns i länet genom kunskap, 

utbildningar och 

omvärldsbevakning. 

Fyra gånger per år genomförs nätverksträffar med länets näringslivschefer. 

Det finns förslag på att erbjuda examensarbete till studenter på JU i syfte 

att studera effekterna av projektet "Vart i Hela Värden är Världen på väg". 

Exempel på ingångar i detta är deltagande av kvinnliga företagsledare i 

projektet, vilken inriktning de i så fall haft på sina insatser, ekonomiska 

resultat m.m. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt 

näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 

Aktiviteter Analys 

Genom att bevilja 

affärsutvecklings- och 

konsultcheckar samt 

verifieringsmedel till 

tillväxtbenägna företag, bidra 

till ökad konkurrenskraft och 

därmed säkrade och nya 

arbetstillfällen i länets små och 

medelstora företag. 

Arbetet med React-EU checkarna löper enligt plan. Beslut om nya checkar 

kan meddelas fram till 2023-01-31, varför ett möte återstår efter nyår. 

Planen är att i allt väsentligt ska tilldelade medel på totalt 13 mnkr, hinna 

beslutas till senast 2023-01-31. 

Per 2022-12-31 har följande checkbeslut fattats under året: 

Internationalisering 4 st, Digital omställning 11 st, Grön omställning 7 st. 

Därutöver har 7 st konsultcheckar för produktutveckling samt 12 st 

avseende verifieringsmedel beviljats via 1:1-anslaget. Vid årsskiftet fanns 

totalt ca 4,5 mnkr kvar att fatta beslut på vad gäller React-EU. 

Implementera Smart 

Specialiseringsstrategin. 

Implementeringen inväntar den transformationsanalys som nu genomförs 

inom SMÖ och som ska ligga till grund för det framtida arbetet. I 

transformationsanalysarbetet är företrädare för det företagsfrämjande 

systemet, akademi, branschorganisationer och regionala aktörer 

inkluderade. 

Upprättande av projektplan och 

påbörja arbetet för framtagande 

av regional 

besöksnäringsstrategi. 

Den upprättade projektplanen följs och arbetet med framtagandet av 

strategin löper på bra. Ett väl förankrat arbete sker i hela länet, vilket 

skapar engagemang och en bra grund till kommande handlingar utifrån 

strategins inriktning. 

Utveckla insatser och aktiviteter 

inom kompetensfrågor för länets 

besöksnäringsaktörer. 

Förstudien "Kompetens- och konceptutveckling inom Hotell- och 

restaurangbranschen" har slutförts och slutrapport ska föreläggas 

styrgruppen med förslag på åtgärder för att uppnå de i förstudien 

fastställda kriterier samt ta ställning till ett eventuellt 

genomförandeprojekt. 

Implementera och förankra en 

smart specialiseringsstrategi 

med följdfokus att attrahera 

kapital och etableringar. 

Arbetet med att implementera Smart Specialiseringsstrategi fortskrider. Ett 

utökat samarbete har skett med projekt inom investeringsfrämjande 

åtgärder. 

Prioriterade delstrategier: Samverka för kompetensutveckling. 

Aktiviteter Analys 

Uppmärksamma och sprida 

goda exempel på samverkan. 

Projektet "Framtidssäkrad industri" är ett exempel på denna aktivitet. 

Projektet avslutas sista december 2022. Ett uppföljande samverkansmöte 

planeras i februari 2023. Samverkan och spridning har också genomförts 

genom projekt/utbildningar som andra aktörer genomför (JU, Träcentrum, 

Polymercentrum och Campus Värnamo). 
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Aktiviteter Analys 

Samverka med Encell, 

Jönköping University och 

utbildningsaktörer i länet. 

Regional utveckling har kontinuerliga samarbeten och avstämningsmöten 

med utbildningsaktörer i länet såsom kommunernas 

vuxenutbildningsenheter, yrkeshögskoleutbildare och JU. 

Samverka med 

utbildningsaktörer och 

arbetsmarknadens parter i länet. 

En pågående dialog med skolchefer och näringslivschefer pågår utifrån 

resultatet från förstudien "Stärka koppling mellan arbetsliv och skola". En 

dialog med kommunal utveckling och aktörer som arbetar med insatser 

mellan skola och arbetsliv pågår för att utveckla samverkan. 

En kompetent region 

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i 

Jönköpings län genom det livslånga lärandet 

Prioriterade delstrategier: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och 

matchningen för integration och hållbar tillväxt. 

Aktiviteter Analys 

Under hösten 2022 presentera 

en kompetensbehovsprognos. 

Styrgrupp är framtagen för projektet "Nuläge & Framtid: Regionala 

kompetensbehov och stärkt analys- och prognosarbete". Styrgruppen ska 

styra arbetet med framtagning av kompetensbehovsrapport. Gemensamt 

frågebatteri för kartläggningen av kompetensbehoven är framtagen och 

modell för hur kompetensrapporten ska se ut finns. 

Påbörja planera framtagandet av 

en framtidsspaning som ska 

presenteras våren 2024. 

Arbetet kommer att påbörjas under 2023 och sker då inom ramen för 

projektet "Nuläge och framtid: regionala kompetensbehov och stärkt 

analys- och prognosarbete". 

Regelbundna dialoger med 

företag och 

branschorganisationer för att 

fånga upp kompetensbehovet. 

Inom ramen för projektet "Nuläge & Framtid: Regionala kompetensbehov 

och stärkt analys- och prognosarbete" pågår dialog. Plan finns på 

gemensamt frågebatteri för att få fram kompetensbehov. Plan finns även 

på att dialoger med branscher kommer att genomföras under våren 2023. 

Tillsammans med relevanta 

aktörer genomföra en 

workshopserie. 

Ett kärnteam med representanter från Yrkeshögskolan (YH), Komvux och 

branschorganisationer från industrin har bildats utifrån erfarenheterna i en 

workshopserie inom projektet "Valideringslyft". Kärnteamet har pågående 

träffar och workshopseriens resultat är underlag till en inlämnad 

projektansökan till Tillväxtverket. 

Undersöka möjligheten av att 

etablera en portal för det 

livslånga lärandet där det är 

tydligt för individ och företag 

var man kan validera, utbilda 

och kompetensutvecklas. 

Ett spår inom det livslånga lärandet är validering. Här har aktörer inom 

Komvux, YH och branschvalidering inom tillverkande industri uttalat ett 

behov av mer intern kommunikation mellan aktörerna än mot individ och 

företag som första steg. Denna process kommer att utvecklas i projektet 

"Valideringslyft" i Jönköpings län som startar 2023-01-01. Inget arbete 

mot en portal är initierat idag. 
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Arbeta för ett system för 

kontinuerliga 

kompetensutvecklingsinsatser 

till genomförda 

branschvalideringar i linje med 

projektet Framtidssäkrad 

industris målsättning. 

Utifrån den samlade utvärderingen drar konsultföretaget Ramboll 

slutsatsen att projektet "Framtidssäkrad industri" har lyckats väl med att 

bidra till ett mer utvecklat och strategiskt kompetensförsörjningsarbete hos 

industriföretag. Utvärderingen av projektet visar att det har varit värdefullt 

att använda sig av den beprövade modell som utvecklats inom ramen för 

Svensk Industrivalidering (coachning utifrån fyra samtalsmetoden). Arbete 

utifrån modellen har bidragit till ett helhetsgrepp, där både anställda och 

företagsledningar har fått en bättre bild av hur företagets kompetensläge 

ser ut, vad som behövs för att täcka eventuella kompetensgap, samt hur 

företaget kan arbeta mer strategiskt med sin kompetensförsörjning 

framöver. Utvärderingen visar att flera anställda redan har fått nytta av 

sina kunskaper, bland annat genom nya uppgifter eller utökat ansvar. 

Ta del av och sprida Skolverkets 

projekt som handlar om att 

utveckla en SFI-utbildning som 

kombineras med praktik. 

Regional utveckling inväntar återkoppling från Skolverket. 

Regelbundna dialogmöten med 

yrkeshögskoleaktörer. 

Regional utveckling har återkommande träffar med 

yrkeshögskoleanordnare 2-3 gånger per år. Yrkeshögskoleanordnarna 

kommer att involveras i arbetet med projektet "Nuläge & Framtid: 

Regionala kompetensbehov och stärkt analys- och prognosarbete". 

I dialog med yrkeshögskoleanordnare har Regional utveckling även 

regelbundna möten med myndigheten för YH. Detta för att stödja 

yrkeshögskoleanordnarna i deras arbete men också för att kunna påverka 

myndigheten för YH. Nästa möte med myndigheten äger rum hösten 2023. 

Deltagande i 

Länsbildningsförbundets 

styrelse. 

Regional utveckling deltar på möten för att informera och byta 

erfarenheter. Under 2023 kommer ett arbete att initieras för att se över hur 

Regional utveckling kan kartlägga Jönköpings läns bildningsförbunds 

arbete och kopplingen till kompetensförsörjningsfrågorna. 

Kontinuerliga möten med olika 

representanter för Jönköping 

University i syfte att stärka 

kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling i länet. 

Regional utveckling har olika pågående dialoger med JU, till exempel med 

representanter för YH-utbildningen, forsknings- och utbildningsmiljön 

SPARK och planeringen av den nya tandläkarutbildningen. Flera möten 

med representanter för Almi, Science Park och JU om att utveckla 

samarbetet har genomförts och fortsätter även under kommande år. 

Arbeta för en nationell 

tandläkarutbildning och ett 

nationellt center för tandvård 

vid Jönköping University. 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömning av den i våras inlämnade 

ansökan har nyligen offentliggjorts. JU värderar nu UKÄ:s bedömning. En 

ny reviderad ansökan förväntas lämnas in under 2023. 

Vi stöder och medfinansierar 

regionala projekt som har ett 

starkt integrationsfokus inom 

kompetensförsörjning. 

Arbetet att stödja aktörer som driver relevanta projekt med fokus på 

integration och kompetensförsörjning fortlöper enligt planering. Exempel 

på projekt som avslutats under året med detta fokus är "Räkna med mig!" 

och "Kompetensutveckling 360 grader". 
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Prioriterade delstrategier: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt 

lärande i hela länet. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 

kommunernas 

vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten med vuxenutbildningens tre noder i länet har skett inför 

ansökan av statsbidrag. Länsvuxrektorsnätverket har haft en träff i 

Gislaved. Regional utveckling hade en punkt i programmet som handlade 

om projektet "Valideringslyft". 

Kartlägga om det finns 

motsvarigheter till lärcentra i de 

kommuner som saknar 

lärcentra. 

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för vuxenutbildning och 

finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för lärcentra. Jönköpings 

kommun har en pågående process om de ska starta ett lärcentra, deras 

arbete bevakas. 

Inspirera till att stöd finns för 

studerande att erhålla utbildning 

hos relevanta utbildningsaktörer 

i kommunala lärcentra. 

Under året har kontakt ägt rum med vuxenutbildningen i länet gällande 

ansökan om statsbidrag för lärcentra. Nytt för året är att Jönköpings 

kommun har lämnat in en ansökan för 2023. 

Följa upp projektet "Den 

digitala noden". 

Projektet som har medfinansiering från Regional utveckling avslutades 

sista december 2022. Arbete pågår att skriva en slutrapport som beräknas 

bli klar senast sista mars 2023. 

Delta i Länsbildningsförbundets 

styrelsemöten. 

Regional utveckling deltar regelbundet på möten och inhämtar aktuellt 

information, informerar om satsningar och försöker att matcha vad 

styrelsen beslutar i form av aktiviteter och insatser med pågående 

aktiviteter/utlysningar. 

En global Region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt 

län 

Prioriterade delstrategier: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar 

riktning. 

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för 

internationellt samarbete. 

En viktig förutsättning för att både bidra och dra nytta av internationellt 

samarbete är utgångspunkten i den regionala utvecklingsstrategin och dess 

delstrategier. I framtagande av program och handlingsplaner för EU:s 

strukturfonder under 2022 lyfts det internationella perspektivet in. Detta 

ger ökade förutsättningar att på sikt, utifrån till exempel smart 

specialisering och grön omställning, skapa internationella utbyten och 

erfarenheter. 

Att med utgångspunkt i 

värdskapet för Europa Direkt 

Jönköpings län informera om 

och bidra till Konferensen om 

Europas Framtid. 

Konferensen om Europas Framtid påbörjades 2021 och är nu avslutad. 

Europa Direkts funktion i Konferensen om Europas Framtid har främst 

varit att informera om möjligheten som detta initiativ ger för medborgare 

att visa på vilken framtid de önskar i EU. Europa Direkt har uppmuntrat 

aktörer att genomföra evenemang och att ge inspel till den av EU 

upprättade plattformen för synpunkter och förslag. Europa Direkt har på 

eget initiativ skapat dialoger som legat till grund för inspel till plattformen. 

Detta har under 2022 skett till exempel genom Demokratisoppor och 

genomförandet av Model EU, ett rollspel för gymnasieungdomar, där två 

skolor från länet deltagit. Region Jönköpings län har, genom politisk 

representation, deltagit i EU-sakråd om konferensen arrangerat av 

Regeringskansliet. 
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Aktiviteter Analys 

Bidra med internationellt 

perspektiv i Agenda 2030-

samverkan i länet. 

Region Jönköpings län samordnar, tillsammans med Länsstyrelsen i 

Jönköpings län, Agenda 2030-samverkan i länet. Detta bidrar till att öka 

förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i det regionala 

utvecklingsarbetet. Agenda 2030 finns i en internationell kontext, vilket 

samverkansaktörerna bland annat inspirerats kring av Agenda 2030-

sekretariatet. I programarbetet inför EU:s nya programperiod har tydlig 

koppling gjorts till Agenda 2030 och dess möjlighet att skapa potential och 

vara riktmärke för regional utveckling. Detta kommer under hela 

programperioden att bidra till det internationella perspektivet i Agenda 

2030-samverkan i länet. 

Att skapa träffytor för dialoger 

utifrån ett EU-perspektiv med 

utgångspunkter i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

Dialoger med fokus på besöksnäring och smart industri har genomförts 

med Brysselkontoret inom Småland, Blekinge och Halland. Dialogerna 

gav kunskapsökning kring kopplingar mellan EU-arenan och den regionala 

utvecklingsstrategin. Under 2022 har EU:s skogsstrategi och dess 

konsekvenser varit ett fokus i samarbetet i SBHSS. Detta har resulterat i 

ett gemensamt politiskt beslut av positionspapper för skog, vilket har 

använts som underlag för påverkan både nationellt och inom EU. EU-

perspektivet har lyfts i dialoger med länets kommuner. Mobilisering och 

information inför EU:s nya programperiod har skapat goda förutsättningar 

för träffytor med aktörer i länet. 

Prioriterade delstrategier: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevakning av EU-

arenan utifrån prioriterade 

delstrategier i den regionala 

utvecklingsstrategin primärt 

genom Småland Blekinge 

Halland South Sweden. 

Omvärldsbevakning har skett för att stärka påverkansarbetet i SBHSS. 

Detta har under perioden varit fokuserat på skog, energi, 

sammanhållningspolitik och digitalisering. 

Uppdatera utvalda relevanta 

delar av statistik utifrån 

socioekonomisk analys för 

Småland och Öarna. 

Den socioekonomiska analysen för SMÖ färdigställdes i maj 2020 och 

utgör underlag för framtagande av regional handlingsplan för ESF. Under 

framtagandet av handlingsplanen har analytiker knutna till regionerna i 

SMÖ gjort ytterligare inspel till arbetet utifrån förändringar som pandemin 

har genererat. Den regionala handlingsplanen beslutades av 

Övervakningskommittén för ESF i augusti 2022. De första utlysningarna 

med utgångspunkt i handlingsplanen genomfördes 2022 av Svenska ESF-

rådet. 

Att utifrån den regionala 

utvecklingsstrategin och dess 

prioriterade delstrategier 

utarbeta ett länsspecifikt 

dokument och att genom bland 

annat kontaktpersonsgrupp, 

chefsgrupp och styrgrupp bidra 

till den löpande dialogen inom 

samarbetet för Småland 

Blekinge Halland South 

Sweden. 

Länsspecifikt dokument tas årligen fram med utgångspunkt i den regionala 

utvecklingsstrategin. Dokumentet är framtaget och ligger till grund för 

arbetet på hemmaplan och för verksamhetsplanen för det gemensamma 

arbetet i SBHSS. Region Jönköpings län bidrar och tar del av det löpande 

arbetet och dialogen genom medverkan i kontaktpersonsgrupp, chefsgrupp 

och styrgrupp. 
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Prioriterade delstrategier: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU 

erbjuder. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisering internt och externt 

med fokus på EU:s 

programperiod 2021-2027. 

Under perioden har aktiv medverkan skett vid framtagande av utlysningar 

inom ERUF och ESF. Informationsinsatser har riktats mot potentiella 

projektägare och dialoger kring idéer har genomförts. De första projekten i 

den nya programperioden har beviljats under perioden. 

Samordning i Småland och 

Öarna av uppdraget att ta fram 

operativt program för 

Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden 2021-2027. 

Regional utveckling samordnar arbetet i SMÖ sedan våren 2020. 

Erbjudande om att ta fram ett operativt program för ERUF kom från 

näringsdepartementet våren 2020. Ett första förslag levererades enligt plan 

i december 2020. Justeringar har sedan skett inför regeringsbeslut och 

därefter under förhandling med EU-kommissionen. Det operativa 

programmet för SMÖ godkändes av EU-kommissionen i november 2022. 

Komplettering kring smart specialisering kommer att göras under våren 

2023. 

Samordning i Småland och 

Öarna kring framtagande av 

regional handlingsplan för 

Europeiska Socialfonden. 

Regional utveckling samordnar arbetet i SMÖ sedan 2020. Erbjudandet 

om att ta fram en regional handlingsplan kom från 

arbetsmarknadsdepartementet i december 2021. Handlingsplan levererades 

enligt tidsplan till Svenska ESF-rådet i april 2022 och genomgick där en 

kvalitetsgranskning. EU-kommissionen beslutade om det nationella 

programmet för ESF under sommaren 2022. Övervakningskommittén för 

ESF godkände den regionala handlingsplanen för SMÖ i augusti 2022. 

Grundläggande arbete för att 

öka kunskap kring och förmåga 

att verka på och dra nytta av 

EU-arenan. En förutsättning är 

samordning, prioritering och 

specialisering på hemmaplan. 

Mobiliserande insatser har skett med fokus på EU:s strukturfonder där ett 

avgörande steg under perioden har varit EU-kommissionens godkännande 

om operativt program för ERUF. Påverkan på EU-arenan har genomförts 

gemensamt inom SBHSS med fokus på skog, energi, 

sammanhållningspolitik och digitalisering. 

Delta och sprida information om 

Europaforum som arrangeras i 

Halland inom samarbetet för 

Småland Blekinge Halland 

South Sweden. 

Europaforum arrangerades inom ramen för samarbetet inom SBHSS i maj 

2022. Politiker och medarbetare från Region Jönköpings län deltog. 

Information spreds till förtroendevalda genom nämnden för arbetsmarknad 

näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen. Information spreds även 

via sociala medier, både genom Regional utvecklings kanaler och genom 

kanaler med utgångspunkt i värdskapet för Europa Direkt. 

Att bidra till EU-kommissionens 

kampanj Europa i min region 

för att visa på den nytta EU-

medel skapar för länets 

utveckling. 

I anslutning till Europadagen 9 maj genomfördes en kampanj i sociala 

medier med fokus på att lyfta nyttan som EU-medel skapar för länets 

utveckling. Särskild uppmärksamhet riktades mot React EU och satsningar 

som därigenom beviljats medel. Digital och grön omställning för länets 

företag var ett genomgående tema som exemplifierades av särskilda 

satsningar. 

Att genom värdskapet för 

Europa Direkt Jönköpings län 

tillhandahålla information kring 

EU-frågor. 

Region Jönköpings län har av EU-kommissionen beviljats värdskap för 

Europa Direkt fram till 2025. Genom uppdraget tillhandahålls information 

via webb, sociala medier, förfrågningar via mail och telefon samt genom 

evenemang såsom t.ex. Demokratisoppa med föreläsning och information i 

skolor. En utgångspunkt för värdskapet är att visa på samband mellan EU-

frågor och regionala utvecklingsfrågor. 
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Verksamhet för regional utveckling 

Process och produktion 

Strategiska mål: Region Jönköpings län ska leda, driva och genomföra 

strategiskt avgörande regionala utvecklingsprojekt 

Framgångsfaktorer: Kapacitet för att genomföra strategiska utvecklingsprojekt 

Uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för projekt 

drivna i egen regi 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och implementera 

projektkontor för regional 

utvecklingsprojektkontor. 

Arbetet med att utveckla projektkontoret pågår enligt plan. 

Utvecklingsarbetet med projekthandbok avslutas under våren och 

nätverket för projektledarna övergår nu i en implementerings- och 

konsolideringsfas. Arbetsgruppen för projektkontoret omformas för att 

bättre stödja den nya rollen. 

Ekonomi 

Strategiska mål: Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån länets behov 

ska öka 

Framgångsfaktorer: Anpassad bemyndiganderam 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Bemyndiganderam 

regionala 

projektmedel 

90 mnkr 70 

 

Målet är uppfyllt. Ett arbete för ökad bemyndiganderam av 

statliga regionala tillväxtmedel har pågått under flera års 

tid. Region Jönköpings län har erhållit en utökad 

bemyndiganderam succesivt. Inför 2023 utökas 

bemyndiganderamen till 80 miljoner kronor. Fortsatt mål är 

90 miljoner kronor. 

Utnyttjad andel 

bemyndiganderam 
75 % 84 % 

 

Målet är uppfyllt. Bemyndigandet uppnås till 84 % vilket är 

över målvärdet. Detta är en följd av hög volym beslutade 

medel under de senaste åren. Bemyndigandet möjliggör nya 

beslut i tidigt skede 2023. 

Nyttjande av anslag 90 % 100 % 

 

Målet är uppfyllt. Anslaget har nyttjats till 100 %. Detta är 

en följd av en ökad volym på beslutade medel de senaste 

åren och ett förändrat arbetssätt i projekthanteringsteamet 

som möjliggjort en ökad takt på utbetalningar. 
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Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och kultur 

Utbildning och kultur är en del av Regional utveckling som omfattar verksamheterna Smålands Musik 

och Teater (SMoT), två naturbruksskolor och två folkhögskolor samt sektionerna för kulturutveckling 

och ekonomi. Verksamhetsområdet ansvarar även för flera olika typer av bidrag till skolor, 

organisationer och arrangörer. 

Sektionen för kulturutveckling har under året färdigställt både en regional kulturplan och en regional 

biblioteksplan. Planerna har därefter beslutats av regionfullmäktige. Strax efter den ryska invasionen 

av Ukraina påbörjades ett nationellt samarbete med nätverket Swedish Artist Residency Network, 

vilket ledde till fem krisresidensplatser i vårt län i samverkan med fyra kommuner och organisationer. 

Dessa residenser har tagit emot tre familjer och två ensamstående kulturarbetare. Inga motprestationer 

var kopplade till krisresidenserna, men de har ändå resulterat i ett flertal utställningar, författarsamtal 

och samarbeten med det lokala kulturlivet. Under 2022 blev det också klart att organisationen 

ShareMusic & Performing Arts kommer att ingå i kultursamverkansmodellen. 

SMoT är länets samlingspunkt för professionell scenkonst, både i Kulturhuset Spira och genom sin 

turnéverksamhet. Under tio pandemifria månader bjöd SMoT både på spets, bredd samt en och annan 

publiksuccé. Arbetet med varumärket SMoT, internt såväl som externt under de senaste åren, gjorde 

att verksamheten hade något lättare att få tillbaka publiken till salongerna jämfört med andra 

scenkonsthus i landet. 

Region Jönköpings läns egna folkhögskolor, Sörängen och Värnamo folkhögskolor, har under året 

arbetat med att förbättra antalet sökande till de utbildningar som har lite svårare att rekrytera deltagare. 

Båda skolorna har också arbetat med delaktighet och närvaro, delar som varit en utmaning att 

upprätthålla under pandemin. Under året har flera evenemang genomförts i samarbete mellan skola 

och deltagarna på respektive skola. 

På uppdrag av länets 13 kommuner erbjuder verksamhetsområdet naturbruksutbildning på Stora 

Segerstads naturbrukscentrum och Tenhults naturbruksskola. Ett nytt samarbetsavtal med länets 

kommuner blev klart under året som bland annat innebär en nertrappning i ersättningsnivåerna från 

och med 2023. 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på 

naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög kvalitet, 

anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 

dimensionering och inriktning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Sökande per 

utbildningsplats 

(folkhögskolan) 

2 2,1 

 

Målet är uppfyllt. Antalet sökande per plats har sjunkit 

sedan 2021. Det är en tendens som syns från många 

folkhögskolor i Sverige. Omvärldsfaktorer som t.ex. 

ekonomi och ökad konkurrens är tänkbara förklaringar.  
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Andel antagna i 

förhållande till 

antal elever som 

slutar årskurs 9 i 

länet (Naturbruks-

skolorna) 

3 % 3,7 % 

 

Målet är uppfyllt. Naturbruksskolorna ligger på en stabil 

nivå av sökanden och intresset för de gröna näringarna är 

fortsatt högt. Skolorna strävar efter att skapa tillfällen för 

potentiella elever att besöka skolorna och anläggningar. Det 

går att se ett ökat intresse för de inriktningar där skolorna 

har genomfört investeringar inom maskinparken eller på 

fastighetssidan.  

Uppdrag: Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i 

regionen/för regionen 

Aktiviteter Analys 

Naturbruksskolorna ska vara 

kunskaps- och kompetenscenter 

för den gröna sektorn i länet. 

Naturbruksskolorna fungerar redan idag som naturliga mötesplatser för 

den gröna sektorn. Under året och i samband med framtagandet av en ny 

verksamhetsinriktning för de kommande åren, har detta perspektiv belysts 

ytterligare i syfte att förstärka naturbruksskolornas roll. Förstudien av 

projektet "Återtag livsmedel" är ett led i att stärka skolornas roll som 

mötesplats för den gröna näringen. 

Vuxenutbildning inom den 

gröna sektorn. 
En utmaning är att kommuner ofta ger avslag på kurskostnaden för 

sökanden till komvuxutbildningarna, detta trots att arbetsmarknaden 

efterfrågar utbildad arbetskraft. Under hösten 2022 startade ingen 

djurskötarutbildning av denna anledning, trots att tillräckligt många 

sökande fanns. Dialog pågår med länets kommuner. 

Utveckla djurhållningen. Metodik och rutiner kring utfodring, skötsel samt djurhälsoplaner 

förbättras ständigt. Skolorna har i dagsläget en god djurvälfärd, vilket 

också syns i statistik från slakteriet och mjölkleveranserna. 

Verksamhetsinriktning för 

naturbruksskolorna. 
En ny verksamhetsinriktning godkändes av länets kommuner och nämnden 

för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet under hösten 2022. 

Verksamhetsinriktningen prioriterar fyra inriktningar; hållbarhet, 

utbildning och pedagogik, samverkan, innovation och utveckling samt 

attraktionskraft. 

Uppdrag: Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 

på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov ska erbjudas 

Aktiviteter Analys 

Identifiera folkhögskolorna roll. Folkhögskolor i Sverige har som syfte och mening att erbjuda en god 

utbildning, fortbildning och bildning till svenska folket. Folkhögskolor 

intar en särställning inom de svenska utbildningsformerna genom att 

tillsammans med deltagarna kunskapa och noga ta tillvara på deltagarnas 

förkunskaper och erfarenheter.  
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Strategiska mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och 

kulturupplevelser. 

Framgångsfaktorer: Kultur med fokus på barn och unga 

Uppdrag: Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i Jönköpings 

län 

Aktiviteter Analys 

Verksamheter för barn och 

unga. 
Barn och unga är prioriterade inom samtliga kulturverksamheter. Under 

året har ett flertal insatser genomförts. Insatserna sker i samverkan med 

kommuner, kulturskolor, kulturinstitutioner och fria kulturaktörer. 

Uppdrag: Ge möjlighet för barn i grundskolan att få en kulturupplevelse både i 

kulturhuset Spira och i sina hemkommuner 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater 

erbjuder skolklasser en 

kulturupplevelse riktad till barn- 

och unga i kulturhuset Spira. 

Totalt har 175 skolföreställningar spelats, varav 122 på turné. På turné har 

11 av länets kommuner besökts. 

Uppdrag: Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas 

möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande genom att under 2022 skapa 

ökade förutsättningar för skapande kulturverksamhet, främja ungt arrangörskap och 

möjliggöra för barn och unga att uppleva kultur 

Aktiviteter Analys 

Revidering av Strategi för barn- 

och ungdomskultur. 

Arbetet med att revidera Strategi för barn- och ungdomskultur i 

Jönköpings län (2015-2017) har påbörjats under hösten 2022. Den nya 

strategin ska ligga i linje med Regional Kulturplan Jönköpings län 2023-

2025, där området barn och unga blivit tydligare definierat. Därför behöver 

formen för Strategi för barn- och ungdomskultur ses över.  

Uppdrag: Att utifrån FN's barnkonvention systematiskt arbeta med att tillhandahålla 

lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att tillhandahålla 

lämpliga och lika möjligheter 

för kulturell och konstnärlig 

verksamhet inom samtliga 

konstområden. 

Regional kulturplan 2023 - 2025 är granskad ur ett barnrättsperspektiv. För 

att se till att barnkonventionens intentioner beaktas i den löpande 

verksamheten tas frågan upp i olika forum, exempelvis vid strategiska 

verksamhetsmöten. Inför kommande kulturplanperiod kommer en 

checklista att upprättas för att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas 

vid planering och genomförande av verksamheterna. Idag sker en 

samverkan och samordning inom ramen för Kulturrätten, där aktörerna 

inom kultursamverkansmodellen, de fria kulturaktörerna och kommunerna 

ingår, för att barn och unga i alla länets kommuner ska få tillgång till 

kulturella och konstnärliga verksamheter inom samtliga konstområden.  
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Uppdrag: Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska 

verksamhet för barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Samverkan och dialog med 

regionala och kommunala 

museer. 

Inom ramen för arbetet med att ta fram en ny Regional kulturplan 

genomfördes dialoger inom området där både regionala och kommunala 

museer var inbjudna. Vidare under året har samarbete genomförts mellan 

hemslöjden och Jönköpings läns museum och nya dialoger har genomförts 

inom samtliga konst- och kulturområden med länets olika aktörer, där 

länets regionala och kommunala museer ingår.  

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag: Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

Aktiviteter Analys 

Sektionen för kulturutveckling 

genomför regelbundna dialoger 

med det fria kulturlivet i länet. 

De dialoger som har genomförts under 2022 har bidragit till viktiga inspel 

gällande förslaget till ny Regional kulturplan samt översyn av 

arrangörsbidragen. Sektionen för kulturutveckling har tagit fram en plan 

för årliga dialoger inom respektive konst- och kulturområde, som vänder 

sig till samtliga aktörer i Jönköpings län. Genom olika nätverk skapas 

plattformar där Region Jönköpings län, kulturaktörer och branscher möts 

för kunskapsinhämtning, skapa nya kontakter och hitta gemensamma 

utvecklingsmöjligheter. 

Uppdrag: Utveckla former som ger alla möjligheter att delta i och ta del av kulturliv 

och kulturupplevelser 

Aktiviteter Analys 

Främjande insatser för 

arrangörer och 

verksamhetsskapare. 

Insatser har genomförts inom alla konst- och kulturområden. Nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutade under 2022 om nya 

riktlinjer för arrangemangsbidrag för att dessa bättre ska passa 

arrangörernas behov och samtidigt styra mot de kulturpolitiska målen. 

Främjande insatser pågår i respektive konstområde. Dock behöver mer 

göras inom områden som kultur på landsbygden och att tillgängliganpassa 

platser där kultur skapas och upplevs. 

Uppdrag: Stärka möjligheterna för personer med funktionsvariationers att ta del av 

och skapa kultur i Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Undersöka förutsättningarna för 

att personer med 

funktionsvariationer ska kunna 

ta del av och skapa kultur. 

Kartläggningen kommer ske 2023 och blir ett underlag för kommande 

främjande utvecklingsinsatser. Arbetet kommer att ske tillsammans med 

aktörerna inom kulturssamverkansmodellen samt med länets kommuner. 
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Framgångsfaktorer: Kulturell infrastruktur 

Uppdrag: Kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler 

Aktiviteter Analys 

Undersöka infrastrukturen och 

få en samlad bild av hur det ser 

ut i länets 13 kommuner. 

Arbetet med att samla in information om den kulturella infrastrukturen i 

Jönköpings län inleddes med verksamhetsdialoger som ingick i processen 

med att ta fram en ny Regional kulturplan. Arbetet är påbörjat och det 

kommer att krävas en omfattande insats för att få fram en samlad bild över 

hela länet. Arbetet fortsätter under 2023. 

Uppdrag: Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och 

spridning av kultur och bildning. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla erfarenheterna av 

digitaliseringens möjligheter 

som vi tillgodosett oss under 

pandemin. 

Digitala arbetssätt som prövades under pandemins restriktioner visade sig i 

vissa fall öka förutsättningarna för ett ökat deltagande i kulturlivet. Det 

handlade om att ta bort hinder som fysiska avstånd eller att fler får 

möjlighet att medverka när det fysiska rummet inte längre är en 

begränsning. Ett par exempel på detta är hemslöjden som erbjuder digital 

medverkan vid workshops och Dansens dag vars digitala genomförde 

möjliggjorde att alla som ville kunde medverka. Dessa lärdomar kommer 

att användas för att utveckla digitala arbetssätt inom andra konstområden. 

Regional biblioteksverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar löpande med ett flertal 

projekt och verksamheter inom ramen för sitt uppdrag. Fokus är på 

verksamhetsområdena Biblioteksarenan, Digital delaktighet och 

kompetens samt Läsfrämjande berättelser och bildning. Ett extra fokus 

under året har varit att ta fram ett förslag till ny Biblioteksplan Region 

Jönköpings län 2023-2025, vilken fastställdes av Regionfullmäktige i 

oktober. 

Uppdrag: Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer. 

Aktiviteter Analys 

Skapa tvärkulturella forum för 

möte och samtal mellan olika 

konstformer. 

Under året har en mängd olika dialoger med konst och kulturaktörerna i 

Jönköping län genomförts men renodlade forum för tvärsektoriella 

konstsamtal har inte genomförts. Det är viktigt att detta kommer igång 

under den kommande kulturplanperioden. 
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Strategiska mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet 

inom både bredd och spets 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Betalande publik 

Smålands Musik 

och Teater 

70 000 47 122 

 

Målet är ej uppfyllt. I antalet betalande publik 47 122 saknas 

de evenemang som erbjudits gratis såsom scensamtal, 

kulturlov, lunchlyriker m.m. som har bidragit till publikens 

återtåg. Utfallet för total publik hamnar på 82 629. 

 

Aktiviteter Analys 

Sektionen för kulturutveckling 

ska föra dialog med samtliga 

kommuner i länet. 

Inom ramen för de två nätverken där länets kulturchefer och 

bibliotekschefer ingår, sker en regelbunden dialog med kommunerna. I år 

har nätverken varit särskilt viktiga i arbetet med att ta fram förslag till ny 

Regional kulturplan och Regional biblioteksplan.  

Uppdrag: Ökad närvaro i länets samtliga kommuner samt verka för ett brett utbud 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska 

erbjuda invånarna i länet en 

repertoar med ett brett utbud 

- både i Spira och på turné. 

Under 2022 har SMoT erbjudit samtliga scenkonstformer, både i Spira och 

på turné. Allt från teater, opera, dans och musik (klassisk som modern), 

cirkus och ståupp-komedi har spelats på scenerna samt en afterwork-

hyllning till musikaler. 

Uppdrag: Ökad samverkan med det fria kulturlivet 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska 

erbjuda mentorskap och 

delaktighet i produktioner för 

det fria kulturlivet. 

Med delaktighet och inspiration lägger SMoT en grund för konstens 

framtid och för kompetensförsörjningen i branschen, något som blivit extra 

viktigt efter pandemin. Under 2022 har SMoT genomfört flera 

produktioner där fria kulturaktörer deltog.  

Det fria kulturlivet erbjuds 

rabatt på hyran av scener i 

kulturhuset Spira. 

Det fria kulturlivet får 60 procent rabatt på hyra, inklusive en tekniker. 

Uppdrag: Öka barns och ungas tillgång till, och möjlighet att delta i, scenkonst 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Publik vid 

föreställningar för 

barn och ungdom 

25 000 22 961 

 

Målet är delvis uppfyllt. SMoT nådde inte fullt målet för 

publik vid föreställningar för barn och unga, trots succéer. 

Anledningen kan härledas till pandemieffekter, då det har 

varit mer utmanande att locka tillbaka skolor till Spira samt 

att ingen verksamhet hölls för barn under januari månad då 

restriktioner kvarstod. 
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Process och produktion 

Verksamhetsmått kultur 

Smålands musik och teater 2018 2019 2020 2021 2022 

Betalande publik Smålands Musik 

och Teater* 

   11 670  35 263 47 112 

varav Kulturhuset Spira    11 670  25 305 41 445 

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 

   -  3 419 1 178 

varav Övriga kommuner i länet    -  6 539 4 489 

Publik Smålands Musik och Teater 117 898  97 264   28 729  40 195 82 629 

varav Kulturhuset Spira 91 003  80 687   22 070  30 237 71 138 

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 

16 854  5 436   3 100  3 419 2 347 

varav Övriga kommuner i länet 10 041  11 141   3 559  6 539 9 144 

Publik vid föreställningar för barn 

och ungdom Smålands Musik och 

Teater 

24 060  23 625   10 326  7 390 22 961 

varav Kulturhuset Spira 18 746  21 963   6 997  3 615 18 854 

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 

849  230   1 960  641 1 436 

varav Övriga kommuner i länet 4 465  1 432   1 369  3 134 2 671 

* Nytt mått från 2020 

SMoT har börjat komma upp i de publiktal som var innan pandemin. Efter en långsam start när 

restriktionerna släpptes den 9 februari har publiken börjat återvända. Våren 2022 bjöd på flertal 

publiksuccéer såsom Annika Norlin & Symfoniettan, Barnens bästa och Cyrano de Bergerac. De mer 

klassiska musikproduktionerna mötte utmaningar att få tillbaka publiken, en bild som SMoT delar med 

andra i branschen. Hösten bjöd på ytterligare succéer såsom öppningskonserten med Uno 

Svenningsson som spelades både i Spira och i Gummifabriken och Tordyveln flyger i skymningen. 

Monologen Flow spelades på turné för länets skolklasser och nådde unga utanför Spiras väggar 

betydlig bättre än motsvarande turnerande barnproduktion 2019. 

Turnéverksamhet i andra län nådde 1 093 personer. 
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Strategiska mål: Utbildningen vid våra skolor ska vara aktuell och relevant 

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov 

Uppdrag: Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel deltagare 

som slutför kurs 

inom 

folkhögskolan 

90 % 89 % 

 

Målet är uppfyllt. Sammanlagt slutförde 89 procent av 

deltagarna sina studier med resultatet godkänd.  

Uppdrag: Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med 

godkänd examen inom tre år 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel elever på 

naturbruksprogra

mmet som slutför 

sin utbildning 

med godkänd 

examen 

90 % 77 % 

 

Målet är ej uppfyllt. Tenhults naturbruksgymnasium klarar 

nästan målet (89 %) medan Stora Segerstads 

naturbrukscentrum (63 %) inte når målet. Under året har det 

skett en försämring på Stora Segerstad gällande andel elever 

som slutför sin utbildning med godkänd examen. Till stor 

del beror detta på effekter av distansundervisningen som 

rådde under lång tid för dessa studenter. Skolan hade på 

grund av distansundervisningen inte möjlighet att ge 

eleverna stöd i form av extra anpassningar som skolan gör 

annars. 

Strategiska mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet 

inom både bredd och spets 

Framgångsfaktorer: Villkor för konstnärligt skapande 

Uppdrag: Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 

Aktiviteter Analys 

Främjande verksamhet för 

professionella utövare. 

Det genomförs ett löpande arbete med att främja professionella utövare i 

form av bidragsgivning, kunskapsförmedling, dialoger och stöd från 

utvecklare. Ett bra exempel på hur sektionen för kulturutveckling arbetar 

med att skapa nya plattformar för att stärka professionella utövare är det 

nya nätverket VänLit, som är ett branschnätverk för litteraturområdet. 

Målet är att fler litterära verk ska skrivas och att fler kan leva på 

litteraturen.  
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Uppdrag: Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet 

Aktiviteter Analys 

Stöd till och utveckling av 

konstnärliga residensprogram. 

Under året har fokus varit att genomföra krisresidens för Ukrainska 

konstnärer med anledning av kriget i Ukraina. Region Jönköpings län har 

genomfört residensen i samarbete med kommunerna och kulturaktörer i 

Tranås, Jönköping, Nässjö och Värnamo. Krisresidensen har gett viktiga 

lärdomar att ta med sig i utvecklingen av kommande residensprogram i 

Jönköpings län. 

Uppdrag: Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela 

länet 

Aktiviteter Analys 

Skapa och genomföra forum där 

samtal förs kring yttrandefrihet, 

mångfald, demokrati och 

mänskliga rättigheter. 

Lanseringen av konceptet Röster om yttrandefrihet, som startade december 

2021, riktar sig till unga. Under hösten 2022 arrangerades Röster för 

yttrandefrihet på temat demokrati och yttrandefrihet, för gymnasieelever. 

Vid arrangemanget medverkade två fristadsförfattare som berättade om 

sina erfarenheter av att vara förföljda och fängslade på grund av sitt 

författarskap. I samverkan med organisationen International Cities of 

Refuge Network (ICORN) har en ny fristadsförfattare utsetts.  

Uppdrag: Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med 

funktionsvariationer 

Aktiviteter Analys 

Undersöka förutsättningarna för 

att personer med 

funktionsvariationer ska kunna 

ta del av och skapa kultur. 

Kartläggning av förutsättningarna för personer med funktionsvariationer 

att vara delaktiga och medskapande i kulturlivet i Jönköpings län kommer 

ske 2023. Kartläggningen avser att bli ett underlag för kommande 

främjande utvecklingsinsatser, där arbetet kommer att ske tillsammans 

med aktörerna inom kulturssamverkansmodellen samt med länets 

kommuner. 

Uppdrag: Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av 

berörda konst- och bildningsområden, med och mellan civilsamhället, kulturell 

verksamhet och konstnärliga utövare i länet 

Aktiviteter Analys 

Stödjande insatser främja 

utveckling av berörda konst- 

och bildningsområden. 

Varje år genomför sektionen för kulturutveckling Kulturforum. 

Kulturforum vänder sig till kommuner, fria kulturaktörer och ideella 

sektorn med syftet att sprida kunskap för främjande av utvecklingen av 

kulturlivet i Jönköpings län. Under 2023 kommer Kulturforum att hållas 

den 7 mars. 
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Uppdrag: Bevaka, tillgänggöra och stärka samtidskonsten i länet 

Aktiviteter Analys 

Bevaka, tillgänggöra och stärka 

samtidskonsten i länet. 

Fokus har under året legat på att etablera nätverk för länets konstnärer med 

syftet att skapa samarbeten, kompetensutveckla och öka kunskaperna om 

länets konstinstitutioner. Region Jönköpings län har under året arrangerat 

fem krisresidenser för kulturarbetare från Ukraina, något som har berikat 

länets samtidskonstscen genom ökade internationella samarbeten, 

workshops och föreläsningar, utställningar och kompetensutveckling av 

länets konstinstitutioner och arrangörer. 

Framgångsfaktorer: Samverkan och dialog 

Uppdrag: Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och 

bildningsområden 

Aktiviteter Analys 

Samarbeta inom ramen för 

Regionsamverkan Sydsverige 

och med andra regioner inom 

etablerade forum. 

Sektionen kulturutvecklings samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige 

(RSS) har blivit alltmer etablerat och kontakten mellan regionernas 

utvecklare inom de olika konstområdena har utvecklats till att fungera som 

bollplank i frågor bortom RSS-samarbetet. Genom samarbetet ges 

förutsättningar till insatser som regionen har svårt eller inte kan genomföra 

på egen hand. 

Ett annat interregionalt samarbete sker mellan Region Jönköpings län, 

Region Skåne och Västra Götalands Regionen. Ett samverkansavtal 

undertecknades 2022 om interregional samfinansiering av verksamheten 

ShareMusic and Performing Arts (ShareMusic). Syftet med 

överenskommelsen var att reglera den gemensamma finansieringen av 

ShareMusics verksamhet och därmed stärka verksamhetens långsiktiga 

förutsättningar att utvecklas till ett kunskapscentrum för konstnärlig 

utveckling och inkludering med nationell bärighet och relevans. Från och 

med 2022 är ShareMusic en del av kultursamverkansmodellen. 

Uppdrag: Bidra till att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela 

landet genom att samverka inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS) 

Aktiviteter Analys 

Verksamheterna inom sektionen 

kulturutveckling samarbetar 

kring uppdrag inom de olika 

konstformerna. 

Att samarbeta mellan de olika konstformerna är ett grundläggande 

arbetssätt i verksamheten. I samarbetet inom RSS har kontakten mellan 

regionernas utvecklare etablerats. Utvecklare inom olika konstområden 

samverkar och fungerar som varandras bollplank. En effekt av samarbetet 

är att kulturinsatser har genomförts i Jönköpings län som annars inte hade 

varit genomförbara på egen hand. Ett bra exempel är "Barnens biennal", 

ett konstarrangemang med, för och av barn. 
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Uppdrag: Utveckla hållbara strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda 

konst- och bildningsområden 

Aktiviteter Analys 

Dialogmöten med 

civilsamhället. 

Dialogmöten har genomförts inom samtliga konst- och kulturområden 

samt med samverkansmodellens aktörer och länets kommuner. Under de 

första månaderna av 2022 genomfördes dialoger med civilsamhället och 

övriga aktörer inom ramen för att ta fram ett förslag till Regional 

kulturplan 2023-2025. I november genomfördes nya dialoger med samma 

målgrupper och då i syfte att hitta gemensamma utvecklingsområden och 

underlag till kommande handlingsplaner. 

Uppdrag: Utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och samverkan 

med det fria kulturlivet 

Aktiviteter Analys 

Skapa tvärkulturella forum för 

möte och samtal mellan olika 

konstformer. 

Under året har en mängd olika dialoger med konst och kulturaktörerna i 

Jönköping län genomförts men renodlade forum för tvärsektoriella 

konstsamtal planeras framöver. Det är viktigt att detta kommer igång 

under den kommande kulturplanperioden. 

Uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig 

kulturplan skall antas 2022 

Aktiviteter Analys 

Arbeta fram ny kulturplan. Arbetet med att ta fram en ny Regional kulturplan 2023-2025 har 

genomförts som planerat. Regionfullmäktige fastställde den Regional 

kulturplanen vid sitt sammanträde i oktober. 

Uppdrag: Samverkan och dialog med och kring nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 

Aktiviteter Analys 

Genom löpande dialog och 

samverkan inom etablerade 

kanaler med föreningsliv och 

fria kulturlivet säkerställa 

nationella minoriteters och 

minoritetsspråks deltagande och 

tillgång till kultur. 

Dialoger och samverkan med föreningslivet och fria kulturlivet för att 

säkerställa nationella minoriteters och minoritetsspråks deltagande och 

tillgång till kultur har inte genomförts under 2022. Dialogerna bör ske i 

samband med de ordinarie dialoger som planeras till hösten 2023 inom 

samtliga konstområden. 

Uppdrag: Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till kulturens roll för 

god hälsa 

Aktiviteter Analys 

Medverka i konferensen Kultur 

för hälsa. 

Konferensen Kultur för hälsa genomfördes under september 2022. Inom 

ramen för Kultur för hälsa medverkade sektionen för kulturutveckling i 

planeringen och genomförandet av konferensen tillsammans med 

sektionen Folkhälsa. 

132



Förvaltningsberättelse 

46 
 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och 

det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna 

näringarnas utveckling 

Framgångsfaktorer: Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar 

behöver utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och 

näringsliv 

Uppdrag: Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, 

försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad självförsörjningsgrad av 

livsmedel och ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk 

Aktiviteter Analys 

Utveckla miljöer och sprida 

kunskap för att uppnå 

miljömålen. 

Naturbruksskolorna arbetar systematiskt för att utveckla och sprida 

kunskap som bidrar till att nå miljömålen. Målen beaktas inom 

organisationens styrnings- och uppföljningsarbete. Som exempel har 

satsningar på avfalls- och kemikaliehantering genomförts internt. Stora 

Segerstad har under 2022 startat två projekt som syftar till att prova nya 

metoder för att minska klimatpåverkan inom jordbruket och 

djurhållningen.  

Sprida kunskap om de gröna 

näringarnas potential. 
Sociala medier används allt mer som plattform för att nå ut med 

information om naturbruksutbildningen samt för att sprida kunskap om de 

gröna näringarna. Under året har många evenemang och deltagande i 

mässor avhandlats.  

Strategiska mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag: Öka Smålands Musik och Teaters närvaro i länets samtliga kommuner 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal kommuner i 

länet som 

Smålands Musik 

och Teater 

genomfört 

föreställningar i. 

13 13 

 

Målet är uppfyllt. SMoT har under 2022 genomfört 

föreställningar i länets 13 kommuner. Samtliga kommuner 

har tagit del av produktioner för barn och unga och 12 av 

länets kommuner har tagit del av föreställningar riktade till 

vuxna. 
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Uppdrag: Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets 

kommuner avseende såväl barn och unga som för en vuxen publik 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

SMOT Antal 

samverkansavtal 

med 

kommunerna. 

13 2 

 

Målet är ej uppfyllt. Fokus har varit på att hitta samsyn och 

förståelse för varandras behov, och uppdrag för att sedan 

göra skillnad för de människor som bor i kommunerna. 

 

Aktiviteter Analys 

Dialoger med kommunerna. SMoT har under 2022 deltagit på regelbundna möten med kulturcheferna i 

kommunerna. 

Uppdrag: Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som möjligt 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska 

erbjuda invånarna i länet en 

repertoar med ett brett utbud 

- både i Spira och på turné. 

Under 2022 har SMoT erbjudit samtliga scenkonstformer, både i Spira och 

på turné. Allt från teater, opera, dans och musik (klassisk som modern), 

cirkus och ståupp-komedi har spelats på scenerna samt en afterwork-

hyllning till musikaler. 

Framgångsfaktorer: Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

Uppdrag: Främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och 

utveckla internationell samverkan och samspel, samt delta i de nationella och 

regionöverskridande samtalen om kulturens och bildningens möjligheter och 

utveckling 

Aktiviteter Analys 

Delta i regionala och nationella 

nätverk och samverkansforum. 

Sektionen för kulturutveckling deltar i ett flertal regionala och nationella 

nätverk. RSS är det mest omfattande nätverket, där flertalet av konst- och 

kulturområdena är representerade. Några andra exempel är regional 

samverkansgrupp för nationella minoritetsfrågor, interregionalt nätverk 

gällande kultur för barn och unga, det nationella dräktsrådet, ICORN och 

Sveriges kommuner och regioners nätverk för regionala kulturchefer. 

Deltagande i nätverk och olika samverkansforum, såväl regionala, 

interregionala, nationella och internationella nätverk, skapar 

förutsättningar för verksamheten att lösa sitt uppdrag.  
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Uppdrag: Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, 

mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för 

frågorna 

Aktiviteter Analys 

Fortsatta integration av 

fristadsarbetet i ordinarie 

processer. 

Fristadsarbetet är integrerat i de processer som sektionen kulturutveckling 

använder för sin verksamhetsplanering. Det innebär bland annat att 

fristadskonstnären kan delta i planeringen såväl som i genomförandet av 

insatser inom sektionens olika verksamhetsområden. Detta har skett bland 

annat inom dans-, litteratur-, yttrandefrihet- och filmområdet. 

Skapa och genomföra forum där 

samtal förs kring yttrandefrihet, 

mångfald, demokrati och 

mänskliga rättigheter. 

Lanseringen av konceptet Röster om yttrandefrihet, som startade december 

2021, riktar sig till unga. Under hösten 2022 arrangerades Röster för 

yttrandefrihet på temat demokrati och yttrandefrihet, för gymnasieelever. 

Vid arrangemanget medverkade två fristadsförfattare som berättade om 

sina erfarenheter av att vara förföljda och fängslade på grund av sitt 

författarskap. I samverkan med organisationen International Cities of 

Refuge Network (ICORN) har en ny fristadsförfattare utsetts.  
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Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 

-ANA nämnden 

 

0 tkr 19 223 tkr 

 

Målet är uppfyllt. Budgetavvikelsen för ANA-nämndens 

ansvarsområde redovisar en positiv avvikelse på totalt 19,2 

miljoner kronor, varav Verksamheten inom regional 

utveckling, utbildning och kultur har en positiv 

budgetavvikelse på 8,6 miljoner kronor.  

Avvikelsen förklaras främst av verksamheten vid Smålands 

musik och teater som redovisar en positiv budgetavvikelse 

på 4,6 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av lägre 

personalkostnader på grund av vakanser under året samt av 

högre intäkterna än budget. Intäkterna för 

biljettförsäljningen, konferenser, uthyrningar samt 

statsbidragen blev högre än beräknat. 

Utbildningsverksamheten för Region Jönköpings läns 

folkhögskolor redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,6 

miljoner kronor. Det förklaras främst av högre statsbidrag än 

budgeterat bland annat för fler deltagarveckor. 

Bidragsgivning visar en positiv budgetavvikelse med ca 1,2 

miljoner kronor. Vilket främst förklaras av att ersättningen 

till folkhögskolor för deltagare från F län inte har uppgått till 

budgeterat belopp. 

Naturbruksskolorna är inte anslagsfinansierade och 

respektive skolas resultat balanseras vid årets slut som möter 

tidigare års upparbetade resultat.  

Regionala utvecklingsmedel visar en positiv 

budgetavvikelse på 10,6 mnkr, vilket förklaras att medlen 

inte nyttjas i nivå med budget. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 

balans. 

Ekonomin är i balans. Verksamhetsområdet visar en positiv 

budgetavvikelse. 
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Länstrafiken 
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla 

kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköping läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv 

region” och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär 

att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en prisvärd, enkel och säker 

resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. 

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor med 

närtrafik, färdtjänst och sjukresor. Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas 

med omtanke om våra resenärer och vår omvärld. Omtanke för oss innebär att vi reflekterar över vad 

vi kan göra för andra. Genom att driva trafik på ett omtänksamt sätt skapar vi möjligheter för många 

människor att resa tillsammans och få det lite bättre. Vi vill visa att vi genom vår verksamhet värnar 

om människor i länet. 

Sedan slutet på mars 2020 har spridningen av coronapandemin haft stor påverkan på hela 

verksamheten. Antalet resor i både den allmänna kollektivtrafiken och inom Serviceresor har minskat 

kraftigt och resandeminskningen inom den allmänna trafiken har medfört stora 

biljettintäktsminskningar. Under 2022 har antalet resor både inom Serviceresor och den allmänna 

trafiken ökat. 

I september startade nya avtal i delar av Servicerese-trafiken. Upphandlingen av Krösatågstrafiken 

blev överprövad och ett tillfälligt avtal har skrivits med tågoperatör. Kammarrätten har dömt till 

Region Jönköpings läns fördel men ärendet är överprövad igen och Högsta Förvaltningsdomstolen har 

nu att fatta beslut om prövningstillstånd ska lämnas. Byggnation av ny tågdepå i Nässjö pågår samt 

nya tågfordon är beställda. Tågdepå och nya fordon planeras att tas i drift under 2024. 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade 

serviceresor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Aktiviteter Analys 

Restid och tillgänglighet. Resultatet för restid allmän trafik ökade i början på året men har minskat 

sedan dess. Resultatet för helåret är lägre än landets genomsnitt. Den 

upplevda restiden inom Serviceresor har i stort sett varit på samma nivå 

under året. Tillgängligheten för funktionsnedsatta bedöms ha ökat genom 

införandet av linje 4 och andra åtgärder med hållplatser speciellt i 

Jönköpings stadstrafik, men även ett litet antal hållplatser/bytespunkter har 

åtgärdats ute i regiontrafiken. 

Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prisvärdhet 50 % 46 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Resultatet för prisvärdhet är nio 

procentenheter högre än landets genomsnitt. Under hösten 

2021 infördes flexbiljett 10/30 som en kampanjbiljett vilken 

upplevs som ett prisvärt alternativ. 
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Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel nöjda NKI 

- allmän trafik 

- alla länsbor 

55 % 47 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Andelen nöjda bland allmänheten 

ökar under tredje tertialet och landar på 47 procent för 

helåret, vilket är fem procentenheter lägre än landets 

genomsnitt. För att öka nöjdheten har vi tagit fram och 

jobbat med tre fokusområden: trygghet, restid och lyhördhet. 

Andel nöjda NKI 

- allmän trafik 

- resenärer 

65 % 59 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Andelen nöjda bland resenärerna 

ökar under det tredje tertialet och resultatet är 59 procent 

ackumulerat för helåret, vilket är en procentenhet lägre än 

landets genomsnitt. För att öka nöjdheten har vi tagit fram 

och jobbat med tre fokusområden: trygghet, restid och 

lyhördhet. 

Andel nöjda NKI 

- serviceresor 

85 % 82 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Andelen nöjda inom Serviceresor 

har ökat under pandemin, men sjunker under det tredje 

tertialet till nivå som var före pandemin. Ackumulerat 

resultat är tre procentenheter lägre än nationellt genomsnitt. 

För att öka nöjdheten har vi jobbat med ett fokusområde 

- trygghet. 

Andel tåg som går 

enligt tidtabell 

95 % 94 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Resultatet för punktlighet har ökat 

under året från 93 till 95 procent och landar på 94 procent 

för helåret. 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal resor- buss och tågtrafik 22 647 22 088 13 147 9 667 16 743 

Andel regelbundna resenärer (% av 

länets invånare) 

23 22 20 16 22 

Antal serviceresor 692 715 508 593 671 

- Varav färdtjänstresor 559 591 405 475 555 

- Varav sjukresor 133 124 103 118 116 

 

Antalet resor i buss- och tågtrafiken minskade kraftigt under coronapandemin men resandet har ökat 

under 2022. Under året har det installerats ett nytt kundräkningssystem vilket håller på att justeras in 

för att kunna börja användas fullt ut under 2023. Statistiken från kundräkningssystemet indikerar att 

resandet är högre än vad biljettsystemet visar. I stadstrafiken i Jönköping är resandet ca 20 procent 

högre än valideringarna i biljettsystemet. Under 2023 kommer statistiken från kundräkningssystemet 

börja användas som underlag till resandestatistiken. Antalet färdtjänst- och sjukresor har nästan 

återgått till nivåerna före pandemin. 
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Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal 

påstigande/mil 

9,2 5,9 

 

Målet är ej uppfyllt. I takt med det ökande resandet ökar 

även påstigande/mil. Före pandemin var resultatet i nivå 

med målvärdet. 

Antal resor ska 

öka jfm 

föregående år 

Öka jfm fg 

år  

71 % 

 

Målet är uppfyllt. Jämfört med föregående år har resandet 

ökat med 71 % ackumulerat och uppgår ackumulerat till 

76 % av 2019 års nivå. I december månad är resandet enligt 

biljettsystemet uppe i 87 % av nivån samma månad 2019. 

Målsättningen efter pandemin var att resandet skulle vara 85 

procent av 2019 års nivå vilket det varit under hösten. Under 

året har det installerats ett nytt kundräkningssystem vilket 

håller på att justeras in för att kunna börja användas fullt ut 

under 2023. Statistiken från kundräkningssystemet indikerar 

att resandet är högre än vad biljettsystemet visar. I 

stadstrafiken i Jönköping är resandet ca 20 procent högre än 

valideringarna i biljettsystemet. Under 2023 kommer 

statistiken från kundräkningssystemet börja användas som 

underlag till resandestatistiken. 
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Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 

–TIM nämnden 

0 tkr -131 817 tkr 

 

Målet är inte uppfyllt. Det ekonomiska resultatet för TIM- 

nämndens ansvarsområde uppgår totalt till – 131,8 miljoner 

kronor jämfört med budget. Länstrafiken redovisar en 

negativ budgetavvikelse på 132,1 miljoner kronor.   

Budgetavvikelsen för Länstrafiken förklaras av att 

biljettintäkter är ca 47 miljoner kronor lägre än budget, där 

huvuddelen av avvikelsen uppkom under det första halvåret. 

Försäljningen har ökat under året och under sista kvartalet är 

försäljningen i 2019 års nivå. I december utbetalades 

statsbidrag för biljettintäktsbortfall på 21 miljoner kronor. 

Det har under året varit höga kostnader på bränsle och 

energi. För allmänna trafiken är kostnaderna för drivmedel 

ca 90 miljoner kronor högre än budget 

Inom Krösatågen har kostnadsökningarna till viss del vägts 

upp av kostnadsminskningar på grund av färre körda 

kilometer, då det varit många inställda turer. Samtidigt har 

de många inställda tågavgångarna inom Krösatågen lett till 

kraftigt ökade kostnader för ersättningsbussar, ca 17 

miljoner kronor. Det har även varit höga kostnader för 

tågunderhåll. 

Inom Serviceresor är budgetavvikelsen ca 29 miljoner 

kronor, vilken framförallt beror på kostnadsutvecklingen på 

bränsle samt på att det har varit högre grad av ensamåkning i 

början av året. Budgetavvikelsen har minskat under hösten, 

vilket till viss del beror på åtgärder vidtagits för att öka 

samkörningen och effektivisera trafikplaneringen. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 

balans. 

I november fick Regionledningskontoret i uppdrag av Nämnden för trafik, 

infrastruktur och miljö att se över trafikutbudet i syfte att uppnå en budget 

i balans. Ett sådant arbete är nu påbörjat och genomförs i samverkan med 

berörda kommuner och trafikföretag. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad per 

resenär - km 

(serviceresor) 

Inte öka 

mer än 

index 

24,88 

kr/km 

24,74 

kr/km 

 

Målet är uppfyllt. Samåkningen i fordonen har ökat efter 

pandemin (men är något lägre än före pandemin) vilket ger 

effekt på kostnaden/resenärkm, vilken har minskat något 

sedan förra tertialet. Målvärdet är indexerat utifrån utfall 

2021, då det till stor del var ensamåkning och därför på en 

hög nivå så trots höga kostnader nås målet. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Skattesubventions

grad - allmän 

trafik 

60 % 69 % 

 

Målet är ej uppfyllt. Målet nås inte på grund av det höga 

kostnadsläget samt att de ackumulerade intäkterna inte når 

budget. 

Andel resenärer 

med giltig biljett 

95 % 94 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Andelen resenärer med giltig biljett 

har ökat under året. Sista kvartalet är det 95,3 procent med 

giltig biljett och genomsnittet för helåret är 94,2 procent. 

Största andelen som inte har giltig biljett har total avsaknad 

av biljett. Därefter kommer de som köper biljett när 

kontrollen sker och sedan vuxna resenärer som reser på 

ungdomsbiljetter. 
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Folkhälsa och sjukvård 
Inledningen av 2022 var fortfarande till stor del präglad av den pågående pandemin med stor 

smittspridning och hög belastning på vården. Totalt under 2022 skrevs 2 157 patienter in till 

slutenvården med covid-19, den stora majoriteten av dessa under januari till mars och 

november/december. Några patienter fick mer än ett slutenvårdstillfälle på grund av denna sjukdom. 

Under året sjukhusvårdades 1 958 unika patienter med covid-19. Ungefär 59 av dessa patienter 

vårdades på intensivvårdsavdelning under sitt vårdtillfälle. Antalet som avled på sjukhus under 2022 

med huvuddiagnos covid-19 var 42 patienter. Det var ungefär en tredjedel så många som under 2021. 

Under januari och februari konstaterades 35 359 unika patienter ha positivt covid-19 prov. Detta ska 

jämföras med hela 2021 då totalt 32 205 personer lämnade ett positivt prov. Trots denna stora 

volymskillnad var antalet patienter som vårdades på sjukhus under januari och februari färre än samma 

period 2021. 

Vaccination för covid-19 har fortsatt under 2022. I januari började en påfyllnadsdos (dos 3) erbjudas 

till personer 18-49 år. Intresset för vaccination var då något begränsat i denna yngre åldersgrupp. En 

andra påfyllnadsdos (dos 4) erbjöds först från 80 år och senare från 65 års ålder och i dessa 

åldersgrupper var vaccinationsintresset stort. 

En ny vaccinationskampanj genomfördes från och med 1 september där personer 65 år eller äldre samt 

riskgrupper rekommenderades att fylla på sitt vaccinationsskydd med en "höstdos". För övriga vuxna 

fanns ingen rekommendation om vaccination, men vaccin erbjöds till den som så önskade. Från och 

med november avslutades allmän vaccination av barn. Under hösten kom anpassade vaccin mot nya 

virusvarianter som i stort sett ersatte det ursprungliga vaccinet (förutom för grundvaccination). Under 

december ökade smittspridningen av covid-19 vilket också resulterade i en ökad efterfrågan på vaccin. 

Arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvården och förflyttningen mot nära vård har fortsatt 

under året. Prioriterade områden har varit Bästa platsen att leva på, kunskapsstyrning, 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, sömlösa vårdövergångar, digital konsultation, 

uppbyggnad av första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, samt patientkontrakt och patientens 

kunskapsstöd. 

Tillgänglighet och den uppskjutna vården har varit ett prioriterat område under 2022 och arbetet med 

kapacitets- och produktionsstyrning har fortsatt. Under året ökade läkarbesöken på vårdcentralerna 

med 4 procent och besök hos andra personalkategorier ökade med ungefär 2 procent. Mycket resurser 

användes för provtagning och vaccinationer inom primärvården. Även akutmottagningarna ökade 

antalet kontakter med ungefär 4 procent. 

Remissinflödet till den specialiserade vården minskade med 3,5 procent jämfört med 2021, trots detta 

ökade antalet som väntade på ett första nybesök vid årsskiftet med 6 procent. Antalet som väntar på 

operation är ungefär oförändrat. Antalet väntande till operation var 5 447 vid årsskiftet. Samordningen 

av den uppskjutna vården har skett inom länets tre akutsjukhus och tillsammans i sydöstra 

sjukvårdsområdet. Riktlinjerna för länsklinikerna har introducerats. 

Lokala sjukhusledningar har bemannats från de olika klinikerna och med chefssjuksköterska samt 

lokalsamordnare och kommit igång på alla tre sjukhusen under hösten. Stort fokus i det inledande 

arbetet är planeringen inför sommaren 2023.  

Av Jönköpings läns invånare har 90 procent varit inloggade i 1177 och 80 procent har avisering 

påslaget vilket gör att de kan ta emot meddelande från vården. Samtidigt är utvecklingen av e-hälsa en 

utmaning. Digitala vårdmöten ökar även om ökningen i helheten är liten och det går sakta i många 

verksamheter. Även användningen av webbtidbok, bokning, av- och ombokning i 1177 vårdguidens e-
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tjänster ökar. En verksamhet som tagit stora kliv i detta beskriver att de ser en tydlig trend i färre sena 

ombokningar och återbud, vilket gör att de oanvända tiderna minskar och därmed vårdkön. 

Beredskapsarbetet och planeringen för återuppbyggnad av civilt försvar har fått ett större fokus bland 

annat med anledning av pandemin, kriget i Ukraina och oro i omvärlden. I insatsområdet 

krigsorganisation och dess bemanning har krigsplaceringsarbetet pågått under hösten och all fast 

anställd personal har krigsplacerats på sin huvudarbetsplats inom Region Jönköpings län. 

Hälso- och sjukvårdsbarometern som genomfördes under 2022 visar att Region Jönköpings läns 

invånare har högst förtroende för sjukvården av alla regioner i riket och att man upplever den tredje 

bästa tillgängligheten till vården. 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag: Personcentrerad vård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kundtillfredsställ

else - nationell 

patientenkät 

80 % 81,3 % 

 

Målet är uppfyllt. Under 2022 genomfördes tre Nationella 

patientenkäter; Öppen och slutenvård inom psykiatrisk barn 

och vuxen vård, akutmottagningarna och inom 

primärvården. Andel positiva gällande Helhetsintrycket för 

dessa undersökningar var 77,2 %, 85,1 % och 81,6 % Det 

ovägda genomsnittet blir därmed 81,3 %. Dessa resultat är 

bland de högsta i jämförelse med övriga deltagande 

regioner. 

Jag har tillgång 

till den hälso- och 

sjukvård jag 

behöver 

- Instämmer 

helt/delvis. 

90 % 89 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Hälso- och sjukvårdsbarometern 

2022 visar att 89 procent av befolkningen i vårt län uppfattar 

att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. 

Resultatet är 3:e högst i landet. Medel i riket är 85 procent. 

I denna undersökning tillfrågas slumpvis utvalda invånare 

och de behöver inte ha haft någon kontakt med vården. 

Andel i 

befolkningen som 

har stort/mycket 

stort förtroende 

för hälso- och 

sjukvården i sin 

helhet i sin region 

75 % 77 % 

 

Målet är uppfyllt. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022 

visade att 77 procent av befolkningen i Jönköpings län har 

stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i 

sin helhet. Resultatet är högst i landet, (Snitt för riket 62 %). 

I denna undersökning tillfrågas invånare slumpvis utvalda 

och behöver inte haft någon kontakt med vården. 
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Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den 

personcentrerade vården och 

inkludera patientföreningar och 

brukarråd i arbetet. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den 

personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och 

närståendes behov och förmåga att hantera sin sjukdom. I lärandenätverk 

med patientföreningar har nätverksträffar genomförts. Syftet med 

nätverket är att utveckla ett samskapande där vi tillsammans lär av 

varandra, utbyter kunskaper, erfarenheter och stödjer varandra i 

omställningen till nära vård samt att stärka kunskapen om patientkontrakt. 

Ett utökat samarbete mellan Levande bibliotek, Peer och volontärerna på 

Hjärtats hus har också skett. 

Uppdrag: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda samtalsgrupper för 

medarbetare i vården. 

Under året har det genomförts kontinuerliga samtalsgrupper för personal. 

Introduktion i ämnet har genomförts för AT-läkarna. Det har även 

genomförts introduktion på olika klinikdagar. Region Jönköpings län 

arbetar för att kunna erbjuda olika nivåer av kunskaps- och 

utbildningsinsatser inom existentiell hälsa. Utöver detta genomförs seniora 

grupper i länet. Detta görs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Det genomförs även kontinuerligt samtalsgrupper för patienter på 

psykiatriska enheterna på Länssjukhuset Ryhov. 

Uppdrag: Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete kring livsfrågor i 

patientens vårdplan samt via 

självhjälpsgrupper och lärcaféer. 

Arbete pågår inom berörda verksamheter, men formerna för att beskriva 

vilka åtgärder som görs, samt effekterna av desamma behöver utvecklas 

ytterligare. Exempel är grupputbildningar inom existentiell hälsa som 

genomförs på några enheter. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Medicinsk 

bedömning i 

primärvården 

inom tre dagar 

90 % 83 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Månadens resultat är på en hög nivå 

och påtagligt bättre än december 2021. Under helåret 2022 

ser man en långsam förbättring, men med något lägre 

resultat i början. Helåret 2022 var 3 % bättre än 2021. Det 

finns dock en stor variation mellan enheterna inom 

vårdvalet, lägst 64 % och högst 97,9 % inom 3 dagar helår 

2022. 

Tid till ambulans 

- andel prio 1 

larm inom 20 

minuter 

80 % 68 % 

 

Målet är inte uppfyllt. Tillgängligheten uppgår i genomsnitt 

under 2022 till 68 %, vilket är samma som föregående år. 

Antalet prioritet 1 uppdrag har ökat med 2 % (523 uppdrag) 

jämfört med föregående år. Inom- och utomlänstransporter 

mellan vårdinrättning fortsätter att öka och tar allt mer av 

ambulanssjukvårdens resurser (11 % av totalt antal 

uppdrag). Totalt har antalet uppdrag minskat med 1 % (350 

uppdrag). Ambulanssjuksköterska jobbar nu på SOS Alarm 

och ska hjälpa till med logistik för utomlänstransporter, 

vilket förväntas få en positiv effekt på tillgänglighet. 

Faktisk väntetid 

till första besök 

inom 60 dagar i 

80 % 68 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Verksamheterna arbetar med sina 

väntelistor och har handlingsplaner för att förbättra sin 

tillgänglighet. Precis som under 2020 och 2021 är det cirka 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

specialiserad vård 

nationell 

rapportering 

5 % färre genomförda första besök vid jämförelse mot 2019. 

Det är 600 fler som väntar sista december 2022 jämfört med 

ett år tidigare (cirka 5 %). I en nationell jämförelse är 

väntetiderna till ett första besök inom Region Jönköpings län 

på en god nivå, bland de bästa i riket. Om antalet 

genomförda besök skulle öka till 2019 års nivå skulle målet 

vara nåbart. 

Genomförda 

återbesök inom 

medicinskt 

måldatum 

90 % 77 % 

 

Målet är ej uppfyllt. Resultatet i december ligger på samma 

nivå som tidigare månader under året. Det är främst 

Psykiatri, diagnostik och rehabilitering som är nära målet. 

Det är något lägre andel som fått sitt besök inom måldatum 

under 2022 jämfört med 2020 och 2021. 

Faktisk väntetid 

till 

operation/åtgärd 

inom 60 dagar, 

specialiserad vård 

80 % 69 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Decembers resultat är ett sämre 

utfall än samma månad 2021. Kirurgisk vård arbetar med 

sina väntelistor samt har en handlingsplan för att förbättra 

sin tillgänglighet. Det är betydligt fler genomförda 

operationer under 2022 jämfört med 2020 och 2021. Vid 

jämförelse med 2019 har det också genomförts fler 

operationer och åtgärder, cirka 6 %. Hela denna ökning finns 

dock inom utprovning av hörapparat samt inom vårdval 

ögon. Övriga operationer är fortsatt under 2019 års nivå. Det 

är 150 fler som väntar sista december 2022 jämfört med ett 

år tidigare (cirka 3 %). I en nationell jämförelse är 

väntetiderna till operation inom Region Jönköpings län på 

en mycket god nivå, bland de bästa i riket. 

 

Aktiviteter Analys 

Utökning av 

rehabiliteringsresurserna i 

primärvården. 

Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården har skett 

kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med direkttriagering till 

rehabiliteringspersonalen för flera olika besvär. 

Förstärkning av psykosociala 

team. 

I regelbok för 2021 förstärktes vårdpengen, som är riktat till de 

psykosociala teamen. Varje vårdcentral arbetar med att säkerställa 

tillgången till ett psykosocialt team. 

Uppdrag: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården 

Aktiviteter Analys 

Planering och uppföljning av 

den uppskjutna vården. 

Vårdproduktionen under 2022 är fortsatt till viss del påverkad av Covid-19 

pandemin. Under året har Socialstyrelsen fått ett uppdrag av regeringen att 

tillsammans med regionerna arbeta för en förbättrad tillgänglighet. Region 

Jönköpings län är vid nationell jämförelse av tillgänglighet till första besök 

och operation/åtgärd bland de bästa. Trots detta ses ingen minskning av 

antalet som väntar på en operation utan antalet fortsätter att vara fler än 

före pandemin, antalet har ökat något under 2022. Insatser har gjorts för att 

öka antalet genomförda ingrepp, en viss ökning finns jämfört med 2020 

och 2021 men är fortfarande färre än 2019. Detta gör att utmaningen med 

långa väntetider kvarstår även under 2023. 
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Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i 

hbtq-frågor. 

Under 2022 har ett flertal kliniker och verksamheter genomgått hbtqi-

diplomering eller omdiplomering. Fyra grupper med AT-läkare har 

genomfört hbtqi-diplomering. 

Aktiviteter för att främja kompetenshöjning hos personal och invånare har 

genomförts under Jönköpings Pride, Kärleksveckan i Eksjö, Nässjö 

Jämlikhets och kärleksvecka och Tranås Regnbågsvecka. Under året har 

föreläsningar genomförts för både personal och allmänhet och sammanlagt 

nått drygt 600 personer. 

Under hösten har även en ny satsning inletts riktad till den äldre gruppen, 

en föreläsning/workshop mot aktivitetsledare i Jönköpings kommun har 

genomförts och en föreläsning med fokus hbtqi och äldre har anordnats 

med föreläsare från RFSL. 

Uppdrag: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

Förstärka resurserna för 

hälsokommunikatörer. Upplys 

om hälso- och sjukvården på 

olika språk. 

Under året har Hälsokommunikatörerna genomfört flera olika insatser. 

Exempelvis under vaccinationsveckan, kulturmedvetenhet, diabetsskolan. 

Hälsoskola har utökat med ämnen att söka vård digitalt, kostvanor, 

patientnämnden med mera på flera språk. En podcast är inspelad om nära 

vård och patientkontrakt. 

En uppföljning av insatserna visar att drygt 75 procent har börjat med 

fysisk aktivitet som promenader och träning på gym. 70 procent har 

förändrat sina matvanor, minskat sockerintag och äter mer grönsaker. 

Minskad stress och oro visas i några fall och även bättre sömnvanor. 

Deltagare har i enkätuppföljning svarat att de har mer dialog med sina barn 

och att de idag börjat läsa böcker för sina barn efter info om Språk lust. 

Deltagarna uppger mer behov av föräldraskapsstöd. 

Fortsatt samverkan och 

samarbete tillsammans med 

kommuner. 

Hälsoskolan pågår på flera olika arenor i länet tillsammans med 

kommunerna och genomför ett stort antal aktiviteter, exempelvis: Insatsen 

finns på Jobcenter, Arbetsmarknadsavdelningar, Sociala företag, 

Gymnasieskola och integrations café. Pappagrupper, trafiksäkerhetsdag, 

samverkan med länsstyrelsen kring spelmissbruk och ANDT, fortsatt 

samverkan och utbildning i våld i nära relationer. Stress och oro, 

suicidprevention, Må bra i naturen – i samverkan med Friluftsfrämjandet. 

Filmer är inspelade om förskolan och ungdomsmottagning på flera olika 

språk. 

Sprida konceptet med 

hälsoguider i länet. 

Projektet kring hälsoguider är slutrapporterat. Under projekttiden har 

personer som har förtroende i sina respektive nätverk utbildats till 

Hälsoguider och fått ökad kunskap om bland annat levnadsvanor och hur 

det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Tillfrågade personer 

säger att de känner stort förtroende för Hälsoguiden. De har fått svar på 

sina frågor, de rekommenderar andra att prata med en Hälsoguide vid 

frågor kring hälsa. Utifrån det som framkommit vid utvärderingen 

rekommenderas en fortsatt verksamhet med Hälsoguider inom Region 

Jönköpings län. Planering pågår för att sprida konceptet till övriga 

kommuner i länet. 
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn och 

ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Uppdrag: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- 

och ungdomshälsan 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska 

hälsa. 

Det pågår ett stort antal aktiviteter inom området. Exempel på detta är 

metoder inom psykisk hälsa, Dansa utan krav och Dansa mot depression. 

Normbreddande arbete pågår kring Hbtqi och stöd för implementering av 

MVP/AT (Mentorer i våldsprevention och Agera Tillsammans) 

tillsammans med länsstyrelsen. Föräldraskapsstödet En förälder blir till, 

har genomförts vår och höst. Under året har även ett arbete påbörjats med 

att utveckla processen för fysisk aktivitet och den medicinska 

behandlingsmetoden fysisk aktivitet på recept (FaR) inom barn- och 

ungdomsverksamheterna i Region Jönköpings län. 

Föreläsning planeras för skolpersonal och tobaksavvänjare om nya tobaks- 

och nikotinprodukter med extra fokus på det vita så kallade tobaksfria 

snuset och e-cigaretter och hur dessa produkter marknadsförs i sociala 

medier. 

Arbetet med en väg in fortsätter. Under januari 2020 startades en väg in och är sedan januari 2021 en 

permanent och etablerad verksamhet i samverkan mellan BUH (barn och 

ungdomshälsan) och BUP (barn och ungdomspsykiatrin). Under 2022 

uppgick accepterade vårdbegäran till 4 953 stycken, föregående år 4 768 

stycken. Av dessa fördelas 50 procent till BUH och resterande till BUP. 

Bygga ut utredning och 

behandling för neuropsykiatri. 

Budgetmedel har tillförts BUP för att öka kapaciteten för utredning och 

behandling. Utvecklingsarbete pågår inom flera områden. Arbetet med att 

förbättra tillgängligheten till utredning sker både med egna resurser och 

köpta utredningar. Utmaningar finns avseende rekrytering för att förstärka 

egen utredningskapacitet, framförallt psykologer. Samverkan med 

kompetensförsörjningsenheten pågår avseende psykologrekrytering, men 

även för att förstärka kapacitet för uppföljning och behandling efter 

utredning. Att starta primär nivå för barn och unga med psykisk ohälsa 

samt införande av vård och insatsprogram för ADHD blir viktigt för att 

frigöra resurser på BUP. 

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av barn- 

och ungdomars psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Starta upp ett arbete 

tillsammans med kommunerna. 

Arbetet med förstärkt samverkan med kommuner inom ramen för 

omställningen till nära vård pågår. Samverkansarbetet utgår från ReKo och 

de tre strategigrupperna där arbetet fortgår inom den övergripande 

visionen Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på! 

Delta i arbetet med utveckling 

av uppdraget för barn och ungas 

hälsa. 

Arbetet med uppbyggnad primär nivå barn och unga psykisk hälsa har 

kommit igång. De grupper av barn där ansvaret går över till den primära 

nivån är identifierad. Beslut om omfattningen av det första steget är 

beslutat i sjukvårdens ledningsgrupp. Arbete med att lösa lokaler och 

rekrytera medarbetare är påbörjat. 

Uppdrag: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti 

Aktiviteter Analys 

Förbättringsarbetet fortsätter 

tillsammans med kommunerna. 

Arbete pågår inom flera områden, till exempel; Kommunala 

aktivitetsansvaret arbetar med förbättring kring en grupp ungdomar. 
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Aktiviteter Analys 

Planering för allaktivitetshus finns nu inom alla prioriterade områden och 

kommer att startas i februari. Familjecentraler i Jönköpings och Habo 

kommuner har gemensamma hembesök. Målet är att öka antalet 

gemensamma hembesök där metoden för detta kommer ske på olika sätt på 

de olika familjecentralerna för att anpassas till målgruppen. 

Elevhälsocentralerna arbetar utefter fyra perspektiv; en meningsfull fritid, 

må bra och vara frisk, utvecklas och lära samt ett tryggt hem med vuxna 

som bryr sig. Arbetsgrupper arbetar med gemensam kompetensutveckling, 

gemensamma dokument och verktyg, föräldrautbildning samt överlämning 

från familjecentral till elevhälsocentral. 

Antal kommuner som deltar i 

samverkan kring 

förbättringsarbetet barn och 

unga. 

I förbättringsarbetet Bästa platsen att leva på! - barn och unga deltar nu 

sju team. Teamen är fördelade på Jönköping, Vetlanda, Värnamo och 

Habo kommuner. 

Uppdrag: Arbeta för en jämlik barnhälsovård 

Aktiviteter Analys 

Riktade insatser till familjer 

med behov av extra stöd. 

Flera familjecentraler erbjuder föräldrarna gemensamt hembesök av 

sjuksköterska och kurator. Arbetet med riktade hembesök av enbart 

barnhälsovården samt också gemensamt med familjecentralerna och 

socialtjänsten fortgår. Erfarenheterna av de universella och de riktade 

hembesöken är att de ytterligare stärker möjligheten att identifiera och ge 

tidigt stöd till de familjer som behöver detta. 

Fortsatt arbete med SEEK/Barnsäkert som är en arbetsmetod med syfte att 

identifiera psykosociala riskfaktorer på individnivå. Insatsen utgår från 

barnhälsovårdens grunduppdrag, att genom universella insatser 

uppmärksamma behov och sedan rikta insatser till familjer med behov av 

extra stöd. 

Uppdrag: Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Påbörja utvecklingsarbete kring 

föräldraskapsstöd för länets 

familjecentraler. 

Utvecklingsarbetet kring det universella föräldraskapsstödet som ges via 

länets familjecentraler är genomfört. Material är framtaget och 

familjecentralerna är utbildade i materialet. Informationsspridning pågår. 

Nästa steg är att inleda arbetet med riktat föräldraskapsstöd till olika 

grupper med behov av särskilt stöd inom familjecentralerna. 

Nya familjecentraler. Region Jönköpings län är aktiv inom familjecentralssamarbetet med målet 

att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. Under året 

invigdes två nya familjecentraler. Mullsjö familjecentral invigdes i mars. 

Gnosjö familjecentral invigdes i november och därmed har samtliga länets 

kommuner minst en familjecentral. Nässjö familjecentral och 

Norrahammar familjecentral flyttade in i nya lokaler i september. 
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Uppdrag: Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Utåtriktad verksamhet. Ungdomsmottagningarna har ett ständigt aktivt arbete för att nå fler 

ungdomar. Nya möjligheter har skapats på Höglandet för att öka 

tillgänglighet och bevara den nära ungdomsmottagningen. Digitala redskap 

används allt mer och kommer att fortsätta att utvecklas. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres 

hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Uppdrag: Arbeta riktat mot äldres hälsa 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för arbetet med 

att förbättra äldres psykiska 

hälsa. 

Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter 

i Jönköpings län, samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt 

digital inkludering och insatser för minskad ensamhet. 

Metodstöd för äldres psykiska 

hälsa. 

Arbetet med existentiella samtal pågår på bred front i länet. Fem nya 

seniora samtalsledare utbildades i november. Ett samtalsstöd som kallas 

”Existentiella vardagssamtal” är framtaget och prövats under hösten. 

Seniorportalen är en webbplattsform med aktiviteter riktat till personal och 

äldre i länet. Inom området äldre och Hbtqi har insatser genomförts. 

Spridningen av KulturLust i länet går långsamt, hittills har endast ett par 

kommuner visat intresse. 

Levnadsvanor för äldre. Konferens kring alkohol och äldre är genomförd. Totalt deltog 250 

personer som arbetar med äldre, socialtjänst, sjukhus, vårdcentraler, 

intresseföreningar med mera från samtliga 13 kommuner i länet. 

Hälsoguider har anlitats av socialtjänstens äldrekonsulter för att medverka 

vid träffpunkt för äldre på Råslätt. Målet är att äldre, utlandsfödda ska 

uppmuntras och hjälpas av Hälsoguiderna att vara en del av träffpunkterna. 

Insatser av Hälsokommunikatörer för äldre utrikesfödda pågår genom 

exempelvis hälsoskolan Må bra i naturen som riktar sig till äldre 

utrikesfödda. 

Uppdrag: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta införandet av 

patientkontrakt och fast 

vårdkontakt. 

Arbetet med införandet av patientkontrakt har fortsatt under året. 

Information till invånare om att efterfråga sitt patientkontrakt finns på 

1177.se och som invånare i Jönköpings län kan man läsa sin 

överenskommelse med vården i sin journal på 1177 alternativt efterfråga 

att få sitt patientkontrakt utskrivet. Stödmaterial finns paketerat för 

verksamheter som arbetar med att få patientkontrakt till att bli ett 

systematiskt arbetssätt. En del i stödmaterialet är också ett verktyg för 

verksamheter att självgranska kvalitén i innehållet i de dokumenterade 

patientkontrakten. Patientens kunskapsstöd utvecklas som en del i 

patientkontrakten. Patientkontrakt är även en viktig del i införandet av de 

personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Utveckling av 

Patientkontrakt sker också i nära samverkan med patientorganisationer. 

Fortsatt utökning av läkarstödet 

i kommunerna. 

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den 

kommunala hemsjukvården gjordes under hösten 2021 för att samordnads 

med utvecklingen av nära vård i samverkan med länets kommuner. Avtalet 

fastställdes i ReKo i februari 2022. 

Trygg och säker vård och 

omsorg i hemmet. 

Lokala avtal angående läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan 

vårdcentraler och kommuner är tecknade. Ny överenskommelse med 
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Aktiviteter Analys 

länets kommuner om gemensamma arbetssätt för de mest sjuka och sköra 

med behov av insatser i hemmet, är beslutad och ska spridas. Här 

inkluderas även arbete med fast läkarkontakt och fast vårdkontakt. 

Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att stödja de nya arbetssätt som 

behövs för att stärka vården i samverkan, bland annat i Bästa platsen att 

åldras. 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå 

hälsoeffekter hos befolkningen 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel kariesfria 19-

åringar 
45 % 47 % 

 

Målet är uppfyllt. 47 procent av länets 19-åringar är 

kariesfria och utfallet ligger därmed högre än utfallet för 

2021 samt 2019. Måluppfyllelsen speglar ett genomsnitt 

men det skiljer mycket mellan de olika klinikernas resultat 

och munhälsan är betydligt sämre i utsatta områden. 

Utökade satsningar från tidig ålder i framför allt utsatta 

områden krävs fortsatt för att bibehålla den goda tandhälsan 

i länet. Snittutfallet i riket för 2021 låg på 46 procent. 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Täckningsgrad för 

den uppsökande 

verksamheten 

(munhälsobedöm

ningar) 

90 % 85 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Av de personer som har "Intyg om 

nödvändig tandvård" och som önskat få en 

munhälsobedömning utförd (3 856) har 85 % fått det (3 

287). Munhälsobedömningar ska ske fortlöpande under året 

så delmålen uppnås varje tertial. Under året har uppföljning 

gjorts då resultat ej uppnåtts. Inom Folktandvården är 

personalbrist och sjukdomar bland annat orsaka till att inte 

målet uppnåtts. En förbättring har dock skett under hösten. 

Andel berättigade 

till nödvändig 

tandvård som fått 

den utförd 

60 % 53 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Av 6 278 berättigade personer har 3 

344 (53 %) fått nödvändig tandvård utförd. Av de som fått 

nödvändig tandvård har Folktandvården behandlat 2 226 (35 

%) personer och privata vårdgivare 1 393 (22 %). 

Differensen beror på att några personer har fått behandling 

hos både Folktandvård och privat vårdgivare. 

Allmäntandvård: 

Andel 

revisionspatienter 

i tid till 

undersökning och 

behandling, 

Folktandvården 

90 % 72 % 

 

Målet är delvis uppfyllt. Utfallet för tillgängligheten är 

72 %, vilket är 10 % -enheter sämre än 2021. Samarbete 

mellan kliniker eftersträvas för att erbjuda jämlik 

tillgänglighet till tandvård för länets invånare. 

Folktandvården har drygt 84 000 revisionspatienter, varav 

60 300 får undersökning och behandling i tid. Utöver 

Folktandvården finns privata tandvårdskliniker i länet där 

merparten klarar revisionsintervallen och har möjlighet att ta 

emot nya patienter. 

Tillgänglighet 

specialisttandvård 

inom 60 dagar 

efter remiss 

80 % 40 % 

 

Målet är inte uppfyllt. Tillgängligheten till 

specialisttandvården mäts på samma sätt som tillgänglighet 

till sjukvården. Utfallet är fortsatt lågt och arbetet fortgår på 

de olika klinikerna med att förbättra tillgängligheten, 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

framför allt på käkkirurgiska kliniken där flest patienter 

väntar. Tillgängligheten skiljer sig dock åt mellan olika 

specialiteter och vissa kliniker uppfyller 

tillgänglighetsmåttet tydligt. Överlag syns en förbättring 

sedan augusti. 

Process och produktion 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utökningen och 

tillgängligheten till digitala 

vårdmöten och andra digitala 

tjänster inom sjukhusvården och 

primärvården. 

Digitala vårdbesök kan i princip genomföras i alla vårdverksamheter i 

länet. En kampanj är lanserad för att påminna personalen om vilka e-

tjänster som kan erbjudas invånare och patienter. Ett material är framtaget 

för att underlätta för medarbetare att använda sig av Region Jönköpings 

läns e-tjänster och digitala vårdmöten. Material kan lämnas till patienterna 

och vårdpersonalen kan använda checklistan i samtalet med patienten. 

Användningen av Journalen via nätet fortsätter att öka och arbete pågår 

med att ytterligare utöka antalet informationsmängder i Journalen via nätet 

och Nationella patientöversikten. 

Införa lösningar för 

egenmonitorering. 

Upphandling av hemmonitorering pågår tillsammans med Region Kalmar 

och några ytterligare regioner i kundgrupp Cosmic. Upphandlingen har 

försenats på grund av oklarheter och olika synpunkter på upphandlingen, 

driftsformer och volymer. 

Införa första linjens digitala 

vård - automatiserad anamnes 

och triagering. 

Med tjänsten 1177 direkt kan invånaren söka vård digitalt och få en 

bedömning av symtom samt chatta med sin vårdcentral. 

Förberedelsearbete har pågått under året och ett basinförande är planerat 

till våren 2023 med fyra vårdcentraler. Breddinförande ska preliminärt ske 

under hösten 2023. 

Uppdrag: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Starta förstudie för Artificiell 

Intelligens. 

En kartläggning av vad som finns i form av AI i verksamheten idag är 

genomförd. Leverantörerna till flera av våra befintliga IT-stöd har AI-

produkter som tilläggsapplikationer eller som en kommande 

vidareutveckling i sina produkter. Förslaget är att nya IT-stöd med 

artificiell intelligens bör även fortsättningsvis införas i verksamheterna 

utifrån verksamhetens behovs- och nyttoanalys. Hantering sker i ordinarie 

process, med beredning, beslutsgång och prioritering. 

Uppdrag: Digifysisk vårdcentral 

Aktiviteter Analys 

Undersök möjligheterna för 

digifysisk vårdcentral. 

Arbetet har ej påbörjats delvis på grund av pandemin. Olika alternativ har 

diskuterats men ingen bra lösning har hittats och det finns även en strävan 

att alla vårdcentraler ska erbjuda digitala alternativ i stor utsträckning. 
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Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Program för Enklare vardag 

- för patienter och medarbetare. 

Programmet tar ett helhetsgrepp om de e-hälsotjänster som finns inom 

Region Jönköpings län. Programmet arbetar med säkerställa att Region 

Jönköpings län har angreppssätt och metoder som gör det möjligt att dra 

full nytta av och använda befintliga e-hälsotjänster optimalt. Metod för 

implementering har tagits fram och införandet av tjänster har genomförts 

vid ett flertal verksamheter. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic och andra system som 

används i vården 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig utveckling och 

förbättring av vårdsystemet 

Cosmic. 

Flera olika aktiviteter pågår. Tre uppgraderingar är genomförda under året. 

Cosmics beslutsstöd CDS strokeprevention och taligenkänning har 

genomfört piloter och breddinförande påbörjats. Ett arbete genomförs i 

kundgrupp Cosmic för att ta fram lösning kring överföring av data till 

kvalitetsregister. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Arbeta enligt handlingsplanen 

för Jämlik hälsa. 

Arbete sker i respektive handlingsområde. Initiativ har tagits till ökad 

samverkan mellan de handlingsområden som ska ge stöd för hållbara 

strukturer för styrning och ledning för jämlik hälsa. Handlingsplanen med 

mål och aktiviteter följs upp i Stratsys. 

Föra dialog och erbjuda 

systematiskt stöd till primärvård 

och specialistvård i 

levnadsvanearbetet. 

Levandsvanearbete pågår i primärvård och specialistvård genom 

exempelvis att ett lokalt programområde för levnadsvanor planeras att 

starta under 2023. Även Socialstyrelsens årliga uppföljning av Region 

Jönköpings läns arbete med prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor har genomförts. 

Arbetet med Stöd- och behandlingsplattformen (SoB) har fortsatt med 

utveckling av de digitala levandsvaneprogrammen. Ny version av 

Tobakshjälpen har tagits fram och ett nytt program inom fysisk aktivitet 

för barn kommer att byggas.  

Arbetet med den regionala arbetsgrupp Tobak har fortlöpt, där bland annat 

en e-utbildning för vårdpersonal i att bli tobaksavvänjare har färdigställts. 

En regional arbetsgrupp för Fysisk aktivitet har under början av året 

bildats, med uppdrag att utveckla en e-utbildning för fysisk aktivitet på 

recept (FaR). 

Uppdrag: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande arbete i 

socioekonomiskt utsatta 

områden. 

Inom ramen för det hälsofrämjande arbetet i socioekonomiskt utsatta 

områden pågår ett stort antal aktiviteter på vårdcentraler Nässjö läkarhus, 

Öxnehaga VC, Gislehälsan VC, Råslätt VC, Gislaveds VC och Wasa VC. 

Exempelvis hälsosamtal för vårdnadshavare till 4-åringar och till skolbarn 

med övervikt/fetma. Samverkar med BHV och elevhälsan. Öka antalet 

hälsosamtal, få deltagare till en sundare livsstil. Förebygga ohälsa genom 
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Aktiviteter Analys 

olika aktiviteter bland annat hälsokommunikatörernas hälsoskolor, 

egenvårdsbroschyrer på olika språk, upparbeta olika kontaktnät för att nå 

ut till målgrupper. Patientundervisning på vårdcentralen. Förbättra 

arbetssätt och flöden kring livsstilsfrågor kopplat till personer med 

ohälsosamma levnadsvanor med risk att utveckla diabetes. 

Fortsätta att arbeta målinriktat 

för att förbättra folkhälsan hos 

länets invånare. 

Folkhälsoutvecklare som täcker upp alla länets kommuner jobbar aktivt 

med Hälsocenter och med att ge underlag för hur befolkningen mår. 

Hälsokommunikatörerna stödjer kommuner och primärvård i olika 

uppdrag. 

Fortsätta satsningen på att 

etablera hälsocenter i merparten 

av länets kommuner. 

Nätverk finns för hälsocoacher och teamen. Call in och nätverksträffar har 

genomförts. En mall är framtagen för verksamhetsplan och 

verksamhetsberättelse för uppföljning. Verksamhetsberättelse kommer att 

lämnas in i februari 2024. Syftet med redovisningen är att ge information 

om verksamhetensmåluppfyllelse under året som gått, men framför allt 

bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de mål som är beskrivna i 

samverkansavtalet, för hälsocenter. 

Enkäter till hälsocoacher med syfte att följa upp det arbete som en 

hälsocoach gör (vem söker sig till Hälsocenter, hur personer söker sig till 

Hälsocenter, vad personer önskar stöd i, allmänt hälsotillstånd) kommer att 

skickas ut kvartalsvis. 

Uppdrag: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla olika tjänster 

för hälsa och prevention (Meny 

till invånare). 

Ett arbete pågår för att ta fram olika koncept som ska ingå i det vi kallar 

Meny för invånare, både digitala tjänster som stöd- och 

behandlingsplattformen, och hälsofrämjande aktiviteter som tidigare gick 

som begreppet Hälsocafé. Arbete fortgår även gällande Stöd- och 

behandlingsplattformen (SoB). 

Utveckling och spridning av fler 

mötesplatser och hälsocaféer 

likt hjärtats hus i länet. 

Hälsocafé (digitala och fysiska mötesplatser) Utveckling och spridning av 

fler mötesplatser för personer med kroniska sjukdomar och deras 

närstående fortsätter. Fortsatta föreläsningar på Hjärtats hus, som även ges 

digitalt, samt fortsatt genomförda digitala Lärcaféer och 

självhjälpsgrupper. Fysiska mötesplatser genomförs på Hjärtats hus där 

arbete fortsätter med breddning av diagnoser från cancer till övriga med 

långvarig sjukdom. 
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Uppdrag: Rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att utveckla 

jämlik rehabilitering utifrån 

patientens behov, tillsammans 

med kommun, primärvård och 

specialistvård. 

Utvecklingen av rehabiliteringskedjan bedrivs i samarbete mellan 

primärvård, kommun och specialiserad vård. Fokus har varit på arbetet 

med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett med 

patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers 

rehabiliteringspersonal från början. Under coronapandemin har 

rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer inklusive den 

kommunala hälso- och sjukvården utvecklats. Även en uppföljning för 

personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården har tagits fram. 

Fokus framåt blir att koppla arbetet ännu tydligare till den nationella 

kunskapsstyrningen via organiseringen i lokala programområden. 

Utveckla omhändertagandet 

efter långtidsbesvär efter covid-

19. 

Ett multidisciplinärt team för patienter med svåra och kvarstående besvär 

efter covid-19 etablerades under 2021 och har fortsatt med regelbundna 

konsultationstillfällen under 2022, dock inte lika frekvent som tidigare då 

behovet inte varit så stort. Teamet består av flera specialiteter med en 

distriktsläkare som ordförande. Läkare från primärvård eller specialistvård 

kan anmäla svåra fall till teamet för konsultbedömning. 

Utreda införandet av 

tonusmottagning 

(spasticitetsmottagning). 

Uppdraget med regiongemensam tonusmottagning fortgår enlig plan. 

Planerad ombyggnation av behandlingsrum är klart. Nytt bokningsschema 

sedan september 2022 med fler tider för mottagningsbesök tonus. Fortsatt 

arbete avseende struktur för uppföljning och utvärdering av 

spasticitetsbehandling pågår. 

Uppdrag: Rehabilitering återgång till arbetet 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna 

inom området psykisk ohälsa. 

Hösten 2018 startade sju vårdcentraler arbetet som benämns ”Helhetsgrepp 

kring sjukskrivningar”. Sedan dess har 28 av länets 40 vårdcentraler 

deltagit i förbättringsarbetet. Hösten 2021 avslutades arbetet på grund av 

pandemin samt att Region Jönköpings län istället startade satsningen 

”Smärta med eller utan psykisk ohälsa”. Där ingår ett ”Strukturerat 

arbetssätt i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen” och resultatet 

och arbetssättet från Helhetsgrepp kring sjukskrivning har överförts dit. 

Utveckla arbetssätt inom 

sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen. 

Forskningsstudien är försenad men pågår. Utbildningsdagar för alla 

rehabkoordinatorer är genomförda och en webbutbildning för arbetssättet 

håller på att tas fram gemensamt inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

Ett arbetssätt inom området 

smärta med eller utan psykisk 

ohälsa tas fram. 

Ytterligare ACT-utbildningar (Acceptance and Commitment Therapy) har 

genomförts under hösten 2022. Flera vårdcentraler låter hela personalen gå 

utbildningen för att få ett gemensamt förhållningssätt. Även 

rehabiliteringsmedicinska kliniken och psykiatrin planerar nu samma 

utbildning för att få samma förhållningssätt. Ett smärtrehab-program är 

klar och implementerades i primärvården under hösten 2022. 

Tillgång till rehabkoordinator. Rehabkoordinator ska finnas tillgänglig vid behov oavsett vårdnivå. 

Samarbete pågår med rehabcentrum som nu har det övergripande ansvaret 

för rehabkoordineringen på klinik. 
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Strategiska mål: God och säker hälso- och sjukvård, och tandvård  

överallt och alltid 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Strategiska angreppssätt för arbetet för patientsäkerhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Vårdprevention 90 % 84 % 

 

Data för september till och med december saknas. Analys 

avser till och med augusti.  

Målet är delvis uppfyllt. Länsgemensamma utbildningar 

avseende vårdprevention har kommit igång igen efter ett 

uppehåll under coronapandemin. De enheter som ej når 

målet analyserar sina resultat och vidtar åtgärder. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger. En lokal samverkansgrupp patientsäkerhet är etablerad för att tydligare 

leda och koordinera samt säkerställa samordning och kunskapsutveckling 

av patientsäkerhetsarbetet. Samordning sker med det arbete som görs i 

nationellt-, sjukvårdsregionalt- och regionalt perspektiv i den nationella 

kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården. 

Genomför 

patientsäkerhetsronder. 

Arbetssättet med Patientsäkerhetsronder och Patientsäkerhetsronder i 

realtid (PiR) utvärderas och justeras kontinuerligt för att stärka det 

proaktiva patientsäkerhetsarbetet. Planering för vårens 

patientsäkerhetsronder pågår enligt årshjul för patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsdialoger. Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet har 

genomförts i anslutning av verksamhetsuppföljningarna enligt årshjul för 

patientsäkerhet. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Arbeta i enlighet med resultatet från utredningarna av tre akutsjukhus, 

sjukhusledning och länskliniker 

Aktiviteter Analys 

Starta arbetet med lokal ledning 

sjukhus. 

Lokala sjukhusledningarna är bemannade, rollerna är fördelade och man 

har påbörjat sitt arbete. Samverkan kring sommarplaneringen är en stor 

fråga som alla lokala sjukhusledningar jobbar med. 
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Uppdrag: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Indikatorer i 

öppna jämförelser 

60 % 66 % 

 

Målet är uppfyllt. Det finns en jämförelse framtagen av 

Sveriges Kommuner och Regioner över ett större antal mått 

(44) som påminner om tidigare års öppna jämförelser. Det 

går inte att jämföra helt med tidigare år eftersom måtten till 

viss del är nya. Av måtten är Region Jönköpings län bättre 

än hälften av landets regioner på 29 mått, topp 3 på 11 mått 

och om man slår ihop alla måtten är Region Jönköpings län 

på tredje plats. 

Exempel på mått med goda resultat och förbättring är 

följsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler, 

överlevnad vid cancersjukdom och omdömet från invånarna 

kring hur nöjda de är med den vård som de erhållit (flera 

olika mått) och framförallt resultatet på tillgång till den 

hälso- och sjukvård man behöver där 92,3 % av 

respondenterna var mycket nöjda eller nöjda. Det är det näst 

bäst utfallet av samtliga regioner. 

Områden där förbättringsbehov ses är exempelvis 

överdödlighet hos vuxna med bipolär sjukdom och 

användande av WHO´s checklista vid operation. 

 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella 

utvecklingen av nationellt 

kliniskt kunskapsstöd och 

genomför lokala anpassningar 

vid behov. 

Region Jönköpings län bevakar utvecklingen av nationella kliniska 

kunskapsstöd och tekniken för att hämta kunskapsinnehåll. En planerad 

systemuppdatering är framflyttad till våren 2023. Inera har initierat en 

dialog om organisering av användarforum för utveckling av regionernas 

infrastruktur för kunskapsstöd. 

Sedan våren 2022 ersätter Faktagrupperna lokala Faktadokument med 

tillägg till nationella rekommendationer. Arbetet har pågått samtidigt som 

Fakta flyttats till webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. Lokala 

fördjupningsdokument administreras i fortsättningen i 

dokumenthanteringssystemet Evolution. 

Samtliga verksamheter har under 2022 flyttat sina riktlinjer och rutiner till 

dokumenthanteringssystemet Evolution och Region Jönköpings läns nya 

webbsystem. En stor del av dokumenten planeras successivt bli 

tillgängliga via webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. Arbetet med lokala 

kunskapsstöd samordnas med införandet av länsgemensamma 

programområden och implementering av vårdförlopp. 

Det påbörjade sjukvårdsregionala samarbetet kring gemensamma 

kunskapsstöd fortsätter. De regionala programområdena ska administrera 

sina vårdriktlinjer i regionernas dokumenthanteringssystem. 

Uppdrag: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med införandet 

av personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp. 

Etablering av länsgemensamt programområde (LPO) för hjärt-

kärlsjukdomar, nervsystemets sjukdomar och psykisk hälsa pågår. Utöver 

dessa programområden sker implementering inom befintliga process-och 

Faktagrupper med personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen för 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sepsis och reumatoid Artrit (RA). 
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Uppdrag: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Patienter med kronisk sjukdom. I införandet av kunskapsstyrning arbetar lokala programområden vidare 

med kroniska sjukdomar. Överenskommelse i journalen är ett exempel på 

arbetssätt som underlättar samarbete med kroniskt sjuka. En ny utbildning 

för sjuksköterskor inom primärvården avseende hjärtsvikt är uppstartad 

och verksamhetsområdet bidrar med föreläsare. 

Förbättra konsultstöd från 

specialistvården till 

primärvården. 

Arbetet med att utveckla konsultstöd mellan specialistsjukvård och 

primärvård (”sömlösa vårdövergångar”) gick under hösten in i 

implementeringsfas. Möten och dialoger med specialistvårdens läkare och 

primärvården har genomförts för att skapa modeller för arbetet. 

Rutinbeskrivningar har utarbetats. Uppföljning och fortsatt utveckling av 

de nya arbetssätten sker under 2023. 

Uppdrag: Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

Utforma den palliativa vården 

så att alla länsinvånare har 

jämlik tillgång till palliativ vård 

dygnet runt. 

Arbetet har fortsatt med utveckling av den palliativa vården i länet och 

stöd till kommunerna samt med att skapa palliativa vårdplatser på länets 

sjukhus. 

Vårdplatser för specialiserad 

palliativ vård. 

Arbetet med att tillskapa palliativa åtgärdsplatser på länets tre akutsjukhus 

har pågått under året. Två åtgärdsplatser öppnades under våren på 

kirurgkliniken i Värnamo. Fem åtgärdsplatser öppnades under september 

på onkologen i Jönköping. Det är även beslutat att två palliativa 

åtgärdsplatser ska öppnas på kirurgkliniken i Eksjö. Datum för detta är 

ännu inte bestämt. 

Fortsätta utvecklingen av 

specialiserad sjukvård i 

hemmet. 

Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) har fått uppdrag att utöka personal 

resurser och öka inkludering av icke-cancer patienter som är i behov av 

specialiserad palliativ vård i hemmet. Rekryteringar pågår. 

Uppdrag: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av 

suicidprevention. 

En tjänst har under året tillsatts som arbetar riktat kring suicidprevention. 

Tjänsten är en samrekrytering mellan Räddningstjänsten i Jönköpings 

kommun och Region Jönköpings län. En regional handlingsplan av 

suicidprevention håller på att tas fram och arbetet kommer fortsätta under 

våren 2023. 
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Uppdrag: Våld i nära relationer 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta det påbörjade arbetet 

med implementering av 

utbildningsprogram med 

inriktning på hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

Ett arbete har genomförts med inriktning på hedersrelaterat våld och 

förtryck där framtagande och implementering av utbildningsprogram 

påbörjats. Utbildning har exempelvis skett för hälsokommunikatörerna i 

ämnet våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Strukturera arbetssätt för att 

identifiera och bemöta 

hedersrelaterad problematik 

kopplat till barn- och unga. 

Utbildning- och informationsmaterial rörande barns utsatthet har tagits 

fram. Ett arbete har även genomförts med inriktning på hedersrelaterat 

våld och förtryck där framtagande och implementering av 

utbildningsprogram påbörjats. Utbildning har exempelvis skett för 

hälsokommunikatörerna i ämnet våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

Uppdrag: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna 

med funktionsnedsättningar 

Aktiviteter Analys 

Beslut kring habiliteringens 

verksamhet vad gäller lokaler. 

Politiskt beslut är taget om att nya lokaler skall byggas i Värnamo. 

Uppdrag: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla handlingsplanen för 

äldre och läkemedel. 

En handlingsplan är klar och arbete som genomförts är bland annat 

uppföljning av läkemedelsbehandling till äldre personer, 

patientsäkerhetsmätningar som rör läkemedelsbehandling till äldre 

personer, uppföljning av andel läkemedelsgenomgångar för 75 år och 

äldre. Dialog kring olämpliga läkemedel, polyfarmaci och arbetsformer för 

läkemedelsgenomgångar har genomförts med medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor i kommunerna och distriktsläkare. Dokumentet 

”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre” samt 

läkemedelsdelen i riktlinjen ”Läkaruppdrag och medicinsk samverkan 

mellan vårdcentraler och kommunal hälso-och sjukvård i ordinärt och 

särskilt boende” har reviderats. 

Genomföra läkemedelsdialoger 

med fokus på patientsäkerhet 

samt kostnadseffektivitet. 

Läkemedelsdialoger genomförs löpande med klinikerna. Initiering kan ske 

både av verksamheten eller av läkemedelskommittén. Vid dialogerna 

deltar representanter från verksamheten, läkemedelskommitténs 

ordförande, läkemedelsekonom samt apotekare. Under 2022 genomfördes 

16 läkemedelsdialoger och cirka 10 opioidialoger (fokus på förskrivning 

av opioider). 
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Uppdrag: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Storskalig vaccinationskampanj 

mot covid-19. 

I januari började en påfyllnadsdos (dos 3) erbjudas till personer 18-49 år. 

Intresset för vaccination var då något begränsat i denna yngre åldersgrupp. 

En andra påfyllnadsdos (dos 4) erbjöds i början av året först från 80 år och 

senare från 65 års ålder och i dessa åldersgrupper var vaccinationsintresset 

stort. 

En ny vaccinationskampanj genomfördes från och med 1 september där 

personer 65 år eller äldre samt riskgrupper rekommenderades att fylla på 

sitt vaccinationsskydd med en "höstdos". För övriga vuxna fanns ingen 

rekommendation om vaccination, men vaccin erbjöds till den som så 

önskade. Från och med november avslutades allmän vaccination av barn. 

Under hösten kom anpassade vaccin mot nya virusvarianter som i stort sett 

ersatte det ursprungliga vaccinet (förutom för grundvaccination). Under 

december ökade smittspridningen av covid-19 vilket också resulterade i en 

ökad efterfrågan på vaccin. 

Förstärkning av vårdhygiens 

arbete mot primärvården. 

En enkätundersökning har genomförts bland vårdcentralernas chefer och 

hygienombud för att fånga vilka vårdhygieniska behov som finns i 

primärvården, vilka områden som är viktigast att förbättra, samt på vilka 

sätt de vill få hjälp och stöttning. Hygienronder är också genomförda. 

Resultatet från enkät och hygienronder visade på flera gap och behov i 

hygienarbetet, och detta låg till grund för flera insatser under 2022. 

Ett förbättringsarbete kring att höja den hygieniska standarden på 

vårdcentraler har startats och pågått under hela året. Syftet är att skapa och 

införa en egenkontroll för god hygienisk standard. Kopplat till detta har en 

studie påbörjats med syfte att ta reda på faktorer som främjar och hindrar 

deltagarna till att arbeta med egenkontrollen. 

Förstärka mot smittskydd och 

infektionskliniken på grund av 

det ökade trycket under 

coronapandemin. 

Ytterligare hygienläkartjänst är tillsatt inom Smittskydd och vårdhygien 

för att bättre täcka de ökade behov som finns. 

Utöka arbetet med att minska 

antibiotikaförskrivning. 

Under året har Region Jönköpings län blivit officiell partner i 

Antibiotikasmart Sverige. Region Jönköpings läns strama-koordinator 

kommer att arbeta cirka 10 procent inom det nationella projektet med att ta 

fram kriterier för primärvården. Tack vare att Region Jönköping län 

kommit relativt långt med Antibiotikasmarta vårdcentraler har vi 

värdefulla erfarenheter att bidra med. 

Uppdrag: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Aktiviteter Analys 

Civilt försvar. Planeringsarbetet med återuppbyggnad av civilt försvar pågår kontinuerligt 

och breddas successivt. Insatserna som beskriv i överenskommelser med 

staten följs. Regeringsuppdrag till olika myndigheter så som 

Socialstyrelsen genererar ytterligare insatser som behöver omhändertas 

och implementeras. I insatsområdet krigsorganisation och dess bemanning 

har krigsplaceringsarbetet pågått under hösten och all fast anställd personal 

har krigsplacerats på sin huvudarbetsplats inom Region Jönköpings län. 

Kompetenshöjning gällande 

totalförsvar mm. 

Kompetenshöjning gällande totalförsvar sker kontinuerligt då perspektivet 

ingår i utbildning och övningsverksamhet samt vid allt planeringsarbete. I 

samband med krigsplaceringsarbetet aktualiseras området ytterligare 

genom att all personal fick information via sina chefer. Kompetenshöjning 

inom säkerhetsskydd och utveckling av säkerhetsskyddsorganisation pågår 

kontinuerligt. 
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Aktiviteter Analys 

Översyn av lagerhållning och 

lokaler. 

I arbetet med försörjningsberedskap pågår kartläggning och utredning om 

lagerhållning. Vilka prioriterade produkter samt hur länge de ska 

lagerhållas är exempel på frågeställningar. Tilläggsöverenskommelsen 

med staten gällande ökad lagerhållning av läkemedel och medicintekniska 

produkter för administrering kommer att pågå under 2023. 

Utbildning i kris- och 

katastroflägen. 

I november genomfördes regional utbildning i katastrofmedicin för läkare, 

akutmottagningspersonal samt ambulanspersonal. Arbete med övning och 

utbildningsplan för år 2023 pågår. 

Påbörja arbete med 

kontinuitetsplanering. 

Kontinuitetsarbetet pågår inom verksamheter som ansvarar för 

försörjningsberedskap. Processen med att ta fram en gemensam metod för 

samtliga verksamheter inom Region Jönköpings län pågår. Verksamheter 

inom hälso- och sjukvård är prioriterade i det fortsatta arbetet med 

kontinuitetsplanering i syfte att all personal ska känna sig trygga i att det 

finns fungerande och kända reservrutiner vid olika typer av störningar. 

Uppdrag: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP) 

Aktiviteter Analys 

Arbeta utifrån framtagen 

strategi för idéburen offentligt 

partnerskap. 

Två IOP avtal är framtagna tillsammans med Origo Resurs och Vårsol 

Samtalscenter och beslutade i nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

Uppdrag: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Marknadsföra tjänsten SMS-

livräddare. 

Tjänsten är införd. Sedan starten 1 september 2021 har antalet sms-

livräddare i Jönköpings län vuxit kraftigt, till att idag vara drygt 6 500 

personer. Sms-livräddare larmas i genomsnitt en gång per dag. 

Uppföljning pågår. 

Uppdrag: Utreda om antalet vårdplatser inom intensivvården i Region Jönköpings län 

motsvarar länsinvånarnas behov av intensivvård. 

Aktiviteter Analys 

Utreda behov av 

intensivvårdsplatser. 

En utredning är genomförd kring behov av intensivvårdsplatser i länet och 

bemanning av dessas. Nämnden för folkhälsa och sjukvård och 

regionfullmäktige har därefter under planperioden anvisat medel för 

ytterligare en IVA-plats på Länssjukhuset Ryhov samt medel för 

personalförstärkningar till intensivvården på Höglandssjukhuset och 

Värnamo sjukhus. 
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Framgångsfaktorer: Psykisk hälsa? 

Uppdrag: Utveckla det individuella stödet för bättre somatisk hälsa vid psykisk hälsa 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätten vid 

somatisk hälsa vid psykisk 

sjukdom. 

Fortsatt arbete pågår främst inom de vuxenpsykiatriska klinikerna via 

årliga hälsosamtal och uppföljning av somatisk hälsa och levnadsvanor. 

Samarbete sker med folkhälsa, primärvården och rehabiliteringscentrum. 

Ytterligare förbättringsinitiativ planeras till exempel i samverkan med 

kommunerna, då utvecklingsområdet är ett av de som särskilt omnämns i 

budget 2022 med flerårsplan. 

Uppdrag: Utveckla stödet att möta och behandla personer med trauma som kan 

utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Aktiviteter Analys 

Verksamheten identifierar 

prioriterade aktiviteter för att 

utveckla omhändertagandet av 

personer med eller som kan 

utveckla PTSD. 

Arbete har genomförts och pågår med stöd av specialistpsykiatrins kliniska 

programområde (KPO) "KPO trauma" som fortsätter med utbildningar 

inom kartläggning och prioriterade insatser. En ny modell för gruppterapi 

är även framtagen inom de vuxenpsykiatriska verksamheterna. Patienter 

som kommer för smärtutredning till rehabiliteringsmedicinska kliniken 

screenas för PTSD. Psykolog finns tillgänglig både för patienter inom 

heldygns- och dagrehabilitering. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 

aktiviteter och projekt i 

samverkan i Strategigrupp Barn 

och unga. 

Strategigrupp barn och ungas arbete pågår enligt års- och tidplan. Arbetet 

med aktiviteter till handlingsplan för 2023 är klar. I Bästa platsen att leva 

på! - barn och unga deltar nu sju team. Teamen är fördelade på Jönköping, 

Vetlanda, Värnamo och Habo kommuner. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 

aktiviteter och projekt i 

samverkan i Strategigrupp 

psykiatri och missbruk. 

Under året har fokus varit på strategigruppens sammansättning och 

uppdrag. Behov finns av att fortsätta arbeta med tydligheten i gruppen – 

Fokus på syfte, uppdrag och mål. Strategigruppen planerar att lämna in sin 

handlingsplan i början av 2023. 

Stärka vården för beroende och 

missbruk i samverkan med 

kommunerna. 

Arbetet inväntar den nationella utredningen som pågår. Socialutskottet har 

lagt förslag om utredning av huvudmannaskapet för vårdansvar för 

personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom. Den så kallade 

samsjuklighetsutredningen lämnade i november 2021 ett delbetänkande 

som innebär både förändrat huvudmannaskap och utökad krav på 

samverkan. Slutbetänkande ska redovisas senast 31 januari 2023. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 

aktiviteter och projekt i 

samverkan i Strategigrupp äldre. 

På uppdrag att Strategigrupp äldre pågår länsgemensamma 

utvecklingsarbeten som utgår från lokala behov, möjligheter och 

utmaningar, Bästa platsen att åldras på. Under det gångna året har 

sammanlagt 13 team varit delaktiga i lärandenätverken Bästa platsen att 
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Aktiviteter Analys 

åldras på. Teamen och förbättringsarbetena finns i olika delar av länet. 

Uppdrag: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Samverka med kommunerna 

kring ehälsofrågor. 

Målbilden för ehälsa i samverkan mellan kommunerna och Region 

Jönköpings län är reviderad. Systemet för vaccination, Mittvaccin, 

används nu även av kommunerna, ett projekt ska starta för att möjliggöra 

tillgång till Cosmic för kommunerna, digitalisering av AVK-flödet pågår. 

Uppdrag: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring 

rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med kommunerna 

kring rehabiliteringsprocessen. 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom 

ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under ReKo. 

Denna samverkan ska bibehållas och utvecklas i den nya 

kunskapsstyrningsorganisationen, Lokala programområden. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Standardiserade 

vårdförlopp 

- andel inom max 

ledtid 

80 % 34 % 

 

Målet är inte uppfyllt. Under den senaste 12-

månadersperioden har 2 062 patienter behandlingsstartats i 

standardiserade vårdförlopp varav 706 (34 %) skett inom 

fastslagen ledtid för respektive förlopp. Motsvarande period 

föregående år behandlingsstartades 41 % inom fastslagen 

ledtid. Under samma period har det skett en ökning av 

aktualiserade vårdförlopp med ca 8 %. Under perioden når 

inget vårdförlopp uppsatt mål på 80 % inom angiven ledtid, 

närmast ligger SVF neuroendokrina tumörer samt SVF 

buksarkom som når 67 % respektive 60 % inom ledtid. 

Nationellt är motsvarande resultat för samtliga regioner 

41 % med en variation mellan 28 % - 56 % inom ledtid för 

regionerna. 

Standardiserade 

vårdförlopp 

- andel utredda 

patienter i SVF 

70 % 99 % 

 

Målet är uppfyllt. Region Jönköpings län uppnår vad som 

förväntas enligt det nationella beräkningsunderlaget för 

standardiserade vårdförlopp. 

Det nationella beräkningsunderlaget (beräknat antal nya 

cancerpatienter) bygger på uttag från regionala 

tumörregistret (RTR) och kvalitetsregistret för gynekologisk 

cancer (för äggstockscancer) och redovisas som ett 

genomsnitt för de åren 2018-2020. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och 

förvaltning av standardiserade 

vårdförlopp. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet. 

Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt utifrån 

patienternas väg i vården. 
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Uppdrag: Screening av tjocktarmscancer 

Aktiviteter Analys 

Samordning och planering av 

tarmscreening. 

Förberedelsearbete med bland annat utbildning av personal och 

kommunikation är genomförd. Utskick med erbjudande om provtagning 

för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer startades i februari 2022. 

Första året till 60- och 62-åringar för att sedan skalas upp och efter fem år, 

2026, omfatta hela åldersgruppen 60-74-åringar. 

Uppdrag: Prostatacancertestning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i arbetet för 

införande av organiserad 

prostatacancertestning. 

En arbetsgrupp har tagit fram riktlinjer för arbetet. Kontinuerliga träffar 

med projektledare och kravanalytiker har genomförts för att säkerställa att 

alla moment finns med i planeringen. Först piloten startar våren 2023. 

Uppdrag: Cancerrehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete för att utveckla 

en trygg personcentrerad, 

behovsinriktad och 

resurseffektiv rehabilitering av 

hög kvalitet. 

I enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 

pågår olika förbättringsinitiativ kring kontaktsjuksköterska, Min vårdplan 

cancer, behovsbedömning och hälsoskattning för cancerrehabilitering, en 

rehabguide för cancersjukdomar och rehabiliteringsplan. 

Uppdrag: Öka deltagandet i screeningprogram 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationsinsatser för att 

öka deltagandet i 

screeningprogram. 

Kommunikation har genomförts till invånare i temanummer om riktade 

undersökningar/screening, tidningen Din guide till hälsa och vård, februari 

2022. Artiklar publicerades om tarmcancer, prostatacancer, 

aortaundersökning, mammografi, cellprov. Kommunikationsarbete pågår 

även enligt plan inom projektet för organiserad prostatacancertestning som 

startar vården 2023. 

Uppdrag: Avancerad läkemedelsbehandling 

Aktiviteter Analys 

Behandlingsenheter. Arbetet har påbörjats och behandlingsenhet finns och fungerar i Värnamo. 

På Höglandssjukhuset i Eksjö har arbetet försenats på grund svårighet att 

hitta lämplig lokal, samt bemanning av erfarna onkologsjuksköterskor. 

Lokala sjukhusledningen har tagit hand om uppdraget och arbetar för att 

hitta en lösning. 

Uppdrag: Utrota livmoderhalscancer 

Aktiviteter Analys 

Arbete med att utrota 

livmoderhalscancer. 

Under 2021 skickades självtester för HPV till personer som uteblivit från 

tester i det så kallade uteblivarprojektet. Under 2022 har arbete skett med 

att planera och genomföra catch-up vaccinationer för kvinnor födda mellan 

1994 och 1998. 
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Framgångsfaktorer: God tandvård 

Uppdrag: Allmäntandvård barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Översyn av det preventiva 

arbetet inom Folktandvården 

(kollektiva satsningar). 

Under perioden har inventering av arbetet som utförs på respektive klinik 

fortsatt. Ett arbete pågår med att se över och utvärdera förslagen samt 

prioritera insatser. Översynen förväntas leda till förbättringsförslag som 

bidrar till ett mer produktivt arbete och ökad kvalitet i det preventiva 

arbetet inom den externa barntandvården. 

Verksamhetsstatistik 

Primärvård 

Egenproducerad vård (inklusive såld 

vård) 
2018 2019 2020 2021 2022 

Antal besök, läkare 947 326 692 119 400 402 427 550 442 402 

Antal besök, annan personalkategori 757 980 743 314 648 639 602 226 600 358 

-varav distansbesök utomlänare 519 779 268 564 21 137 21 430 31 865 

-varav distansbesök länsbor 14 172 10 007 32 002 39 494 28 497 

Andel distansbesök 31,3 % 19,4 % 5,1 % 5,9 % 5,8 % 

Länets vårdkonsumtion      

Antal besök, läkare 455 715 466 782 406 735 433 488 436 478 

Antal besök, annan personalkategori 828 406 814 031 740 733 700 079 686 978 

Under 2017-2019 hade vårdcentralerna inom vårdvalet underleverantörsavtal med andra digitala aktörer 

Länets invånare konsumerar mindre läkarbesök i primärvården jämfört med åren innan pandemin. Sett 

till hur stor andel av länets invånare som går till vårdcentralen i förhållande till den specialiserade 

vården ses en svag minskning. Cirka hälften av läkarbesöken sker i primärvården (51,1 procent år 

2022 och 52,1 procent under 2019) 

När det gäller besök hos annan personalkategori sker den största delen i primärvården, men även här 

minskar andelen i förhållande till specialistvården. Innan pandemin skedde 67 procent av besöken i 

primärvården och 2022 är andelen 61,7 procent. 

Även det totala antalet besök hos annan personalkategori minskar relativt kraftigt jämfört med åren 

innan pandemin. En minskning med drygt 125 000 besök (16 procent), vilket beror på att provtagning 

och vaccinationer till stor del har fått ske med ordinarie personal. 

Somatisk vård 

Egenproducerad vård (inklusive såld 

vård) 
2018 2019 2020 2021 2022 

Antal disponibla vårdplatser 598 564 538 540 541 

Vårdtid i dagar 177 722 172 612 161 008 170 422 171 727 

Antal vårdtillfällen 48 918 48 023 43 554 46 294 45 615 

Medelvårdtid, dagar 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 

Antal läkarbesök 371 475 366 197 331 573 354 320 362 032 
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Egenproducerad vård (inklusive såld 

vård) 
2018 2019 2020 2021 2022 

Antal besök annan personalkategori 297 441 300 388 289 456 309 391 324 931 

Varav distansbesök 0 248 2 184 8 291 6 985 

Andel distansbesök 0,00 % 0,04 % 0,35 % 1,25 % 1,02 % 

Länets vårdkonsumtion      

Vårdtid i dagar 192 707 187 891 175 039 185 979 186 948 

Antal vårdtillfällen 52 318 51 246 46 615 49 356 48 579 

Antal läkarbesök 400 238 401 329 365 352 384 424 385 525 

Antal besök annan personalkategori 295 008 299 590 287 093 306 323 319 802 

Länets invånares konsumtion av läkarbesöken inom den specialiserad somatiska vården är på ungefär 

samma nivå som 2021 men är 3,9 procent lägre än innan pandemin. Däremot sker en relativt kraftig 

ökning av besök hos annan personalkategori där det 2022 var närmare 25 000 fler besök (8,2 procent) 

jämfört med 2019 - året innan pandemin. Inom slutenvården är konsumtionen av vårddagar relativt 

konstant, men en viss minskning sker av vårdtillfällen som minskar med 5,2 procent jämfört med 

2019. 

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård (inklusive såld 

vård) 
2018 2019 2020 2021 2022 

Antal disponibla vårdplatser 129 120 114 117 106 

Vårdtid i dagar 39 478 38 014 35 097 36 582 33 844 

Antal vårdtillfällen 4 040 4 247 4 093 4 056 3 812 

Medelvårdtid, dagar 9,8 9,0 8,6 9,0 8,9 

Antal läkarbesök 27 380 30 014 27 432 30 602 32 544 

Antal besök annan personalkategori 108 128 112 628 104 709 103 821 108 991 

Varav distansbesök 0 191 2 175 10 497 9 336 

Andel distansbesök 0,00 % 0,13 % 1,65 % 7,81 % 6,60 % 

Länets vårdkonsumtion      

Vårdtid i dagar 48 442 46 141 43 271 46 569 44 910 

Antal vårdtillfällen 4 126 4 241 4 034 4 150 4 009 

Antal läkarbesök 26 203 28 599 26 123 29 334 31 719 

Antal besök annan personalkategori 105 761 109 803 101 959 100 754 106 387 

Länets invånare konsumerar något mindre slutenvård inom den psykiatriska vården jämfört med såväl 

pandemiåren som 2019. Däremot sker en ökning av öppenvården där läkarbesöken har ökat med 10,9 

procent jämfört med 2019. Besök hos annan personalkategori minskar något i förhållande till 2019 

men ökar jämfört med 2021. 
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Tandvård 

  2019 2020 2021 2022 

Antal listade barn hos folktandvårdenen 3-23 år, snitt 

under året 

83 088 83 237 83 721 84 278 

Antal behandlade barn hos folktandvården 67 789 64 126 61 413 62 089 

Antal listade barn 3-23 år hos privat tandläkare, snitt 

under året 

8 360 8 555 8 547 8 501 

Allmäntandvård vuxna: Antal behandlade patienter 75 193 65 314 63 206 59 637 

Specialisttandvård: Antal behandlade patienter 10 972 9 836 10 306 9 456 

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd, N- 

och F-tandvård 

7 931 7 532 7 598 7 533 

Antal behandlade; N-, F- och S patienter 5 908 4 835 5 085 5 063 

Andel patienter som fått munhälsobedömning (mål 

90 %) 

94 % 45 % 54 % 85 % 

Tandvårdsstöd: 

N-tandvård - tandvård för personer med stort omvårdsnadsbehov i dagliga livet 

F-tandvård- tandvård för personer med stora behov pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning 

S-tandvård - tandvård som led i en sjukdomsbehandling, den har man inte rätt till, utförs på remiss ofta från läkare 

 

Allmäntandvård 

Inom barntandvården (3-23 år) finns den största andelen (90 procent) inom folktandvården och 

resterande (10 procent) är listade hos privat vårdgivare. Antal behandlade barn inom folktandvården är 

något fler än 2021 men inte uppe på samma nivå som 2019. Det förklaras främst av ett nytt 

barntandvårdsprogram där syftet är att prioritera de med störst behov. Antal behandlade vuxna 

patienter är färre 2022 jämfört med året innan och jämfört med 2019 ses en kraftig minskning. Den 

största anledningen till minskningen är brist på personal. 

Specialisttandvård 

Antal behandlade patienter inom specialisttandvården har minskat jämfört med 2021 och ligger fortsatt 

under nivån för 2019. Detta beror dels på bemanningssvårigheter kopplade till avdelningar för 

parodontologi samt odontologisk radiologi. Däremot har antalet besök per behandlad patient ökat 

under året. 

Regionfinansierade tandvårdsstöd 

Antalet patienter med rätt till tandvårdsstöd har varit relativt konstant de sista åren. Andelen 

genomförda munhälsobedömningar minskade under pandemiåren men ökar igen under 2022, dock inte 

till 2019 års nivå. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden 

och kunskapsunderlag i arbetet med nära vård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal 

forskarutbildade 

medarbetare 

125 153 

 

Målet är uppfyllt. Under året har 3 personer disputerat och 

Region Jönköpings län har nu 153 forskarutbildade 

personer. 

Antal 

publikationer 

150 175 

 

Målet är uppfyllt. Region Jönköpings län har producerat ett 

stort antal vetenskapliga publikationer. 

 

Aktiviteter Analys 

Skapa stödjande strukturer och 

processer. Skapa mötesplatser, 

nätverk och utvärdera 

Arbete pågår att stärka forskning och utbildning vad gäller 

näravårdomställning, förbättringsforskning och kvalitetsforskning i 

sjukvården. 

Uppdrag: Tandvård  - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum 

Aktiviteter Analys 

Inrätta utbildningar för både 

tandläkare och tandsköterskor i 

länet. 

Arbetet med att inrätta utbildningar för tandläkare och tandsköterskor 

pågår kontinuerligt sedan flera år tillbaka. Tandsköterskeutbildning fick 

Jönköping University (JU) avslag på ansökan i januari 2022. 

Folktandvården arbetar nu med att via Folkuniversitetets filial i Gislaved 

utöka antalet platser. Samtidigt ämnar Tranås utbildningscenter att 

förlägga en filial till Huskvarna. Ansökan om tandläkarutbildning har fått 

avslag från universitetskanslerämbetet (UKÄ) i december 2022. En 

översyn pågår hur det fortsatta arbetet med en ny ansökan ser ut. 

Uppdrag: Fortsatt arbete med rätt använd kompetens (RAK) 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete och 

erfarenhetsutbyte inom RAK. 

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med rätt använd kompetens och ser 

över vilka arbetsuppgifter som kan förflyttas mellan olika kategorier. Även 

inför nyrekryteringar ses behov och kompetens över för att ytterligare 

möjliggöra förändringar och förenklingar. 

Uppdrag: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheten i arbetet 

med KPS. 

Verksamhetsområdena Kirurgi och Medicin är involverade där vissa 

enheter kommit mycket långt i sin mognad och andra behöver 

grundutbildning för att genomföra ett bra KPS arbete. 
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Uppdrag: Erbjuda kompetensutveckling för Region Jönköpings län och kommuner i 

samverkan, praktisk träning och teoretisk bas. 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda utbildning till 

kommunen. 

Arbetet har påbörjats genom en gemensam planering med Kommunal 

utveckling och Region Jönköpings län. 

Ekonomi 

Region Jönköpings län har som inriktningsmål att ligga i nedre kvartilen avseende strukturjuterad 

hälso- och sjukvårdskostnad per invånare.   

Region Jönköpings län klarar inte målet 2021 som är det senaste resultatåret. Regionen har den 10:e 

lägsta kostnaden 2021 vilket innebär att Regionen förflyttar sig från att ha legat lägst i riket 2019 till 

att ligga i mitten.   

Differensen till Region Halland som ligger inom nedre kvartilen är 993 kronor per invånare vilket 

motsvarar cirka 360 miljoner kronor.   

Region Jönköpings län har gjort flera riktade satsningar de sista åren på bland annat God och Nära 

vård samt extra lönesatsningar på personal inklusive krislägesavtal vilket kan förklara en förflyttning 

mot mitten. Under pandemiåren 2020/2021 fanns också relativt mycket statliga ersättningar som kan 

hanterats lite olika mellan regionerna och på så sätt försvåra analysen.  

 

Figur 1. Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2021 kronor per invånare 

 

Källa: Kolada. Standardkostnaden uttrycker kostnaden per invånare i respektive landsting med 

hänsyn till glesbygd samt skillnader i befolkningen vad gäller ålder, sysselsättning, inkomster och 

boende.  

 

Ett annat sätt att beskriva hälso- och sjukvårdens kostnadseffektivitet är att jämföra kostnad per 

producerad DRG poäng. En låg kostnad per producerad DRG poäng indikerar en hög produktivitet där 

regionen levererar mycket vård för insatta resurser. 
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Från att 2020 ha varit den region med bäst produktivitet (mätt som kostnad per producerad DRG 

poäng) förflyttas Region Jönköpings län till en åttonde plats 2021. Orsaken är främst en högre 

nettokostnadsutveckling inom Region Jönköpings län än genomsnitt för riket. 

Figur 2. Kostnad kronor per producerad DRG poäng 2021 specialiserad somatisk vård 

Källa: Kolada. DRG står för diagnos relaterade grupper och bedömer resursåtgången och 

vårdtyngden för vårdkontakter.  

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans-

FS nämnd 
0 tkr 529 tkr 

 

Målet är uppfyllt. FS-nämnden redovisar för helår 2022 en 

ekonomi i balans 

Nettokostnad inom nämnden för folkhälsa och sjukvård per område, mnkr 

Område Utfall 2022 Budget 
Avvikelse mot 

budget 

Primärvård 2 213,4 2 298,0 84,6 

Specialiserad somatisk vård 6 476,6 6 464,6 -12,0 

Specialiserad psykiatrisk vård 1 009,8 1 002,8 -7,0 

Tandvård 299,9 298,7 -1,2 

Övrig hälso- och sjukvård 473,3 474,0 0,7 

Politisk verksamhet 1,3 1,3 0,1 

Medicinsk service 97,4 32,5 -64,9 

Summa 10 571,3 10 571,8  0,5  
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Figur 3. Nettokostnad per område 2022 (exkl tandvård), procent 

 

Hälso- och sjukvårdens nettokostnad uppgick 2022 till 10,6 miljarder kronor (avser nettokostnad inom 

nämnden för folkhälsa och sjukvård). Nettokostnad per område följer en nationell standard (VI2000) 

för hur hälso- och sjukvårdens kostnader ska redovisas för att möjliggöra jämförelser oavsett vilken 

organisation som finns inom respektive region. För att få fram nettokostnad per område fördelas 

overhead och olika gemensamma kostnader och intäkter ut till ett område.  

Primärvård 

Primärvården finansieras främst genom så kallad kapitering, som innebär att varje vårdcentral ersätts 

utifrån invånarnas val. Nettokostnaden för primärvården uppgick 2022 till 2 213 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med 7,4 procent. Den relativt höga nettokostnadsökningen beror på att intäkter för 

provtagning och vaccinering begränsats under 2022 jämfört med 2021 och att kostnaderna ökar till 

följd av medveten satsning på God och Nära vård. Primärvården mätt som andel av hälso- och 

sjukvårdens kostnad ökar under året från 20,8 procent till 21,8 procent. Primärvården har en ekonomi i 

balans 2022. 

Specialiserade somatiska vård 

Den specialiserade somatiska vården är till omsättning och andel det största området inom hälso- och 

sjukvården, 64 procent. Den somatiska vården finansieras i huvudsak genom budgetram. 

Nettokostnaderna för specialiserad somatisk vård uppgick 2022 till 6 477 miljoner kronor. Det är en 

ökning med 1,8 procent jämfört med 2021 vilket är mindre än index för pris och lön. 

Kostnadsökningen i procent begränsas bland annat av att det 2021 fanns höga kostnader för 

krislägesavtal som inte varit aktuellt 2022. Det har också funnits särskilda statsbidrag som minskar 

nettokostnaden under 2022 som bidrar till att begränsa kostnadsutvecklingen 2022. Den negativa 

avvikelsen mot budget 2022 är förhållandevis liten men det finns orosmoln framåt då vissa tillfälliga 

ersättningar samt budget för uppskjuten vård inte finns för åren framöver. 

Specialiserade psykiatriska vård 

Den specialiserade psykiatriska vården motsvarar till omsättning och andel 10 procent av 

nettokostnaden för hälso- och sjukvård. Den psykiatriska vården finansieras i huvudsak genom 

budgetram där budgeten har utökats de senaste åren för barn och ungdomspsykiatrin. Nettokostnaden 
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har under ett par år ökat relativt mycket till följd av att kostnaderna har ökat för såväl den egna 

verksamheten som köpt psykiatrisk vård. En mindre negativ avvikelse mot budget redovisas för 2022. 

Tandvården 

Tandvården redovisar ett mindre underskott för 2022 vilket främst beror på att tillgången på 

tandvårdspersonal varit sämre än planerat. Det leder till färre behandlade inom vuxentandvården och 

lägre patientintäkter som påverkar ekonomin negativt. 

Övrig hälso- och sjukvård  

Nettokostnaderna för området övrig hälso- och sjukvård uppgick till 473 miljoner kronor 2022 och 

områdets andel utgör knappt 5 procent av hälso- och sjukvården. Området övrig hälso- och sjukvård 

består av flera delområden som exempelvis smittskydd, mammografi och ambulansverksamhet. 

Sammantaget redovisas en ekonomi i balans. 

Medicinsk service 

Medicinsk service finansieras till störst delen av intäkter från köpande verksamheter (primärvård, 

somatisk- och psykiatrisk vård). Den relativt stora ekonomiska obalansen 2022, minus 65 miljoner 

kronor, förklaras av ökade kostnader inom radiologin och operation/intensivvårdsverksamheten som 

inte finansierats av ökade intäkter från köpande verksamheter.  

Uppdrag: Kostnader för digitala besök 

Aktiviteter Analys 

Ändra kostnaderna för digitala 

vårdbesök utifrån utredningens 

förslag. 

En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala vårdbesök har tagits 

fram och finns med i regelbok för 2022. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Region Jönköpings län är en attraktiv arbetsgivare. Det är ett resultat av samspelet mellan chefer och 

medarbetare som har förmågan att omsätta grundläggande värderingar och verksamhetsuppdrag i 

praktisk handling på ett framgångsrikt sätt. Att involvera kompetenta och motiverade medarbetare är 

nyckeln till framgång. 

Att medarbetarna i Region Jönköpings län utför ett viktigt arbete med utmanande arbetsuppgifter har 

varit tydligt de senaste åren med pandemin och de utmaningar och krav den fört med sig.  

Medarbetare i siffror 

Verksamheten utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer. Region Jönköpings läns planering och 

åtgärder har betydelse för hela verksamheten, medan detta kapitel handlar om medarbetare anställda i 

Region Jönköpings län. 

Vid utgången av 2022 hade Region Jönköpings län 11 341 anställda. Av dem var 10 683 

tillsvidareanställda och 658 visstidsanställda. Utöver dessa avlönades totalt motsvarande 325 

årsarbetare med timlön under 2022. 

Anställningsform Kön Heltid Deltid Totalt 

Antal anställda 

tillsvidare 

Kvinnor 7 302 1 268 8 570 

 Män 1 997 116 2 113 

Antal anställda 

visstid 

Kvinnor 362 110 472 

 Män 158 28 186 

Totalt antal 

anställda 

 9 819 1 522 11 341 

Region Jönköpings län mäter även antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare, vilket visar hur 

många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under året. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad och 

frånvaro. I genomsnitt har antalet minskat med 22 faktiska årsarbetare under 2022 jämfört med 2021. 

Förändringen varierar mellan yrkesgrupperna men sett till totalsiffran för Region Jönköpings län så 

har antal anställda tillsvidareanställda årsarbetare ökat något (medan visstids- och timavlönade har 

minskat). Samtidigt var frånvaron totalt sett högre under 2022 än 2021 vilket gör att faktiska 

årsarbetare minskat. När det gäller frånvaron så är det i huvudsak är det sjukfrånvaro och 

utbildningsanställningar som ökat jämfört med tidigare år. För vissa yrkesgrupper och geografiska 

områden blir kompetensutmaningen allt tydligare.  

Faktiska årsarbetare i genomsnitt 2022-2021 

Yrkesgrupp 
Faktiska 

årsarbetare 2022 

Faktiska 

årsarbetare 2021 

Förändring 2022-

2021 

Ledning och administration 1 903 1 882 21 

Läkare 1 142 1 129 13 

Sjuksköterskor (ink barnmorskor) 2 365 2 390 -25 

Tandvård 475 487 -12 

Teknik, kök och service 830 836 -6 

Undersköterska/Skötare mfl 1 357 1 373 -16 
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Utb fritid och kultur 268 269 -1 

Övrig vård-, rehab och omsorg 1 048 1 044 4 

Summa 9 388 9 410 -22 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Sveriges befolknings fortsätter att växa och det finns en stor utmaning i att andelen barn, unga och 

äldre ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. Region Jönköpings län är en attraktiv arbetsgivare 

vilket bland annat märks i de rekryteringar som genomförts under året där totalt ca 28000 kandidater 

sökt jobb i Region Jönköpings län. Antalet anställda ökade totalt sett i Region Jönköpings län men 

inom flera yrkesgrupper minskade antalet medarbetare. Det blir allt tydligare att det kommer krävas 

fler och andra insatser än bara rekrytering för att möta de demografiska utmaningarna och fortsatt ha 

en god kompetensförsörjning i verksamheten. 

Samarbetet med utbildningsanordnare för att utbilda framtidens medarbetare har fortsatt och ökat 

något jämfört med de senaste två åren då pandemin försvårade uppgiften att ta emot elever och 

studenter, totalt har drygt 12000 APL- och VFU- veckor genomförts under året. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kandidatupplevel

se - CNPS 

(Candidate Net 

Promoter Score) 

75 % 84 % 

 

Målet är uppfyllt. Region Jönköpings län når målet och är 

bättre än 84 % av samtliga andra offentliga verksamheter i 

samma mätning. Detta är en klar förbättring jämfört med 

2021 då Region Jönköpings län var bättre än 57 %. Det är 

också en förbättring jämfört med tertial två 2022 då Region 

Jönköpings län var bättre än 67 % av samtliga andra 

offentliga verksamheter i samma mätning. 

Som styrkor för helåret 2022 framgår nöjdhet med 

återkoppling i rekryteringsprocesser samt att kandidater 

upplevde att de fick möjlighet att visa en rättvis bild av sig 

själva vid intervjuer. Som utvecklingsområde listas grad av 

upplevelse av Region Jönköpings län som en attraktiv 

arbetsgivare. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad för 

bemanningsföreta

g (hyrkostnad 

som andel av egna 

personalkostnader

) 

2 % 4,2 % 

 

Målet är ej uppfyllt. Utfallet ligger klart över målnivån och 

den ackumulerade kostnaden för bemanningsföretag har 

ökat med drygt 40 % jämfört med samma period föregående 

år och ligger nu på ca 263 mnkr. Kostnaden för hyrläkare 

har ökat med 29 % medan kostnaden för sjuksköterskor har 

ökat med 89 %. Verksamheterna arbetar utifrån sina 

handlingsplaner för att minska beroendet av hyrpersonal 

men en hög frånvaro bland personalen i kombination med 

svårigheter att rekrytera och bemanna vissa specialiteter 

och/eller geografiska områden har påverkat behovet av 

hyrpersonal. De demografiska förutsättningarna kommer 

fortsätta göra det svårt att rekrytera och bemanna i vissa 

verksamheter, varför större krav kommer ställas på 

förändrade arbetssätt för att kunna möta upp befolkningens 

vårdbehov och samtidigt minska kostnaderna för inhyrd 

personal. 

Andel 

övertidstimmar i 

förhållande till 

totalt utförd 

arbetstid (%) 

1,7 % 2,1 % 

 

Målet är ej uppfyllt. Utfall av övertidstimmar skiljer sig åt 

mellan verksamheterna och hamnar totalt för Region 

Jönköpings län på en högre andel än målvärdet. Såväl 

antalet som andelen övertidstimmar är högre för 2022 än 

tidigare år. Ökningen påbörjades under pandemin 2020 och 

har sedan dess legat på en högre nivå än tidigare år. Det är 

främst inom Kirurgisk och Medicinsk vård som övertiden 

ökat. De två verksamhetsområdena står tillsammans för 

ca 62 % av Region Jönköpings läns totala övertidstimmar 

(56 %, 2019) samtidigt som de står för ca 41 % av den totalt 

utförda arbetstiden (42 %, 2019). Ökningen behöver 

analyseras vidare av berörda verksamheter men sannolika 

orsaker är den ökade korttidsfrånvaro som skett efter 

pandemin. Samt att kompetensutmaningen blir allt tydligare 

genom att det inte finns vikarier och timavlönade att tillgå 

för berörda yrkesgrupper i samma omfattning som tidigare, 

vilket leder till att befintlig personal i större utsträckning 

behöver täcka upp när luckor i bemanningen uppstår. 

Personalomsättnin

g (andel externa 

avgångar exkl 

pension) 

4,5 % 7,4 % 

 

Målet är ej uppfyllt. Den externa personalomsättningen 

varierar mellan Region Jönköpings läns verksamheter men 

totalt sett har den ökat jämfört med föregående år och är nu i 

nivå med hur det såg ut innan pandemin. Totalt har 1 071 

tillsvidareanställda medarbetare avslutat sin anställning 

under året, varav 280 är pensionsavgångar. Samtidigt har 1 

198 nya medarbetare tillsvidareanställts under 2022. Trots 

de demografiska utmaningar som föreligger har alltså fler 

medarbetare påbörjat en tillsvidareanställning i Region 

Jönköpings län än vad som avslutat den. I många yrken och 

geografiska områden är det dock svårt att attrahera och 

rekrytera i samma omfattning som slutar. Att utveckla, 

engagera och behålla befintliga medarbetare blir således allt 

viktigare. 

Utifrån kodning av avgångar och rekryteringar så är det fler 

som slutar till än som börjar från andra regioner eller privata 

vårdgivare samtidigt som det är fler som börjar från än som 

slutar till privat anställning och kommuner. 
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Kön 
Avgångar 

antal 

Personal-

omsättning 

Personal-

omsättning 

(exklusive 

pension) 

Ny-

rekrytering

% 

Ny-

rekryteringar 

antal 

Kvinnor 846 9,9 % 7,4 % 11,2 % 959 

Män 225 10,7 % 7,7 % 11,2 % 237 

Totalt 1071 10,1 % 7,4 % 11,2 % 1199 

 

Aktiviteter Analys 

Läkarförsörjning. Förstudien/kartläggningen av läkarförsörjningen är genomförd och 

presenterad på Sjukvårdens ledningsgrupp och vårdkompetensrådet. 

Materialet har överlämnats till sjukvårdsdirektörer för vidare hantering. 

I början av nästa år kommer en workshop med regionens samtliga 

verksamhetschefer att genomföras med utgångspunkt från kartläggningen. 

Uppdrag: Arbeta fram ett medarbetarlöfte 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av medarbetarlöfte. Implementering av "att vara medarbetare och ledare" i organisationens 

processer pågår. Arbetet innefattar alla uppdrag, projekt, processer och 

områden som berör medarbetare och chefer. 

Uppdrag: Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare 

Aktiviteter Analys 

Samordna process för BT. Arbete pågår att utveckla modellen för olika utbildningsmoment inom 

ramen för BT. 

Handledarutbildning. En handledarutbildning har utvecklats med Hälsohögskolan, de 13 

kommunerna och Region Jönköpings län och är nu i driftsfas. 

Utbildningen fungerar väl. 

Digital kompetensportfölj som 

följer BT-processen. 

Samverkansprojekt med Region Stockholm med att utveckla Grade har 

stått stilla. Behovet att stödja BT-läkare hanteras manuellt vilket 

fortfarande fungerar på grund av få BT-läkare. 
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Uppdrag: Länsöverskridande resursenhet 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av 

bemanningsenheten. 

Bemanningsverksamheten har som uppgift att förse verksamheten med 

kompetent personal. Detta görs inom tre olika områden. 

 Bemanningsenheten har erfaren personal som hyrs ut och hjälper 

avdelningar med stora behov. Fortsatt uppbyggnad av enheten 

pågår genom rekrytering av efterfrågade kompetenser. I dagsläget 

finns yrkesgrupperna vårdadministratörer, sjuksköterskor och 

undersköterskor vid enheten. Beläggningsgraden hos 

medarbetarna har varit hög under året. Under våren kommer en 

kampanj att starta som riktar sig emot bemanningsbolagens 

personal. Målet är att anställa personer som idag är hyrpersonal 

inom Region Jönköpings län. 

 ELSA enheten vid där nyutexaminerade sjuksköterskor roterar 

inom Höglandssjukhusets verksamheter. 

 Trainee enheten som startades upp 1 september med 

nyexaminerade sjuksköterskor i Värnamo. Sjuksköterskorna 

roterar inom Värnamo sjukhus under två år. Efter det fast tjänst 

på någon avdelning. 

Uppdrag: Bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist 

Aktiviteter Analys 

Aktivt stödja verksamheter med 

kompetensbrist. 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar aktivt med att stödja verksamheter i 

att attrahera och rekrytera kompetens. Utveckling av insatserna kring 

målgruppsarbete och de prioriterade målgrupperna sker kontinuerligt. Stöd 

till verksamheten i frågor kring utveckla och behålla hanteras av HR i 

respektive verksamhetsområde. Utveckling av nya arbetssätt för att arbeta 

mer systematiskt med delarna utveckla och behålla pågår. Bland annat 

genom ett projekt tillsammans med Suntarbetsliv på Höglandssjukhuset i 

Eksjö med fokus på att identifiera friskfaktorer i verksamheten. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 

medarbetarsamtal. 

90 % 55 % 

 

Målet är ej uppfyllt. Medarbetarsamtal ska sedan våren 2022 

genomföras och signeras digitalt i Region Jönköpings läns 

Lärande och kompetensportal (LoK). Utfallet av mätetalet 

skiljer sig åt mellan verksamheterna utifrån hur väl 

implementeringen av nya arbetssätt och systemstödet skett. 

Medarbetarsamtal har enligt verksamheterna genomfört 

under året i full omfattning men i flera verksamheter har det 

under delar av året skett enligt tidigare modell. Samtal som 

inte genomförts i det nya systemstödet kommer inte med i 

beräkningen av mätetalet vilket förklarar det låga utfallet. 

Under 2023 förväntas alla samtal genomföras med det nya 

systemstödet. 

 

Aktiviteter Analys 

Pilot av 

engagemangsmätningsverktyg. 

En pilot genomfördes under våren för engagemangsmätning och 

systemstöd är inköpt. Under hösten genomfördes medarbetarundersökning 

i verktyget i tre verksamhetsområden. Brister i teknik och funktionalitet 
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Aktiviteter Analys 

upptäcktes under undersökningarna varför resterande 

verksamhetsområdens medarbetarundersökningar bromsades. Under våren 

2023 kommer ett arbete genomföras tillsammans med leverantören för att 

förbättra och komma till rätta med de brister som uppstått. Planen är att en 

ny medarbetarundersökning med kombinerad Heat-map för chefer ska 

kunna genomföras hösten 2023. 

Yrkesspecifik introduktion. RIU (regiongemensam introduktions och utvecklingsprogram) för 

sjuksköterskor och KUP (kompetens och utvecklingsprogram) för 

undersköterskor är återupptaget efter Covid. HLR utbildningar har 

genomförts. 

Allmän introduktion nya 

medarbetare. 

Välkomstbrev och välkomstsida på rjl.se är klara och kommer att lanseras i 

samband med ny rutin för digital anställningsprocess. Film med 

Regiondirektören är klar och kommer att ingå i introduktionen för nya 

chefer och medarbetare i LoK, som beräknas vara klar i februari 2023. 

Produktion av filmen om RJL pågår och beräknas också den vara klar i 

februari 2023. 

Uppdrag: Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken i 

hela regionen 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt implementering av 

Lärande och kompetensportalen. 

Arbete med LoK (Lärande och kompetensportalen) pågår genom att 

använda systemet för implementering av karriärmodeller. Modellerna för 

biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor finns 

tillgängliga i LoK. För biomedicinska analytiker, som är pilotverksamhet, 

finns även en mall för medarbetarsamtal där karriärmodellen är ett steg i 

samtalsflödet. Tre verksamhetsområden har genomfört 

medarbetarundersökning i portalen. Tyvärr uppstod flera tekniska problem 

kopplat till undersökningarna varför det behöver göras omtag under 2023 

för utveckling av funktionalitet och arbetssätt för 

medarbetarundersökningar i systemet. 

Karriärmodeller. Arbetet med karriärmodeller har pågått under året. Färdiga modeller finns 

för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor. 

Modell för specialistutbildade sjuksköterskor där specialistutbildning är ett 

krav är på remiss och beräknas bli färdig i januari 2023. Arbete med 

modell för barnmorskor startas upp i februari. 

Implementering av några av de färdiga modellerna är påbörjad. För 

biomedicinska analytiker är karriärmodellen tillgänglig i 

medarbetarsamtalet och en del chefer har påbörjat arbetet med att i dialog 

med medarbetarna klassa kompetensnivåer. När det gäller sjuksköterskor 

och röntgensjuksköterskor har det informerats kring modellen under 

hösten, både chefer och lokala fackliga har bjudits in till 

informationsmöten, men det stora arbetet med implementering kommer 

ske i samband med medarbetarsamtalen under nästa år. 
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Specialiserad vidareutbildning 

på betald arbetstid. 

Med central finansiering pågår utbildningsanställningar med 

specialistinriktning för sjuksköterskor och undersköterskor enligt tidigare 

upplägg. Utifrån dialog med verksamheten om verksamhetens behov har 

möjligheten att erbjuda utbildningsanställning till sjuksköterskor och 

undersköterskor ökat. Under hösten har det varit motsvarande ca 126 

årsarbetare med utbildningsanställning, varav 14 undersköterskor. 

För andra yrkesgrupper pågår specialistutbildning utifrån respektive 

verksamhets behov. Dialog pågår med verksamheten för att hitta 

gemensamma nämnare och skapa en tydligare ram för att kunna identifiera 

och definiera specialistroller till vilka det kan erbjudas betald 

vidareutbildning. Arbetet kopplas till utveckling av karriär och 

kompetensmodeller. Under 2023 kommer verksamhet med medarbetare 

som läser magister och master få ersättning med ett schablonbelopp, 

medarbetarna läser med lön. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktad lönesatsning. Den riktade extrasatsningen på 50 mnkr för att nå önskad målbild i 

lönestrukturen är genomförd för 2022. För de yrkesgrupper som berörts är 

satsningen genomförd och har fördelats enligt plan. Satsningen har riktats 

till de kliniska yrkesgrupper som legat längst från önskad medianlön. 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 

heltidsanställda. 

87 % 87 % 

 

Målet är uppfyllt. Andelen har ökat med en procentenhet 

jämfört med föregående år. Regionen tillämpar heltid som 

norm vilket innebär att medarbetare som vill ha en 

heltidsanställning erbjuds det. Nyrekryteringar ska också 

som utgångspunkt vara på heltid. Utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv är det fortfarande en klart lägre 

andel av kvinnorna som arbetar heltid. Det fortsatt viktigt att 

ha dialog med medarbetare som inte vill ha en 

heltidsanställning för att bidra till en ökad jämställdhet samt 

möta kompetensutmaningen i verksamheten. 
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Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion. Arbete med regiongemensam introduktion i e-lärande pågår, det kommer 

bli ett paket som gäller för alla nya medarbetare och ett som gäller för alla 

nya chefer. Några av modulerna är: Att vara medarbetare och ledare i 

Region Jönköpings län, grundläggande värderingar och ledningsstrategier 

för framgång, ditt sammanhang, att leda i en politiskt styrd organisation 

mm. 

Den kortare filmen som ska förmedlas till nya chefer när de skrivit på sitt 

anställningsavtal började spelades in under december och kommer 

färdigställas i början av 2023. 

Ledarskapsprofil. Pilottester pågår med en ny metod för chefsutveckling via en så kallad 

Heat map som innebär att chefer bedöms ur tre perspektiv, sina 

medarbetare, sin överställda chef och hur chefen själv upplever sina 

förutsättningar. En sammanställning av de tre perspektiven ligger sedan till 

grund för individuell chefsutveckling. 

Materialet som tagits fram kopplat till "Att vara medarbetare och ledare" 

implementeras nu i befintliga områden och processer som påverkar ledares 

kompetensförsörjningsresa och utveckling i organisationen. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

I det dagliga arbetet och inför förändringar har arbete med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och 

följa upp systematiskt genomförts, för att främja en god arbetsmiljö. 

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktig för att reflektera över hur 

arbetsmiljöarbetet fungerat under året. Om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa 

åtgärdas för att förbättra arbetssätt. Uppföljningen är ett underlag inför kommande år. Skyddsombud 

deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i arbetsmiljögrupper på olika nivåer sker en 

samverkan. Från och med året 2022 hanteras SAM genom ett digitalt stöd i Stratsys där alla chefer 

samlar sin arbetsplats SAM. I stödet är arbetet för aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

integrerat. En mer utförlig beskrivning av Region Jönköpings läns arbetsmiljöarbete finns i rapporten 

”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022”.  

Arbetsolyckor/arbetsskador och riskobservationer/tillbud 2018-2022 

Rapporterade arbetsolyckor/skador har minskat under 2022 och är på ungefärliga nivåer som innan 

pandemin, till och med något lägre. De största orsakerna till arbetsskador är hantering spetsigt eller 

vasst föremål samt sprutor med stick- och skärskador som följd. Stick och skärskador är extra viktiga 

att följa upp då det finns risk för smittspridning. Hot och våld har minskat under 2022 och en 

minskning årligen har skett under de senaste fem åren. År 2021 registrerades 15 arbetsskador till följd 

av hot och våld (i jämförelse med föregående år 32 st.) samt 88 tillbud (i jämförelse med 111 st 

föregående år). Rapporterade tillbud minskade under 2022 och är på ungefärliga nivåer som innan 

pandemin.  

Från och med 2018 följs arbetsrelaterade sjukdomar upp. Under 2018- 2022 har ett fåtal 

arbetssjukdomar rapporterat och ett fåtal har stressrelaterade orsaker. Inga arbetsrelaterade dödsfall har 

inträffat under senaste tre åren. 
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Antal 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal arbetsolyckor/arbetsskador* 404 471 776 463 342 

- varav kvinnor 309 361 653 379 278 

- varav män 95 110 123 84 64 

Antal tillbud 325 313 556 410 300 

*Med arbetsolyckor/arbetsskador avses en olycka eller skada som uppstått på grund av arbetet och drabbar medarbetare. 

Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

Med tillbud menas en oönskad händelse som skulle kunnat leda till ohälsa eller olycksfall - en avvikelse/händelse där ingen 

medarbetare skadades.  

*Arbetsskador – uppgifterna visar pågående ärenden.  

*Tillbud – enbart totalt antal tillbud. Könsuppdelad statistik inte tillgänglig. 

 

Uppdrag: Införande av förmånspaket och nytt friskvårdbidrag 

Nivån för friskvårdbidraget höjdes vid årsskiftet till 2200 kr per medarbetare och år. Nyttjandegraden 

har ökat kraftigt under 2022 jämfört med 2021. Totalt använde ca 5200 medarbetare friskvårdbidraget 

under 2022 vilket kan jämföras med ca 2500 under 2021 

En upphandling av förmånsportal är genomförd under hösten. Benify som är den största leverantören i 

Sverige av heltäckande förmånsportaler kommer bli leverantör av tjänsten. 

I portalen kommer Region Jönköpings läns samtliga förmåner hanteras och marknadsföras på ett 

attraktivt och lättillgängligt sätt. Bedömningen är att förmånsportalen även bör leda till minskad 

administration för chefer, löneadministratörer och medarbetare då ansökningar av våra förmåner och 

kvittohantering sker via portalen istället för papper som i dag. 

Portalen börjar implementeras i början av 2023 och bedömningen är att medarbetarna kan börja 

använda den i mars. 
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Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 

yrkeskategori ska minska. 

 

Sjukfrånvaro i % 2019 2020 2021 2022 

Total sjukfrånvaro 5,6 7 6,4 7,1 

Män 3,1 4,3 4 4,6 

Kvinnor 6,3 7,7 7 7,8 

Olika åldersgrupper     

< 29 år 4,7 5,8 5,3 6,5 

30-49 år 5,7 7,2 6,3 6,9 

> 50 år 5,8 7,2 6,9 7,6 

Andel långvarig sjukdom, över 60 dagar, av total 

sjukfrånvaro 

56,8 46,4 50,4 46,5 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 

- sjukfrånvaro. 

6,4 % 7,1 % 

 

Målet är ej uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger 

totalt sett fortsatt på en högre nivå än var den var före 

pandemin t ex under 2019. Det har även skett en ökning 

jämfört med föregående år. Det var framförallt under januari 

och februari som sjukfrånvaron ökade kraftigt på grund av 

en ny våg av covid-19. Det är framförallt den korta 

sjukfrånvaron (dag 1-14) som ligger på en högre nivå än 

före pandemin medan den långa sjukfrånvaron är ganska 

oförändrad.  

Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män och 

skillnaden har ökat något jämfört med tidigare år. Det är 

även flera tydligt kvinnodominerade yrkesgrupper som ökat 

sin sjukfrånvaro mest jämfört med föregående år, t ex 

undersköterskor, kök och service, biomedicinska analytiker. 

Bland de yrkesgrupper som minskat sin sjukfrånvaro jämfört 

med 2021 finns t ex vaktmästare, läkare med 

specialistkompetens och administratörer. 

Andelen anställda som har mer än 5 sjukfrånvarotillfällen 

under 2022 har ökat jämfört med 2021 och nivån är, liksom 

den korta sjukfrånvaron, kraftigt förhöjd sedan pandemin 

2020. Under 2019 var andelen medarbetare som hade fler än 

fem frånvarotillfällen ca 8,6 %. Under 2020 ökade andelen 

till 15,3 % och för 2022 landade resultatet på 15,7 %. 

Verksamheternas arbete med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är viktigt och fortsätter för att skapa goda 

förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser, tidiga 

insatser och en långsiktigt god arbetsmiljö. Under året 

påbörjades även ett samarbete tillsammans med 

Suntarbetsliv för att identifiera och implementera arbetssätt i 

verksamheten kopplade till deras framforskade friskfaktorer. 
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Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

Stöd i arbetet med aktiva 

åtgärder för lika rättigheter och 

möjligheter. 

Ett utbildningsmaterial är framtaget för att chefen ska veta vad aktiva 

åtgärder för lika rättigheter och möjligheter innebär. Materialet ger stöd till 

chefen för att genomföra en arbetsmiljörond inom lika rättigheter och 

möjligheter, tillsammans med sina medarbetare. Mall för ronden finns 

även framtagen och upplagd i det digitaliserade verktyget för SAM. Planen 

är att även erbjuda en e-utbildning för chefer inom området under 2023. 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 

ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Utveckla verktyg för att stödja 

chefer. 

Arbete pågår med att utveckla verktyg som stödjer chefer i deras 

systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Ett digitalt systemstöd är framtaget 

och implementerat i Stratsys. Verksamheterna genomför sin årliga 

uppföljning av SAM, checklistor och ronder i det nya digitala verktyget. 

Fortsatta förbättringar och utveckling av arbetssätt, checklistor och 

rapporter kommer genomföras under 2023 för att ytterligare anpassa 

systemet utifrån verksamheternas behov. 
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Regiongemensamma inriktningar 
Stöd och servicefunktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov 

och bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. Stödfunktionerna ska, i nära dialog med 

verksamheterna, ständigt utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar i syfte att bidra till en alltmer 

hållbar verksamhet. Region Jönköpings län behöver ständigt attrahera och rekrytera nya medarbetare 

för att våra verksamheter ska kunna utföra sina uppdrag. En välfungerande rekryteringsprocess och ett 

bra bemötande av alla arbetssökande är en viktig del i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik 

hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Framgångsfaktorer: Jämlikhet och jämställdhet 

Uppdrag: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 

jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga 

verksamheter. 

En arbetsgrupp för att hålla ihop området Social hållbarhet 

har bildats med en styrgrupp som följer arbetet. Syftet är att 

så mycket av arbetet som sker utifrån delmål och aktiviteter 

i Hållbarhetsprogrammet, ska ske synkroniserat med arbetet 

som sker utifrån andra styrdokument och uppdrag. 

Fortlöpande arbete pågår. 

Uppdrag: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 

organisationens samtliga verksamheter. Som att identifiera och åtgärda omotiverade 

eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan jämställdhetsintegrering. Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med de 

delmål och aktiviteter som finns i dimensionen social 

hållbarhet i Hållbarhetsprogrammet under framgångsfaktorn 

vi är till för alla. 

Identifiera och åtgärd av omotiverade eller 

godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 

Flertalet av mätetal i vården kan redovisas i förhållande till 

kön. Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade 

skillnader och ta ansvar för att åtgärda vid behov. Även på 

övergripande nivå värderas eventuella skillnader. 
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Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon 

Aktiviteter Analys 

Förbättra tillgängligheten till 

1177 vårdguiden på telefon. 

För att uppnå det beslutade tillgänglighetsmålet, besvara 75 % av 

inkommande samtal inom 9 minuter, behöver samtliga regioner (21) vara 

med samverkan samt vara fullt bemannade (utifrån antalet invånare i 

respektive region). I nuläget är endast nio regioner i samverkan och de 

flesta regioner är underbemannade och saknar medarbetare i tjänsten vilket 

leder till att tillgängligheten blir försämrad.  

Uppdrag: Utreda möjligheten att tillhanda rådgivning av 1177 vårdguiden på telefon 

på andra språk än svenska genom det nationella arbetet inom Inera 

Aktiviteter Analys 

Utreda möjligheten att tillhandahålla 

rådgivning på 1177 Vårdguiden på telefon på 

andra språk än svenska. 

Nuvarande avtal innebär att man endast kan boka in 

Tolktjänst vid planerade vårdbesök och detta fungerar inte 

för 1177 på telefon. Utredning pågår angående upphandling 

av Tolktjänst On Demand. 

 

Process och produktion 

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation 

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning 

Uppdrag: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning 

Aktiviteter Analys 

Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Uppdraget i Budget 2022 är att se över målstyrningen och 

det konkreta uppdraget är - Process för ökad tillitsbaserad 

styrning och ledning. 

Den modell som Region Jönköpings län använder för 

planering, ledning och uppföljning av verksamheten har sin 

grund sedan 1990-talet och har utvecklats och anpassats 

löpande. Modellen bygger på vision, 

värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för 

förbättring och utveckling, mätetal samt ständiga 

förbättringar. Några nyckelbegrepp har funnits med i flera 

decennier såsom god hushållning och kvalitet som strategi. 

Sedan 2020 pågår ett arbete med koppling av de 13 

grundläggande värderingarna till fem ledningsstrategier, 

detta ska bidra till att chefer i organisationen får tydligare 

vägledning i vilket agerande som behövs för att leva upp till 

värderingarna. Detta är en central del i våra chefsprogram 

samt i Nätverk för engagerat ledarskap, där samtliga chefer 

deltar. Ett annat arbete som fortsatt under 2022 är att 

utveckla våra samverkansformer inom ramen för vårt 

samverkansavtal. Arbetet har skett i såväl Central 

samverkansgrupp (CSG) som i verksamhetsområdenas 

samverkansgrupper. Ett väl fungerande samverkansklimat 
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Aktiviteter Analys 

på alla nivåer i organisationen är en viktig förutsättning för 

delaktighet och involvering. 

Inom ramen för arbetet med tillitsbaserad styrning och 

ledning genomfördes ett seminarium under 

budgetberedningens dagar i september 2021 med en 

fortsättning under budgetberedningen januari 2022. 

Framgångsfaktorer: Verksamhetsutveckling genom digitalisering 

Uppdrag: Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i 

Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem 

Aktiviteter Analys 

Konkretisera arbete med att nå målet att bli 

bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och 

stödsystem. 

Inom området digitala vårdtjänster finns sedan 2021 en 

satsning på Enklare vardag för patienter och medarbetare.  

Inom området stödsystem är projektet kring 

organisationsinformation en viktig förutsättning. Här 

behöver kraftsamlas kommande år och arbetet med den så 

kallade tekniska skulden intensifieras. I övrigt sker 

utveckling vad gäller användandet av stödsystemen. 

Regionens ledningsgrupp har för det fortsatta arbetet 

identifierat fyra fokusområden ur ett övergripande 

ledningsperspektiv. 

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Uppdrag: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka 

varumärket Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt stöd för chefers kommunikation, 

fortsatt utveckling av kommunikationskanaler, 

samt plattformar för samarbeten och dialog. 

Arbetet med ett samlat chefsstöd på intranätet sker inom 

ramen för det stora intranätprojektet. 

Chefsstödet kommer innehålla chefens årshjul, paketerad 

information och kommunikationsstöd i aktuella frågor samt 

strategiska långsiktiga frågor. 

Chefens kommunikation - enhetligt underlag framtaget som 

stöd till kommunikatörer som stöttar chefer i kommunikativt 

ledarskap. 

Att vara medarbetare och chef i Region Jönköpings län 

- samlad information framtagen och publicerad på nya 

intranätet. 
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Strategiska mål: Effektiva stödfunktioner 

Framgångsfaktorer: Stöd och service 

Uppdrag: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal 

ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt 

använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

Öka antalet årsarbetare som utför 

vårdnära servicetjänster inom 

Närservice jämfört med 

föregående år. 

Under året har vården utökat köp av vårdnära servicetjänster med 8 

årsarbetare. 

 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Uppdrag: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas 

Aktiviteter Analys 

Planera för hur 

innovationsvänlig upphandling 

ska genomföras med störst 

effekt i definierade områden. 

Innovation och att implementera innovationsvänliga moment i 

upphandlingar finns med som en del av upphandlingsstrategin. I alla 

upphandlingar ska möjligheten att implementera innovation undersökas i 

dialog med den beställande verksamheten. 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Ta fram ett koncept för en gemensam innovationsplattform och regelverk 

för en regional innovationsfond under 2022 

Aktiviteter Analys 

Innovationsplattform. En styrgrupp är etablerad och arbetsgrupp har startat med att 

designa strukturen för arbetet. Coacher är identifierade och anlitade. 

Innovationsprocess har kommunicerats. 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 

längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 

eller fasa ut dessa 

Aktiviteter Analys 

Utreda arbetssätt som kan fasas 

ut. 

Arbete påbörjat för att fånga arbetssätt som möjligen kan fasas ut. 

Framförallt handlar det om att förenkla och fasa ut administrativa 

processer genom att exempelvis nyttja IT-stöd bättre eller införande av 

egenkontroller.  

Respektive verksamhet 

identifierar arbetssätt eller 

arbetsuppgifter som inte längre 

bedöms som värdeskapande och 

Arbetet med att identifiera arbetssätt och arbetsuppgifter som inte längre 

bedöms som värdeskapande är en ständigt pågående process. Exempelvis 

ser verksamheterna kontinuerligt över vilka fysiska besök som kan ersättas 

med t ex ett digitalt möte eller med egenvårdsråd. Arbetet fortsätter för att 
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Aktiviteter Analys 

beskriver hur man arbetar med 

att förändra eller fasa ut dessa. 

minska dubbel och trippeldokumentation som i sin tur kan frigöra mer tid 

till patienten. Verksamheterna följer nu upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet via Stratsys, vilket förväntas minska administrativa 

moment med att hantera handlingsplaner samt förbättra uppföljningen. 

Breddinförandet av dokumenthanteringssystemet Evolution medför ett mer 

resurseffektivt arbetssätt för att hålla rutiner och arbetssätt uppdaterade. 

Uppdrag: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med kopplingen mellan 

grundläggande värderingar, BCS 

och ledningsstrategier. 

Grafiskt har vi sedan 2021 integrerat bilden av de sedan 1990-talet 

etablerade 13 grundläggande värderingarna med våra fem 

ledningsstrategier. Under årets verksamhetsdialoger, där syftet är att föra 

en dialog om arbetssätt och resultat mellan regionledningsföreträdare och 

verksamhetsområdesledningar, har fokus fortsatt varit på de fem 

ledningsstrategierna; skapa värde med kunder och intressenter, involvera 

engagerade medarbetare, leda för hållbarhet/god hushållning, utvecklar 

värdeskapande processer samt förbättrar verksamheten och skapar 

innovationer. 

Under 2022 har temat i Nätverk för engagerat ledarskap (NEL), där våra 

550 chefer deltar, är teamet våra fem ledningsstrategier. 

Vi har genomfört digitala sändningar som vi valt att kalla RJL Fokus 

ledning. Det är en halvtimmes chefsforum för alla 550 chefer med syfte att 

kommunicera gemensamma ledningsfrågor för hela organisationen. 

Utgångspunkten för samtalen som förs i RJL fokus ledning är visionen, 

värderingar/ledningsstrategier och våra gemensamma uppdrag i budget. 

 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Lokalförsörjning 

Uppdrag: Tillgodose en ändamålsenlig kostnadseffektiv lokalförsörjning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt medverka i utveckling av 

”Program för Teknisk Standard” 

(PTS) och använda standarden i ny- 

och ombyggnadsprojekt för en 

långsiktig och god lokalförsörjning. 

Fortsätta arbetet med att medverka och leda utvecklingen av Program 

för Teknisk Standard (PTS). 

Energioptimering av egenägda 

fastigheter. 

Arbetet med att energioptimera egenägda fastigheter fortsätter. 
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Viktiga förhållande för resultat och 
ekonomisk ställning 

Befolkning 

Befolkningsutvecklingen påverkar dels efterfrågan på våra tjänster, dels storleken på skatteintäkter, 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. I november 2022 hade Jönköpings län 

369 098 invånare, en ökning med 2 159 invånare jämfört med motsvarande period 2021. Förändringen 

beror i huvudsak på nettoinflyttning och ett födelseöverskott. År 2021 och år 2022 var de två första 

åren sedan år 2000 som länet hade ett positivt inrikes flyttnetto. Nio av 13 kommuner ökade sin 

folkmängd under 2022. Jönköpings län har en långsiktigt positiv befolkningsutveckling med i 

genomsnitt 2 400 invånare per år de senaste fem åren. Länet har en högre andel personer som är 80 år 

eller äldre. Andelen 80 år och äldre i länet uppgick den i november 2022 till 6,1 procent. Motsvarande 

andel för riket är 5,6 procent. Andelen utrikesfödda var 18,8 procent den 31 december 2021. 

Motsvarande andel för riket är 20,0 procent. Variationen inom länet är stor. Lägst andel utrikesfödda 

har Habo kommun med 8,4 procent och högst andel har Gnosjö kommun med 25,9 procent. 

Arbetslöshet och varsel  

Länets arbetsmarknad domineras av tillverkande industri, servicenäringar och offentlig verksamhet. 

Det är en orsak till att det har funnits gott om arbete även för personer med låg formell 

utbildningsnivå. Därför har den totala arbetslösheten under lång tid varit relativt låg i Jönköpings län. 

Sysselsättningen har ökat under 2021-2022 trots krig, oroligheter och kostnadsökningar. 

Arbetslösheten har minskat under 2021 och 2022. Även långtidsarbetslösheten har sjunkit tillbaka och 

är nu betydligt lägre än tidigare. Andelen arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd var i 

december 2022 5,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år i länet 2022, vilket är en 

minskning med 0,3 procentenheter från 2021. Riksmedeltalet var 6,6 procent i december 2022. Nässjö 

kommun hade länets högsta arbetslöshet med 8,3 procent och Habo kommun den lägsta med 3,1 

procent. Andelen arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i åldrarna 18–24 år var 7,1 procent i 

december 2022, vilket är oförändrat jämfört med december 2021. Riksmedeltalet var 8,1 procent i 

december 2022. 

Region Jönköpings läns finanspolicy 

Tillgång på kapital har huvudsakligen sin grund i ett sparande för infriande av framtida pensions-

förpliktelser. Detta gäller såväl den del som förvaltas inom ramen för pensionsplaceringsförvaltning 

som den del som förvaltas inom ramen för rörelseplaceringsförvaltning. Därutöver har Region 

Jönköpings län behov av en likviditet som matchar löpande in- och utbetalningar och som utgör 

buffert för kortsiktigt negativa förändringar i penningströmmar. Kapitalet förvaltas i två delar, i form 

av pensionsplaceringsförvaltning och rörelseplaceringsförvaltning. 

Enligt finanspolicyn ska pensionsplaceringar allokeras (fördelas) med 20–45 procent i aktiefonder och 

50–65 procent i räntepapper och 0–15 procent i alternativa placeringar, som till exempel 

fastighetsinvesteringar. Genomsnittligt har under 2022 40 procent varit placerat i aktier, 58 procent i 

räntor och 2 procent i fastighetsinvesteringar.  

De finansiella tillgångar som inte räknas som pensionsplacering definieras som rörelseplacering. 

Förvaltningen av rörelseplaceringar ska ske genom placeringar i riskfria räntebärande instrument där 

insatt kapital garanteras under förutsättning av inlösen vid förfallotillfällena. 
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Återlån av pensionsmedel ökade  

Region Jönköpings läns totala pensionsförpliktelser uppgick 31 december 2022 till 9 909 miljoner 

kronor inklusive särskild löneskatt. Då ingår 42 miljoner kronor som tryggats i pensionsförsäkring (se 

tabell nedan samt not 20). 

Pensionsplaceringarna är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket visar att Region Jönköpings län tidigare 

använt viss del av pensionsmedlen till investeringar och den löpande verksamheten. Trots en normal 

ökning av pensionsförpliktelserna, så ökade de återlånade medlen under 2022. Det beror på en mycket 

låg värdeutveckling, där värdet på pensionsmedel minskade med 622 miljoner kronor, främst beroende 

på orealiserade förluster. Ökningen av återlånet begränsades till följd av en överföring på 500 miljoner 

kronor från rörelseplaceringarna. 

 

Tabell 2. Återlån pensionsmedel 2015–2022 

(miljoner kronor) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pensionsförpliktelser         

1. Avsättning inkl löneskatt i balansräkningen 3 236 3 434 3 677 4 065 4 414 4 662 5 264 5 584 

2. ”Ansvarsförbindelse” inkl löneskatt i 
balansräkningen 

5 225 5 068 4 889 4 753 4 594 4 492 4 442 4 283 

3. Totala pensionsförpliktelser i 
balansräkningen enligt fullfondering (1+2) 

 8 461  8 502  8 566  8 818  9 008 9 154 9 706 9 867 

4. Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring* 

49 48 46 44 42 41 41 42 

5. Summa pensionsförpliktelser (3+4) 8 508 8 550 8 612 8 862 9 050 9 195 9 747 9 909 

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde         

6. Pensionsmedelsplaceringar i balansräkningen** 4 630 4 690 4 897 4 912 5 477 5 643 6 434 6 313 

7a. Pensionsförsäkringskapital 58 57 58 56 58 57 57 51 

      7b. Varav överskottsfond 3 3 4 4 3 3 5 1 

8. Summa förvaltade pensionsmedel (6+7a) 4 688 4 747 4 955 4 968 5 535 5 700 6 491 6 364 

Finansiering         

9. Återlånade medel (5-8) 3 820 3 803 3 657 3 894 3 515 3 495 3 256 3 545 

10. Konsolideringsgrad procent (8/5) 55 56 58 56 61 62 67 64 

*2015-2017 är cirkavärden pga att upplysningskravet inte fanns de åren, 2018-2022 enligt KPA 

** Inklusive upplupna räntor 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Coronapandemin 

Under de första månaderna 2022 präglades hälso- och sjukvården fortsatt av coronapandemin. Då var 

antalet inlagda för svår sjukdom i covid-19 fortfarande många och det skedde en omfattande 

provtagning och vaccination. Sedan februari/mars månad har antalet svårt sjuka i covid-19 varit 

väsentligt färre och den breda provtagningen som utförts av primärvården upphörde under våren. 

Vaccinationsuppdraget har fortsatt även under andra tertialet.  Region Jönköpings läns verksamheter 

har arbetat med att återstarta och ta igen det som kommit efter på grund av pandemin. 

Rysslands invasion av Ukraina 

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har planering och insatser behövt 

riktas mot de konsekvenser som kunde antas för vårt län. Det har till största del handlat om vårt 

uppdrag vid ett omfattande flyktingmottagande, varuförsörjning till våra verksamheter och 

cybersäkerhet. Länet har inte påverkats i så stor omfattning som till en början planerades för. Liksom 

vid annan påverkan på samhället sker arbetet inom ramen för F-samverkan där alla aktörer i länet som 

berörs eller har en roll möts under Länsstyrelsens samordning. Under andra tertialet har 

uppmärksamheten till stor del riktats om till energi- och elkrisen. 

I vår omvärld märks tydliga effekter på ekonomin både i form av efterverkningar av pandemin och av 

det pågående kriget i Ukraina. Inflationen är mycket hög och flera av de områden där priserna ökat 

kraftigt påverkar Region Jönköpings läns ekonomi direkt. Visserligen håller en god sysselsättning 

fortfarande uppe vår viktigaste intäktsbas, skatteunderlaget, men när det gäller kostnadssidan syns i 

denna rapport effekter i flera verksamheter, inte minst inom kollektivtrafiken där höga 

drivmedelspriser får direkt genomslag. 

Större investeringar 

Under 2022 investerade Region Jönköpings län i fastigheter och inventarier för 533 miljoner kronor, 

vilket är lägre än i planen. Den låga investeringstakten kan förklaras av att det var svårt för 

entreprenörer att möta kraven i upphandlingar eftersom kostnaderna för olika byggmaterial har ökat så 

pass mycket. En konsekvens av den lägre investeringsnivån är att renoveringar och byggnationer inte 

görs i den takt som behövs utifrån verksamhetens behov. De största projekten är start med en 

ombyggnation av hus 06/25 vid Höglandssjukhuset i Eksjö, nybyggnation av Datorhall , 

Folktandvårdsklinik i Nässjö samt lokaler för djurvårdsutbildning vid Tenhults naturbruksgymnasium. 
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God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat 

Ekonomi i balans-Region Jönköpings län 0 tkr -566 798 tkr  

 

 

Aktiviteter Analys 

Att utvärdera 

egenfinansieringen och arbeta 

fram ett mål för 

egenfinansiering och ta hänsyn 

till eventuell förändring i 

kommunal lagen utifrån 

utredningen om God kommunal 

hushållning. 

Arbetet har påbörjats med att utvärdera målet om egenfinansiering inför 

kommande år. I arbetet med att arbeta fram mål för egenfinansiering för 

nästkommande period inväntas och beaktas förslaget från utredningen om 

God kommunal hushållning i det fortsatta arbetet. Remissvar har lämnats av 

ett antal remissinstanser där Region Jönköpings län lämnade remissvar till 

Finansdepartementet i december 2021. Regeringen har aviserat en 

proposition i ärendet 14 mars 2023. Med anledning av detta blev denna 

aktivitet inte klar innan årsskiftet. Aktiviteten att utvärdera målet om 

egenfinansiering och arbeta fram ett mål för egenfinansiering får fortsätta 

under 2023. 

 

Finansiell analys 

Syftet med den finansiella analysen är att beskriva Region Jönköpings läns finansiella styrka och 

klargöra om organisationen, ur finansiell synvinkel, har en god hushållning. 

I den solidariskt finansierade och demokratiskt styrda välfärden är verksamheten målet och ekonomin 

medlet. Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera 

investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte 

kostar mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns 

ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan 

klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen, investering och finansiering i 

all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för. För att tydliggöra detta och åstadkomma en 

mer rättvisande redovisning förändrade dåvarande landstinget redovisningen av pensioner i enlighet 

med den så kallade fullfonderingsmodellen från och med 2008, från att tidigare redovisat enligt 

blandmodellen. 

(Beskrivning av fullfondering och blandmodell finns på sidan 147 i not 1 Redovisningsprinciper). 

 
 Mål: Investeringar ska över tidsperioden 2015-2025 egenfinansieras till 100 procent. 
 Resultat: 138 procent. Målet är uppfyllt för åren 2015–2022.   
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Finansiella målen uppfyllda i år och över tid 

Det övergripande finansiella målet är att verksamhetens resultat över tid ska finansiera 

investeringarna. Resultatet måste därmed vara på en nivå som möjliggör detta. Under åren 2004–2014 

klarade Region Jönköpings län att egenfinansiera investeringarna. Nuvarande period för 

egenfinansiering omfattar åren 2015–2025. Över tid ska även verksamhetens nettokostnad utgöra 

högst 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning och att finansnettot på 

tillgångsförvaltningen ska täcka de finansiella kostnaderna avseende pensionsskulden. 

För periodens åtta första år har investeringarna fullt ut finansierats med egna medel, med en marginal 

på 2 230 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnad uppgick 2022 till drygt 92 procent av skatter, statsbidrag och utjämning. 

Sammanlagt sedan 2015 uppgår nettokostnaden till knappt 95 procent, så målet om högst 98 procent 

över tid är uppfyllt.  

Finansnettot 2022 visar minus 844 miljoner kronor, främst beroende på höga orealiserade 

värdeminskningar. Finansnettot för tiden 2015 fram till 2022 justerat enligt verkligt värde visar plus 

127 miljoner kronor, vilket innebär att målet om finansnetto i balans över tiden är uppfyllt. Mer om 

detta i finansnettoavsnittet på sidan 115. 

Tabell 3. Verksamhetens resultat och egenfinansiering 

(miljoner kronor) 2015–2021 2022 2015–2022 

Verksamhetens resultat  3 817 1 037 4 854 

Egna medel i förhållande till nettoinvesteringar 1 223 1 006 2 230 

Verksamhetens nettokostnad/Skatter, statsbidrag (%) 95,0 92,3 94,6 

Justerat finansnetto enligt verkligt värde 971 -844 127 

Årets resultat mycket under budget 

Årets resultat på 193 miljoner kronor är 567 miljoner kronor lägre än budget. Det består av positiv 

avvikelse på nettokostnaden med 61 miljoner kronor och positiva avvikelser på skatteintäkter med 299 

miljoner kronor och på generella statsbidrag och utjämningssystemet med 122 miljoner. Det gör att 

verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) är 482 miljoner kronor högre än budget. Det totala 

finansnettot är 1 049 miljoner kronor lägre än budget, där kostnaden för värdesäkring av pensioner 

visar 59 miljoner kronor i negativ avvikelse. Finansnettot avseende tillgångssidan (finansiella 

placeringar) visar 990 miljoner kronor i negativ avvikelse, främst beroende på orealiserade 

värdeminskningar. 

Årets resultat jämfört med föregående år 

För att jämföra resultaten mellan åren brukar vi lyfta fram händelser av jämförelsestörande karaktär 

och engångshändelser. Under 2022 har inga sådana händelser inträffat. Året 2022 har till viss del 

fortsatt påverkats av pandemin. Stora insatser har skett inom vården för att minska den uppskjutna 

vården och förbättra tillgängligheten. Staten fortsatte också att ge riktade stöd i form av provtagnings- 

och vaccinationsersättning inom vården samt viss ersättning för intäktsbortfallet inom trafiken men 

omfattningen var mycket lägre än året innan. Vid en jämförelse med 2021måste de många särskilda 

händelser som skedde då noteras. Region Jönköpings län hade enheter som gick på krislägesavtal hela 

första halvåret 2021. Livslängdsantaganden i RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) höjdes. 
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Region Jönköpings län fick under 2021 merkostnadsersättning avseende covid-19 december 2020 och 

Länstrafiken fick miljöbonus från Statens energimyndighet för inköpta elbussar.  

Årets resultat är 1 081 miljoner kronor lägre än 2021. Rensat för livslängdseffekter, elbusspremie, 

krislägesavtal samt överföring av merkostnadsersättning till 2020 avseende 2021 så är årets resultat  

1 627 miljoner kronor lägre än 2021. Det lägre resultatet beror främst på finansnettot, som totalt är 

1 528 miljoner kronor lägre. Detta hänförs mest till realiserade och orealiserade värdeförändringarna 

på placeringar, som i år är minus 709 miljoner kronor mot förra årets plus 726 miljoner. Även 

kostnaden för värdesäkring på pensioner är 110 miljoner kronor högre 2022 rensat för 

livslängdseffekten 2021. Verksamhetens resultat är jämförbart 100 miljoner kronor lägre än förra året.

Tabell 4. Resultaträkning 

(miljoner kronor) Utfall 2021 Utfall 2022 Avvikelse 

 mot budget  

Verksamhetens intäkter 3 581 3 391  

Verksamhetens kostnader -15 160 -15 356  

Avskrivningar -452 -503  

Verksamhetens nettokostnad -12 031 -12 468 61 

Skatteintäkter 9 644 10 150 299 

Generella statsbidrag o utjämning 3 143 3 355 122 

Verksamhetens resultat 756 1 037 482 

Finansnetto tillgångar 831 -587 -990 

Finansnetto skulder (pensioner) -313 -257 -59 

Årets resultat 1 274 193 -567 

Egenfinansiering av investeringar över tid 

Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett överskott på verksamhetens resultat som 

tillsammans med avskrivningskostnader täcker årets investeringar. 

Då egenfinansiering uppnåtts till och med 2014 gick Region Jönköpings län från och med 2015 in i en 

ny avstämningsperiod för egenfinansiering vilken omfattar 2015–2025. I samband med införandet av 

verkligt värde på pensionsplaceringarna så ändrades egenfinansieringsmåttet till att utgå från 

verksamhetens resultat. Denna förändring skedde dels beroende på de stora svängningarna mellan åren 

som verkligt värde medför och dels att avkastningen på tillgångsplaceringarna ska täcka de finansiella 

kostnaderna avseende pensionsskulden och inte användas till investeringar.  

För periodens sju första år, till och med 2021, översteg verksamhetens resultat tillsammans med 

avskrivningarna investeringarna med 1 223 miljoner kronor. Verksamhetens resultat 2022 som 

tillsammans med avskrivningarna är 1 540 miljoner kronor är 1 006 miljoner kronor högre än 

nettoinvesteringarna. Nettoinvesteringarna på 533 miljoner kronor är cirka 395 miljoner kronor lägre 

än budget och nivån minskade med drygt 38 miljoner kronor mot 2021.  

Ackumulerat för 2015-2022 är investeringarna egenfinansierade med 2 230 miljoner kronor. 

Motsvarande 138,0 %. Enligt budget 2020 hanteras investeringar som avser köp av tåg som tidigare 

leasats (156 miljoner kronor 2019) utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta är hela 

periodens marginal 2 386 miljoner kronor. Investeringarna 2023 förväntas uppgå till 743 miljoner 

kronor.   

Region Jönköpings läns investeringsutgifter bedöms uppgå till i genomsnitt cirka 850 miljoner kronor 

per år fram till och med 2025. 2022 uppgick investeringsutgifterna till 538 miljoner kronor, 
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investeringsbidrag erhölls med knappt 2 miljoner kronor och inventarier såldes för cirka 3 miljoner. 

Investeringar i byggnader och mark uppgick till 307 miljoner kronor. Här utgör de största utgifterna i 

miljoner kronor:  

 Komponentutbyten – 63 miljoner kronor 

 Elkraftförsörjning Värnamo – 43 miljoner kronor 

 Ombyggnad hus 06 och 25 Eksjö – 43 miljoner kronor 

 Datorhall – 24 miljoner kronor  

 Ombyggnad Folktandvården Nässjö – 19 miljoner kronor 

 Lokaler djurvårdsutbildning Tenhult – 17 miljoner kronor 

 Markköp Stora Segerstad – 14 miljoner kronor 

 Entré, bussgata, cykelgator Ryhov – 11 miljoner kronor 

 Nybyggnation hus 21 Psykiatri Värnamo – 8 miljoner kronor 

 Energispar hus 11 o 19 Värnamo – 7 miljoner kronor 

 Akutmottagning psykiatri Ryhov – 7 miljoner kronor 

 

Övriga immateriella och materiella investeringar på 222 miljoner kronor består av 11 miljoner kronor i 

IT-system, 123 miljoner kronor i medicinteknisk utrustning, 19 miljoner kronor i IT-utrustning, 26 

miljoner kronor i fordon, varav 7 miljoner kronor i tåg, 9 miljoner kronor i byggnadsinventarier, 1 

miljon kronor i konst samt 33 miljoner kronor i övriga inventarier.  Utöver detta investerades 9,1 

miljoner kronor i Jönköpings flygplats som finansiella anläggningstillgångar.

 Tabell 5. Egenfinansiering 

(miljoner kronor) Utfall 
2015 

 Utfall 
  2016 

 Utfall 
  2017 

 Utfall 
 2018 

Utfall 
2019 

   Utfall 
    2020 

 Utfall 
   2021 

Utfall 
2022 

Summa 
2015–2022 

Verksamhetens 
resultat  

235 212 313 251 846 1 204 756 1 037 4 854 

Avskrivningar 369 385 398 374 361 406 452 503 3 247 

Egna medel till 
investeringar 

604 598 711 624 1 207 1 610 1 208 1 540 8 101 

- nettoinvesteringar -338 -613 -837 -819 -1 186 -974 -572 -533 -5 872 

Summa 266 -15 -126 -195 21 636 636 1 006 2 237 

Ackumulerad 
summa 

266 251 125 -70 -49 587 1 223 2 230  

Verksamhetens resultat har egentligen försämrats men är bättre än budget 

För att nå målet om en långsiktig och uthållig finansiering av verksamheten är det viktigt att 

verksamhetens nettokostnad över tid inte ökar mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. Trenden 

2015-2018 var att denna relation, det vill säga verksamhetens resultat, var relativt stabil. Åren 2019-

2020 ökade intäktssidan mycket mer än nettokostnaden men 2021 var nettokostnaden åter högre än 

intäktssidan. Då beroende på livslängdseffekten samt höga personalkostnader bland annat till följd av 

krislägesavtal.  

Under 2022 ökade nettokostnaden i löpande priser med 437 miljoner kronor motsvarande 3,6 procent. 

Rensat för livslängdseffekten 2021 är ökningen 747 miljoner kronor motsvarande 6,4 procent. Detta är 

högre än genomsnittet då ett vägt medel i regionsektorn är 5,7 procent. Rensat för 

krislägesavtalseffekter och övriga engångseffekter 2021 är ökningen 809 miljoner kronor, 

motsvarande 6,9 procent. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 718 miljoner kronor, 

motsvarande 5,6 procent. Skatteintäkterna ökade med 506 miljoner kronor eller 5,2 procent. 

Verksamhetens redovisade resultat är 281 miljoner kronor högre än 2021, medan ett mer jämförbart 

verksamhetsresultat är 100 miljoner lägre än 2021.  
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Nettokostnaden 2022 är 12 468 miljoner och skatter och statsbidrag är 13 505 miljoner. Linjen, vilken 

har skalan till höger, är skillnaden mellan ovanstående och utgör verksamhetens resultat, vilket är  

1 037 miljoner kronor för 2022 (figur 4). Det redovisade verksamhetsresultatet är 482 miljoner kronor 

högre än budget. 

Tabell 6. Verksamhetens resultat samt nettokostnads-, skatteintäkts- och statsbidragsökningar 

2015–2022 

(miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens nettokostnad 9 135 9 634 10 016 10 413 10 651 10 993 12 031 12 468 

Nettokostnadsökning (%) 3,7 5,5 4,0 4,0 2,3 3,2 9,4 3,6 

Skatteintäkter 7 407 7 801 8 154 8 397 9 122 9 144 9 644 10 150 

Generella statsbidrag och utjämning 1 962 2 045 2 175 2 267 2 375 3 054 3 143 3 355 

Summa skatter och statsbidrag 9 369 9 846 10 329 10 664 11 497 12 198 12 787 13 505 

Skatte- och statsbidragsökning (%) 3,4 5,1 4,9 3,2 7,8 6,1 4,8 5,6 

Verksamhetens resultat 235 213 313 251 846 1 204 756 1 037 

 

Figur 4. Verksamhetens nettokostnad och finansieringen (miljoner kronor) 

 

Verksamhetens nettokostnad 

Verksamhetens nettokostnad, 12 468 miljoner kronor, är 61 miljoner kronor lägre än budget. Det 

motsvarar en faktisk ökning i löpande priser med 3,6 procent. Som nämnts i stycket ovan ingår 

engångseffekt 2021 av pensionsavsättning vid förändrat livslängdsantagande, merkostnadsersättning 

för 2020, elbusspremie samt krislägesavtalseffekter. Rensat för dessa är ökningen 6,9 procent.  

Nettokostnadsförändringen i fast pris, den så kallade volymförändringen rensat för jämförelsestörande 

poster, visar på en ökning med 1,6 procent. Personalkostnaderna totalt inklusive sociala avgifter, 

kurser, konferenser och resor uppgick till 7 540 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 1,2 

procent rensat för livslängdseffekten 2021. Lönekostnaderna exklusive sociala avgifter ökade med 0,4 

procent. Rensat för krislägesavtalseffekten 2021 så är ökningen 2,6 procent. Ingångna avtal utgjorde 

3,2 procent inklusive överhäng från 2021, där årets lönesatsningar också utgjorde 3,2 procent inklusive 

extrasatsningen och skuldeffekter. Utöver avtal så minskade lönekostnaderna exklusive sociala 
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avgifter med cirka 125 miljoner kronor. Kostnaden för övertid ökade med 28 miljoner kronor, medan 

kostnaden för komp, jour och semester minskade med 31 miljoner kronor genom högre uttag. 

Sjuklönekostnaden ökade med 24 miljoner kronor inklusive arbetsgivaravgifter till 154 miljoner 

kronor, medan ersättningen från staten för sjuklönekostnader blev 30 miljoner kronor vilket är 14 

miljoner kronor högre än 2021, men då avser 4 miljoner kronor december 2021. De resterande 

minskade lönekostnaderna förklaras av färre årsarbetare.  

Utöver kostnaden för den egna personalen har bemanningsföretag inom vården anlitats till en kostnad 

av 263 miljoner kronor. Det är en ökning med 76 miljoner kronor, motsvarande 41 procent. Kostnaden 

för hyrsjuksköterskor är 68 miljoner kronor, vilket är en ökning med 32 miljoner kronor motsvarande 

89 procent. Det är andra året i rad som sjuksköterskekostnaden ökar med över 80 procent. Kostnaden 

för hyrläkare är 195 miljoner kronor, vilket är en ökning med 44 miljoner kronor, motsvarande 29 

procent. Ökningen för läkare har skett inom alla områden utom inom tandvården. Ökningen för 

sjuksköterskor har främst skett inom OP/IVA-klinikerna och akutklinikerna samt inom röntgen, men 

även inom kvinnoklinikerna och 1177.  

Tabell 7. Kostnad inhyrd vårdpersonal per område (miljoner kronor) 

Område Kostnad 2022 Förändring jämfört med 2021* 

Primärvård 68 13 

Somatisk vård 61 27 

Psykiatrisk vård 34 10 

Tandvård 1 0 

Medicinsk diagnostik 58 15 

Medicinsk service (OP-IVA/Akuten) 42 11 

Summa 263 76 

*ett plusbelopp i förändringskolumnen betyder ökade kostnader 

 

Läkemedelskostnaderna inklusive riskdelning/rabatter uppgick till 1 382 miljoner kronor. Kostnaden 

har jämfört med 2021 ökat med 83 miljoner kronor, motsvarande 6,4 procent. Den så kallade 

riskdelningen/rabatten på förmånsläkemedel och smittskyddsläkemedel beräknas avseende 2022 bli 

97,1 miljoner. Riskdelningen innebär att staten begär tillbaka 40 procent genom att minska 

läkemedelsbidraget, vilket motsvarar 38,8 miljoner kronor. Kostnadsökningen totalt exklusive rabatter 

visar på en ökning med 7,0 procent jämfört med rikets 7,2 procent.  

Region Jönköpings läns nettokostnad för köpt specialiserad riks- och regionvård 2022 är 950 miljoner 

kronor, vilket är en minskning med 9 miljoner kronor, motsvarande 0,9 procent, jämfört med 2021. 

Det är 29 miljoner kronor över budget. Regionsjukvården ökade med 14 miljoner kronor, varav den 

somatiska vården står för hela ökningen. Rikssjukvården minskade med 23 miljoner kronor, där 

somatiska vården minskade med 16 miljoner kronor och psykiatriska vården minskade med 7 miljoner 

kronor. 

Region Jönköpings län erhöll 2022 riktade statsbidrag inom flera områden i hälso- och sjukvården. 

Många av bidragen avser förlängda eller sammanslagna överenskommelser som även fanns i 

motsvarande form 2021 och tidigare. Under året minskades bidrag för olika insatser inom covid-19 där 

största skillnaden består i mycket lägre bidrag för provtagningsersättning och dosbaserade 

vaccinationsersättningar. Detta beror inte på att ersättningsnivåerna sänktes utan att antalet var mycket 

färre. Men även nya bidrag tillkom i form av t ex uppdämda vårdbehovet, utökade vårdplatser och 

ökade AT-tjänster.   
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 Tabell 8. Riktade statsbidrag (miljoner kronor) 

Område   Bidrag 2022 Budgeterat  
bidrag 2022 

Bidrag 2021 

God och nära vård  178,2 197,9 197,9 

Civilt försvar (inom Hälso- och sjukvården) 8,5 7,9 7,9 

Psykisk hälsa  29,9 31,6 31,6 

Förlossning/Kvinnohälsa 48,5 48,6 48,6 

Jämlika, effektiva vårdförlopp 4,0 7,6 7,6 

Nya Kömiljarden 130,2 104,0 92,3 

Cancervården 13,0 13,0 13,0 

Sjukskrivning/Rehab/Försäkringsmedicinska utredningar 0,0 0,0 -1,9 

Uppskjuten vård/Covid-19-vård/uppdämt vårdbehov/utökade 
vårdplatser 

243,1 141,0 211,0 

Provtagningsersättningar Covid-19  148,4 0,0 501,0 

Smittspårningsersättningar Covid-19 20,4 0,0 25,3 

Skyndsamma transporter Covid-19 0,4 0,0 6,5 

Merkostnadsersättning Covid-19 för 2020 0,0 0,0 60,0 

Smittskyddsåtgärder servering Covid-19 0,0 0,0 0,3 

Vaccinationsersättningar per dos Covid-19  76,3 0,0 181,9 

Vaccinationsersättningar Covid-19 (förberedelse, kostnader, 
skyndsam vaccination, utökat genomförande) 

7,4 0,0 57,7 

Bemanningsmoms privata 7,4 0,0 7,6 

Ökad läkarkompetens äldreomsorgen 18,9 0,0 4,2 

Ökat antal AT-tjänster 7,9 0,0 0,0 

Summa riktade statsbidrag 942,5 551,6 1 452,5 

Nämndernas budgetramar 2022 

Regionfullmäktige fördelar anslag för verksamheten till respektive nämnd med specificering på 

utgiftsramar (områden) som följer strukturen i ”Verksamhetsindelning för regioner – VI 2000”. I 

avsnittet finansiella rapporter återredovisas budget och utfall per nämnd och utgiftsområde i rapporten 

Driftredovisning. 

Regionstyrelsen och nämnderna har genom månadsrapporter från förvaltningen löpande följt 

utvecklingen av såväl ekonomi som verksamhet. Regionstyrelsen har utifrån sin uppsiktsplikt under 

året följt övriga nämnders ekonomi och verksamhet. Detta har skett dels genom månadsrapporterna, 

dels genom att efter april och augusti avge delårsrapporter till regionfullmäktige omfattande Region 

Jönköpings läns utveckling mot angivna mål i budgeten samt ekonomisk helårsprognos för samtliga 

nämnder. I årsredovisningens avsnitt Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling redovisas 

nämndernas verksamhetsresultat och ekonomiska utfall, nedan följer en kort sammanfattning.  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar en budgetavvikelse i balans, vilket är en förbättring mot 

2021 med 81 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen för område hälso- och sjukvård var 3,3 procent. 

Rensat för krislägesavtalseffekter 2021 så är ökningen 4,8 procent. Den egna verksamheten 

försämrades med 40 miljoner kronor. Centrala anslagen inklusive riks- och regionsjukvård och övrig 

köpt vård förbättrades med 121 miljoner kronor.  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet redovisar en positiv budgetavvikelse på 19,2 

miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor högre än 2021. Verksamhetsområdet visar en positiv 

avvikelse på 8,6 miljoner kronor, vilket är 2,3 miljoner kronor lägre än 2021. Centralt finns överskott 

för regionala utvecklingsprojekt som visar plus 10,5 miljoner, vilket är 7,9 miljoner kronor högre än 

2021 samt outnyttjad budget inom kultur på 0,5 miljoner kronor, vilket är på samma nivå som 2021.  
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö redovisar en negativ budgetavvikelse på knappt 132 

miljoner kronor, vilket är en försämring med drygt 150 miljoner kronor. Kollektivtrafikens underskott 

är 102 miljoner kronor, vilket är en försämring med 137 miljoner kronor. Föregående år erhölls 

elbusspremie på 25 miljoner kronor och en kompensation från regionstyrelsen på 124 miljoner kronor. 

Avvikelsen inom serviceresor försämrades med 13 miljoner kronor till minus 29 miljoner kronor. 

Anslaget för regionstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 90 miljoner kronor, vilket är 62 

miljoner kronor lägre än 2021. Verksamhetsområdena visar en positiv avvikelse på 22 miljoner kronor 

vilket är 34 miljoner kronor lägre än 2021. Centrala anslagen visar en positiv avvikelse med 68 

miljoner kronor vilket är 29 miljoner lägre än 2021. De positiva centrala budgetavvikelserna avser 

främst ofördelad budget inom Hälso- och sjukvård som visar plus 34 miljoner kronor samt RS 

oförutsett med plus 16 miljoner kronor. Men överskott finns även avseende direktavskrivning vid 

nybyggnationer, försäkringar och kompetensutveckling samt smittspårningsersättning på 36 miljoner 

kronor. Underskott finns inom IT-utveckling som visar minus 16 miljoner kronor.  

Regionstyrelsens övergripande anslag redovisar en positiv budgetavvikelse på 83 miljoner kronor, 

vilket är en försämring med 82 miljoner kronor mot 2021, livslängdseffekten exkluderat. 

Pensionskostnader och arbetsgivaravgifter visar plus 46 miljoner kronor till följd av lägre 

pensionsavsättning, lägre avgifter för unga under sommaren och att fler äldre och yngre än beräknat 

arbetat. Överskott finns även inom riktade statsbidrag som visar 44 miljoner kronor mer än budget. 

Underskott finns inom internränta och avskrivningsbudget som visar minus 7 miljoner kronor. 

Tabell 9. Avvikelse per nämnd inom verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor) 

Nämnd Avvikelse 

Folkhälsa och sjukvård 0,2 

 varav verksamhetsområden -133,0 

 varav centrala anslag 133,2 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 19,2 

 varav verksamhetsområden 8,6 

 varav centrala anslag 10,6 

Trafik, infrastruktur och miljö -131,8 

 varav verksamhetsområde -132,1 

 varav centrala anslag 0,3 

Regionstyrelsen 89,9 

 varav verksamhetsområden 22,0 

 varav centrala anslag 67,9 

Regionstyrelsen övergripande 83,2 

 varav riktade statsbidrag 43,7 

 varav internränta/avskrivning -6,8 

 varav pensioner mm 46,2 

Regionfullmäktige 0,4 

Totalt 61,1 

Skatteintäkter 

Enligt den slutliga taxeringen för 2021 års inkomster ökade den beskattningsbara inkomsten i riket 

med 5,30 procent. I Jönköpings län var motsvarande ökning 5,03 procent. Detta är mycket högre än 

2020 då riket ökade med 2,10 procent och vårt län 1,09 procent. 

I december 2022 bedömde SKR att skatteunderlaget för riket 2022 skulle öka med 5,2 procent, vilket 

ligger till grund för 2022 års prognosticerade slutavräkning i bokslutet. Enligt deras prognos i februari 
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2023 är bedömningen 5,4 procent för 2022. Det medför en positiv påverkan på skatteintäkterna 2023 

med 50 kronor per invånare, motsvarande cirka 18 miljoner kronor. 

Region Jönköpings läns redovisade skatteintäkter 2022, enligt SKR:s prognos i december 2022, och 

beaktat slutlig avräkning för 2021 uppgår till 10 150 miljoner kronor. Det är hela 506 miljoner kronor 

högre än de redovisade skatteintäkterna 2021, vilket motsvarar 5,2 procent. Tabell 10 och not 6 i 

kapitel Finansiella rapporter visar att 2022 påverkats positivt med 71 miljoner i justering avseende 

2021 års slutskattebesked. Skatteintäkterna 2022 blev 299 miljoner kronor högre än budget. 

Region Jönköpings läns skattesats 2022 har varit 11,76. Det är 14 öre högre än riksgenomsnittets 

11,62 exklusive Gotland. En mer rättvisande jämförelse är att beakta olika kostnadsansvar för 

hemsjukvård och kollektivtrafik med mera. Region Jönköpings läns justerade skattesats blir då 11,58 

vilket är 4 öre lägre än riksgenomsnittet. Nio regioner hade 2022 en lägre justerad skattesats än 

Jönköping, där landets lägsta justerade skattesats var 11,23. 

Tabell 10. Skatteintäkter 2022 

(miljoner kronor) 2022  Budgetavvikelse 

Preliminär skatteintäkt 2022 9 831 -20 

Prognos slutavräkning 2022 248 248 

Justeringspost 2021 71 71 

Summa 10 150 299 

Generella statsbidrag och utjämningssystemet 

Generella statsbidrag och bidrag för kommunal utjämning ökade med 212 miljoner kronor till 3 355 

miljoner kronor. Det är 122 miljoner kronor högre än budget. 

Utjämningsbidrag inklusive extrasatsningar 

Bidraget för kommunal utjämning uppgick till 2 171 miljoner kronor, vilket är 149 miljoner kronor 

högre än budget. Det är en ökning med 168 miljoner kronor jämfört med 2021.  

Översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för kommuner och regioner som genomfördes 

2020, har påverkat kostnadsutjämningsavgiften. Regionen har fått sänkt avgift med cirka 262 miljoner 

kronor årligen. För att mildra effekterna för de regioner som får ökade avgifter infördes ett 

införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med att finansiera. För 2022 är införandeavgiften 

inom regleringsavgiften 16 kronor/invånare, vilket för regionen utgör cirka 6 miljoner kronor. Det är 

30 miljoner kronor lägre införandeavgift än för 2021. Denna effekt utgör ingen budgetavvikelse då det 

nya systemet budgeterades från och med 2021. Från och med 2023 har därmed nya 

kostnadsutjämningssystemet fått full effekt. 

Regeringen fortsatte även med särskilda satsningar enligt Budgetpropositionen 2017 (BP 2017), då 10 

miljarder anvisades från och med 2017 för mer resurser i välfärden. För 2020 tilldelades regionerna 

2,7 miljarder kronor, för att 2021 och 2022 öka till 3,0 miljarder kronor. Pengarna fördelades 2017-

2020 dels på samma sätt som det kommunala utjämningssystemet, i kronor per invånare, dels med 

hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända. För 2021 och 2022 fördelas hela tillskottet per invånare 

och ligger i utjämningsanslagets regleringsbidrag med 106 miljoner kronor.  

Läkemedelsbidrag 

För 2022 finns en överenskommelse om statsbidrag avseende läkemedelsförmånen. För Region 

Jönköpings län innebar det ett bruttobidrag på 1 220,3 miljoner kronor. Enligt överenskommelsen 
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finns även vinst- och förlustdelningsmodell som löser ut om kostnaderna avviker mer än 3 procent 

från beloppen i avtalet samt en riskdelning som innebär att staten tar tillbaka 40 procent av den rabatt 

som regionerna får inom förmånsläkemedlen och smittskyddsläkemedlen, genom att minska 

läkemedelsbidraget. Den så kallade riskdelningen/ rabatten på förmånsläkemedel/smittskydds-

läkemedel beräknades till 97,1 miljoner kronor, vilket gör att bidraget minskar med 38,8 miljoner 

kronor. Enligt en prognos av SKR i januari 2023 så utlöses vinst- och förlustmodellen 2022 avseende 

hepatit C, vilket innebär lägre bidrag med 0,8 miljoner kronor. Efter ytterligare rabattavdrag för 2021 

på 0,1 miljoner kronor och en återbetalning på 0,4 miljoner kronor blev 2022-års läkemedelsbidrag 

1 181,1 miljoner kronor, vilket är 29,9 miljoner kronor lägre än budget. Läkemedelsbidraget ökade 

med 41,3 miljoner kronor, motsvarande 3,6 procent. Det förklaras främst av ökade anslag från staten 

med 3,0 procent men även av fördelning enligt den från 2021 reviderade behovsmodellen, vilken 

syftar till att fördela statsbidraget efter bedömt behov och inte efter förbrukning.  

Region Jönköpings läns kostnad för läkemedelsförmånen inklusive smittskydd och rabatter 2022 var 

1 034,2 miljoner kronor, vilket är en ökning mot 2021 med 59,7 miljoner kronor motsvarande 6,1 

procent. 

Tabell 11. Generella statsbidrag och utjämningssystemet  

(miljoner kronor) 2022 Budget- 

 avvikelse 

2021 

Inkomstutjämningsbidrag 2 014 82 1 830 

Kostnadsutjämningsavgift -84 -12 -80 

Regleringsbidrag inklusive invånardel 
välfärdsmiljard och övriga tillskott 

241 79 253 

Generellt stöd till finansiering 3 3 0 

Läkemedelsbidrag 1 181 -30 1 140 

Summa 3 355 122 3 143 

 

Finansnettot mycket sämre än budget till följd av stora värdeminskningar 

Samtidigt som verksamhetens resultat är 482 miljoner kronor bättre än budget, vilket redovisats 

tidigare, så är det totala finansnettot 1 049 miljoner kronor sämre än budget. Region Jönköpings läns 

finansiella intäkter uppgår till 204 miljoner kronor och de finansiella kostnaderna avseende 

tillgångssidan uppgår till 791 miljoner kronor. Det ger ett finansnetto på tillgångsförvaltningen på 

minus 587 miljoner kronor, vilket är 990 miljoner kronor sämre än budget.  

Finansiella kostnaderna avseende skuldsidan, vilka består av värdesäkring av pensioner, är 257 

miljoner kronor. Det är 59 miljoner kronor sämre än budget. Det ger ett totalt finansnetto på minus 

844 miljoner kronor, vilket är 1 362 miljoner kronor sämre än 2021 och hela 1 528 miljoner kronor 

sämre om livslängdseffekten 2021 undantas. 
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Tabell 12. Finansnetto 2015-2022  

(miljoner kronor) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Finansnetto tillgångar         

Finansiella intäkter enligt verkligt 
värde* 

514 252 289 235 695 325 927 204 

Finansiella kostnader enligt 
verkligt värde* 

-51 -44 -55 -192 -102 -120 -96 -791 

Summa verkligt finansnetto 
tillgångar  

463 208 234 43 593 206 831 -587 

Finansnetto skulder         

Summa verkligt finansnetto 
skulder 

-125 -76 -207 -239 -348 -298 -313 -257 

Summa totalt verkligt 
finansnetto 

338 132 27 -197 244 -92 518 -844 

* Alla årens värden är justerade enligt verkligt värde på tillgångarna och utan genomsnittseffekter på skulderna 

 

Tabell 12 visar finansnettot för åren 2015-2022 justerat till verkligt värde på tillgångssidan och 

verkligt värde utan genomsnittsmodellen för pensionsvärdesäkringen (finansnetto skulder). 

Finansnettot för tillgångsplaceringarna visar för hela perioden ett genomsnitt av 249 miljoner kronor. 

Det är lägre än det budgeterade finansnettot för tillgångarna 2022 som var 403 miljoner kronor, vilket 

ska återspegla avkastning över tid. Det genomsnittliga finansnettot för tillgångar minskade med 120 

miljoner kronor till följd av 2022-års kraftiga värdeminskningar. Det totala finansnettot inklusive 

pensionsskulderna över perioden är plus 127 miljoner kronor, vilket ger ett genomsnitt över perioden 

på plus 16 miljoner kronor per år trots livslängdseffekten 2021. 

Region Jönköpings läns finansiella tillgångar vid året slut var 9 841 miljoner kronor medan 

avsättningen för pensionsåtagande uppgick till 9 867 miljoner kronor. De finansiella placeringarna 

totalt är nu på en nivå som med en genomsnittlig avkastning på cirka 4 procent överstiger kostnaden 

för värdesäkring av pensionsskulden ett normalår. De närmaste åren kommer avkastningen emellertid 

inte kunna hålla jämna steg med värdesäkringen av pensionsskulden då nivån på värdesäkringen till 

följd av inflationen bedöms ligga på mellan 900 miljoner och upp till 1 miljard kronor per år. Hur 

enbart pensionsplaceringarna förhåller sig till pensionsskulden framgår i avsnittet ”Återlån av 

pensionsmedel ökade”. 

Orealiserade värdeökningar uppgick vid årets slut till 780 miljoner kronor vilka ingår i det bokförda 

värdet. Det är en minskning med hela 725 miljoner kronor vilket påverkat årets resultat negativt. Den 

genomsnittliga avkastningen 2022 på samtliga finansiella tillgångar (inklusive orealiserade 

värdeminskningar) utgjorde minus 6,90 procent.  

Avkastning på finansiella tillgångar i form av ränteintäkter, utdelning och realiserade värdeökningar 

utgör 204 miljoner kronor (finansiella intäkter tillgångar i tabell 12). Det är 723 miljoner kronor sämre 

än 2021 och 202 miljoner kronor sämre än budget. Främsta anledningen till försämringen är att de 

orealiserade värdeökningarna 2022 varit noll medan de 2021 var 402 miljoner kronor och de 

realiserade vinsterna på 76 miljoner kronor blev 339 miljoner kronor lägre än 2021. Ränteintäkterna på 

95 miljoner kronor blev dock 15 miljoner kronor högre än 2021 medan utdelningarna minskade med 3 

miljoner kronor och övriga finansiella intäkter ökade med 6 miljoner kronor.  

Finansiella kostnaderna på tillgångssidan, vilka är 791 miljoner kronor (finansiella kostnader 

tillgångar i tabell 12) är 695 miljoner kronor sämre än 2021 och 788 miljoner kronor sämre än budget. 
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Det beror på de orealiserade förlusterna, som i år är 725 miljoner kronor och 2021 var noll. De 

realiserade förlusterna, som budgeteras till noll, är i år 53 miljoner kronor, men 38 miljoner kronor 

bättre än 2021. Värdesäkring av Region Jönköpings läns pensionsåtagande är bland annat baserat på 

basbeloppsförändringar och ränteuppräkningar. Årets kostnad på 257 miljoner kronor är 59 miljoner 

kronor sämre än budget och 110 miljoner kronor högre än 2021 exklusive livslängdseffekten.  

Pensionsplaceringar når inte målet men slår jämförelseindex 

Region Jönköpings läns finanspolicy anger att en viss del av finansiella tillgångar placeras enligt 

reglementet för pensionsplaceringar. Policyn anger hur dessa medel ska förvaltas och vilken risk som 

tillåts (se avsnittet ”Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning”). 

Pensionsplaceringarna hade vid årets början ett anskaffningsvärde om 4 914 miljoner kronor och 

ökade under året med 605 miljoner kronor till 5 519 miljoner kronor. Det totala marknadsvärdet 

utgjorde vid årets ingång 6 449 miljoner kronor och minskade under året till 6 327 miljoner kronor. 

Avkastningsmålet på pensionsplaceringarna är från och med 2015 faktisk inflation plus 10 årig 

realränta plus 2 procent sett över en flerårsperiod. För 2022 motsvarar detta 3,58 procent enligt 

marknadsvärde. Resultatet 2022 blev minus 9,36 procent, målet är inte uppfyllt för 2022. 

Avkastningsmålet för pensionsplaceringar är ett långsiktigt mål och variationer enskilda år kan vara 

betydande beroende på svängningar på aktiemarknaden. Varje år relateras därför avkastningen även 

till jämförbara index för varje tillgångsslag. Under 2022 blev utfallet bättre än jämförelseindex för alla 

tillgångsslagen aktiefonder, räntor och alternativa investeringar. Den totala 

pensionsmedelsavkastningen hamnade på minus 9,36 procent är därmed bättre än totalt 

jämförelseindex för pensionsplaceringar som var minus 9,75 procent. 

Tabell 13. Avkastning pensionsplaceringar 2015–2022, fördelat på tillgångsslag och totalt 

(procent %) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avkastning aktiefonder  

Jämförelseindex 

9,1 

5,5 

10,8 

13,7 

11,0 

6,0 

-1,3 

-5,3 

34,9 

22,5 

8,6 

7,5 

34,3 

33,4 

-18,1 

-21,1 

Avkastning alternativa inv.  

Jämförelseindex 

– 8,1 

 -0,3 

3,2 

 -0,7 

4,5 

 -0,8 

0,5 

 -0,8 

1,5 

 -0,5 

8,4 

-0,2 

13,5 

-0,2 

0,9 

0,2 

Avkastning räntor  

Jämförelseindex 

3,1 

0,8 

3,2 

4,2 

0,5 

0,2 

0,9 

0,7 

0,4 

0,4 

-0,7 

-0,6 

1,2 

1,4 

-3,5 

-3,6 

Årets pensionsmedelsavkastning   

Jämförelseindex 

Mål: Från 2015, faktisk inflation + 
10-årig realränta + 2 procent sett 
över flerårsperiod 

5,4 

1,4 

1,4 

5,6 

7,8 

1,7 

4,2 

2,3 

3,4 

0,0 

-1,5 

2,9 

11,1 

8,1 

3,3 

3,1 

2,2 

3,1 

10,0 

8,7 

3,1 

-9,4 

-9,8 

3,6 

 

Rörelseplaceringar uppfyller inte målet och slår inte index 

De finansiella tillgångar som inte räknas som pensionsplacering definieras som rörelseplacering. 

Policyn anger hur dessa medel ska förvaltas och vilken risk som tillåts (se avsnittet ”Viktiga 

förhållande för resultat och ekonomisk ställning”). 

Vid årets ingång hade rörelsplaceringarna ett bokfört värde inklusive upplupna räntor om 2 807 

miljoner kronor och ett marknadsvärde inklusive upplupna räntor om 2 804 miljoner kronor. 

Rörelseplaceringarnas bokförda värde inklusive upplupna räntor vid årets slut var 2 762 miljoner 

kronor och marknadsvärdet inklusive upplupna räntor var 2 669 miljoner kronor. 

204



Förvaltningsberättelse 

118 
 

Avkastningsmålet för rörelseplaceringar är OMRX T-Bill. För 2022 motsvarar det 0,17 procent. Även 

jämförelseindex för rörelseplaceringar, vilket baseras på OMRX T-Bill (ett index som är tänkt att 

spegla värdeutvecklingen för en portfölj av statsskuldväxlar), motsvarar 0,17 procent. Resultatet 2022 

blev minus 1,66 procent, så målet är inte uppfyllt. 

Tabell 14. Avkastning rörelseplaceringar 2015–2022 

(procent %) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avkastning rörelseplaceringar  

Jämförelseindex 

-0,2 

-0,3 

2,1 

-0,7 

1,3 

-0,8 

0,8 

-0,8 

2,0 

-0,5 

1,0 

-0,2 

1,4 

-0,2 

-1,7 

0,2 

Mål: OMRX T-Bill -0,3 -0,7 -0,8 -0,8 -0,5 -0,2 -0,2 0,2 

Stark finansiell ställning 

När Region Jönköpings läns förmåga att infria sina betalningsförpliktelser ska bedömas, tas hänsyn till 

det totala pensionsåtagandet enligt rättvisande pensionsredovisning, fullfondering. 

Det sätt som pensioner finansierats och redovisats fram till 1998, har inneburit att kommunsektorn i 

allmänhet, och regionsektorn i synnerhet, idag visar en negativ soliditet. Det innebär att det inte finns 

tillgångar som fullt ut täcker skulder inklusive pensionsåtagande. En situation som är möjlig enbart för 

att pensionsförpliktelser inte i sin helhet ska betalas på en gång. I den mån även äldre pensions-

förpliktelser kunnat finansieras, har dessa återlånats och använts för investeringar och i mindre 

utsträckning för sparande i avkastningsbara tillgångar. 

Region Jönköpings läns situation jämfört med sektorn i övrigt är den omvända, det vill säga en större 

del har placerats i avkastningsbara tillgångar (se avsnittet ”Viktiga förhållande för resultat och 

ekonomisk ställning”). 

Soliditeten fortsätter förbättras 

Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) mäter betalningsförmågan på lång sikt. 

Region Jönköpings län visade positiv soliditet enligt fullfonderingsredovisning av pensioner för första 

gången 2016. Överskotten 2017-2021 medförde att soliditeten fortsatte att öka. Eget kapital var 31 

december 2021 uppe i 4 711 miljoner kronor, vilket motsvarade en soliditet på plus 27,2 procent.  

Överskottet 2022 på 193 miljoner kronor ökar det Egna kapitalet till 4 905 miljoner kronor, vilket ger 

en soliditet på plus 27,7 procent. Det ger ett bra utgångsläge att möta de närmaste årens 

inflationsutmaningar. 

Den genomsnittliga soliditeten för regionerna 2022, inklusive Gotland, enligt fullfondering, var minus 

1,2 procent. Region Jönköpings län visar sedan 2018 den högsta soliditeten i riket.  

Tabell 15. Tillgångar, eget kapital, skulder och avsättningar 

(miljoner kronor) 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 

Anläggningstillgångar 4 633,7 5 461,7 6 035,7 6 176,9 6 188,6 

Omsättningstillgångar 7 749,9 8 372,8 9 384,9 11 157,3 11 538,0 

Summa tillgångar 12 383,7 13 834,6 15 420,6 17 334,1 17 726,6 

Eget kapital 1 110,9 2 306,9 3 437,4 4 711,4 4 904,6 

Avsättningar och skulder 11 272,7 11 527,6 11 983,2 12 622,8 12 822,1 

Summa avsättningar, skulder  
och eget kapital 

12 383,7 13 834,6 15 420,6 17 334,1 17 726,6 

2018-års omsättningstillgångar och Eget Kapital är justerat enligt verkligt värde på finansiella placeringar 
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Tabell 16. Soliditet 2015-2022  

(procent %) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Soliditet – enligt fullfondering – 2 +1 +4 +9 +17 +22 +27 +28 

Soliditet – enligt blandmodell +48 +48 +47 +47 +50 +51 +53 +52 

Kassaflöde 

Nyckeltal för likviditet beskriver betalningsförmågan på kort sikt där begreppet omsättningstillgång, 

som utöver likvida medel även omfattar kortfristiga fordringar och förråd, används i relation till 

kortfristiga skulder och verksamhetens kostnader. Då pensionsplaceringarna inte är avsett att användas 

till de kortfristiga skulderna eller till verksamhetens kostnader, används omsättningstillgångarna 

exklusive pensionsmedel i nyckeltalet. När omsättningstillgångarna sätts i relation till verksamhetens 

kostnader och omräknas till dagar erhålls begreppet likviditetsdagar, det vill säga det antal dagar som 

de likvida medlen normalt räcker till om det inte sker några inbetalningar. 

Alla likviditetsmått exklusive pensionsmedel har sjunkit tidigare år, främst till följd av de ökande 

investeringsnivåerna. Även kassaflödet, som nu definieras som förändring av likvida 

rörelseplaceringsmedel, har sjunkit. 2017 och 2018 var kassaflödet till och med negativt då 

resultatnivån inte nådde upp till en nivå som krävs för de stora investeringarna och även 2019 hade ett 

blygsamt positivt kassaflöde. 2020 förbättrades likviditetsmåtten och kassaflödet främst beroende på 

de stora statliga stöden som betalades under året samtidigt som de minskade skatteintäkterna inte 

påverkade det årets likviditet. 2021 hade också högt kassaflöde till följd av statliga stöd samtidigt som 

investeringsnivån sänktes kraftigt. 

Årets kassaflöde är positivt med 331 miljoner kronor. Det är 199 miljoner kronor bättre än budget. 

Årets resultat på 193 miljoner kronor, är 567 miljoner kronor sämre än budget. Rensat för ej 

rörelselikviditetspåverkande händelser som till exempel avskrivningar och värdeförändringar 

pensionsmedel och förändring korta skulder och fordringar samt tillägg av 

rörelselikviditetspåverkande händelser som pensionsutbetalningar och överföring av 500 miljoner 

kronor från rörelseplaceringsmedel till pensionsmedelsplaceringar så bidrar verksamheten med 865 

miljoner kronor till de likvida medlen, vilket är 198 miljoner kronor sämre än budget. Investeringarna 

på 533 miljoner kronor är 38 miljoner kronor lägre än 2021 och nästan 395 miljoner lägre än budget, 

vilket påverkat likviditetsavvikelsen positivt. Samtliga likviditetsmått exklusive pensionsmedel har 

under året ytterligare stärkts. 

Tabell 17. Likviditetsnyckeltal 2015–2022 

(miljoner kronor, där inte annat anges) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Förändring totala medel, inklusive 
pensionsplaceringar* 

346 187 83 451 594 855 1 373 210 

Kassaflöde / Förändring likvida 
rörelseplaceringsmedel 

75 100 -108 -196 27 688 585 331 

Likviditetsdagar exklusive pensionsmedel  70 69 63 54 53 68 75 82 

Likviditet exklusive pensionsmedel (kvot) 1,40 1,42 1,30 1,20 1,19 1,35 1,65 1,80 

Rörelsekapital (omsättningstillgångar exklusive 
pensionsmedel minus kortfristiga skulder)  

821 

 

894 

 

672 

 

484 455 

 

970 1 870 2 331 

* Endast 2018-2021 är enligt verkligt värde 
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Regionernas ekonomi – omvärldsanalys  

Ett sätt att bedöma regionens ekonomiska styrkor och svagheter är att relatera till övriga regioner 

inklusive Gotland. I figur 5 redovisas sektorns måluppfyllelse för åtta gemensamt framtagna mått på 

kort och lång sikt. Måtten är beräknade enligt blandmodellen med undantag av soliditetsmåttet som är 

enligt fullfondering. Alla måtten relateras till ett regiongemensamt målvärde, som motsvarar en rimlig 

nivå för sektorn. Om detta mål uppfylls så ligger kurvan i diagrammets ytterkant. 

Region Jönköpings län (blå linje) relateras målvärdet (grön linje ytterkant) 

Figur 5. Finansiell styrka i relation till regionsektorn 2022 

 

Region Jönköpings län når det sektors-gemensamma målet i fem av de åtta måtten. Därför ligger vår 

blå linje i ytterkanten där även den gröna målvärdeslinjen finns. I tre av måtten når vi inte upp till den 

positiva referensen och det avser de måtten där vår blå linje viker ner mot mitten.  

I jämförelse med rikssnittet så är regionen bättre än snittet i sex av de åtta måtten. Regionen är sämre 

än snittet avseende bruttokostnadsökning i förhållande till ökning av skatter och statsbidrag samt 

finansnetto per invånare. Färgerna rött, gult och grönt i måtten nedan, visar hur vi ligger till i 

förhållande till andra regioner. De gröna värdena visar att Regionen Jönköpings län, för det måttet, är i 

den bättre tredjedelen, de gula att vi ligger i den mittersta tredjedelen och det röda värdet att vi tillhör 

den sämsta tredjedelen. 

Finns många sätt att jämföra sig med andra, men enligt dessa, bland regionerna, gemensamt framtagna 

finansiella nyckeltalen så är Region Jönköpings läns ekonomi relativt stark. Det är dock tredje året i 

rad som regionens kostnadsutveckling ligger bland de högsta i riket. Under 2022 har regionen den 

sjätte högsta ökningen. 

Mått Definition Region 

Jönköpings 

värde 

Målvärde Regionsnitt 

(ovägt medel) 

Långsiktiga måtten     

Soliditet enligt fullfondering eget kapital/totala 

tillgångar 

27,7 % > 10,0 % -1 % 

Justerad skattesats med hänsyn till olikheter i 

verksamhetsansvar 

(kollektivtrafik, 

hemsjukvård, färdtjänst 

och utbildning) 

11,58  < 11,53 11,63 

Strukturjusterad hälso- och 

sjukvårdskostnad kr/inv 

Strukturjusterad kostnad 

för hälso- o sjukvård (ett 

års eftersläp) 

27 277 < 26 901 27 780 
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Finansiella nettotillgångar 

andel av skatter och generella 

statsbidrag 

(Finansiella tillgångar – 

Finansiella skulder) / 

Skatter o generella bidrag 

76 % > 49 % 39 % 

     

Kortsiktiga måtten     

Verksamhetens resultat andel 

av skatter och generella 

statsbidrag 

Verksamhetens resultat / 

Skatter och generella 

bidrag 

5,6 % > 2,0 % 5,5 % 

Självfinansieringsgrad 

investeringar 

Årets resultat + 

avskrivningar/ 

bruttoinvesteringar 

103,5 % >100,0 % 91,7 % 

Kostnadsutveckling i 

förhållande till skatter och 

generella statsbidrag 

Ökning av bruttokostnader 

i relation till ökning av 

skatt o generella bidrag 

(exkl ev skattehöjning) 

72,2 % < 98,0 % 71,6 % 

Finansnetto kr/inv (Finansiella intäkter – 

Finansiella kostnader) / 

Antal invånare  

-1 948,7  > -1 158 -1 647,4 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

FINANSIELLA NYCKELTAL                 

Likviditet  3,33 3,32 3,21 3,27 3,41 3,37 3,89 3,97 

Likviditet exklusive pensionsmedel 1,40 1,42 1,30 1,20 1,19 1,35 1,65 1,80 

Kassalikviditet (dagar) 201 197 189 191 201 215 225 227 

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 70 69 63 54 53 68 75 82 

Soliditet (%) -2,4 0,6 3,8 9,0 16,7 22,3 27,2 27,7 

Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 97,5 97,8 97,0 97,6 92,6 90,1 94,1 92,3 

Egenfinansiering investeringar (%) respektive år 178,9 97,6 84,9 76,2 101,8 165,3 211,3 288,7 

Egenfinansiering enl ovan ack från 2015 (%) 178,9 126,5 107,0 97,3 98,7 112,3 122,9 138,0 

Nettokostnadsökning mot föreg år (%) 3,7 5,5 4,0 4,0 2,3 3,2 9,4 3,6 

Skatte- och statsbidragsökning mot föreg år (%) 3,4 5,1 4,9 3,2 7,8 6,1 4,8 5,6 

Rörelsekapital (miljoner kronor) 4 794 4 953 4 922 5 381 5 920 6 601 8 290 8 631 

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel  
(miljoner kronor) 821 894 672 484 455 970 1 870 2 331 

                  

RESULTAT (miljoner kronor)                 

Verksamhetens nettokostnad -9 135 -9 634 -10 016 -10 413 -10 651 -10 993 -12 031 -12 468 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 9 369 9 846 10 329 10 664 11 497 12 198 12 787 13 505 

Verksamhetens resultat (Resultat före finansnetto) 235 213 313 251 846 1 204 756 1 037 

Årets resultat 392 316 366 56 1 196 1 112 1 274 193 

                  

                 

UTDEBITERING                 

Region Jönköpings län 11,26 11,26 11,26 11,26 11,76 11,76 11,76 11,76 

Region Jönköpings län justerat för kollektivtrafik, 
hemsjukvård m.m. 11,09 11,07 11,06 11,05 11,57 11,57 11,61 11,58 

Genomsnitt i riket 11,35 11,41 11,42 11,44 11,55 11,62 11,62 11,62 

 

Definitioner:  

Likviditet: Visar Regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder  

Kassalikviditet: Likvida medel/Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar  

Soliditet: Visar Regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital/ Totala tillgångar  

Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exklusive avskrivningar/nettoinvestering   

Rörelsekapital: Avspeglar Regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder 
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Blandmodell 

 

  2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 2022 

FINANSIELLA NYCKELTAL               

 

Likviditet  3,33 3,32 3,21 3,27 3,41 3,37 3,89 3,97 

Likviditet exklusive pensionsmedel 1,40 1,42 1,30 1,20 1,19 1,35 1,65 1,80 

Kassalikviditet (dagar) 197 192 186 187 198 211 221 223 

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 68 68 62 53 52 67 74 80 

Soliditet (%) 48,0 47,5 47,0 47,4 49,9 51,4 52,8 51,8 

Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 100,1 100,4 99,5 100,1 95,0 92,4 96,3 94,4 

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) 105,3 56,9 54,1 44,0 79,0 136,7 161,7 235,3 

Nettokostnadsökning mot föreg år (%) 3,7 5,3 4,0 3,9 2,3 3,2 9,3 3,6 

Skatte- och statsbidragsökning mot fgår (%) 3,4 5,1 4,9 3,2 7,8 6,1 4,8 5,6 

Rörelsekapital (miljoner kronor) 4 794 4 953 4 922 5 381 5 920 6 601 8 290 8 631 

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner 

kronor) 821 894 672 484 455 970 1 870 

 

2 331 

                 

RESULTAT (belopp i miljoner kronor)               

 

Verksamhetens nettokostnad -9 383 -9 883 -10 274 -10 677 -10 921 -11 272 -12 314 

 

-12 752 

Årets resultat 226 160 186 -80 1 037 1 010 1 224 34 

                 

UTDEBITERING                

Region Jönköpings län 11,26 11,26 11,26 11,26 11,76 11,76 11,76 

 

11,76 

Region Jönköpings län justerat för kollektivtrafik, 

hemsjukvård m.m. 11,09 11,07 11,06 11,05 11,57 11,57 11,61 11,58 

Genomsnitt i riket 11,35 11,41 11,42 11,44 11,55 11,62 11,62 11,62 

 

Definitioner:  

Likviditet: Visar Regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder  

Kassalikviditet: Likvida medel/Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar  

Soliditet: Visar Regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital/Totala tillgångar  

Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exklusive avskrivningar/nettoinvestering   

Rörelsekapital: Avspeglar Regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder  
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Den kommunala koncernen 

Regionens koncernföretag och andra samägda företag 

Förvaltningsberättelsen ska enligt 2 kap 5§ Lagen om kommunal redovisning omfatta även sådan 

kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Det kan avse till exempel 

aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening, handelsbolag, samordningsförbund eller 

kommunalförbund. 

Region Jönköpings läns engagemang i nedanstående juridiska personer är av den omfattningen att 

sammanställda räkenskaper, utöver nedanstående redovisning, inte tillför ytterligare väsentlig 

information. 

Region Jönköpings läns koncernföretag  

ALMI Företagspartner Jönköping AB 

Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av svenska staten. Utöver moderbolaget Almi 

Företagspartner består koncernen av 16 regionala dotterbolag. Almi Företagspartner Jönköping är ett 

regionalt dotterbolag. Affärsidén är att Almi ska vara det ledande kunskapsföretaget för tillväxt och 

förnyelse av små och medelstora företag i länet samt för bildandet av nya. Almi stöttar små och 

medelstora företag med finansiering och rådgivning. 

                                          prel 

 2020 2021 2022  

Ägarandel (procent) 49 49 49  

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 1,2 -4,5 0,1  

Årets resultat (miljoner kronor) 1,2 -4,5 -0,2  

Balansomslutning (miljoner kronor) 47,2 43,9 43,8  

Soliditet (procent) 90 86 87  

Omsättning (miljoner kronor) 34,9 32,4 37,3  

Antal anställda 22 25 25  

Bostadsbyggen i Jönköping AB 

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Bostadsbyggen i Jönköping AB ägs till hälften av Riksbyggen 

ekonomisk förening och till andra hälften av Region Jönköpings län. 

  prel 

 2020 2021 2022  

Ägarandel (procent) 50 50 50 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 2,3 0,7 1,4 

Årets resultat (miljoner kronor) 1,7 0,6 1,1 

Balansomslutning (miljoner kronor) 76,0 91,7 91,1 

Soliditet (procent) 16 17 15 

Omsättning (miljoner kronor) 13,4 13,5 14,2 
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Smålands Turism AB 

Region Jönköping och länets kommuner har bildat Smålands Turism AB. Under 2020 togs beslutet att 

Region Jönköpings Län ska köpa samtliga aktier från kommunerna, och det var slutfört under 2022. 

Bildandet innebär en tydlig satsning på turism som en regional utvecklingsfaktor. Bolaget ska erbjuda 

hög kompetens och samordning inom turismen samt utveckla konkurrensförmåga och generera lönsam 

tillväxt i Region Jönköpings län och dess företag. 

                                                                                                                                                prel 

 2020 2021 2022 

Ägarandel (procent) 98 99 100 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0,4 1,4 -0,8 

Årets resultat (miljoner kronor)  -0,2 0,8 -0,8 

Balansomslutning (miljoner kronor)  5,9 5,9 4,5 

Soliditet (procent) 41 60 54 

Omsättning (miljoner kronor) 15,8 17,4 16 

Antal anställda 6 5 7 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 

Region Jönköpings län är, tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av 

Jönköpings läns museum. Från och med 1998 delas ansvaret mellan stiftarna. Det innebär att Region 

Jönköpings län tar ansvar för verksamhetens innehåll och utveckling, medan Jönköpings kommun tar 

ansvar för att erbjuda ändamålsenliga lokaler. Verksamheten för Stiftelsen Jönköpings läns museum 

har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. 

Museets verksamhet har under året tagit stora steg i den digitala utvecklingen, inte minsta publikt där 

sociala medier, bloggar, filmer via Youtube samt digitala visningar och program erbjudits i allt större 

omfattning vilket rönt stor uppskattning hos många av länets invånare.   

                                                                                                                                                prel 

 2020 2021 2022 

Inflytandegrad (procent) 33 33 33 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -3,2 4,8 5,0 

Årets resultat (miljoner kronor)  -3,2 4,8 5,0 

Balansomslutning (miljoner kronor) 27,3 39,1 39,7 

Soliditet (procent) 63 56 63 

Omsättning (miljoner kronor) 48,6 53,2 55,0 

Antal anställda 47 48 43 
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TvNo Textilservice AB 

Bolaget bedriver tvätteri- och textiluthyrningsverksamhet. Cirka 95 procent av verksamheten riktar sig 

till kunder inom vårdsektorn i Jönköpings och Östergötlands län. Produktionsvolymen 2022 ligger i 

stort på samma nivåer jämfört med 2021. Under 2022 har vi investerat ca 14,5 miljoner kronor i 

cirkulationstextilier, för att bibehålla en fräsch textilstock.  

                                                                                                                                                              prel 

 2020 2021 2022 

Ägarandel (procent) 49 49 49 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -1,4 10,5 -1,4 

Årets resultat (miljoner kronor) 0,7 8,3 3,7 

Balansomslutning (miljoner kronor) 119,6 127,8 119,6 

Soliditet (procent) 58 62 58 

Omsättning (miljoner kronor) 122,6 129,6 122,6 

Antal årsarbetare (medelantal) 137 151 137 

RJL Älghunden 4 AB 

Bolaget förvärvades i augusti 2017 av Region Jönköpings län och bytte namn från Nivika Älghunden 

AB till RJL Älghunden 4 AB. Byggnationen av bussdepån färdigställdes under våren 2021 och 

hyresgästen flyttade då in. All bussverksamhet flyttades över till den nya depån i början av sommaren 

2021.                                          prel  

 2020 2021 2022 

Ägarandel (procent) 100 100 100 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -0,4 7,8 9,0 

Årets resultat (miljoner kronor) 0 5,5 1,8 

Balansomslutning (miljoner kronor) 238 237,9 247,7 

Soliditet (procent) 93 93 90 

Omsättning (miljoner kronor) 0 14,7 18,0 

Antal anställda 0 0 0 

RJL Tågdepån Nässjö AB 

Under 2020 förvärvades bolaget Goldcup 20096 AB av Bolagsrätt Sundsvall för att senare 

namnändras till  

RJL Tågdepå Nässjö AB. Region Jönköpings Län planerar att bygga en ny tågdepå i Nässjö för 

Länstrafikens tåg. Under 2021 har mycket av det grundläggningen färdigställts. Tågdepån beräknas 

vara färdigställd sista halvan av 2023. Projektet är försenat med ca 1 år. Uthyrningen planeras komma 

igång från januari 2024. 

                                prel       

 2020 2021 2022 

Ägarandel (procent) 100 100 100 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -0,2 -1,1 -4,7 

Årets resultat (miljoner kronor) -0,2 -0,8 -3,7 

Balansomslutning (miljoner kronor) 11,7 218,9 455,7 

Soliditet (procent) -1,6 -1,1 -0,3 

Omsättning (miljoner kronor) 0 0 0 

Antal anställda 0 0 0 
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Jönköpings Airport AB 

Jönköpings Airport AB ägs av Jönköpings Kommun 50% och Region Jönköpings Län 50%. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva flygplatsverksamhet och därmed tillgodose 

behovet av flyg som en kommunikations- och transportmöjlighet för Jönköpings kommuns och Region 

Jönköpings läns invånare, näringsliv, offentliga verksamheter och besökare. Genom den bedrivna 

verksamheten avser man bidra till Jönköping kommuns och Region Jönköpings läns utveckling och 

tillväxt. Jönköping Airport verkar i en expansiv tillväxtregion. Näringslivet är starkt och utvecklas i en 

positiv riktning och många internationella företag är etablerade i regionen. Tillgången till en 

närbelägen flygplats är viktigt ur ett logistiskt perspektiv och är en viktig lokaliseringsförutsättning för 

näringslivet. Bolaget ska bedriva flygplatsverksamhet och vara en bidragande aktör till att skapa 

tillväxt och sysselsättning i Jönköpingsregionen. Bolaget ska även vara en resurs för att upprätthålla 

viktiga samhällsfunktioner, i det ligger att fungera som beredskaps- och karantänsflygplats. 

   2022 

Ägarandel (procent)   50 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   -19,9 

Årets resultat (miljoner kronor)   -20,3 

Balansomslutning (miljoner kronor)   55,0 

Soliditet (procent)   7,0 

Omsättning (miljoner kronor)   30,4 

Antal anställda   47 

Regionens andra samägda företag 

Samordningsförbunden 

De tre samordningsförbunden bedriver finansiell samordning av insatser inom rehabiliteringsområdet 

som utförs av huvudmännen. Dessa insatser syftar till att hjälpa personer i yrkesverksam ålder att få 

eller förbättra förmågan att arbeta. 

Huvudmännen i samordningsförbunden: 

 Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan 

 Region Jönköpings län 

 Kommunerna i Jönköpings län 

Finnvedens Samordningsförbund                              
                                              prel 

 2020 2021 2022 

Inflytandegrad (procent) 17 17 17 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0,2 0,8 0,2 

Årets resultat (miljoner kronor) 0,2 0,8 0,2 

Balansomslutning (miljoner kronor) 2,9 2,7 3,0 

Soliditet (procent) 63 75 63 

Omsättning (miljoner kronor) 5,2 5,2 5,2 

Antal anställda 0 0 0 
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Samordningsförbundet Södra Vätterbygden                           
                              prel 

 2020 2021 2022 

Inflytandegrad (procent) 14 14 14 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0,8 0,4 0,1 

Årets resultat (miljoner kronor) 0,8 0,4 0,1 

Balansomslutning (miljoner kronor) 3,3 3,7 3,8 

Soliditet (procent) 56 61 61 

Omsättning (miljoner kronor) 7,5 7,9 8,6 

Antal anställda 2 2 2 

Höglandets samordningsförbund                              
                            prel 

 2020 2021 2022 

Inflytandegrad (procent) 11 11 11 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0,5 0,4 -0,3 

Årets resultat (miljoner kronor) 0,5 0,4 -0,3 

Balansomslutning (miljoner kronor) 1,7 1,9 2,0 

Soliditet (procent) 61 77 60 

Omsättning (miljoner kronor) 8,0 8,0 8,1 

Antal anställda 1 1 1 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 

Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg bildades 2016 för att skapa samordningsvinster och 

stordriftsfördelar. Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är 

att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av 

gemensamma resurser. Förbundets medlemmar består av alla regioner i Sverige. Investeringen i 

flygplan finansieras genom lån från förbundets medlemmar. 

Förbundet ska även upphandla operatör för operativ drift och tekniskt underhåll samt etablera en 

flygkoordineringscentral som ska kunna ta emot beställningar, prioritera uppdrag och se till att de 

genomförs på bästa sätt med hänsyn till både medicinska och operativa förutsättningar.  

                                           

                               prel 

 2020 2021 2022 

Inflytandegrad (procent) 3 3,5 3,5 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 1,6 10,8 -60,2 

Årets resultat (miljoner kronor) 1,6 10,8 -60,2 

Balansomslutning (miljoner kronor) 176,9 771,5 761,4 

Soliditet (procent) 93 4 -6 

Omsättning (miljoner kronor) 20,2 120,9 270,7 

Antal anställda 4,7 62 75 
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Samtrafiken i Sverige AB 

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som arbetar med att göra kollektivt resande enklare, mer 

tillgängligt och mer pålitligt. Företaget ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt 

merparten av de kommersiella trafikoperatörerna. I företagets kärnverksamhet ingår dels att 

koordinera hela landets trafikinformation, exempelvis avgångstider och hållplatser, dels att kombinera 

olika aktörers trafikdata och biljettformat. Samtrafiken och partners samarbetar för att landets aktörer 

ska följa branschpraxis inom biljett- och betalstandarder. Samt att bidra till klimatomställningen 

genom att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt för den klimatsmarta resenären. 

AB Transitio 

1999 beslutade trafikhuvudmännen att bilda ett gemensamägt vagnbolag; Transitio. Ägare är 20 

regioner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar 

spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en 

hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. 

Inera AB 

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Inera koordinerar och utvecklar gemensamma 

digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. I uppdraget ingår förvaltning 

av nationella e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur och gemensamma regelverk och standarder. Ungefär 

40 digitala tjänster drivs idag av Inera, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och 

Journalen. I uppdraget ingår också att samverka med andra aktörer inom e-hälsoområdet, exempelvis 

regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, akademi och ideella organisationer samt marknadens 

aktörer. För ett par år sedan utvidgades Ineras uppdrag till att även omfatta kommunernas 

verksamhetsområden, exempelvis skola. Syftet är att öka tempot i digitaliseringen genom att 

återanvända Ineras kompetens och bredda Ineras tjänsteutbud. 

LFF Service AB och Läkemedelsförsäkringen AB 

I samband med att driften av sjukhusapoteket övertogs av Landstinget i november 2013, förvärvades 

en organisationsaktie i LFF Service AB, vilken inte kan säljas vidare. Detta bolag, tillsammans med 

sitt helägda dotterbolag Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, administrerar och försäkrar ett 

gemensamt åtagande för ägarföretagen att ersätta personer som drabbats av personskador orsakade av 

läkemedel. Försäkringen omfattar också personer som deltar i kliniska prövningar. 

Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades 1978 efter att en frivillig överenskommelse träffats 

mellan läkemedelsföretagen i Sverige. LFF Service AB:s Läkemedelsförsäkring bygger på delägarnas 

kollektiva och solidariska ansvar för läkemedels-skador i Sverige. Bakom Läkemedelsförsäkringen 

står forskande läkemedelsbolag, generikabolag, parallellimportörer, Apoteket AB, distributionsbolag 

samt forsknings och utvecklingsbolag. Region Jönköpings län är nu en av 388 delägare. 

Löf – Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag 

Regionernas Ömsesidiga Försäkringbolag, Löf, är ett rikstäckande försäkringsbolag vars huvuduppgift 

är att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Löf:s slutkunder är de patienter som 

drabbats av patientskada och uppdraget är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadats i 

vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. 

Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av samtliga regioner. Verksamheten omsätter årligen 

cirka 1,6 miljard kronor och har en balansomslutning på cirka 13 miljarder kronor. 2022 var Region 

Jönköpings läns andel 3,51 procent och premieinbetalningen 52,7 miljoner kronor. 
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 

Region Jönköpings län styrs demokratisk  

Regionfullmäktige beslutar om verksamheten i stort och är Region Jönköpings län högsta beslutande 

instans. De 81 ledamöterna väljs vart fjärde år i allmänna val. Den politiska ledningen 2019–2022: 

Socialdemokraterna 22, Kristdemokraterna 10, Centerpartiet 8, Bevara Akutsjukhusen 7, Liberalerna 3 

och Miljöpartiet 3 ledamöter i regionfullmäktige. Övriga partier: Moderaterna 13, 

Sverigedemokraterna 11 och Vänsterpartiet 4 ledamöter i regionfullmäktige. Regionrevisorerna har 

fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län. Patientnämnden stödjer och 

hjälper patienter i den offentliga vården. Regionstyrelsen har 15 ledamöter. I regionstyrelsen ingår 

ledamöter från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, 

Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. Regionstyrelsen leder 

det politiska arbetet och genomför regionfullmäktiges beslut tillsammans med nämnderna för 

folkhälsa och sjukvård, arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö. 

Ett kommunalt forum är kopplat till regionstyrelsen och de tre nämnderna.  

Organisation  

Regiondirektören är högsta chef för Region Jönköpings län, ytterst ansvarig för att verksamheten 

fungerar och rapporterar till regionstyrelsen. Från 2015 organiseras sjukvården i verksamhetsområdena 

Kirurgisk vård, Medicinsk vård, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Övriga verksamhetsområden 

är Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, IT-centrum, Verksamhetsstöd och service, Länstrafiken, 

Utbildning och kultur samt Kommunal utveckling  

Hur Region Jönköpings län styr mot vision och övergripande strategiska mål  

Utgångspunkt för styrningen är att uppnå god hushållning. Det innebär att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar 

verksamheten utan skattehöjning. Offentliga medel används för att skapa värde för invånarna genom 

god hushållning. Budget och verksamhetsplan med flerårsplan är det viktigaste styrdokumentet. I 

budgeten formuleras vision och mål, samt handlingsplaner för hur områden ska förbättras och 

utvecklas. Målen ska vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras. Som 

hjälpmedel för styrning av den egna verksamheten använder vi Balanced Scorecard (BSC). Modellen 

fokuserar på det som är strategiskt viktigt, helhetstänkande och balansen mellan fem olika perspektiv 

Internkontroll 

Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och 

som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den 

interna kontrollen ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet. Intern kontroll bidrar till 
 att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet. 

 att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande. 

 att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal m.m 
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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. 

 

Arbete med kontrollmoment  

Arbete med kontrollmoment dokumenteras i tre steg  

 En kontrollplan med olika kontrollmoment fastställs inför budgetåret i Regionstyrelsen och i 

nämnderna.  

 Rapporter skrivs för varje kontrollmoment och delges regiondirektören och berörda funktioner i 

verksamheten   

 En sammanfattande rapport för samtliga kontrollmoment tas fram. 

 

Inför framtagandet av internkontrollplanen för 2022 har ett första steg att utveckla arbetet med 

riskanalysen tagits. Målet är att utveckla riskanalysarbetet så den täcker hela organisationen och att 

fler får bidra. 

Kontrollmoment 2022 

 Under 2022 har 7 kontrollmoment utförts 

 Logghantering och åtkomstkontroll för IT-system 

 Kompetensförsörjning  

 Direktupphandling  

 IT-säkerhetsattack 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

 Sociala medier 

 Uppföljning av tidigare genomförda kontrollmoment 

 

 

218



Förvaltningsberättelse 

132 
 

 

219



Förvaltningsberättelse 

133 
 

Balanskravsresultat 
Enligt 11 Kap. 10 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska årets 

resultat efter balanskravsjusteringar (balanskravsresultat) redovisas. Om balanskravsresultatet för ett 

visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt 11 kap 11 § samma lag anges när och på vilket sätt den i 

11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) föreskrivna regleringen kommer ske. Om återställning ej kan 

ske inom tre år ska skälen framgå. Vidare ska det framgå om det finns negativa resultat från tidigare år 

att återställa. Balanskravsresultatet utgår ifrån blandmodellen vad gäller pensionsredovisningen. 

Region Jönköpings läns balanskravsresultat är baserade på de redovisade resultaten enligt 

blandmodellen justerat för balanskravsjusteringar. 2019-2022 års resultat utgår från nya LKBR 

avseende till exempel verkligt värde. Någon omräkning av tidigare års resultat enligt verkligt värde har 

i balanskravsutredningen inte skett. Regionen använder inte resultatutjämningsreserv (RUR). 

Regionen har inga historiska underskott att återställa. Nedan följer balanskravsutredning med 

jämförelseår.  

Tabell 18. Balanskravsutredning 2015–2022 

(miljoner kronor, där inte annat anges) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Årets resultat enligt blandmodellen 226 160 186 58 1 037 1 010 1 224 34 

- samtliga realisationsvinster vid avyttring av AT -3 -4 -18 -29 -2 -4 -2 -2 

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 0 0 0 0 

+- orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 25 18 -562 -95 -402 725 

Årets balanskravsresultat  223 156 193 46 473 911 821 757 

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Förväntad utveckling 

Förväntad utveckling - framtidsbedömning finansiell situation 

En av de målbilder för 2030 som är antagna i budget 2022 är Hållbar utveckling och långsiktig 

finansiering. I målbilden fastställs att för att trygga verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha 

ett ekonomiskt resultat som innebär att nödvändiga investeringar finansieras med egna medel. I en 

jämförelse med övriga regioner har Region Jönköpings län fortsatt en stark ekonomi. Ur finansiell 

synvinkel har Region Jönköpings län en god hushållning. Detta ger ett gott utgångsläge inför 

kommande period då hela den offentliga sektorns ekonomi kommer att utmanas på flera sätt. 

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin men nu 

försvagas konjunkturen i snabb takt. Nästa år kommer varken USA eller Europa att agera draglok för 

världsekonomin. Den europeiska ekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga 

inflationen, med efterföljande räntehöjningar från världens centralbanker kyler av ekonomin. Sverige 

går in i en lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande 

arbetslöshet som följd. SKR antar i den samhällsekonomiska prognosen att centralbankerna kommer 

att vinna kampen mot den höga inflationen genom ytterligare räntehöjningar i början av 2023. Det 

dröjer dock betydligt längre innan konjunkturen åter kommer att stärkas och först 2026 bedöms 

konjunkturen i Sverige nå balans. Hög nivå på räntor och inflation kommer att bestå under många år, 

något som får betydande konsekvenser för samhällsekonomin. För Sverige är det ändå betryggande 

med två positiva utgångslägen: en hög sysselsättning och starka offentliga finanser. Osäkerheten är 

ovanligt stor, men vi räknar ändå med att det kommunala skatteunderlaget hålls uppe relativt väl de 

kommande åren men urholkas av pris- och löneökningar. Det innebär en svag real 

skatteunderlagstillväxt, som till och med minskar 2023 med dämpad kommunal konsumtion som följd. 

Inflationen bidrar till att Region Jönköping läns kostnader för pensioner fördubblas mellan åren 2022 

och 2023. 

Prognos för BNP för 2023 beräknas till -0,8 procent, för 2024 1,4 procent, medan BNP tillväxten antas 

bli något högre för 2025 och hamna på cirka 2,2 procent. 

Arbetslösheten beräknas 2023 stiga till 8,3 procent och 2024 antas andelen arbetslösa vara drygt 1 

procentenhet högre än årsgenomsnittet för 2022 (7,5 procent). År 2023 väntas alltså antalet sysselsatta 

minska något. Vidare dröjer det innan sysselsättningstillväxten åter antas bli stark. Nämnvärt är att 

sysselsättningen framöver beräknas ligga på en långt högre nivå än i tidigare lågkonjunkturer. 

Behoven av välfärdstjänster kommer att öka utifrån att demografin förändras med fler invånare i de 

åldersgrupper som har behov av välfärdstjänster i förhållande till antalet invånare som ingår i gruppen 

arbetsför ålder. 

Även om ekonomin är begränsad kommande år är kompetensförsörjningen den allra största 

utmaningen framöver. Bristen på arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl inom 

offentlig sektor som i näringslivet. Sveriges kommuner och regioners beräkningar visar att omkring 54 

procent av den ökade sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet 

oförändrad personaltäthet och ökade demografiska behov. Idag arbetar cirka 25 procent av 

arbetskraften i välfärden. Det är tydligt att det kommer att krävas stora förändringar i både utbud av 

arbetskraft och arbetssätt framöver om vi ska klara kompetensförsörjningen. 

Under 2022 hade hälso- och sjukvården hade hälso- och sjukvården en ekonomi i balans med stöd av 

statliga ersättningar för bland annat uppdämda vårdbehov. Region Jönköpings län har fokus på att nå 

en kostnadsnivå som följer budgeterad nivå. Trafik och infrastruktur har ett underskott mot budget 
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2022. Minskat nyttjande av kollektivtrafiken som en följd av coronapandemin under första halvåret 

2022 samt högre kostnader för drivmedel är de största anledningarna till underskott. Trafik, 

infrastruktur och miljö nämnden har till 2023 höjt biljettpriserna utöver index och arbetar med en 

översyn av trafikutbudet för att komma i balans. 

Region Jönköpings län budgeterar ett negativt resultat såväl 2023 som 2024, men 2025 budgeteras ett 

positivt resultat. År 2023 är det budgeterade resultatet minus 356 miljoner kronor. Region Jönköpings 

län har en stark finansiell ställning med en soliditet inklusive pensionsåtagande per 2022-08-31 på 

28,2 %. Detta har uppnåtts genom hushållning av resurser dels för att klara framtida åtaganden och 

även konjunktursvängningar. Det övergripande ekonomiska målet för god hushållning, att Region 

Jönköping över tid ska finansiera investeringar med egna medel uppnås för perioden 2015-2025 med 

en marginal på 1 691 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror på tillfälligt ökade 

pensionskostnader föranlett av pensionsskuldens uppräkning utifrån prisbasbeloppet som i sin tur styrs 

av inflationen. Underskottet regleras mot eget kapital genom att åberopa synnerliga skäl i 

kommunallagen att inte återställa negativt resultat. 

Att klara verksamheten inom tilldelad budget är en fråga som ständigt måste hållas aktuell för att inte 

tappa kostnadskontrollen, även för de verksamheter som har budgetbalans. Att vända en negativ 

obalans tar oftast tid och kräver uthållighet. 
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Finansiella rapporter 

     

 

Resultaträkning  
        

(miljoner kronor) 2020 2021 2022      Budget 
Avvikelse 
mot budget 

Verksamhetens intäkter 3) 3 051,3 3 580,9 3 391,1 2 739,6 651,5 

Verksamhetens kostnader 33) -13 639,0 -15 160,0 -15 356,4 -14 758,1 -598,4 

Avskrivningar 3) -405,6 -451,9 -502,5 -510,5 8,0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -10 993,3 -12 030,9 -12 467,9 -12 529,0 61,1 

            

Skatteintäkter 6) 9 144,2 9 644,1 10 149,9 9 851,0 298,9 

Generella statsbidrag och utjämning 7) 3 053,5 3 142,9 3 355,2 3 233,0 122,2 

VERKSAMHETENS RESULTAT 1 204,4 756,1 1 037,3 555,0 482,3 

Finansiella intäkter 8) 325,4 926,7 203,6 406,0 -202,4 

Finansiella kostnader 34) -417,6 -408,9 -1 047,6 -201,0 -846,6 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  1 112,1 1 274,0 193,2 760,0 566,8 

Extraordinära poster 10) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT   1 112,1 1 274,0 193,2 760,0 566,8 

Notförklaringar se sidorna 147-159 
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Notförklaringar se sidorna 147-159 

Balansräkning 
   

(miljoner kronor) 2020 2021 2022 

TILLGÅNGAR                                    

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 11) 

 
31,1 

 
32,3 

 
32,5 

Materiella anläggningstillgångar 

   

     1. Mark och byggnader 12) 

4 523,4 4 605,2 4 648,8 

     2. Maskiner och inventarier 13) 

1 115,6 1 155,0 1 121,4 

Finansiella anläggningstillgångar 14) 

365,7 384,4 385,9 

Summa  

 
6 035,7 

 
6 176,9 

 
6 188,6 

Omsättningstillgångar       

Förråd 15) 

 
108,3 

 
127,0 

 
123,3 

Fordringar 16) 

 
1 018,0 

 
1 398,8 

 
1 573,3 

Kortfristiga placeringar 17)  

 
7 389,5 

 
9 215,8 

 
9 049,0 

Kassa och bank 18)  

 
869,1 

 
415,7 

 
792,5 

Summa  

 
9 384,9 

 
11 157,3 

 
11 538,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 
15 420,6 

 
17 334,1 

 
17 726,6 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

Eget kapital       

Regionkapital 19) 

 
2 306,9 

 
3 437,4 

 
4 711,4 

Händelser direkt mot egna kapitalet 19) 

 
18,3 

 
0,0 

 
0,0 

Årets resultat 

 
1 112,1 

 
1 274,0 

 
193,2 

Summa  

 
3 437,4 

 
4 711,4 

 
4 904,6 

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner 20) 

 
9 153,9 

 
9 705,7 

 
9 866,5 

Andra avsättningar 21) 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Summa  

 
9 153,9 

 
9 705,7 

 
9 866,5 

Skulder       

Långfristiga skulder 22) 

 
45,5 

 
49,5 

 
48,1 

Kortfristiga skulder 23) 

 
2 783,8 

 
2 867,6 

 
2 907,4 

Summa  

 
2 829,3 

 
2 917,0 

 
2 955,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
15 420,6 

 
17 334,1 

 
17 726,6 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER       

Panter och därmed jämförliga säkerheter 24) 

 
769,4 

 
922,2 

 
921,5 

Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 25) 

 
26,0 

 
26,0 

 
22,4 

Övriga ansvarsförbindelser 26) 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 
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Kassaflöde 

    

(miljoner kronor) 2020 2021 2022 Årsbudget 

Avvik-
else mot 

budget 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets Resultat 1 112,1 1 274,0 
 

193,2 
 

760,0 
 

-566,8 

Justering för ej rörelselikviditetspåverkande poster 27) 774,9 618,7 
 

1 708,9 
 

806,2 
 

902,8 
 
Överföring av finansiella omsättningstillgångar från 
rörelseplaceringsmedel till pensionsplaceringsmedel 0,0 0,0 

 
 

-500 

 
 

0,0 

 
 

-500 

- Likviditetspåverkande Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -394,0 -406,9 
 

419,3 
 

-415,6 
 

-3,8 

Poster som redovisas i annan sektion 28) -1,1 6,1 
 

13,1 
 

0,0 
 

13,1 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 491,9 1 491,8 
 

995,9 
 

1 150,6 
 

-154,7 

+Minskning/-ökning kortfristiga fordringar -113,6 -380,8 

 
 

-174,4 0,0 -174,4 

+Minskning/-ökning förråd/varulager -43,5 -18,7 
 

3,7 0,0 3,7 

-Minskning/+ökning övriga kortfristiga skulder 330,8 83,8 
 

39,9 -88,0 127,9 

Summa rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet  173,6 -315,8 
 

-130,8 -88,0 -42,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 665,5 1 176,1 
 

865,1 1 062,6 -197,5 

INVESTERINGAR           

- Inköp av immateriella anläggningstillgångar  -6,7 -16,1 
 

-10,8 
 

-10,0 
 

-0,8 

- Inköp av materiella anläggningstillgångar -850,1 -565,9 
 

-518,3 
 

-918,0 
 

399,7 

- Inköp av finansiella anläggningstillgångar 14) -165,0 0,9 
 

-9,1 
 

0,0 
 

-9,1 

+ Investeringsbidrag 22) 1,0 7,7 
 

1,7 
 

0,0 
 

1,7 

+ Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 29) 46,8 1,7 
 

3,1 
 

0,0 
 

3,1 

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -974,1 -571,7 
 

-533,4 
 

-928,0 
 

394,6 

FINANSIERING           
+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och finansiella 
Anläggningstillgångar exkl köp 14) -3,4 -19,7 -1,2 -3,0 1,8 
- ej likviditetspåverkande reavinster/+reaförluster finansiella 
anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,4 -19,7 -1,2 -3,0 1,8 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR           

- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 18) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA RÖRELSEPLACERINGSMEDEL  688,0 584,7 330,6 131,6 199,0 

PENSIONSPLACERINGAR           

+ Återinvesterad realiserad avkastning (pensionsmedel) 71,4 386,5 604,8 73,0 531,8 
+- Justering för orealiserade värdeförändringar av finansiella 
tillgångar (pensionsmedel) 95,4 401,7 -725,4 211,0 -936,4 

Kassaflöde från pensionsmedelsplaceringar 166,9 788,2 -120,5 284,0 -404,5 
            

FÖRÄNDRING AV TOTALA MEDEL inkl pensionsmedel enligt 
verkligt värde 854,9 1 372,9 210,0 415,6 -205,6 

Likvida rörelseplaceringsmedel vid årets början 1 939,1 2 627,1 3 211,8 3 211,8 -584,7 

Likvida rörelseplaceringsmedel vid årets slut 2 627,1 3 211,8 3 542,3 3 343,4 -131,6 
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Pensionsplaceringar vid årets början (enligt verkligt värde) 5 464,6 5 631,5 6 419,7 6 419,7 -788,2 

Pensionsplaceringar vid årets slut (enligt verkligt värde) 5 631,5 6 419,7 6 299,1 6 703,7 -284,0 

Likvida medel inkl pensionsplaceringar vid årets början 7 403,7 8 258,6 9 631,5 9 631,5 -1 372,9 

Likvida medel inkl pensionsplaceringar vid årets slut 8 258,6 9 631,5 9 841,5 10 047,1 -415,6 

Notförklaringar se sidorna 147-159 
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DRIFTREDOVISNING (mnkr) 

 

Utfall Budget Avvikelse Bokslut Nettokostnads-

2022 2022 mot budget 2021 förändring

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

05 Utbildning 50,6 54,4 3,8 51,0 -0,8%

06 Kultur 167,0 171,4 4,4 163,5 2,2%

08 Allmän regional utveckling 47,5 58,5 11,0 51,1 -7,0%

91 Politisk verksamhet 1,3 1,3 0,1 1,0 22,3%

Summa 266,3 285,57 19,2 266,5 -0,1%

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

00 Primärvård 2 213,4 2 298,0 84,6 2 061,1 7,4%

01 Specialiserad somatisk vård 6 476,6 6 464,6 -12,0 6 361,9 1,8%

02 Specialiserad psykiatrisk vård 1 009,8 1 002,8 -7,0 1 032,6 -2,2%

03 Tandvård 299,9 298,7 -1,2 287,0 4,5%

04 Övrig hälso- och sjukvård 473,3 474,0 0,7 437,1 8,3%

91 Politisk verksamhet 1,3 1,3 0,1 1,1 14,4%

94 Medicinsk service * 97,4 32,5 -64,9 49,8 95,4%

Summa 10 571,3 10 571,8 0,5 10 230,7 3,3%

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

04 Övrig hälso- och sjukvård 94,3 80,9 -13,4 101,1 -6,8%

07 Trafik och infrastruktur 1 119,7 1 001,0 -118,6 900,9 24,3%

91 Politisk verksamhet 1,7 1,9 0,2 1,4 16,9%

Summa 1 215,6 1 083,8 -131,8 1 003,5 21,1%

Regionstyrelsen

00 Primärvård 80,0 85,3 5,2 77,2 3,7%

01 Specialiserad somatisk vård 45,3 46,1 0,8 42,9 5,6%

02 Specialiserad psykiatrisk vård 11,1 11,2 0,1 10,5 5,6%

04 Övrig hälso- och sjukvård 372,3 432,2 59,9 364,0 2,3%

08 Allmän regional utveckling 23,3 23,6 0,3 23,4 -0,3%

91 Politisk verksamhet 54,3 48,4 -5,8 43,4 25,0%

96 Allmän service 437,7 466,3 28,6 412,7 6,1%

98 Fastighetsförvaltning -22,8 -21,9 0,9 7,8 -393,3%

Summa 1 001,2 1 091,2 89,8 981,9 2,0%

Regionstyrelsen övergripande

Internränta -52,1 -58,8 -6,7 -97,7 -46,7%

Pensioner mm -85,2 -39,4 45,8 220,4 -138,6%

Inkassoåterbäring mm -0,5 0,0 0,5 -1,1 -57,4%

Avskrivningsbudget mm 1,4 1,3 -0,1 0,8 83,7%

Statsbidrag hälso- och sjukvård -468,7 -425,0 43,7 -590,2 -20,6%

Summa -605,0 -521,8 83,2 -467,7 29,4%

RF och övrigt utanför nämnder

Patientnämnden (Politisk verksamhet) 1,5 1,3 -0,2 1,6 -3,7%

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) 0,2 0,2 -0,1 0,3 -9,4%

Regionfullmäktige och revision 16,4 17,0 0,7 14,2 15,0%

Summa 18,1 18,5 0,4 16,1 12,7%

Verksamhetens nettokostnad 12 467,9 12 529,0 61,1 12 030,9 3,6%

* Medicinsk service som tillhör verksamhetsområde Medicin och Kirurgi redovisas under somatisk vård.

Förändring på driftredovisning enligt blandmodell

Regionstyrelsen övergripande

Pensionsutbetalningar intjänade före 1998 284,6 277,0 -7,6 283,5 0,4%

Summa Regionstyrelsen övergr enligt blandmodell -320,4 -244,8 75,6 -184,3 73,8%

Verksamhetens nettokostnad enligt blandmodell 12 752,5 12 806,1 53,6 12 314,4 3,6%
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Bruttoinvesteringsredovisning   

 
(miljoner kronor) 

Budgeterad ram Utbetalning 
2022 

Total 
Utbetalning 

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Kirurgisk vård    

Pågående    

Metavision 8,8 2,7 11,0 

    

Immateriella utan spec  8,1 8,1 
 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 8,8 10,8 19,1 

Materiella Anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier 
   

Utrustning för regiongemensamma byggnationer    

Pågående    

Hus 37 Höglandssjukhuset Eksjö* 225,0 2,7 104,1 
 Hus D1 Länssjukhuset Ryhov* 

direktavskrivningar)* 
130,0 5,4 52,6 

 OP/IVA Värnamo sjukhus* 
HUS 06/25 Höglandssjukhuset Eksjö* 

151,1 
38,0 

 
 
 
 
 
 
 

0,0 
0,5 

107,9 
0,5 

HUS D3/D4 Länssjukhuset Ryhov 
 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

25,0 0,1 0,1 
 

Avslutade    

Skelettlab Eksjö 4,0 3,4 3,4 

Skelettlab Vetlanda 4,0 4,0 4,0 

Skelettlab Ryhov 4,0 3,8 3,8 

Genomlysningslabb Höglandssjukhuset Eksjö 5,5 3,0 4,5 

CT labb Nässjö 11,0 3,5 10,5 

CT labb Värnamo 11,0 11,0 11,0 

MR-investeringar 73,0 0,6 69,6 

    

Pågående    

Labb 15-17 Länssjukhuset Ryhov 49,6 9,9 40,8 

CR labb Tranås 4,0 2,6 2,6 

CT labb Eksjö 11,0 7,0 7,0 

 
Medicinsk vård 

   

Avslutade    

Patientövervakning Länssjukhuset Ryhov (Delas med Kirurgisk 
vård och Psykiatri, rehabilitering och diagnostik) 
 

32,4 0 29,6 

Storbilsambulans 2,9 2,3 2,5 

Vattenreningsanläggning Värnamo 2,6 3,3 3,3 

Utbildning och kultur    

Avslutade    

Lös konst och gestaltningar 4,1 1,2 3,8 

Skogsmaskiner, skördare och skotare 6,0 2,2 6,9 

    
Pågående    

Lös konst och gestaltningar 13,5 0,1 7,7 

 
Länstrafiken 

   

    
Pågående    

Revision Itino-tåg 19,4 4,2 15,5 
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IT-centrum    

Avslutade    

Telefoniplattform Infrastruktur 5,0 0,0 4,9 

Verksamhetsstöd och Service    

Avslutade    

Kylceller Bårhus, Länssjukhuset Ryhov 4,0 0,4 4,0 

Sängtvätt Höglandssjukhuset Eksjö 4,5 0,0 5,0 

 
Inventarier utan specifikation 

 
191,2 

 
140,2 

 
139,8 

Summa Maskiner och inventarier 1 031,8 211,2 645,4 

Mark och byggnader    

Avslutade    

Komponentprojekt 43,1 30,7 53,0 

Råslätts Vårdcentrum 161,5 1,3 146,4 

MR 3-Tesla Eksjö 34,3 4,3 34,9 

Familjecentral Nässjö 33,9 4,8 21,4 

Sängtvätt och sängverkstad Eksjö 11,5 0,3 12,1 

CT-labb Nässjö 7,0 0,8 5,1 

    

Pågående    

HAI Ombyggnad av 3 labb på Ryhov 87,6 3,5 54,0 

Bårhus och Obduktion Ryhov 17,0 2,1 17,8 

Akutmottagning Psykiatri Ryhov 8,7 6,6 8,2 

Infektionskliniken Ryhov 18,9 3,2 18,4 

Elkraftsförsörjning Ryhov 87,5 1,5 88,9 

Djurvårdsutbildning Tenhults naturbruk 25,3 17,5 21,1 

Folktandvården Nässjö 48,2 18,9 32,8 

Hybridsal Operation Ryhov 38,8 4,8 24,7 

Laddinfrastruktur elbilar 23,9 3,7 19,0 

Cykelparkeringar 7,9 1,1 8,1 

Trafikplan Ryhov 70,9 11,4 28,8 

Hjälpmedelscentralen Ryhov 11,4 1,0 1,0 

Energisparprojekt hus 11 0 19 Värnamo 6,6 6,9 7,3 

Genomlysningslab Eksjö 14,2 5,8 10,6 

Köket Värnamo 24,0 1,9 2,4 

Datorhall/serverhall 24,3 24,1 24,3 

Hus 06/25 Eksjö 290,0 43,2 44,0 

Elkraftsförsörjning Värnamo 68,6 43,0 45,9 

Innegård Sänghiss Eksjö 15,8 0,8 3,0 

Komponentprojekt 67,4 32,6 42,2 

Övriga projekt med totalram 0,1-4,9 miljoner kronor 25,5 7,8 10,0 

Psykiatri Värnamo Hus 21 208,0 8,1 8,1 

Ombyggnation hus D3 & D4 236,0 0,2 0,2 

Habilitering Värnamo 75,0 0,2 0,2 

Avväxling fjärrvärme Ryhov 23,7 1,1 1,1 

Energioptimering enligt hållbarhetsprogram 2021-2025 17,0 1,0 1,0 

Köket Ryhov 14,2 0,3 0,3 

Värnamo Folktandvård ombyggnation 10,4 0,0 0,0 

CT labb 5 Eksjö 6,7 1,2 1,2 

Utbildningslokal Segerstad 5,9 0,1 0,7 

Barn- och ungdomspsykiatri Ryhov 5,4 0,1 0,1 

Markköp Stora Segerstad 14,7 14,3 14,3 

Markköp Mullsjö Sjöryd 1:192 1,9 1,8 1,8 

Reservvattenanläggning Eksjö 5,5 0,2 0,2 

Svinhus Stora Segerstad 32,4 0,0 1,4 

Samlokalisering kvinnohälsovård 
 

5,6 0,0 0,0 

Omföring till Hus D1, maskiner och inventarier   -5,1   
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Summa Mark och byggnader 
 
 

1 936,2 307,0 816,0 

Summa Materiella anläggningstillgångar 2 968,0 518,2 1 461,4 

Finansiella anläggningstillgångar    

Jönköping Airport 0,0 9,1 0,0  

    
Summa Finansiella anläggningstillgångar 0,0 

 
9,1 0,0 

    
TOTAL BRUTTOINVESTERING 2 976,8 538,1 1 480,5 

Beräknad utbetalning enligt budget 2022: 928 miljoner kronor    

* Delar av budget avser driftskostnader    
    

INVESTERINGSBIDRAG    

Laddinfrastruktur   -1,7   

Summa Investeringsbidrag  -1,7  

    
TIDIGARE BEVILJADE INVESTERINGAR SOM EJ KOMMER 

ATT GENOMFÖRAS  

(Avslutas inför 2023)  

   

 
Inga investeringar att avsluta 
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Blandmodell 

 
Resultaträkning blandmodell          

(miljoner kronor) 2020 2021 2022 Budget 

Avvikelse 
mot 

kalkylerad 
budget 

Verksamhetens intäkter 3) 3 051,3 3 580,9 3 391,1 2 739,6 651,5 

Verksamhetens kostnader 33) -13 917,5 -15 443,5 -15 641,1 -15 035,1 -606,0 

Avskrivningar 3) -405,6 -451,9 -502,5 -510,5 8,0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -11 271,8 -12 314,4 -12 752,5 -12 806,0 53,5 

            

Skatteintäkter 6) 9 144,2 9 644,1 10 149,9 9 851,0 298,9 

Generella statsbidrag och utjämning 7) 3 053,5 3 142,9 3 355,2 3 233,0 122,2 

VERKSAMHETENS RESULTAT 926,0 472,6 752,6 278,0 474,7 

Finansiella intäkter 8) 325,4 926,7 203,6 406,0 -202,4 

Finansiella kostnader 34) -241,4 -175,2 -922,6 -114,0 -127,4 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 009,9 1 224,2 33,6 570,0 -536,4 

Extraordinära poster 10) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT  1 009,9 1 224,2 33,6 570,0 -536,4 

Notförklaringar se sidorna 147-159 
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Balansräkning blandmodell 
 
 
(miljoner kronor) 2020 2021 2022 

TILLGÅNGAR                                    

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 11) 31,1 32,3 32,5 

Materiella anläggningstillgångar      

     1. Mark och byggnader 12) 4 523,4 4 605,2 4 648,8 

     2. Maskiner och inventarier 13) 1 115,6 1 155,0 1 121,4 

Finansiella anläggningstillgångar 14) 365,7 384,4 385,9 

Summa  6 035,7 6 176,9 6 188,6 
       
Omsättningstillgångar      

Förråd 15) 108,3 127,0 123,3 

Fordringar 16) 1 018,0 1 398,8 1 573,3 

Kortfristiga placeringar 17)  7 389,5 9 215,8 9 049,0 

Kassa och bank 18)  869,1 415,7 792,5 

Summa  9 384,9 11 157,3 11 538,0 
       

SUMMA TILLGÅNGAR 15 420,6 17 334,1 17 726,6 

       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital      

Regionkapital 35) 6 901,1 7 929,4 9 153,5 

Händelser direkt mot egna kapitalet 35) 18,3 0,0 0,0 

Årets resultat 1 009,9 1 224,2 33,6 

Summa  7 929,4 9 153,5 9 187,2 

       
Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 36) 4 661,9 5 263,6 5 583,9 

Andra avsättningar 21) 0,0 0,0 0,0 

Summa  4 661,9 5 263,6 5 583,9 

       

Skulder      

Långfristiga skulder 22) 45,5 49,5 48,1 

Kortfristiga skulder 23) 2 783,8 2 867,6 2 907,4 

Summa  2 829,3 2 917,0 2 955,6 
       

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 15 420,6 17 334,1 17 726,6 
       

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Panter och därmed jämförliga säkerheter 24) 769,4 922,2 921,5 

Pensionsåtagande (förmåner intjänade före 1998)  3 615,0 3 574,9 3 446,5 

Löneskatt pension (förmåner intjänade före 1998)  877,0 867,3 836,1 

Summa pensionsansvarsförbindelse (förmåner intjänade före 1998)  4 492,0 4 442,2 4 282,6 

Övriga pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 25) 26,0 26,0 22,4 

Övriga ansvarsförbindelser 26) 100,0 100,0 100,0 

Notförklaringar se sidorna 147-159    
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Kassaflöde blandmodell 
 

(miljoner kronor) 2020 2021 2022 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Årets Resultat 1 009,9 1 224,2 33,6 

Justering för ej rörelselikviditetspåverkande poster 27) 598,6 384,9 1 572,5 

Överföring av finansiella omsättningstillgångar till pensionsplaceringsmedel 0,0 0,0 -500,0 

Likviditetspåverkande pensionsutbetalningar inkl löneskatt -115,5 -123,3 -123,3 

Posten som redovisas i annan sektion 28) -1,1 6,1 13,1 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 491,9 1 491,8 995,9 

+Minskning/-ökning kortfristiga fordringar -113,6 -380,8 -174,4 

+Minskning/-ökning förråd/varulager -43,5 -18,7 3,7 

-Minskning/+ökning övriga kortfristiga skulder 330,8 83,8 39,9 

Justering för rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet  173,6 -315,8 

 
-130,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 665,5 1 176,1 
 

865,1 

INVESTERINGAR      

- Inköp av immateriella anläggningstillgångar  -6,7 -16,1 -10,8 

- Inköp av materiella anläggningstillgångar  -850,1 -565,9 -518,3 

-Inköp av finansiell anläggningstillgång 14) -165,0 0,9 -9,1 

+ investeringsbidrag 22) 1,0 7,7 1,7 

+ Försäljning av anläggningstillgångar 29) 46,8 1,7 3,1 

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -974,1 -571,7 -533,4 

FINANSIERING      

+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och finansiella 
Anläggningstillgångar 14) -3,4 -19,7 -1,2 
- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,4 -19,7 -1,2 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR       

- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA RÖRELSEPLACERINGSMEDEL  688,0 584,7 330,6 
 
PENSIONSPLACERINGAR       

- Återinvesterad realiserad avkastning (pensionsmedel) 71,4 386,5 604,8 

+- Justering för orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar 
(pensionsmedel) 95,4 401,7 -725,4 

Kassaflöde från pensionsmedelsplaceringar 166,9 788,2 -120,5 

FÖRÄNDRING AV TOTALA MEDEL inkl pensionsmedel enligt verkligt värde 854,9 1 372,9 210,0  
       

Likvida rörelseplaceringsmedel vid årets början 1 939,1 2 627,1 3 211,8 

Likvida rörelseplaceringsmedel vid årets slut 2 627,1 3 211,8 3 542,3 

Pensionsplaceringar vid årets början (enligt verkligt värde) 5 464,6 5 631,5 6 419,7 

Pensionsplaceringar vid årets slut (enligt verkligt värde) 5 631,5 6 419,7 6 299,1 

Likvida medel inkl pensionsplaceringar vid årets början 7 403,7 8 258,6 9 631,5 

Likvida medel inkl pensionsplaceringar vid årets slut 8 258,6 9 631,5 9 841,5 

    

Notförklaringar se sidorna 147-159 
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Notförklaringar 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Region Jönköpings läns redovisningssystem följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(2018:597), samt i förekommande fall rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. I de 

fall Region Jönköpings län avviker från rekommendationerna beskrivs detta jämte skäl för avvikelsen. 

Intäkter 

Statsbidrag 

Generella statsbidrag 

Generella statsbidrag och bidrag och avgifter i utjämningssystemet redovisas normalt det år de 

inbetalas, då de inte innehåller några villkor eller andra restriktioner avseende när bidraget får eller ska 

användas.  

Bidraget för läkemedelsförmånen redovisas som ett övrigt generellt statsbidrag. Bidraget erhålls 

normalt med två månaders eftersläp varför två månaders bidrag fordringsbokförs, se not 16. Sedan 

2019 skuldförs statens del av rabattåterföringen, vilken dras av från bidraget året efter bokslutsåret. 

Även vinst och förlustdel av bidraget för förmånen och hepatit C skuldförs alternativt fordringsförs 

vilka redovisas separat i not 23.  

Specialdestinerade/riktade statsbidrag 

De flesta av de specialdestinerade statsbidragen redovisas (intäktsförs) det år de avser oavsett 

betalningstidpunkt. De bidrag som inte betalats bokslutsåret har fordringsförts enligt not 16, se även 

not 2 uppskattningar och bedömningar för detaljer. 

 

I not 23, där de förutbetalda intäkterna specificerats, framgår om något riktat statsbidrag skuldförts, till 

exempel på grund av återbetalningsskyldighet eller användning kommande år. Kommunal utveckling 

hanterar riktade statsbidrag som villkorade projektmedel och intäktsför dessa i takt med användningen, 

då flera delar av dessa avser både regionen och kommunerna.  

 

Övriga intäkter 

Abonnemangstandvård, som i Region Jönköpings län kallas frisktandvård, tillhandahålls i form av 

treåriga avtal där patienten betalar en årlig avgift för att få den tandvård som behövs. Inkomsten 

intäktsförs linjärt över avtalstiden oavsett hur många eller vid vilka tider som behandlingarna utförs. 

 

Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets 

kostnader fram till projektets slut. Efter projekttidens slut skuldbokförs eventuella inte utnyttjade 

bidrag om återbetalningsskyldighet finns, i annat fall intäktsförs bidraget vid projektslut.  
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Kostnader 

Leasingavtal 

Av Region Jönköpings läns finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska förekomma vad gäller 

bilar. All nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing. Utöver bilar finns från och med 

2012 även leasingavtal av tåg, vilket övertagits från Jönköpings länstrafik AB. Förekommer även 

längre hyresavtal avseende tandteknisk utrustning och medicinteknisk utrustning. Avtalen inom dessa 

områden har varit liknande genom åren, så någon ny genomsyn för eventuell omklassificering har inte 

skett. 

I not 30 redovisas förfallotidpunkter på de framtida leasingavgifterna för de avtal som finns per 

221231 och är längre än tre år och inte uppsägningsbara förrän avtalstiden går ut. Detta gäller för tåg, 

tandteknisk och medicinteknisk utrustning, lokalhyror samt flerårsleasing bilar.  

Avskrivningar 

Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar vilka fördelas på tillgångens nyttjandeperiod, det vill 

säga den tid som tillgången förväntas kunna användas. Avskrivningen börjar då investeringen tas i 

bruk och sker i normalfallet linjärt, det vill säga med lika stora nominella belopp varje år. För 

byggnader sker detta i normalfallet senast i samband med slutbesiktning. För mark, pågående ny- om- 

och tillbyggnader av byggnader samt konst sker ingen planmässig avskrivning. Avskrivningstiderna 

följs upp regelbundet, men ändras inte ofta för att behålla kontinuitet i redovisningen. 

Komponentredovisning 

Inom byggnadssidan skedde från och med 2014 en övergång till komponentredovisning.  

Komponentmodellen innebar att 25 olika nya komponenter skapades med sex olika nyttjandeperioder. 

Kvar sedan tidigare finns anpassningar i hyrda lokaler. 

De insatser som även fortsättningsvis bokas som planerat underhåll är årliga insatser som görs för att 

vidmakthålla befintlig standard. Det finansiella måttet egenfinansiering, påverkades inte av 

förändringen. Resultatet ökade och avskrivningarna ökade. Detta gav ett ökat investeringsutrymme, 

vilket motsvarades av den högre investeringsutgiften. 

Tabell 19. Nyttjandeperioder och årliga avskrivningar immateriella och materiella anläggningar  

Anläggning Nyttjandeperiod Årlig avskrivning 

Immateriella    

Applikationsprogram 3-8 år 12-33 % 

Medicintekniska informationssystem 3-8 år 12-33 % 

Materiella   

IT-utrustning 3-10 år 10-33 % 

Medicinteknisk utrustning 3-10 år 10-33 % 

Tandteknisk utrustning 3-15 år 7-33 % 

Byggnadsinventarier 7-10 år 10-14 % 

Bilar, transportfordon 4-10 år 10-25 % 

Jord- och skogsbruksmaskiner 8-10 år 10-12 % 

Tåg 10-26 år 4-10 % 

Revisioner tåg 5 år 20 % 

Ombyggnationer hyrda lokaler 4-8 år 12-25 % 

Övriga inventarier 3-10 år 10-33 % 
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Tabell 20. Nyttjandeperioder och årliga avskrivningar byggnadskomponenter 

Anläggning Nyttjandeperiod 
Årlig 

avskrivning 

Stomme (betong) 50 år 2 % 

 

Stomme (lätt), fönster, fasadytterväggar (puts), 

takbeläggning, ledningsnät VVS och el, invändiga 

stomkompletteringar (lång), ställverk 

 

30 år 

 

3 % 

 

Hiss, ventilation, belysningsarmaturer, 

försörjningssystem gas, VVS-armaturer 

 

20 år 

 

5 % 

 

Kylanläggning, markberedning, markanläggning, 

invändiga stomkompletteringar (ytskikt, väggar, tak, 

fast inredning, vitvaror), solpaneler 

 

15 år 

 

7 % 

 

Pumpar, motorer, teletekniska anläggningar, Styr- och  

övervakningsanläggning, Fasad-trä, mindre 

ombyggnation, energibesparande åtgärder 

 

10 år 

 

10 % 

 

Mindre hyresgästanpassade ombyggnationer, 

energibesparande åtgärder, provisoriska byggnader 

(paviljonger) 

 

5 år 

 

20 % 

 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för investeringar som ger 

ekonomiska fördelar eller ökad servicepotential och med avdrag för planmässiga avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. I de fall investeringen finansierats med offentliga bidrag, intäktsförs 

inkomsten på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Den del som ännu inte 

intäktsförts, finns bland de långfristiga skulderna (långfristig förutbetald intäkt) i balansräkningen. 

Icke offentliga investeringsbidrag intäktsförs från och med 2020 när investeringen skett. Region 

Jönköpings län har inga lån och således inga lånekostnader som kan hänföras till anläggningarna. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och markanläggningar 

samt byggnader som är avsedda för stadigvarande bruk. Vid redovisning följs RKR R4. 

För att inventarier och utrustning ska redovisas som investering och inte kostnadsbokföras direkt krävs 

en varaktighet på minst tre år och en anskaffningskostnad exklusive moms som överstiger gränsvärdet 

50 000 kronor (ett helt prisbasbelopp avrundat uppåt). Denna gräns gäller från 2018 och någon 

retroaktiv justering har inte gjorts. Tidigare år har gränsen varit ett halvt prisbasbelopp (2017 var ett 

halvt prisbasbelopp 22 400 kronor).  

Vid bedömning av om en anskaffning ska bokföras som kostnad eller investering används varje enskilt 

objekts anskaffningsvärde som grund, även vid köp som är ett led i en större inventarieanskaffning. 

Regeln tillämpas i princip även vid anskaffning av inventarier med ett naturligt samband men här finns 

undantag för samband som är så starka att flera inventarier är nödvändiga för investeringens behov.  
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Om- och tillbyggnad av byggnad samt nybyggnation redovisas som anläggning om åtgärdens utgift 

överstiger 600 000 kronor. Om underhållsåtgärder, som i normalfallet kostnadsbokförs direkt, sker i 

samband med om- och tillbyggnader ingår dessa i investeringens anskaffningsvärde precis som vid 

nybyggnation. Utbyte av komponenter enligt komponentmodellen kan ha lägre belopp. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar består av IT-system och programvarulicenser som upphandlats. I den mån IT-

system utvecklas internt betraktas dessa inte som tillgångar utan de kostnadsförs. 

Förutsättningen för att IT-system och programvarulicenser ska hanteras som en investering och 

bokföras som en tillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 500 000 kronor och att nyttjandeperioden 

är mer än tre år. 

Omsättningstillgångar 

Lager och förråd 

Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 

Undantag från detta gäller läkemedelslager på Sjukhusapoteket vilket värderas till genomsnittliga 

anskaffningsvärden. 

Finansiella omsättningstillgångar 

Region Jönköpings läns samtliga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel i aktiefonder, räntefonder och alternativa placeringar 

som fastigheter som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas enligt verkligt 

värde.  

Finansiella placeringar avseende rörelsemedel i räntebärande instrument där syftet är inlösen vid 

förfallotillfällena värderas till anskaffningsvärdet.  

Skulder och avsättningar 

Pensionsskuld/avsättning 

Region Jönköpings län använder RKR R10 avseende värdering och upplysningar av 

pensionsförpliktelser. Här framgår att värdering av pensionsförpliktelser inklusive löneskatt ska göras 

med tillämpning av vid varje tidpunkt gällande RIPS, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. Dessa 

riktlinjer uppdaterades 2021 där modellen för genomsnittliga livslängden förändrades till att baseras på 

ett kommunalt bestånd samt ändrad metod till så kallad ekonomisk dödlighet. Detta för att få en högre 

precision i skattningen av pensionsskulden då måttet beaktar skillnad i dödlighet mellan låg- och 

höginkomsttagare. Denna ändring medförde för Region Jönköpings län en ökad pensionsavsättning 

2021 med 476 miljoner kronor inklusive löneskatt. 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning LKBR, 5 kap. 4 § och 6 kap. 4 §, ska regionens 

pensioner i bokslutet redovisas enligt den så kallade blandmodellen, då pensionsförmåner intjänade 

före 1998 inte ska tas upp som skuld eller avsättning. 

Region Jönköpings län beslutade från och med årsredovisningen 2008 att införa en mer rättvisande 

pensionsredovisning, så kallad fullfondering, vilket innebär att balansräkningens skuldsida även 

innehåller pensioner intjänade före 1998. De årliga utbetalningarna av pensioner intjänade före 1998 

inklusive löneskatt minskar balansräkningens pensionsavsättning. I resultaträkningen redovisas 

värdesäkring med mera av det totala pensionsåtagandet som en finansiell kostnad. 
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Den finansiella analysen och årsredovisningens finansiella rapporter omfattande resultat- och 

balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning och nyckeltal är upprättade enligt rättvisande 

pensionsredovisning (fullfondsmodellen).  

För att uppfylla lagens krav anges i årsredovisningen även en resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys och driftredovisning enligt blandmodellen. Även noter som skiljer sig från 

fullfondering redovisas enligt blandmodellen. Redovisningen enligt blandmodellen följer 

värderingsprinciperna enligt rekommendation R10. Hur blandmodellsredovisningen påverkats framgår 

av not 33 till not 36. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas i enlighet med rekommendation 

R10 som avsättning, när det är troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte har börjat 

utbetalas, redovisas som ansvarsförbindelse och de framgår av not 25. De förtroendevaldas intjänade 

ålderspensioner/ livränta redovisas som avsättning från 2014. 

Leverantörsskulder i utländsk valuta 

Leverantörsskulder i utländsk valuta värderas till fakturadatumets gällande valutakurs. Eventuell 

avvikelse från denna kurs redovisas som valutadifferens vid utbetalningstillfället. Någon omräkning 

enligt kursen på balansdagen sker inte enligt väsentlighetsprincipen.  

Skuld till personalen 

Region Jönköpings läns skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, 

jour och beredskap samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift har värderats och redovisats som 

kortfristig skuld enligt löneläget och gällande arbetsgivaravgifter per den 31 december 2022. Timlöner 

som tjänas in redovisas under nästkommande månad då lönen betalas, i enlighet med 

konsekvensprincipen.  

Övriga avsättningar och ansvarsförbindelser 

Avsättningar och ansvarsförbindelser regleras i Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 

R9.  

2016 gjordes avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur järnväg. Region Jönköpings läns 

andel utgör 32,3 miljoner kronor, vilken kostnadsfördes 2016. Trafikverket rekvirerade 50 procent vid 

byggstart varför den ingående avsättningen motsvarade 16,1 miljoner kronor enligt not 21. Under 

2019 slutbetalades detta till Trafikverket varför avsättningen upplöstes. 

Region Jönköpings läns avsättningar avser därför endast pensioner samt särskild löneskatt enligt not 

20 enligt fullfondering och not 36 enligt blandmodell. 

Region Jönköpings läns ansvarsförbindelser framgår av not 24-26 samt av balansräkningen enligt 

blandmodell. 

Sammanställda räkenskaper och kommunala koncernen 

Enligt LKBR 11 kap. 12 § ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om koncernen.  

I särskilt avsnitt redovisas de juridiska personer som ingår i Region Jönköpings läns koncernföretag 

samt andra samägda organisationer. För dessa redovisas ägarandelar, verksamhetsbeskrivning och 

nyckeltal. 

Enligt LKBR 12 kap. 2 § behöver sammanställda räkenskaper inte upprättas om samtliga kommunala 

koncernföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse för regionen. 

Region Jönköpings läns engagemang i dessa bolag, stiftelser, Kommunalförbund eller 

Samordningsförbund är av den omfattningen att sammanställda räkenskaper inte tillför väsentlig 

information. 
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Not 2. Uppskattningar och bedömningar 

Utöver de vanliga bedömningarna avseende ej slutjusterade statsbidrag som läkemedelsbidrag 

inklusive rabattavdrag, som framgår av redovisningsprinciperna, så finns även för 2022 fordringar som 

avser pandemirelaterade bidrag, som provtagningsersättning samt vaccinationsersättningar som betalas 

med eftersläp. Dessa är värderade enligt utförda volymer och statistik från Folkhälsomyndigheten och 

framgår av not 16.  

Regionen har i övrigt inga fordringar på riktade statsbidrag avseende överenskommelser. Regionen 

ska senast 31 mars 2023 till Kammarkollegiet lämna en kortfattad ekonomisk redovisning av hur vissa 

av de beviljade statsbidragen har använts. Alla rekvirerade eller på annat sätt erhållna riktade 

statsbidrag avseende 2022 har intäktsförts på 2022. Någon uppskattning av beloppet har därför ej 

behövt ske. Bedömningen är att erhållna medel utnyttjats till avsett ändamål. 

  
   

  
Not 3 Verksamhetens intäkter   2020   2021   2022 

Ersättning från patienter - öppen hälso- och sjukvård   121,1   127,4   138,5 

Ersättning från patienter - sluten hälso- och sjukvård   17,5   18,5   17,4 

Ersättning från patienter - tandvård   148,2   159,1   151,2 

Ersättning från patienter - övriga   15,1   16,5   18,3 

Ersättning från trafiken - biljettintäkter    252,2   252,6   332,2 

Försäljning av hälso- och sjukvård   236,0   258,7   298,1 

Försäljning av tandvård   81,5   90,4   81,8 

Försäljning av regional utveckling   139,0   149,0   143,3 

Försäljning av material/varor   165,9   159,5   179,0 

Försäljning av tjänster   426,6   456,3   654,3 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten   1 327,9   1 757,8   1 230,4 

Offentliga investeringsbidrag  0,0  2,4   3,1 

Övriga specialdestinerade bidrag    58,1   73,5   92,9 

Övriga intäkter, inklusive vinst vid försäljning av fastigheter och 
inventarier   62,1   59,2 

  

50,5 

Summa verksamhetens intäkter   3 051,3   3 580,9   3 391,1 

        

Not 4 Verksamhetens kostnader   2020   2021   2022 

Löner   4 789,5   5 128,9   5 147,5 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar   1 472,5   1 561,0   1 563,6 

Pensionskostnader   447,4   792,5   540,1 

Kostnad för särskild löneskatt   113,6   198,5   139,9 

Övriga personalkostnader   69,5   74,3   124,1 

Kostnader för köpt verksamhet med mera    3 353,9   3 857,5   4 054,9 

Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen)  
inkl rabatter och Apodos   1 250,6   1 289,2 

  

1 380,2 

Övriga verksamhetskostnader   2 142,1   2 258,1 
  

2 406,1 

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar   13 639,0    15 160,0     15 356,4 

 

     

Not 5 Avskrivningar     

Anläggningstyper   2020 2021 2022 

- Immateriella tillgångar IT-system/program   14,9 14,9 10,6 

- Byggnader och markanläggningar   196,3 217,4 253,7 

- medicinteknisk, tandteknisk och övrig IT-utrustning   126,5 148,0 163,0 

- bilar, transportfordon   41,2 43,7 47,7 

- övriga inventarier   26,6 27,9 27,6 

Summa   405,6 451,9 502,5 
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Not 8 Finansiella intäkter 2020   2021   2022 

Utdelning på aktier och andelar  35,5   16,5   13,4 

Ränteintäkter 70,2   80,9   95,6 
Realiserad vinst vid försäljning av finansiella 
omsättningstillgångar 17,1   415,3   76,2 

Orealiserad vinst verkligt värde finansiella omsättningstillgångar 190,9   401,7   0,0 

Realiserade valutakursvinster 0,3   0,1   0,3 

Övriga finansiella intäkter  11,3   12,2   18,1 

Summa finansiella intäkter 325,4   926,7   203,6 

 

 
 

                               

Not 11 Immateriella anläggningar 2020   2021   2022 

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar           

Ingående Anskaffningsvärde 258,3   243,3   240,2 
Inköp 6,7   16,1   10,8 

Försäljningar 0,0   0,0   0,0 

Utrangeringar -21,8   -19,2   -32,7 

Överföringar 0,0   0,0   0,0 

Utgående anskaffningsvärde 243,3   240,2   218,3 

Ingående ackumulerade avskrivningar -219,1   -212,2   -207,9 

Not 6 Skatteintäkter 2020   2021 2022  

Preliminära skatteintäkter innevarande år 9 327,3  9 363,9 9 830,6 

Prognos slutavräkning innevarande år -139,6  241,0 248,2 

Slutreglering av skatteintäkter föregående år: -43,5   39,2 71,1 

Slutjustering av skatteintäkter två år före i år: 0,1   0,1 0,0 

Summa 9 144,2   9 644,1 10 149,9 
 
Skatteunderlagsutveckling (i procent) 2021 

 
2022   Ackumulerat   

                                                  

Budget  3,2  * 4,2 * 7,5 
                                                  

Utfall/prognos  5,3  ** 5,2 *** 10,8 
                                                  

Budgetavvikelse 2,1    1,0   3,2 
                                                  

                                                  

 * SKR:s bedömning för riket 2021 och 2022 
 ** Slutligt taxeringsutfall för riket 2021, Skatteverket, december 2022 
 *** Av SKR i december 2022 bedömd genomsnittlig ökning i riket 

 

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning  2020 2021 
 

2022 

Inkomstutjämning, bidrag 1 774,2 1 830,6  2 014,0 

Kostnadsutjämningsavgift -93,0 -80,3  -83,6 

Regleringsavgift/bidrag* -86,8 252,9  240,7 

Läkemedelsbidrag 1 065,3 1 139,8  1 181,1 

Generella bidrag från staten:      

Stöd avseende flyktingsituationen 25,6 0,0  0,0 

Tillfälligt stöd ökad kostnad finansiering 0,0 0,0  3,2 
                                          

Extra stöd till följd av pandemin 343,2 0,0  0,0 
                                          

Kompensation för periodiseringsfond 12,6 0,0  0,0 
                                          

Krisstödsbidrag 12,3 0,0  0,0 
                                          

Summa 3 053,5 3 142,9 
 

3 355,3 
                                          

Not 9 Finansiella kostnader 2020   2021   2022 

Transaktionskostnader i betalningssystem, samt övriga finansiella 
kostnader 2,9   4,9   4,5 

Realiserad förlust vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar 21,2   90,8   53,0 

Orealiserad förlust av finansiella omsättningstillgångar 95,5   0,0   725,4 

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0,0  0,0  7,1 

Realiserade valutakursförluster 0,1   0,2   0,7 

Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt 297,9   313,1   257,0 

Summa finansiella kostnader 417,6   408,9   1 047,6 

            

Summa finansnetto not 8 minus not 9 -92,3   517,8   -844,0 
 
      

Not 10 Extraordinära poster        
Inga extraordinära poster finns för 2020, 2021 eller 2022 
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Försäljningar 0,0   0,0   0,0 

Utrangeringar 21,8   19,2   32,7 

Överföringar 0,0   0,0   0,0 

Årets avskrivningar -14,9   -14,9   -10,6 

Utgående ackumulerade avskrivningar -212,2   -207,9   -185,7 

Utgående redovisat värde 31,1   32,3   32,5 

      

Not 12 Byggnader och mark 2020   2021   2022 

Ingående Anskaffningsvärde 8 088,3   8 582,3   8 868,1 

Inköp 494,0   306,0   307,0 

Försäljningar 0,0   0,0   0,0 

Utrangeringar 0,0   -20,2   -19,9 

Överföringar 0,0   0,0   0,0 

Utgående anskaffningsvärde 8 582,3   8 868,1   9 155,3 

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 862,5   -4 058,9   -4 262,9 

Försäljningar 0,0   0,0   0,0 

Utrangeringar 0,0   13,4   10,1 

Överföringar 0,0   0,0   0,0 

Årets avskrivningar -196,3   -217,4   -253,7 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 058,9   -4 262,9   -4 506,5 

Utgående redovisat värde 4 523,4   4 605,2   4 648,8 
 

Not 13 Maskiner och Inventarier 2020   2021   2022 

Ingående Anskaffningsvärde 2 388,4   2 580,7   2 665,4 

Inköp 356,1   259,8   211,2 

Försäljningar -72,5   -10,6   -4,9 

Utrangeringar -91,3   -164,5   -275,4 

Överföringar 0,0   0,0   0,0 

Utgående anskaffningsvärde 2 580,7   2 665,4   2 596,3 

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 388,9   -1 465,1   -1 510,4 

Försäljningar 29,2   10,6   3,8 

Utrangeringar 89,0   163,6   270,0 

Överföringar 0,0   0,0   0,0 

Årets avskrivningar -194,3   -219,6   -238,3 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 465,1   -1 510,4   -1 474,9 

Utgående redovisat värde 1 115,6   1 155,0   1 121,4 
 

 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 
inklusive långfristiga fordringar 2020   2021   2022 

Ingående värde RJL Älghunden 4 AB, aktier 137,436   302,436   298,005 
Ingående värde Tågdepån i Nässjö AB, aktier 0,000   0,050   3,550 
Ingående värde Jönköping Airport AB 0,000  0,000  0,000 

Årets investeringar bussdepån 165,000   -4,431   0,000 

Årets investeringar tågdepån 0,050   3,500   0,000 

Årets investeringar flygplatsen 0,000  0,000  9,100 

Årets nedskrivningar flygplatsen 0,000  0,000  -7,100 
Utgående värde RJL Älghunden och tågdepån aktier som 
anses som investeringar enligt kassaflödesanalysen 302,486  301,555  303,555 

TvNo Textilservice AB, aktier 1,470   1,470   1,470        

Almi Företagspartner Jönköping AB, aktier 0,490   0,490   0,490        

Bostadsbyggen i Jönköping AB, aktier 1,000   1,000   1,000        

Smålands Turism AB, aktier 0,588   0,594   0,594        
Kust till kust AB, aktier 0,015  0,015  0,015        

Samtrafiken i Sverige AB, aktier 0,030  0,030  0,030        

Inera AB, aktier 0,005   0,005   0,005        

AB Transitio, aktier 1,000   1,000   1,000        

LFF Service AB, aktier 0,001   0,001   0,001           

Andelar i bostadsrättsföreningar 0,127   0,127   0,127           

Andel i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 49,743   49,743   49,743           

Övriga andelar 3,364   3,753   4,163           

Summa aktier och andelar som anses som finansiering 
enligt kassaflöde 57,833   58,228   58,643 

          

Övriga långfristiga fordringar 5,369   24,643   23,678           

Summa aktier, övriga andelar och långfristiga fordringar 
som anses som finansiering enligt kassaflöde 63,202  82,871  82,322           

Summa finansiella anläggningstillgångar inklusive 
långfristiga fordringar 365,688   384,426   385,877 
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Not 15 Förråd 2020   2021   2022 

Sjukhusapoteket 23,3   21,0   21,2 

Materialförsörjningsförråd 52,5   71,2   61,0 

Materialförråd Regionfastigheter 1,9   2,0   2,6 

Tekniska hjälpmedel, Hjälpmedelscentralen 9,6   11,6   11,4 

Tekniska hjälpmedel, Ortopedklinikerna 7,6   8,0   7,9 

Hörhjälpmedel 3,1   2,9   3,9 

Synhjälpmedel 0,8   0,8   0,8 

Bränsleförråd Regionfastigheter 2,9   2,8   5,3 

Råvaruförråd Naturbruken 2,5   2,2   3,6 

Husdjur Naturbruken 4,0   4,5   5,4 

  108,3   127,0   123,3 

 

Not 16 Kortfristiga fordringar 2020   2021   2022 

Fordran på staten avseende riktade statsbidrag inom hälso- och 
sjukvården 216,0   117,2   19,9 

Fordran på staten avseende läkemedelsbidrag 185,2   197,9   203,4 

Övriga fordringar på staten och Försäkringskassan  107,2   202,3   124,2 

Kund-och vårdavgiftsfordringar 161,1   252,4   237,1 

Övriga kortfristiga fordringar  3,5   3,0   4,5 

Förutbetalda kostnader 280,7   293,9   320,9 

Upplupna skatteintäkter (positiv avräkning) 0,0   241,0   560,2 

Övriga upplupna intäkter 64,3   91,1   103,1 

Summa  1 018,0   1 398,8   1 573,3 

 
Not 17 Kortfristiga placeringar 2020   2021 2022 

Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel marknadsnoterade 
aktiefonder 1 235,8   1 203,9 1 838,5 
Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel marknadsnoterade 
ränteobligationer 3 098,0  3 264,0 3 540,1 

Egen förvaltning, placeringar pensionsmedel alternativa investeringar 50,0   100,3 129,1 

Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel likvida medel * 0,0   345,9 11,4 

Orealiserade värdeförändringar pensionsmedel enligt redovisning 1 103,8   1 505,5 780,2 

Summa pensionsmedelsplaceringar 5 487,6   6 419,7 6 299,1 

Egen förvaltning, rörelseplaceringar alternativa investeringar 1 901,9   2 796,1 2 749,8 

Summa rörelseplaceringar 1 901,9   2 796,1 2 749,8 

Summa kortfristiga placeringar 7 389,5   9 215,8 9 049,0 

* Pensionsmedel likvida medel är från och med 2021 omförda från kontogruppen Kassa och bank i not 18 och ingår nu i not 17 

     

Not 18 Kassa och bank 2020 2021 2022 

Bank pensionsmedel * 143,9 0,0 0,0 

Kassa, bank 725,2 415,7 792,5 

Summa Kassa, Bank 869,1 415,7 792,5 

Summa finansiella placeringar och kassa, bank (not 17 + not 18) 8 258,6 9 631,5 9 841,5 

* Bank pensionsmedel är från och med 2021 omförda till kontogruppen Kortfristiga placeringar och ingår i not 17     

  

Not 19 Eget kapital 2020   2021   2022 

Ingående eget kapital  2 306,9   3 437,4   4 711,4 

Årets redovisade resultat enligt fullfondering 1 112,1   1 274,0   193,2 

Justering årets resultat till följd av ändrad redovisningsprincip 18,3   0,0   0,0 

Utgående eget kapital enligt fullfondering 3 437,4   4 711,4   4 904,6 

 

Not 20 Avsättningar för pensioner/pensionsåtagande 2020 2021 2022 

Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, 
visstidspension och löneskatt 9 007,9 9 153,9 9 705,7 

Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension exkl löneskatt 178,9 251,1 237,0 

Nyintjänade efterlevandepensioner exkl löneskatt 6,6 2,3 3,4 

Nyintjänad PA-KL-pension exkl löneskatt 5,7 12,0 9,6 
Nyintjänad ålders- och efterlevandepension förtroendevalda enligt PBF 
och OPF 2,6 2,3 0,3 
Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension eller 
visstidspension exkl löneskatt 1,2 1,6 8,5 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt 239,7 118,4 206,8 
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Övrig post exkl löneskatt -0,2 1,2 1,2 

Pensionsutbetalningar exkl löneskatt -317,1 -327,4 -337,5 

Förändring av löneskatt  28,5 14,9 31,4 

Ändring av försäkringstekniska grunder inkl löneskatt * 0,0 475,6 0,0 
Utgående avsättning inklusive särskild avtalspension och 
visstidspension 9 153,9 9 705,7 9 866,5 

Aktualiseringsgrad för ovanstående pensionsförpliktelser är respektive år 98,0% 98,0% 98,0% 
 
Utöver avsättningarna finns också kortfristig skuld avseende avgiftsbestämd Ålderspension (tidigare individuell del) till de 
anställda, vilken framgår av not 23. 
2002 bytte Hälsohögskolan huvudman. I samband med detta tryggades deras pensioner genom inbetalning till 
försäkringsbolaget SPP 
numera KPA 
 
Jönköpings länstrafik AB tryggade 2008 sina pensioner hos KPA. Denna försäkring kvarstår även efter 2012 då länstrafiken  
införlivades i Landstinget. 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 40,8 40,8 42,1 

Pensionskapitalets värde exklusive överskottsfond 53,8 52,4 50,4 

Överskottsfondens värde 3,5 5,0 0,9 
 

Not 21 Övriga avsättningar 2020 2021 2022 

Ingående avsättning 0,0 0,0 0,0 

Utgående avsättning  0,0 0,0 0,0       

          

          

Not 22 Långfristiga skulder 2020 2021 2022 

Ingående långfristig skuld avseende förutbetalda investeringsbidrag 66,7 45,5 49,5 

Investeringsbidrag enligt årets kassaflödesanalys* 1,0 7,7 1,7 

Direkt intäktsförda privata investeringsbidrag -1,0 0,0 0,0 

Intäktsförda tidigare års privata investeringsbidrag till följd av ändrad 
redovisningsprincip -18,1 -0,7 0,0 

Intäktsförda investeringsbidrag i takt med investeringarnas nyttjande 
(minskning av lång skuld enligt kassaflödesanalys) -3,1 -2,5 -3,1 
Under året använda investeringsbidrag som erhållits tidigare år (minskning 
av lång skuld enligt kassaflödesanalys) 0,0 -0,5 0,0 
Utgående långfristig skuld avseende förutbetalda offentliga 
investeringsbidrag 45,5 49,5 48,1 
*Investeringsbidrag respektive år avser:  
  2022 avser laddinfrastrukturbidrag från Naturvårdsverket 1,7 mnkr 
  2021 avser solpanelsbidrag Boverket på 7,1 mnkr, Linköpings universitet till läkarlinjen 0,1 mnkr, samt Frysbidrag 0,5 mnkr 
  2020 avser 1,0 miljon kronor privat bidrag avseende solpaneler 
    

 

 

Not 23 Kortfristiga skulder 2020 2021 2022 

Förutbetalda skatteintäkter (negativ avräkning) 262,5 100,4 0,0 

Leverantörsskulder 915,5 1 023,6 1 180,6 
Upplupna arbetsgivaravgifter, sjukförsäkringsavgifter, källskatt, löneskatt, 
mervärdesskatt och energiskatt 532,8 528,3 530,5 

Skuld till personalen (löner, semester, jour och komp) 425,7 454,3 437,9 

Individuell del / Avgiftsbestämd ålderspension 206,2 217,5 228,0 
Återbetalning läkemedelsbidrag avseende vinst/förlustdel samt statens 
del av rabattåterbäring 

45,6 
 

47,5 
 

39,6 
 

Övriga förutbetalda intäkter * 245,3 301,5 315,5 

Övriga upplupna kostnader 150,3 194,3 175,3 

Summa 2 783,8 2 867,6 2 907,4 

* Övriga förutbetalda intäkter avser:       

- Arbete mot våld i nära relationer 0,9 0,0 0,0 

- Vaccination covid 19 12,3 0,0 0,0 

- Ökad läkarkompetens i äldreomsorgen 0,0 7,3 0,0 

- Bemanningsmoms  1,0 0,0 0,0 

- Kömiljard bonusåterbetalning 0,0 0,0 1,1 
- Hälso- och sjukvårdens arbete civilt försvar, försörjningsberedskap 
läkemedel 0,0 0,0 17,0 

 -Frisktandvård 3,2 3,3 3,4 

 -hyresintäkter 4,1 4,4 5,0 

- utmärkelser/priser 0,1 0,0 0,0 

- förutbetalda intäkter buss och tåg, länstrafiken 22,1 21,0 24,4 

- förutbetalda projektmedel Kommunal utveckling 110,0 160,7 169,3 

- Naturbruksgymnasiernas ackumulerade resultat, skuld till kommunerna 14,8 13,1 14,3 

- övriga, främst villkorade projektbidrag samt sjukvårdsregionala medel 76,8 91,8 80,9 

Summa 245,3 301,5 315,5 
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Not 24 Panter och därmed jämförliga säkerheter 2020 2021 2022 

Smålands Turism AB 2,0 2,0 2,0 
RJL Tågdepån Nässjö AB inkl moderbolagsborgen till NCC 
Sverige AB för tågdepån (63,0) 722,2 722,2 663,0 
 
TvNo Textilservice AB, 49 procent av pensionsandel 14,5 12,7 12,1 
Transitio, garanterat av Region Jönköpings län enligt 
proprieborgen efter regress * 30,7 185,3 244,5 

Summa 769,4 922,2 921,5   

* Borgensbeloppet är baserat på vad regionen garanterat för egna tåg, av Transitios skuld.  
   Regionen har beslutat att ge AB Transitio i uppdrag att avropa regionaltågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter 
och strategisk 
   utrustning samt ingått borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 990 miljoner kronor 
avseende 
   spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. 
   I borgensbeloppet på 244,5 mnkr ovan ingår 220,4 mnkr för hittills anskaffade tåg i enlighet med uppdraget. 

  
  
  

  

Regionen är som försäkringstagare delägare i LÖF Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Enligt § 5 i bolagsordningen 
gäller att  "Delägarna svarar som juridiska personer var för sig för bolagets förbindelser, envar till ett belopp motsvarande 10 
gånger den premie han har haft att erlägga under det år förlusten uppkommit".  
För Region Jönköpings län skulle detta motsvarat 527 miljoner kronor 2022. 

  
  
  
 

  

     

Not 25 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna  
eller avsättningarna 2020 2021 2022 

Visstidspensioner enligt PBF, förtroendevalda inklusive löneskatt 16,1 16,9 13,2 

Avgångsersättning enligt PBF, förtroendevalda inklusive arbetsgivaravgift 0,0 0,0 0,0 
Omställningsstöd enligt OPF-KL, förtroendevalda inklusive 
arbetsgivaravgift 9,8 9,1 9,1 

Summa 26,0 26,0 22,4 

        

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF 5 5 4 

Antal förtroendevalda med rätt till avgångsersättning enligt PBF 0 0 0 

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL 10 9 9 
 

    

  

  

Not 26 Övriga ansvarsförbindelser 2020 2021 2022 

Trafikverket* 200,0 200,0 200,0 

-Jönköpings, Värnamo och Vaggeryds kommuner -100,0 -100,0 -100,0 

Netto regionens medfinansieringsandel Trafikverket 100,0 100,0 100,0 
 
* Regionfullmäktige beslutade 2017 att godkänna överenskommelse (avsiktsförklaring) med Trafikverket avseende 
sam- och medfinansiering av elektrifiering av det så kallade Y:et med nybyggnation Byarum-Tenhult på totalt 500 
miljoner kronor.  
300 miljoner kronor samfinansieras (statliga medel) av regional transportplan 2018-2029 och 200 miljoner kronor 
garanteras i medfinansiering av regionen. Den regionala medfinansieringen fördelas mellan regionen och berörda 
kommunerna Jönköping, Värnamo och Vaggeryd där kommunerna står för hälften.  
Under förutsättning av medfinansieringsavtal/genomförandeavtal med Trafikverket innebär det en kostnad för 
medfinansiering för regionen med netto 100 miljoner kronor.  

Not 27 Justering för ej rörelselikvidpåverkande poster 2020 2021 2022 

- ej rörelselikviditetspåverkande återinvesterad realiserad 
pensionsmedelsavkastning -71,4 -386,5 -104,8 

- ej rörelselikviditetspåverkande orealiserad kursförändring pensionsmedel -95,4 -401,7 725,4 

+ ej likviditetspåverkande avskrivningar 405,6 451,9 502,5 

+ ej likviditetspåverkande avsättningar  540,0 958,7 580,1 

-ej likviditetspåverkande investeringsbidrags nyttjande  -3,8 -3,7 -1,4 

Summa ej rörelselikvidpåverkande poster 774,9 618,7 1 708,9 
 

 

Not 28 Realisationsvinster/förluster vid avyttring av 
anläggningstillgångar 2020   2021   2022 

Reavinst vid försäljning av inventarier -3,9   -1,7   -1,9 

Reaförlust vid utrangering av fastigheter 0,0   6,9   10,2 

Reaförlust vid försäljning av inventarier 0,4   0,0   0,0 

Reaförlust vid utrangering av inventarier 2,4   0,9   4,9 
Summa realisationsvinster/förluster vid försäljning av 
anläggningar -1,1   6,1   13,1 
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Not 29 Försäljningspriser av sålda anläggningstillgångar 2020 
 

2021 
 

2022 

Fordon: traktorer, skogsmaskiner, jordbruksmaskiner, ambulanser,  
fyrhjulingar, åkgräsklippare och bilar m.m. 3,2 0,4 3,1 

Fordon: tåg 40,6 0,0 0,0 

Sjukvårdsutrustningar 3,0 1,3 0,0 

Summa försäljningssumma för sålda anläggningstillgångar 46,8 1,7 3,1 
 
 

Not 30 Leasing 2020   2021   2022 

Operationella leasingavtal           

Tåg - erlagd leasing/hyra under året 8,7   9,5   11,2 

       - förfallotidpunkt inom ett år 9,2   9,2   10,4 

       - förfallotidpunkt 1-5 år 36,6   36,9   41,6 

       - förfallotidpunkt senare än 5 år 18,3   9,2   0,0 

      

Tandteknisk utrustning - erlagd leasing/hyra under året 5,5   5,5   2,8 

                                        - förfallotidpunkt inom ett år 5,5   2,7   1,8 

                                        - förfallotidpunkt 1-5 år 2,3   4,5   0,0 

                                        - förfallotidpunkt senare än 5 år 0,0   0,0   0,0 

      

Medicinteknisk utrustning - erlagd leasing/hyra under året 9,9   9,5   8,8 

                                             - förfallotidpunkt inom ett år 8,6   5,8   6,5 

                                             - förfallotidpunkt 1-5 år 0,0   0,0   0,2 

                                             - förfallotidpunkt senare än 5 år 0,0   0,0   0,0 

      

Lokalhyror - erlagd leasing/hyra under året 95,2   114,4   124,1 

                    - förfallotidpunkt inom ett år 93,5   117,8   120,3 

                    - förfallotidpunkt 1-5 år 189,3   318,5   354,4 

                    - förfallotidpunkt senare än 5 år 97,8   352,3   450,9 

      

Varav koncerninterna lokalhyror under året     26,4 

                    - förfallotidpunkt inom ett år     28,0 

                    - förfallotidpunkt 1-5 år     111,0 

                    - förfallotidpunkt senare än 5 år     306,0 

      

Bilar flerårsleasing - erlagd leasing/hyra under året 12,3   12,7   15,6 

                                  - förfallotidpunkt inom ett år 12,9   14,7   15,1 

                                  - förfallotidpunkt 1-5 år 12,9   12,7   9,0 

                                  - förfallotidpunkt senare än 5 år 0,0   0,0   0,0 

      

Bilar korttidshyra - erlagd leasing/hyra under året 1,6   1,0   2,3 

Övrig leasing/korttidshyror 6,5   6,4   5,7 
 

 

Not 31 Upplysning om upprättade särredovisningar 2020   2021   2022 

Tandvårdens särredovisning RJL 2020/86   RJL 2021/137   RJL 2022/84 

Folkhögskolornas särredovisning     RJL 2022/84 

Upprättade särredovisningar finns diarieförda på ovanstående diarienummer           
 

 

Not 32 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision 2020   2021   2022 

Kostnader för räkenskapsrevision           

Sakkunnigt biträde 0,4   0,4   0,4 

Förtroendevalda revisorer och revisionskontoret 0,3   0,3   0,4 

Total kostnad för räkenskapsrevision 0,7   0,7   0,8 

            

Kostnader för övrig revision           

Sakkunnigt biträde 0,5   1,1   2,3 

Förtroendevalda revisorer och revisionskontoret 3,2   3,3   3,5 

Total kostnad för övrig revision 3,8   4,4   5,8 

Total kostnad för revision 4,4   5,1   6,5 
 
 

Not 33 Verksamhetens kostnader enligt blandmodell 2020   2021   2022 

Löner 4 789,5   5 128,9   5 147,5 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 1 472,5   1 561,0   1 563,6 

Pensionskostnader 671,5   1 020,7   769,2 

Kostnad för särskild löneskatt 167,9   253,8   195,5 

Övriga personalkostnader 69,5   74,3   124,1 

245



 

159 
 

Kostnader för köpt verksamhet med mera 3 353,9   3 857,5   4 054,9 

Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen) 1 250,6   1 289,2   1 380,2 

Övriga verksamhetskostnader 2 142,1   2 258,1   2 406,1 
Summa verksamhetens kostnader exklusive 
avskrivningar enligt blandmodellen  13 917,5   15 443,5   15 641,1 

 

 

Not 34 Finansiella kostnader enligt blandmodell 2020   2021   2022 

Transaktionskostnader i betalningssystem, samt övriga finansiella 
kostnader 2,9   4,9   4,5 
Realiserad förlust vid försäljning av finansiella 
omsättningstillgångar 21,2   90,8   53,0 

Orealiserad förlust av finansiella omsättningstillgångar 95,5   0,0   725,4 

Realiserade valutakursförluster 0,1   0,2   0,7 

Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt 121,6   79,3   131,9 

Summa finansiella kostnader enligt blandmodell 241,4   175,2   922,6 

Summa finansnetto enligt blandmodell 84,0   751,6   -719,0 
 

 

Not 35 Eget kapital enligt blandmodell 2020   2021   2022 

Ingående eget kapital  6 901,1   7 929,4   9 153,5 

Årets redovisade resultat enligt blandmodell 1 009,9   1 224,2   33,6 
Justering årets resultat till följd av ändrad 
redovisningsprincip 18,3   0,0   0,0 

Utgående eget kapital enligt blandmodell 7 929,4   9 153,5   9 187,2 
 

 

Not 36 Avsättningar för pensioner enligt blandmodell 2020   2021   2022 

Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, 
visstidspension och löneskatt 4 413,7   4 661,9   5 263,6 

Pensionsutbetalningar exkl löneskatt -93,0   -99,2   -108,4 

Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension exkl löneskatt 193,8   267,6   250,3 
Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension 
eller visstidspension exkl löneskatt 1,2  1,6  8,5 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt 97,9   63,8   106,2 

Övrig post exkl löneskatt -0,2   1,2   1,2 

Förändring av löneskatt  48,5   57,0   62,5 

Ändring av försäkringstekniska grunder inkl löneskatt * 0,0   309,6   0,0 

Utgående avsättningar för pensioner enligt blandmodell 4 661,9   5 263,6   5 583,9 

            
Utgående avsättningar enligt blandmodell uppdelat per 
förmån 2020   2021   2022 

Individuell del för 1998 och 1999 177,8   175,8   172,4 

Förmånsbestämd Ålders Pension  3 469,0   3 950,9   4 208,8 

Pension till efterlevande 16,1   14,8   14,7 

PA-KL pensioner 41,0   51,6   57,6 

GP / SÅP / SAP / VP / PBF / OPF** 47,8   42,8   40,3 

Särskild löneskatt 910,2   1 027,6   1 090,2 
Förändrad avsättning avseende försäkringstekniska grunder 
inklusive löneskatt *           

Summa  4 661,9   5 263,6   5 583,9 

** GP är Garantipensioner/SÅP är Särskilda Ålderspensioner/SAP är Särskilda Avtalspensioner /          

 VP är Visstidspensioner/PBF och OPF avser ålderspension- och livränta för förtroendevalda         
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HÅLLBARHETSÅRET I KORTHET 
I vårt hållbarhetsprogram för 2021-2025 tar vi nya kliv framåt för att bli ännu bättre – 
mot visionen För ett bra liv i en attraktiv region. 

 

 

 

  

Bra byggmaterial 
Vi använder 76 % 
A/B-klassade material 
enligt Sunda Hus. 

 

 
2 650  MWh  
egen solel. 

*Begreppet Hbtqipersoner är ett samlingsbegrepp som innefattar homo och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation. 

77 % av länets invånare har högt 
förtroende för hälso- och sjukvården. 
 

71 % av länets invånare uppfattar  
att vården ges på lika villkor. 
 

17 nya verksamheter blev 
HBTQI*-diplomerade 

under året. 

17 

2015-2025 ska 
vi egenfinansiera 
våra investeringar 
till minst 100%. 

138 % 
Egen- 

finansiering 

Jämställdhet ska genomsyra  
vår verksamhet ur alla aspekter 
och är en viktig del av vår 
personalpolitik. 

Ledningsgrupp: 41 % män, 59 % kvinnor  

Medarbetare: 20 % män, 80 % kvinnor  
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Klimatsmart busstrafik  
100 % förnybar energi i stadstrafiken. 
92 % förnybar energi i regionbusstrafiken.  
Totalt 51 el-, 136 biogas- och 87 HVO/RME-bussar. 

Vi är bästa region i Sverige på att prioritera 
svenska och ekologiska livsmedel: 
- Ekologiska livsmedel 61 %. 
- Svenskt kött, mejeri och ägg 84 %. 
- Svensk frukt, bär, grönsaker och potatis 43 %. 

17 % 
Vi har minskat vår 

direkta klimatpåverkan 
med 17 % mellan  
2019 och 2022. 

Plats 
2 

Patienternas 
helhetsintryck 

av primärvården. 

Totalt 202 laddplatser,  
varav 50 är publika. 

Möbelförråd 
1 229 möbler återanvändes.  
Ca 3,9 miljoner kr sparades. 
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SÅ HÄR ARBETAR VI MED 
HÅLLBAR UTVECKLING 
Varje dag, året om, inom alla Region Jönköpings läns verksamheter arbetar vi för att 
nå en hållbar utveckling. Vi har redan kommit långt i vårt hållbarhetsarbete. I vårt 
hållbarhetsprogram för 2021-2025 tar vi nya kliv för att bli ännu bättre. 
 

Vad är hållbar utveckling? 
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och rättigheter idag utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För att utvecklingen ska vara hållbar 
måste vi uppnå hållbarhet inom alla de tre dimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet – och säkerställa att de tre dimensionerna hela tiden samverkar. 

Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär att ta ansvar för hur vi använder planetens resurser. 
Vi kan bidra genom att använda våra resurser klokt, minimera utsläpp till luft och vatten, 
bevara biologisk mångfald och arbeta för en hållbar konsumtion, produktion och 
samhällsplanering. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett bra 
liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader – helt enkelt ett samhälle där människors lika 
värde står i centrum. Det kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella resurser på 
ett långsiktigt hållbart sätt. Vi arbetar för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 
utveckling där varje generation bär kostnaderna för den service som den generationen beslutar 
om och själv konsumerar.  

Hållbarhet i länet – styrkor och utmaningar 
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globali
seringen skapar goda förutsättningar för länet att bli långsiktigt hållbart och innovativt. 
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som investerar kapital och som 
utvecklar samhällen. För att attrahera människor är det av största vikt att skapa en öppen, 
inkluderande, jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö som ger möjligheter att 
kombinera ett bra boende med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, service, 
god hälsa, omsorg och fritid. Centralt är även tillgången till ren luft och rent vatten samt 
naturmiljöer som bidrar till biologisk mångfald samt goda upplevelse och besöksmiljöer. 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är en utmaning och helt avgörande 
för att säkra näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare och för att kunna 
möta välfärdens utmaningar. Klimatfrågan är en av världens största utmaningar där länet 
behöver arbeta aktivt. Framgångsfaktorer i det arbetet är bland annat en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, produktion av förnybar energi samt en ökande 
självförsörjningsgrad av livsmedel. För att säkerställa god tillgång till förnybar energi finns en 
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målsättning att bli ett klimatsmart plusenergilän. Det innebär bland annat att producera mer 
förnybar energi än vad som används i länet.  

Region Jönköpings län har en viktig roll i länets hållbarhetsarbete. Detta eftersom vi är en stor 
arbetsgivare som erbjuder service till en stor del av länets invånare, både vård och kollektiv
trafik, och genom att vi handlar upp stora mängder varor och tjänster. Vi är också en viktig 
aktör i arbetet med regional utveckling. I följande avsnitt beskrivs de mest relevanta styrande 
dokumenten och verktygen som används i Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete och de 
avgränsningar som gjorts när det gäller hållbarhetsprogram och hållbarhetsredovisning,  

Hållbarhetsstyrning och uppföljning 

Styrande dokument och verktyg 
Region Jönköpings läns budget med verksamhetsplan och flerårsplan formulerar vårt upp
drag med vision, värderingar, strategiska mål och mätetal för uppföljning. Hållbarhetspro
grammet för 20212025, som är en del av budgeten, sammanfattar hur vår organisation ska 
bidra till en hållbar utveckling och omfattar alla verksamheter som är finansierade av Region 
Jönköpings län. Uppföljning av hållbarhetsprogrammet görs tertial och årsvis i samband med 
uppföljning av budget med verksamhetsplan. Rapportering sker i Stratsys som är Region 
Jönköpings läns ITstöd för ledning och uppföljning. Varje år görs också denna hållbarhets
redovisning som en del av årsredovisningen. 

Region Jönköpings län är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 Där ingår 
bland annat att, i dialog med interna och externa intressenter, arbeta för att minska 
verksamhetens betydande miljöpåverkan samt hantera eventuella avvikelser. Särskilda rutiner 
finns för att göra riskanalyser gällande betydande miljöaspekter samt att rapportera avsteg 
från rutiner, bristande lagefterlevnad och förbättringsförslag.   

Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete berörs dessutom av ett antal länsstrategier och 
styrande dokument.  

• Regional utvecklingsstrategin (RUS)  Jönköpings läns samlade utvecklings och 
tillväxtarbete. 

• Regional strategi och handlingsplan för jämlik hälsa  hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete. 

• Trafikförsörjningsprogram  effektiv persontrafik och kollektivtrafik.  

Regionfullmäktige beslutade 2018 att Region Jönköpings län ska ha ambitionen att bli en 
MRregion (MR betyder mänskliga rättigheter). I hållbarhetsprogrammet för 20212025 anges 
att mänskliga rättigheter både är mål och medel vid utvecklingen av verksamheten. Sedan 
2021 pågår därför ett utvecklingsarbete för att införa rättighetsbaserade arbetssätt inom 
Region Jönköpings län, utifrån rättighetsprinciperna ickediskriminering, jämlikhet, 
delaktighet, inkludering, transparens och ansvar.  

I övrigt arbetar Region Jönköpings län i enlighet med FN:s barnkonvention och konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regionfullmäktige har också skrivit 
under CEMRdeklarationen (Council of European Municipalities and Regions), en europeisk 
deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå. Region Jönköpings län har beslutat om 
mål och riktlinjer för arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter och är även finskt 
förvaltningsområde (vilket innebär särskilda rättigheter för den sverigefinska minoriteten i 
länet).  
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Region Jönköpings län deltar aktivt i länets klimatråd och i länets Forum för social hållbarhet. 
Andra exempel på samverkansforum är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vättern
vårdsförbundet, Jönköpings läns luftvårdsförbund, Glokala Sverige, samverkan om Agenda 
2030 med Länsstyrelsen Jönköpings län, samt regionala och nationella nätverk kring områden 
som mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnrätt och hbtqifrågor.  

Organisation och ansvar för hållbarhetsprogram och 
hållbarhetsredovisning 
Hållbarhetsprogrammet och hållbarhetsredovisningen omfattar hela Region Jönköpings läns 
verksamhet. Genom ägardirektiv arbetar vi för att de bolag som vi är ägare i ska följa de delar 
i hållbarhetsprogrammet som är relevanta för dem. Förteckning av våra hel och delägda 
bolag finns i årsredovisningen (avsnitt Den kommunala koncernen). 

Regionfullmäktige, som är högsta beslutande organ, fastställer årsredovisning inklusive 
hållbarhetsredovisning samt hållbarhetsprogram. Regionfullmäktige avsätter medel för 
genomförandet av hållbarhetsprogrammet i samband med budget och verksamhetsplan med 
flerårsplan. Programmet kan revideras under programperioden.  

Regionstyrelsen verkställer besluten, leder och samordnar verksamheten samt följer regel
bundet upp att hållbarhetsprogrammet verkställs i alla verksamheter och återrapporteras till 
regionfullmäktige. Detta sker genom delårsrapporter och årsredovisning inklusive hållbarhets
redovisning.   

Regiondirektören ansvarar för att hållbarhetsprogrammet genomförs och har Region 
Jönköpings läns miljöchef, HRdirektör och folkhälsochef som stöd i arbetet. För att imple
mentera hållbarhetsprogrammet i hela vår verksamhet finns en digital hållbarhetsutbildning 
som alla anställda ska gå.  

Väsentlighetsanalys 
I samband med att hållbarhetsprogrammet för 20212025 togs fram genomförde vi ett antal 
intressentdialoger och uppdaterade vår väsentlighetsanalys. Eftersom hållbarhetsprogrammet 
har fokus på organisationens interna hållbarhetsarbete har det varit viktigt att inkludera 
medarbetare och politiker i arbetet. Vi har genomfört workshops och dialoger med cirka 200 
medarbetare samt med Länsstyrelsen i Jönköpings län, för att ta reda på vilka områden, mål 
och åtgärder som de tycker är viktiga. Våra 360 miljöombud har också erbjudits möjlighet att 
lämna synpunkter. En politisk referensgrupp med regionpolitiker har följt arbetet och gett 
inspel i processen och en mindre enkätundersökning har genomförts riktad till länets invånare.  

Intressenter 
Vi har löpande dialoger med våra intressenter i olika hållbarhetsrelaterade frågor och vi 
samverkar med länets kommuner, myndigheter, det civila samhället och näringslivet. Vi tar 
hänsyn till intressenternas synpunkter när vi tar fram olika planer och program. Det här är 
våra viktigaste intressenter och de hållbarhetsfrågor som de tycker är viktigast att vi som 
organisation arbetar med:  

Invånare vill ha bra, tillgängliga och säkra hälso och sjukvårdstjänster, få sina rättigheter 
tillgodosedda, ha en väl fungerande kollektivtrafik och ett brett kulturutbud.  

Medarbetare vill att vi är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare med goda arbetsför
hållanden. 
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Politiker vill, som ansvariga och uppdragsgivare, att verksamheten utvecklas väl och är 
attraktiv. De vill ha förutsättningar för att kunna fatta beslut och ta en aktiv roll för 
utvecklingen i länet. 

Studerande vill ha utbildningar som skapar goda förutsättningar för framtiden. Hälso
främjande arbets och studieförhållanden är också viktigt. 

Leverantörer vill att vi är en ansvarsfull upphandlare, med tydliga krav i upphandling och 
avtal, samt att vi har en konstruktiv dialog med dem. 

Samarbetspartners vill att vi tar en ledarroll för utvecklingen och att vi aktivt deltar i de 
satsningar som görs för en hållbar utveckling, både i och utanför länet. 

Framgångsfaktorer för hållbar utveckling 
Med utgångspunkt från vad intressenterna tycker är viktigt, har vi gjort en väsentlighetsanalys 
av de olika hållbarhetsfrågorna utifrån hur stor påverkan är och utifrån hur stora förutsätt
ningarna är att nå en förändring. Detta har resulterat i fyra framgångsfaktorer i hållbarhets
programmet för 20212025.  

1. Vi är till för alla – Vi är en socialt hållbar organisation, med människors lika värde i 
centrum. Vi bedriver en jämlik verksamhet med ett gott bemötande och är en del av en 
samhällsutveckling där länets invånare och patienter samt våra medarbetare upplever tillit, 
förtroende och delaktighet. 

Varför är det viktigt? Att skapa ett socialt hållbart samhälle är en grundläggande utgångs
punkt för mänskligheten, det vill säga att människor lever ett bra liv med god hälsa, utan 
orättvisa skillnader och att mänskliga rättigheter är tillgodosedda. Viktiga utgångspunkter är 
jämlikhet, jämställdhet och att människor känner tillit och förtroende till varandra och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi har ett lagstadgat ansvar att arbeta rättighetsbaserat för 
våra medarbetare, våra patienter och andra människor som vi arbetar tillsammans med, bland 
annat utifrån diskrimineringslagen, hälso och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen.  

2. Vi är klimatsmarta – Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat 
och bidrar till att Jönköpings län blir ett klimatsmart plusenergilän som producerar mer 
förnybar energi än vad vi använder. 

Varför är det viktigt? Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Att arbeta i 
linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är en 
mycket prioriterat fråga både globalt och lokalt. Region Jönköpings län äger ett stort antal 
fastigheter och fordon med stor möjlighet att påverka i positiv riktning. Vi behöver också 
planera och förebygga negativa effekter av den globala uppvärmningen. 

3. Vi bidrar till en sund livsmiljö – En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte 
bidrar till negativa miljö och hälsoeffekter. Vi väljer varor, kemiska produkter, livsmedel och 
läkemedel som gör så lite skada på miljö och hälsa som möjligt och vi främjar en hälsosam 
inom och utomhusmiljö. 

Varför är det viktigt? Hotet mot den biologiska mångfalden är ett stort globalt problem av 
samma vikt som klimathotet. Den stora användningen av farliga kemiska produkter är ett 
angeläget område. All produktion av varor innebär en omfattande negativ miljöpåverkan både 
till följd av utvinning av råvaror och i produktionsledet. Huvuddelen av vår miljö och klimat
påverkan sker via våra omfattande inköp av varor och tjänster. Genom att ställa hållbarhets
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krav finns därför stora möjligheter att påverka både den egna miljöbelastningen och 
marknaden i positiv riktning. 

4. Vi använder våra resurser klokt – Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters 
utveckling inte tar resurser från kommande generationer. Vi använder både naturliga och 
ekonomiska resurser på ett effektivt och hållbart sätt.  

Varför är det viktigt? I Sverige konsumerar vi som om det fanns fyra jordklot vilket är ohåll
bart. Det är av största vikt att minska användningen av nya produkter samt öka återanvänd
ning och återvinning, det vill säga att skapa en cirkulär ekonomi. Vår verksamhet har en 
omfattande användning av förbrukningsmaterial där vi har möjlighet att efterfråga produkter 
som tillverkats av återvunnet material. Det är också viktigt att begränsa våra avfallsmängder 
och vårt matsvinn. Då finanssektorn har stor indirekt miljöpåverkan är det också viktigt att 
ställa hållbarhetskrav i vår kapitalförvaltning. 

Agenda 2030  
Vårt hållbarhetsarbete kopplar an till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar 
utveckling, som FN:s medlemsländer antagit, se figur 1. I avsnitt Hållbarhetsarbete 2022 
redovisar vi i inledningen av respektive framgångsfaktor vilka globala mål som vi framför allt 
bidrar till. 

Figur 1 Illustration av de globala målen. 
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HÅLLBARHETSPROGRAM 2022 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande och 
jämlik med barnens bästa i centrum. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling är en viktig utgångspunkt. Vårt hållbarhetsprogram 2021-2025 syftar till att 
visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår vision För ett bra liv i 
en attraktiv region.  
 

Hållbarhetsprogrammet 20212025 utgår från 
våra fyra framgångsfaktorer: 

• Vi är till för alla 
• Vi är klimatsmarta 
• Vi bidrar till en sund livsmiljö 
• Vi använder våra resurser klokt 

Programmet omfattar 11 mål, 45 delmål och 65 
prioriterade åtgärder. De ska genomföras där vi 
har en betydande möjlighet att skapa en hållbar 
utveckling i den egna verksamheten, som 
samhällsaktör, som finansiär och som delägare i 
bolag.  

I detta avsnitt redovisas 2022 års arbete med 
hållbarhetsprogrammet. För varje 
framgångsfaktor redovisas en översikt av mål och 
delmål samt utfallet för de mätetal och aktiviteter 
som indirekt visar i vilken utsträckning mål och 
delmål uppnås. Därefter redovisas i vilken 
utsträckning de mest relevanta delmålen uppnåtts, 
det vill säga de delmål som särskilt prioriterats 
under året eller de som har en betydande inverkan på vårt hållbarhetsarbete. För varje 
framgångsfaktor redovisas också ett gott exempel för att illustrera vad som har gjorts under 
året. 

Särskilda händelser 2022 
Kriget i Ukraina har fört med sig höga elpriser i hela Europa. Under hösten 2022 har vi prio
riterat arbetet med att minska elanvändningen för att dämpa elkostnaderna, minska risken för 
elbrist och visa solidaritet med alla som bor i Sverige och i våra grannländer. I avsnitt Energi
användning på sidan 21 finns mer information om detta arbete. 

Inledningen av året påverkades även i relativt stor utsträckning av coronapandemin. 

 

 
  

Figur 2 Framsidan av Hållbarhetsprogram 2021-2025. 
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Vi är till för alla 
Vi är en socialt hållbar organisation, med människors lika värde i centrum. Vi bedriver en 
jämlik verksamhet med ett gott bemötande och är en del av en samhällsutveckling där länets 
invånare och patienter samt våra medarbetare upplever tillit, förtroende och delaktighet. 

Mål 
I hållbarhetsprogrammet finns nedanstående mål och delmål. 

 

 
  

MÅL: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet 
förhållningssätt och bemötande. 

MÅL: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats där alla medarbetare 
har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

MÅL: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet och 
ansvar. 

Delmål: 

• Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, resursfördelning och 
beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt. 

• Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och icke-diskriminering innebär 
i praktiken. 

Delmål: 

• Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och yrkeskategori ska 
minska. 

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

• Alla medarbetare ska uppleva att de har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter – oberoende 
av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet 
och könsuttryck. 

• Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling utifrån verksamhetens 
behov och medarbetarens uppdrag, oavsett yrkeskategori. 

• Alla medarbetare ska uppleva att de är delaktiga i sin arbetsplats utveckling. 

• Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete en möjlighet. 

Delmål: 

• Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera perspektiv – information och 
kommunikation, verksamhet och lokaler. 

• Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska vara hållbara och tillgängliga. 

• Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter ska ske i samverkan med 
dem vi är till för, med hänsyn till deras erfarenheter och upplevelser. 

• Verksamheter och arbetsplatser ska aktivt främja integration och inkludering utifrån ett 
mångfaldsperspektiv. 
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Så här gick det 2022 
Vi genomför och följer upp våra mål och delmål med hjälp av 
aktiviteter och mätetal. Cirkeldiagrammet till vänster visar antal 
aktiviteter/mätetal enligt följande kategorier: 

 Inget resultat/ej påbörjat 
 Mätetal/aktivitet uppfyllt 
 Mätetal/aktivitet delvis uppfyllt 
 Mätetal/aktivitet ej uppfyllt 

Nedan redovisas förkortade beskrivningar av aktiviteter och mätetal 
inom respektive kategori. Ett upphöjt M i slutet betyder att det är ett 
mätetal. Övriga är aktiviteter. 

Jämlikhet, jämställdhet 
Kompetensutvecklingsinsatser – 
jämlikhets- och jämställdhetsintegrering 

Följ upp jämlikhets- och jämställdhets-
perspektiv vid verksamhetsutveckling och 
fördelning av finansiellt stöd 

Se över beslutsstöd och utbildningar 

Normmedvetenhet, ickediskriminering 

Anpassa befintligt stöd med 
normmedvetenhet 

Erbjud coaching 

Målgruppsanpassa stöd 

Tillgänglighet 

Sprid verktyg och kunskap – hälsolitteracitet 

Samverkan 

Utveckla aktivt samskapande 

Utveckla mötesplatser 

Ge stöd genom coaching och verktyg 

Utveckla finskt förvaltningsområde 

Integration och inkludering 

Utbildningsinsatser – kulturmedvetenhet 

Utveckla nationella minoriteternas rättigheter 

Tillgänglighet 

Öka användning av universell utformning 

Kompetensutveckling – 
funktionsnedsättningar och tillgänglighet 

Målgruppsanpassa stöd 

Integration och inkludering 
Utveckla insatser för språkutvecklingen hos 
medarbetare på arbetstid 

Hållbara evenemang 

Utveckla beslutstöd 

Personal 

Andel heltidsanställdaM 

Personal 

Personalhälsa - sjukfrånvaroM 

I följande avsnitt redovisas mer detaljerad information om vårt arbete inom framgångsfaktorn 
Vi är till för alla. 

Verksamhetsstyrning - jämlikhet, jämställdhet och normmedvetenhet 

Region Jönköpings län inför successivt rättighetsbaserade arbetssätt, utifrån rättighets
principerna ickediskriminering, jämlikhet, deltagande, inkludering, egenmakt, transparens 
och ansvar. Under våren 2022 utbildades nio nyckelpersoner från olika verksamheter i 
rättighetsbaserade arbetssätt och under hösten startades ett ettårigt utbildningsprogram för sex 
strategiska team. Planering för ett digitalt utbildningsstöd i rättighetsbaserat arbetssätt, som 
ska kunna användas inom Region Jönköpings läns samtliga verksamheter, har också 

Delmål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, resursfördelning och 
beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt. 
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påbörjats. Det årliga barnbokslutet, med avstamp från barnkonventionen, redovisas som 
särskild bilaga till årsredovisningen. 

Inom arbetet med hbtqifrågor (homosexuella, bisexuella, trans, queer och intersexpersoner) 
genomgick 17 grupper hbtqidiplomering och sju grupper omdiplomering under 2022. 
Därutöver genomfördes två uppföljningsutbildningar där 50 personer deltog. Totalt har cirka 
650 personer deltagit i föreläsningar. Olika aktiviteter genomfördes i samband med 
Jönköpings Pride, kärleksveckan i Eksjö, jämlikhets och kärleksveckan i Nässjö och Tranås 
regnbågsvecka. I februari 2022 lanserades eutbildningen Hållbar utveckling, som alla 
medarbetare ska gå, antingen enskilt eller i grupp. Normmedvetenhet löper som en röd tråd 
genom utbildningen, som avslutas med en utvärdering. Vid årsskiftet hade cirka 1120 
utvärderingar registrerats, både från enskilda deltagare och från grupper.  

Under hösten påbörjades arbetet med ett digitalt kunskapsstöd för jämlik verksamhet, med 
utgångspunkt från normmedvetenhet och ickediskriminering. Qulturum erbjuder coaching 
och utbildning i normmedvetenhet och ickediskriminering för Region Jönköpings läns 
verksamheter.  

Tredje omgången av utbildningen ”En förälder blir till”, för ett jämlikt föräldraskap med 
normmedvetna perspektiv, som vänder sig till länets familjecentraler, startade under hösten. 
Totalt har 15 av länets familjecentraler nu gått utbildningen. Cirka 20 nya etikombud har 
utbildats i normmedvetenhet och ickediskriminering genom utbildningspass i Etikskolan.  

Inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats 
Nedan visas en översikt av information om anställda i Region Jönköpings län.  

   

 

Figur 4 Könsfördelning för anställda, regionstyrelse, ledningsgrupp, direktörer,  
verksamhetschefer samt första linjens chef i Region Jönköpings län 2022.  
Andel kvinnor/män på chefsbefattningar per antal anställda kvinnor/män uppgår till 4,8 procent 
respektive 6,2 procent. Det innebär att det finns en överrepresentation av manliga chefer. 

Delmål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och icke-diskriminering 
innebär i praktiken 

Figur 3 Ålder – anställda i 
Region Jönköpings län 2022. 
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Befintliga verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel arbetsmiljö
ronder och riskbedömningar, har utvecklats ytterligare under året i det digitaliserade verktyget 
för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). För analys av sjukfrånvaron hänvisas till årsredo
visningen. 

Under året har arbetet fortsatt för att säkerställa att övergripande processer motsvarar kraven 
utifrån lika rättigheter och möjligheter samt ickediskriminering och att dessa efterlevs. 
Arbetet är en ständigt pågående process då det uppstår nya och förändrade ställningstagande 
att beakta i varje enskild process.   

Det pågår ett arbete med att uppdatera Region Jönköpings process för arbetsanpassning och 
rehabilitering. Den lanseras i början av 2023. I den ingår frågor om våld i nära relation.  

Ett samarbete med Suntarbetsliv (en förening som drivs gemensamt av arbetsgivar och 
arbetstagarparterna) har initierats under året. Syftet med samarbetet är kunskapshöjning för att 
gå från att ha haft fokus på ett mer riskorienterat synsätt på individnivå, till ett mer hälso
främjande friskorienterat synsätt på organisatorisk nivå. Detta kommer börja tillämpas under 
20232024 med stöd av så kallade friskfaktorer. Det är en åtgärd i den gemensamma avsikts
förklaringen mellan SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och fackliga parter i syfte att 
skapa en hälsosam arbetsmiljö. 

För att verksamheterna, utifrån diskrimineringslagen, ska kunna arbeta främjande med lika 
rättigheter och möjligheter finns ett stödmaterial. Materialet är kopplat till de arbetsmiljö
ronder som digitaliserats och integrerats i det systematiska arbetsmiljöarbetet i Region 
Jönköpings läns verksamhetsledningssystem. 

Delmål: Alla medarbetare ska uppleva att de har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter – 
oberoende av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
könsidentitet och könsuttryck. 

Delmål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och yrkeskategori ska 
minska. 

Figur 6 Genomsnittlig sjukfrånvaro för kvinnor och män i 
Region Jönköpings län. 

Figur 7 Genomsnittlig tjänstgöringsgrad för kvinnor och 
män i Region Jönköpings län. 

Figur 5 Genomsnittlig frånvaro till följd av föräldraledighet 
för kvinnor och män i Region Jönköpings län. 

Figur 8 Genomsnittlig frånvaro till följd av vård av sjukt barn för 
kvinnor och män i Region Jönköpings län. 
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I det digitaliserade verktyget för systematiskt arbetsmiljöarbete har årlig uppföljning genom
förts i hela organisationen. I den besvarar chef tillsammans med medarbetare ett antal frågor 
och resultatet visar en god delaktighet från medarbetare. Chefer behöver fortsätta möjliggöra 
för medarbetare att vara delaktiga och engagera sig, exempelvis genom att bjuda in till 
arbetsplatsträffar. Medarbetare bidrar med sin delaktighet och sitt engagemang bland annat 
genom att prioritera medverkan vid arbetsplatsträffar eller besvara medarbetarenkäten. 

Av deltidsanställda medarbetare är fortfarande den övervägande andelen kvinnor, se figur 7 
på sidan 13. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden för kvinnor har ökat med två procent
enheter sedan 2015 och andelen kvinnor med heltidsanställning har ökat med nio procenten
heter sedan 2015.  

Samhällsutveckling 

Myndigheten för delaktighet (MFD) följer, genom enkätundersökning, årligen upp hur 
regionerna arbetar systematiskt med funktionshinderfrågor. Av maximala 54 poäng hamnar 
Region Jönköping län på 37 poäng. De områden som, enligt undersökningen, främst behöver 
förbättras är; kunskapshöjande insatser om FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning för politiker och tjänstemän på lednings och förvaltningsnivå samt 
systematiskt tillgänglighetsarbete vid upphandling och vid utveckling av informations och 
kommunikationsplattformar. 

För att ge medarbetare stöd och verktyg i sitt arbete finns information, om hälsolitteracitet 
(människors förmåga att ta till sig, förstå och tillämpa hälsorelaterad information), funktions
nedsättning och fysisk tillgänglighet på webbplatsen för folkhälsa och sjukvård. Information 
med stöd och verktyg om hälsolitteracitet sprids även i samband med införandet av person
centrerat förhållningssätt och patientkontrakt. Under 2022 har utbildningsmaterial tagits fram 
att användas för målgruppsinriktade utbildningsinsatser under kommande år.  

Det lärande nätverket med patientföreningar och Funktionsrätt Jönköpings län genomförde sju 
nätverksträffar under året med olika teman och gästföreläsare. Syftet är att utveckla ett 
samskapande och gemensamt lärande i omställningen till en god och nära vård. I nätverket 
deltar cirka tio patientföreningar samt kommunal utveckling och habilitering. 

Dialogmöten mellan patientföreningar och politiker genomförs två gånger per år. Under 2022 
har temana varit patientkontrakt och patientens kunskapsstöd. Nytt för i år är att även verk
samhetsrepresentanter bjudits in vilket har bidragit till god dialog och nya perspektiv för båda 
parter.  

Levande bibliotek (cirka 55 personer med erfarenhet av kroppslig vård) och Peer (cirka 80 
personer med erfarenheter från psykiatrisk vård) anlitas av verksamheter i utvecklingsarbete 
och som föreläsare. Under året har antalet förfrågningar tydligt ökat, särskilt gällande att 
lyssna in patientens syn på bemötande och kommunikation.   

Delmål: Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete en möjlighet. 

Delmål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera perspektiv – 
information och kommunikation, verksamhet och lokaler. 

Delmål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter ska ske i samverkan 
med dem vi är till för, med hänsyn till deras erfarenheter och upplevelser. 

Delmål: Alla medarbetare ska uppleva att de är delaktiga i sin arbetsplats utveckling. 
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Sedan ett drygt år tillbaka finns ett samarbete mellan Region Jönköpings läns arbetsgrupp för 
nationella minoriteter och Gislaveds kommun, som är finskt förvaltningsområde. Därigenom 
säkerställs ett nära samarbete och kompetensöverföring för Region Jönköpings läns uppdrag 
som finskt förvaltningsområde, se även gott exempel nedan.   

Qulturum och hälsokommunikatörerna på sektion folkhälsa erbjuder utbildningar i kulturmed
vetenhet till regionens verksamheter och samarbetspartner. Under 2022 anordnades två utbild
ningar. Kulturmedvetenhet ingår även som tema i andra utbildningsinsatser kring jämlik verk
samhet.   

Inom området nationella minoriteter har arbetet med att stärka arbetssätt och strategi fortsatt, 
både internt och externt. Mål och riktlinjer för Region Jönköpings läns arbete med de 
nationella minoriteternas rättigheter har antagits under året. Det löpande arbetet sker genom 
två samordnade grupper: dels Region Jönköpings läns arbetsgrupp och dels genom Läns
gruppen där representanter för Länsstyrelse, Jönköpings kommun och Gislaveds kommun 
ingår i samverkan med Region Jönköpings läns arbetsgrupp. Region Jönköpings län deltar 
även i det nationella nätverket Loris (Landsting och regioner i samverkan) för att utbyta 
erfarenheter och dra nytta av andra regioners arbete. 

Gott exempel: Vi värnar de nationella minoriteternas rättigheter 
 

Det finns fem nationella minoriteter i 
Sverige: samer (som även är urfolk), 
tornedalingar, sverigefinnar, romer 
och judar. Det finns även fem natio
nella minoritetsspråk: samiska, 
meänkieli, finska, romani chib och 
jiddisch. Region Jönköpings län ska, 
precis som alla regioner och 
kommuner, skydda de nationella 
minoriteternas rättigheter till delaktig
het och inflytande samt främja deras 
möjligheter att utveckla sitt språk och 
sin kultur. Region Jönköpings län är 
även så kallat finskt förvaltningsområde, med särskilt fokus på den finska minoritetens 
rättigheter. Under 2022 fastslogs mål och riktlinjer för arbetet och ett första samråd med de 
nationella minoriteterna hölls. Arbetet leds av den regionövergripande arbetsgruppen för 
nationella minoriteter, som även samarbetar med Länsstyrelsen och länets kommuner.   

Delmål: Verksamheter och arbetsplatser ska aktivt främja integration och inkludering utifrån ett 
mångfaldsperspektiv. 
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Vi är klimatsmarta 
Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat och bidrar till att 
Jönköpings län blir ett klimatsmart plusenergilän som producerar mer förnybar energi än vad 
vi använder. 

Mål 
I hållbarhetsprogrammet finns nedanstående mål och delmål.  

 

  

MÅL: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår verksamhet 
till ett förändrat klimat. 

MÅL: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara 
resurseffektivt. 

Delmål: 

• Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp med minst 25 procent till år 2025 
jämfört med 2019. Med det menar vi utsläpp i Scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas Protocol. 

• Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska minska. År 2025 ska köpt 
energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning med 11 procent jämfört med 2019. 

• År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest betydande klimatriskerna för vår 
verksamhet utifrån riskbedömning i vår klimatanpassningsplan. 

• Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska klimatpåverkan från om- 
och nybyggnationer. 

Delmål: 

• År 2025 ska: 

- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 procent förnybara drivmedel, exempelvis 
bioetanol, biogas, biodiesel, vätgas och ursprungsmärkt förnybar el. 

- dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel som är godkänd, dock minst 20 procent, 

- eltåg drivas med 100 procent förnybar el, 

- fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent förnybara drivmedel. 

• Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till vårdinrättningar minska, genom 
digitala och samordnade vårdmöten och stimulerande av hållbara resealternativ. 

• År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och transporttjänster vara minst 
80 procent.  

• Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med minst 40 procent för 
tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019. 

• Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ för arbetspendling, med 
en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med minst 30 procent under 
programperioden, jämfört med 2019. 

• Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och lantbruksfordon ska kunna drivas 
på förnybara drivmedel. 
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Så här gick det 2022 
Vi genomför och följer upp våra mål och delmål med hjälp av 
aktiviteter och mätetal. Cirkeldiagrammet till vänster visar antal 
aktiviteter/mätetal enligt följande kategorier: 

 Inget resultat/ej påbörjat 
 Mätetal/aktivitet uppfyllt 
 Mätetal/aktivitet delvis uppfyllt 
 Mätetal/aktivitet ej uppfyllt 

Nedan redovisas förkortade beskrivningar av aktiviteter och mätetal 
inom respektive kategori. Ett upphöjt M i slutet betyder att det är ett 
mätetal. Övriga är aktiviteter. 

 
Transporter 

Digitala vårdmöten 

Förnybara drivmedel – köpta transporterM 

Drivmedelskrav i upphandlingar 

Förnybara drivmedel i egna fordon 

System för samåkning 

Prova på kollektivtrafik för medarbetare 

Mer hållbara patientresor 

Företagslösning – JLT-biljetter 

System för samåkning i tjänsten 

Poolcyklar/tjänstecyklar 

Förmånscyklar 

Fastigheter/klimatanpassning 

Bygg klimatsmart 

Klimathänsyn i byggprocessen 

2 GWh ny solel  

Köp energisnål utrustning 

Transporter 

Klimatpåverkan från arbetspendlingM 

 

Fastigheter/klimatanpassning 

Köpt el och värmeM 

Transporter 

Förnybara drivmedel – tågM 

Förnybara drivmedel – serviceresorM 

Förnybara drivmedel i stadstrafikM 

Klimatpåverkan från tjänsteresorM 

Klimatpåverkan från flygM 

Förnybara drivmedel i egna fordonM 

Förnybara drivmedel – köpta transporterM 

Nya busslinjer mellan sjukhusen 

Teknik för resfria möten 

Strategi för resfria möten 

Samordna vårdbesök 

Klimatbokslut 

Direkt påverkbar klimatpåverkanM 

Transporter 

Cykelservice som personalförmån 

Förnybara drivmedel – regionbussM 

I följande avsnitt redovisas mer detaljerad information om vårt arbete inom framgångsfaktorn 
Vi är klimatsmarta.  
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Klimatpåverkan 

Region Jönköpings län redovisar sedan 2018 sin klimatpå
verkan i enlighet med Greenhouse Gas Protocol1 i en särskild 
klimatredovisning. Den totala klimatpåverkan uppgick 2022 
till cirka 120 930 ton koldioxidekvivalenter. Det är en ökning 
med 6 procent från föregående år. Den totala klimatpåverkan 
motsvarar cirka 17 procent av klimatpåverkan från alla 
transporter som gjordes inom länet 2020 (709 000 ton 
koldioxidekvivalenter, källa: www.sverigesmiljomal.se). 

Huvuddelen av klimatpåverkan är kopplad till scope 3 (87 
procent), se figur 9.  

                                                 
 
 
1 Ändringar som gjorts i beräkningsmetoder för klimatredovisning för 2022 är bland annat att beräkning av 
klimatpåverkan, baserat på kostnad, har gjorts för de ny/ombyggnations och reparationsprojekt som tidigare 
exkluderats på grund av att underlag saknats. Posten inköp och resursförbrukning har kompletterats med ytter
ligare delposter och metod för framtagning av underlag för beräkning av klimatpåverkan, baserat på kostnader, 
har modifierats. Beräkningarna för 20182021 har så långt som möjligt justerats utifrån dessa ändringar för att 
jämförelse över tid ska vara möjlig. Metod för beräkning av klimatpåverkan till följd av kapitalförvaltning som 
tillämpats för 2022 omfattade inte total klimatpåverkan. Föregående års utfall har därför använts. Jönköping 
Airport AB saknas i klimatredovisningen på grund av att planerad klimatredovisning för denna verksamhet inte 
fanns tillgänglig i tid.  
 

FAKTA - Klimatberäkningar 
Greenhouse Gas Protocol (GHGP) är den internationellt mest vedertagna beräknings- och 
redovisningsstandarden för klimatberäkningar. Genom att dela in utsläppen i olika scope ges en 
tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta och indirekta. 
Scope 1: Direkta utsläpp som verksamheten har kontroll över, t.ex. utsläpp från bränslen i fordon. 
Scope 2: Indirekta utsläpp som uppstår vid produktion av inköpt el, fjärrvärme och fjärrkyla. 
Scope 3: Övriga indirekta utsläpp som bland annat uppstår från inköp av varor och tjänster, ny- 
och ombyggnation samt kapitalförvaltning. 

Figur 10 Total klimatpåverkan i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) inom scope 1, 2 och 3.  

Figur 9 Andel av total klimatpåverkan inom 
respektive scope. Beräkningar för scope 3 
är inte kompletta på grund av att underlag 
saknas.  
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I figur 10 visas hur den totala klimatpåverkan fördelas mellan olika poster. De huvudsakliga 
anledningarna till ökad klimatpåverkan jämfört med 2021 är: 

 Resmönster för tjänsteresor har i viss utsträckning återgått till hur det var innan pandemin 
och tjänsteresor och godstransporter har ökat med 27 procent.  

 Klimatpåverkan från kollektivtrafik har ökat 3 procent. Det beror på att leverantörer av 
misstag beställt HVO som innehåller 3 procent fossila bränslen istället för HVO100 och 
omfattningen av kollektivtrafiken har ökat.  

 Klimatpåverkan från ny, ombyggnation och reparation har ökat med 5 procent. Det beror 
på att klimatberäkningar har gjorts för alla projekt istället för enbart de största projekten.  

 Inköp och resursförbrukning har ökat med 6 procent vilket delvis beror på ökad inflation 
och inte på ökad användning av de aktuella produkterna. 

I figur 11 visas hur den totala klimatpåverkan fördelas mellan olika delposter inom Inköp och 
resursförbrukning. Som framgår av figuren dominerar utsläppen till följd av inköp av hjälp
medel och förbrukningsartiklar samt vård och tandvårdsrelaterade tjänster som tillsammans 
utgör 72 procent av klimatpåverkan i posten Inköp och resursförbrukning. Det finns dock stor 
osäkerhet i dessa beräkningar. 

Direkta utsläpp (scope 1 och 2) uppgick sammantaget till cirka 15 900 ton koldioxidekvi
valenter. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2021, men det är en minskning med 
cirka 17 procent jämfört med 2019, se figur 12. Det vill säga utsläppen behöver minska med 
ytterligare 7 procentenheter jämfört med 2019 för att 2025 års mål ska uppnås. Det bedöms 
kunna ske genom olika pågående aktiviteter. Den huvudsakliga anledningen till de ökade 
utsläppen är ökade utsläpp från kollektivtrafik samt tjänsteresor och godstransporter, se 
förklaring ovan.  

Delmål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp med minst 25 procent till 
år 2025 jämfört med 2019. Med det menar vi utsläpp i Scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas 
Protocol. 

Figur 11 Fördelning (andel) av klimatpåverkan från olika delar i posten Inköp och resurs-förbrukning i figur 10. 
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Klimatanpassning 
Arbetet med handlingsplaner kommer att fortsätta under 2023. Anledningen till att handlings
planer inte färdigställts under 2022 är att Region Jönköpings län har identifierat ett behov av 
att först skapa en organisation som på ett systematiskt sätt ska arbeta med klimatanpassning. 
Tidigare genomförd riskbedömning visar att vi kommer att få ett varmare, blötare och torrare 
klimat. Det innebär ökade risker framför allt för områdena fastigheter och infrastruktur, vård 
och omsorg samt naturbruksgymnasierna. Exempel på risker och konsekvenser som kommer 
att hanteras i handlingsplanerna är: 

- Mer frekventa och långvariga värmeböljor som ökar risken för dödsfall och ohälsa. 

- Nya typer av sjukdomar och skadedjur kan spridas till vårt län. 

- Ökad risk för ras, skred och översvämningar som kan medföra avbrott i verksamheten och 
skador på byggnader och infrastruktur. 

Energianvändning 

I figur 13 redovisas den genomsnittliga 
energianvändningen per kvadratmeter i egna 
fastigheter. Under 2022 köptes 145 kWh 
energi per kvadratmeter i våra egna fastig
heter. Målet för 2025 har uppnåtts redan i år 
till följd av att Region Jönköpings län under 
många år har bedrivit ett målmedvetet och 
framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. 
Dessutom har solceller installerats 
motsvarande fem procent av elbehovet i 
Region Jönköpings läns fastigheter. Målet är att solceller år 2025 ska producera cirka tio 
procent av elbehovet i våra fastigheter. Även nybyggnation påverkar mätetalet positivt 
eftersom nyare byggnader generellt är mer energieffektiva än äldre.  

Delmål: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska minska. År 2025 
ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning med 11 procent jämfört med 
2019. 

Figur 12 Klimatpåverkan i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) inom scope 1 och 2.  

Region Jönköpings län har en omfattande 
energianvändning, till exempel använder 
Länssjukhuset Ryhov varje dag: 

 62 000 kWh fjärrvärme. Det motsvarar års-
användningen av fjärrvärme för drygt 4 villor. 

 57 000 kWh el. Det motsvarar årsanvänd-
ningen av hushållsel för cirka 23 lägenheter. 

 265 m3 vatten. Det motsvarar cirka 1 800 
badkar. 

Delmål: 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest betydande klimatriskerna för vår 
verksamhet utifrån riskbedömning i vår klimatanpassningsplan. 
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Med anledning av att kriget i 
Ukraina har fört med sig höga 
elpriser i hela Europa har vi 
under hösten 2022 särskilt 
prioriterat arbetet med att 
minska energianvändningen 
kopplat till beteende. Ny 
vägledning har utvecklats och 
publicerats på vårt intranät och 
kommunikationsinsatser 
kopplat till denna vägledning har 
genomförts. Vägledningen innehåller information om varför vi ska spara el och vad som görs 
för att minska energianvändningen i våra fastigheter. Exempel på sådana åtgärder som pågår 
är byte av korridor och utomhusbelysning, effektivare ventilationsstyrning, effektivare 
värmeåtervinning i ventilation, fönsterbyten, tilläggsisoleringar och minskad kylning i 
administrativa lokaler. Vägledningen innehåller även information om vad alla medarbetare 
kan göra. Exempel på det är att låta tomma rum vara släckta rum, stänga av datorer och 
utrustning som inte används, inte använda värmefläktar eller portabla element, prioritera låg 
energianvändning vid inköp av ny utrustning och att göra energironder i alla verksamheter. 

Energikontor Norra Småland, som är en del av Region Jönköpings län, har erbjudit 
kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag i länet och genomför, i samverkan med 
Länsstyrelsen, en elsparkampanj som kompletterar den nationella kampanjen ”Varje 
kilowattimme räknas”.  

Regional Utveckling har fortsatt att sammankalla regionala aktörer för att identifiera insatser 
för att möta utmaningarna för regionens näringsliv.  

Transporter 

Alla delmål om förnybar energi i kollektivtrafiken uppnåddes för 2022 utom för regionbuss
trafiken där andelen förnybara drivmedel uppgick till 92 procent. Det berodde på att en 
leverantör av misstag använt ett drivmedel med lägre förnybart innehåll. Detta kommer dock 
att justeras till 2023. 

Arbetet med att utveckla och sprida digitala vårdmöten har fortsatt under året och samordning 
av vårdbesök till sjukhusen sker utifrån patienternas behov och verksamheternas möjlighet till 
samordning. När det gäller arbetet med att stimulera fler patienter att välja hållbara resealter
nativ till vårdinrättningar har tyvärr planen att erbjuda gratis kollektivtrafikresa på kallelsen 
avbrutits. Orsaken är att de system som används för att skicka kallelser tillsammans med 

Delmål: År 2025 ska: 
- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 procent förnybara drivmedel. Med förnybara 

drivmedel menar vi till exempel bioetanol, biogas, biodiesel, vätgas och ursprungsmärkt förnybar 
el, 

- dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel som är godkänd, dock minst 20 procent, 
- eltåg drivas med 100 procent förnybar el, 
- fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent förnybara drivmedel. 

Delmål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till vårdinrättningar minska, 
genom digitala och samordnade vårdmöten och stimulerande av hållbara resealternativ. 

Figur 13 Genomsnittlig energianvändning i egna fastigheter (köpt energi). 

271



 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 

 

 22 (37) 

 

Jönköpings Länstrafiks betalsystem inte medger detta. Publika laddplatser för elfordon finns 
på alla tre akutsjukhusen.  

Klimatpåverkan från flyg har minskat 
kraftigt under 2020 och 2021, huvudsakligen 
beroende på coronapandemin. Under 2022 
har utsläppen ökat igen, men målet för 
minskad klimatpåverkan för tjänsteresor och 
egna godstransporter har ändå uppnåtts, se 
figur 14.  

Den största delen av klimatpåverkan från 
våra tjänsteresor är utsläpp från de fordon 
som ägs av Region Jönköpings län. I figur 
15 visas andel förnybara drivmedel som 
används i dessa fordon, exklusive 
ambulanser och arbetsmaskiner. 

Finansiering av Tenhults och Segerstads naturbruks
gymnasier, inklusive de lantbruksfordon som används, 
sker via kommunerna där eleverna är bosatta. Storleken 
på denna finansiering medger inte en övergång till 
HVO100.  

Utredning av förutsättningar för att tanka ambulanser 
med HVO100 kommer fortsätta under 2023. Omvärldsbe
vakning sker även beträffande möjlighet att i framtiden 
skaffa eldrivna ambulanser.  

 

Delmål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med minst 40 
procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019. 

Figur 14 Klimatpåverkan från tjänsteresor och egna godstransporter (kg koldioxid/årsarbetare). I RJL-fordon (det vill säga 
fordon som ägs av Region Jönköpings län) ingår inte ambulanser och arbetsmaskiner. Klimatpåverkan från tågresor är så 
liten att den inte syns i diagrammet.  

Figur 15 Andel förnybara drivmedel som används i de fordon 
som ägs av Region Jönköpings län (exkl. arbetsmaskiner och 
ambulanser). 

Delmål: Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och lantbruksfordon ska kunna 
drivas på förnybara drivmedel. 

Figur 16 Andel förnybara drivmedel i 
ambulanser och lantbruksfordon. 
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Gott exempel: Busstrafik med förnybara drivmedel 
Länstrafiken har under flera år arbetat för att 
successivt öka andelen förnybara drivmedel i 
kollektivtrafiken i länet. I de senaste upp
handlingarna av regionbusstrafik och 
stadsbusstrafik i Jönköping har krav ställts på 
100 procent förnybara drivmedel. I dessa 
trafikavtal ställs även krav på bussar med 
högsta miljöklass i kombination med låg 
energianvändning vilket ytterligare minskar 
utsläpp av ämnen som till exempel 
kväveoxider och partiklar. 2022 var första 
helåret som båda dessa avtal gällt. 
Stadsbusstrafiken i Jönköping körs med 51 
elbussar och 52 gasbussar. Regiontrafiken 
körs med 84 gasbussar samt 87 bussar som 
drivs med biodrivmedel (HVO och RME). 
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Vi bidrar till en sund livsmiljö 
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö och hälso
effekter. Vi väljer varor, kemiska produkter, livsmedel och läkemedel som gör så lite skada på 
miljö och hälsa som möjligt och vi främjar en hälsosam inom och utomhusmiljö. 

Mål 
I hållbarhetsprogrammet finns nedanstående mål och delmål. 

MÅL: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara. 

MÅL: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och 
miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

MÅL: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en ökad 
självförsörjningsgrad. 

MÅL: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar till 
att minska miljöpåverkan från läkemedel. 

Delmål: 

• Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den biologiska mångfalden 
ska öka. 

• Nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för Miljöbyggnad silver. År 2025 ska de 
byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- och B-klassade byggmaterial enligt 
Sunda Hus. 

Delmål: 

• Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer långtgående miljökrav ställas i 
prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska guida oss i val av produkter. 

• År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga* kemiska produkter ha utretts med syfte att 
hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut produkter där det varit möjligt.  

* Särskilt farliga kemiska produkter innehåller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg 
och/eller REACH kandidatförteckning. 

Delmål: 

• År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250 recept per 1000 invånare, 
vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med 2019. Rekvirerad antibiotika för 
slutenvård ska minska i enlighet med Stramas* målsättningar. 

• Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade miljöbelastande läkemedel minska. 

• Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön och hur överblivna 
läkemedel ska kasseras. 

• Vi ska utöka samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen om läkemedels miljö-
påverkan och rening av läkemedelsrester. 

* Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens. 

Delmål: 

• Av våra livsmedelsinköp ska år 2025: 

- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav 
motsvarande svensk lagstiftning inom djurhållning, 

- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav 
motsvarande svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion, 
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Så här gick det 2022 
Vi genomför och följer upp våra mål och delmål med hjälp av 
aktiviteter och mätetal. Cirkeldiagrammet till vänster visar antal 
aktiviteter/mätetal enligt följande kategorier: 

 Inget resultat/ej påbörjat 
 Mätetal/aktivitet uppfyllt 
 Mätetal/aktivitet delvis uppfyllt 
 Mätetal/aktivitet ej uppfyllt 

Nedan redovisas förkortade beskrivningar av aktiviteter och mätetal 
inom respektive kategori. Ett upphöjt M i slutet betyder att det är ett 
mätetal. Övriga är aktiviteter. 

Läkemedel 

Förskriv mindre av de prioriterade 
miljöbelastande läkemedlen 

Inom- och utomhusmiljöer 

Använd bra byggmaterialM 

Mer ängsmark 

Mer synligt vatten o gröna tak 

Vattna med regnvatten 

Livsmedel 

Svenskt kött, mejeri, äggM 

Ekologiska livsmedelM 

Klimatpåverkan från livsmedelM 

Implementera kostpolicyn 

Använd mindre buteljerat vatten 

Upphandling 

Kartlägg farliga ämnen i material 

Inom- och utomhusmiljöer 

I-tree-beräkningar för utomhusmiljöer 

Läkemedel 

AntibiotikaförskrivningM 

Livsmedel 

Svensk frukt/gröntM 

MSC-märkt fisk/skaldjurM 

Fairtrade/ekologiskt kaffe/bananer mmM 

Upphandling 

Utredda farliga kemiska produkterM

I följande avsnitt redovisas mer detaljerad information om vårt arbete inom framgångsfaktorn 
Vi bidrar till en sund livsmiljö.  

 

- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart 
fiske/fiskodling, 

- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska 
krav motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade, 

- minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

• Öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och kommande livsmedelsavtal 
samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas egenproducerade livsmedel. 

• Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar klimatpåverkan. 
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Inomhus- och utomhusmiljöer 

Under året har ängsmarksplantor planterats på Ryhov och Värnamo sjukhusområden. Ängs
ytorna ska fortsätta att byggas ut under 2023. Under 2023 kommer det även att sättas upp 
minst ett insektshotell vid varje sjukhusområde, vårdcentrum eller liknande. Ett biotoptak har 
lagts under 2022 vid bårhuset på Ryhov. Arbete pågår även för att delar av bevattningen av 
utemiljön ska ske med dagvatten. 

Inom området byggmaterial fortsätter vi arbeta 
för att öka andelen byggmaterial med hög 
miljöklassning (klass A+B enligt Sunda Hus) 
vid ny och ombyggnation och vi närmar oss 
målet (80 procent), se figur 17. Arbetet med att 
utbilda entreprenörer och projektörer fortsätter under 2023. 

Vi arbetar även för att vår nybyggnation minst ska uppfylla Miljöbyggnad silver. I ett projekt 
i Eksjö arbetar vi särskilt intensivt eftersom kravet finns i upphandlingen. En översyn av 
kravställningarna i PTS kopplat till krav i Miljöbyggnad pågår. PTS står för Program för 
teknisk standard och är både ett ITsystem och ett nätverk för att utbyta erfarenheter kring 
vårdbyggandet i Sverige. 

Hållbar upphandling  

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för en betydande del av organisationens kost
nader och har därför stor betydelse. Under 2022 fakturerades Region Jönköpings län totalt 
cirka 9,1 miljarder kronor. De tolv största leverantörerna står för 43 procent av den totala 
summan och rör kategorierna läkemedel (35 procent), kollektivtrafik (30 procent), 
vårdtjänster (19 procent) och pensionsavsättningar (15 procent). 

All upphandling ska ske affärsmässigt genom konkurrens mellan olika leverantörer för att 
säkerställa en effektiv användning av resurser. Totalt har Region Jönköpings län cirka 3400 
leverantörsavtal med en avtalsperiod på vanligtvis fyra år.  

FAKTA - Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för 
byggnader. Certifiering kan ske i tre klasser: 
Brons - Lagkrav eller rekommendationer följs. 
Silver - Kräver att bland annat solskyddet, 
ljudmiljön och ventilationen är bättre än 
gällande lagkrav. 
Guld – Motsvarar en hög nivå som de mest 
ambitiösa byggnaderna kan satsa på att få. 

Delmål: Nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för Miljöbyggnad silver. År 2025 ska de bygg-
material vi använder uppgå till minst 80 procent A- och B-klassade byggmaterial enligt Sunda Hus. 

Delmål: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer långtgående miljökrav ställas 
i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska guida oss i val av produkter. 

Delmål: Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den biologiska 
mångfalden ska öka. 

Figur 17 Andel (procent) A- och B-klassade byggmaterial 
enligt Sunda Hus vid ny- och ombyggnation. 
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Huvuddelen av organisationens miljö och 
klimatpåverkan sker via inköp av varor och 
tjänster. Genom upphandlingar med olika 
former av hållbarhetskrav finns därför stora 
möjligheter att påverka både den egna 
miljöbelastningen och marknaden i positiv 
riktning.  

Under 2022 avslutades totalt 238 st upphandlingar. Av dessa 
var 159 (67 procent) direktupphandlingar, det vill säga en 
form av upphandling där krav oftast inte är möjligt eller 
lämpligt att ställa. I resterande 79 upphandlingar ställdes 
mer långtgående miljökrav i 33 procent, standardiserade 
miljökrav i 24 procent och sociala/etiska standardkrav enligt 
uppförandekoden i 46 procent av upphandlingarna. 

Sociala/etiska krav och/eller någon form av miljökrav 
(miljöstandardkrav eller mer långtgående miljökrav) 
ställdes i 61 procent av de upphandlingar där det är lämpligt 
att ställa hållbarhetskrav (det vill säga exklusive direktupp
handlingar), se figur 18. 

Under året avslutades upphandlingar där det bland annat ställdes avancerade miljökrav om 
drivmedel för personbilar och transporttjänster inom länet, Svanencertifierat tryckeri för 
Region Jönköpings läns tidningar, Svanenmärkt kontorspapper, TCOcertifierade bildskärmar 
och bärbara datorer samt krav som begränsar innehåll av skadliga ämnen i bland annat 
inkontinensprodukter, andningshjälpmedel, ergonomiska arbetshjälpmedel, datorer, städut
rustning och ambulanskläder. 

I arbetet med att ställa krav ur ett socialt perspektiv har Region Jönköpings län antagit 
Uppförandekod för leverantörer (dnr LJ2013/496) som under året tillämpats inom till exempel 
områdena IT och kommunikation, livsmedel, vårdrelaterad utrustning och hjälpmedel, 
vårdrelaterade förbrukningsvaror, läkemedel samt medicinteknik. 

Region Jönköpings län arbetar systematiskt med att 
byta ut kemiska produkter till alternativ som är 
mindre farliga. Under 2022 har Region Jönköpings 
län minskat antalet särskilt farliga kemiska 
produkter.  27 procent av de särskilt farliga kemiska 
produkterna som fortfarande används har under 
2022 utretts med syfte att hitta hälso och miljöan
passade alternativ, se figur 19. Under 2023 kommer 
ett stort fokus vara på att utreda de produkter som 
fortfarande används med förhoppningen att kunna 
ersätta ännu fler.  

Delmål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga* kemiska produkter ha utretts med syfte att 
hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut produkter där det varit möjligt. 
* Särskilt farliga kemiska produkter innehåller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg 
och/eller REACH kandidatförteckning. 

FAKTA - Samarbete för hållbar upphandling 
Sedan 2010 bedriver Sveriges regioner ett 
framgångsrikt samarbete inom hållbar upp-
handling för att använda gemensamma 
resurser på ett effektivt sätt och offentlig upp-
handling som ett av de viktigaste verktygen att 
nå målen i Agenda 2030. 

Figur 18 Andel upphandlingar (exklusive 
direktupphandlingar) där någon form av 
miljö-/sociala/etiska krav ställs. Kraven kan 
vara antingen av standardkaraktär eller mer 
långtgående. 

Figur 19 Andel utredda särskilt farliga kemiska 
produkter med syfte att hitta hälso- och 
miljöanpassade alternativ. 

277



 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 

 

 28 (37) 

 

Läkemedel 

Arbetet med att begränsa förskrivning av priori
terade miljöbelastande läkemedel sker enligt 
Region Jönköpings läns förteckning över priori
terade miljöbelastande läkemedel med förslag till 
åtgärder. Ett exempel på ett prioriterat miljöbe
lastande ämne är diklofenak som finns i olika 
smärtstillande preparat. Diklofenak kan påverka 
njurar och lever hos bland annat fiskar. Störst miljöpåverkan blir det när ämnet används i gel 
som smörjs på huden. Det beror på att en mycket liten del av ämnet tränger in i huden och 
resten tvättas bort och kommer ut i vattendragen eftersom reningsverken inte är byggda för att 
kunna rena läkemedelsrester. Under Region Jönköpings läns hållbarhetsdag 2022 hölls en 
föreläsning med temat läkemedel och miljö med syfte att öka kunskapen om läkemedels 
miljöpåverkan och åtgärder för minskad förskrivning.   

Livsmedel 

En översikt av alla livsmedelsmålen med tillhörande slutmål för 2025 redovisas i figur 20. 
Delmål finns för respektive år fram till 2025 och för 2022 uppnåddes tre av delmålen (andel 
svenskproducerad frukt, bär, grönsaker och potatis, Fairtrade/ekologiskt kaffe/te/bananer, 
MSCmärkt fisk och skaldjur). Delmålen för andel svenskproducerat kött, mejeriprodukter 
och ägg samt andel ekologiska livsmedel uppnåddes inte. Arbetet med att nå slutmålen för 
2025 fortsätter. 

Delmål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025: 

- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav 
motsvarande svensk lagstiftning inom djurhållning, 

- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav 
motsvarande svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion, 

- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart 
fiske/fiskodling, 

- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska 
krav motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade, 

- minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

Delmål: Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade miljöbelastande läkemedel 
minska. 

FAKTA - Läkemedelskommittén 
Läkemedelskommittén är ett expertorgan 
inom läkemedel och läkemedelsterapi 
som verkar för en rationell, säker och 
kostnadseffektiv hantering av läkemedel 
där patientens och samhällets bästa 
beaktas. 

Figur 20 Översikt – delmål inom livsmedelsområdet. 
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Våra tre centralkök är KRAVcertifierade tillsammans med naturbruksgymnasiet i Tenhult. 

2020 fastställdes en kostpolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar med syfte att främja 
hälsosamma matvanor och en minskad klimatpåverkan. Arbete pågår med att genomföra 
aktiviteter och följa upp efterlevnaden. Exempel på aktiviteter är informations och 
utbildningsinsatser för olika målgrupper, till exempel invånare, medarbetare, patienter samt 
restaurangbesökare. Målsättningen är att klimatpåverkan från inköpta livsmedel ska minska 
under perioden 20192025. Klimatpåverkan per kg livsmedel har istället ökat med cirka 11 
procent under 20192022, se figur 21. Under 2023 kommer en analys av vad det beror på att 
genomföras. Andelen fika som klassas som hälsofika som beställs via område måltid har ökat 
till cirka 35 procent under 2022, se figur 22. 

 

Gott exempel: Kommunikationskampanj om hantering av överblivna 
läkemedel 
Med syfte att förbättra invånarnas kunskap 
om läkemedels miljöpåverkan och om hur 
överblivna läkemedel ska kasseras har en 
kommunikationskampanj tagits fram och 
spridits under 2022. Kampanjen bestod av 
flera olika delar, till exempel inlägg på 
Instagram och Facebook, artikel i 
tidningen Nära dig, information på digitala 
skärmar i väntrum samt information till 
förskrivare via digitala skärmar i personal
rum. Kommunikationskampanjen har även 
spridits till andra aktörer, till exempel 
apotek och kommuner och har bland annat 
använts av Gislaveds kommun, Habo 
kommun, VAkontoret i Tranås, 
Wetterhälsan med flera.  

  

Delmål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar klimatpåverkan. 

Figur 21 Genomsnittlig klimatpåverkan per kg inköpta livsmedel 
i Region Jönköpings län. 

Figur 22 Andel hälsofika som beställs via område måltid.  
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Vi använder våra resurser klokt 
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser 
från kommande generationer. Vi använder både naturliga och ekonomiska resurser 
på ett effektivt och hållbart sätt. 

Mål 
I hållbarhetsprogrammet finns nedanstående mål och delmål. 

Så här gick det 2022 
Vi genomför och följer upp våra mål och delmål med hjälp av 
aktiviteter och mätetal. Cirkeldiagrammet till vänster visar antal 
aktiviteter/mätetal enligt följande kategorier: 

 Inget resultat/ej påbörjat 
 Mätetal/aktivitet uppfyllt 
 Mätetal/aktivitet delvis uppfyllt 
 Mätetal/aktivitet ej uppfyllt 

Nedan redovisas förkortade beskrivningar av aktiviteter och mätetal 
inom respektive kategori. Ett upphöjt M i slutet betyder att det är ett 
mätetal. Övriga är aktiviteter. 

 
Cirkulära materialflöden 

Välj mer miljösmarta förbrukningsmaterial 

Avfall 

Matsvinn från restaurangerM 

 

Avfall 

Matsvinn från patientportionerM 

Kapitalförvaltning 

Klimatpåverkan från kapitalförvaltningM

I följande avsnitt redovisas mer detaljerad information om vårt arbete inom framgångsfaktorn 
Vi använder våra resurser klokt. 

MÅL: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och 
återvinningen ska öka. 

MÅL: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till minskat fossilberoende. 

Delmål: 
• Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade 

förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019. De prioriterade 
förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval. 

• Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av inredningen vara återanvänd. 
• Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 2020. 
• År 2025 ska allt matavfall sorteras ut, med syfte att främja produktion av biogas och biogödsel. 

Delmål: 
• Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 2019 och 

klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index. Målet omfattar aktieinnehav och 
mäts i ton koldioxidekvivalenter/mnkr av portföljens innehavs totala omsättning. 
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Förbrukningsartiklar 

Användning av förbrukningsmaterial ger effekt på klimat och ekonomi. I vår handbok för 
klokare materialval ges, för ett antal prioriterade förbrukningsartiklar, vägledning för att 
minska onödig användning, byta engångs till flergångsprodukter, gå över från fossila till 
återvunna och förnybara material samt öka materialåtervinningen av restprodukter. 

Under 2022 har en beräkningsmetod för uppföljning av klimatpåverkan från inköp av våra 
prioriterade förbrukningsartiklar utvecklats. Detta mätetal kommer att börja användas i olika 
delar av organisationen under 2023.  

Cirkulär ekonomi 

 
Genom att samordna och öka tillgängligheten på begagnade möbler i Region Jönköpings län 
bidrar möbelförrådet till att färre nya möbler köps in, se figur 23. Under det två senaste åren 
har cirka 1230 respektive 1150 möbler återanvänts vilket bedöms innebära en besparing på 
cirka 4 respektive 3,4 miljoner kronor. 

Andra exempel på åtgärder för att främja cirkulär ekonomi är att ITcentrum under lång tid 
sett till att utbytt, men fungerande ITutrustning, återanvänds eller återvinns. Ett samarbete 
finns också med biståndsorganisationen Human Bridge, som förmedlar materialbistånd till 
sjukhus runt om i världen. 

På länets tre sjukhus görs ett aktivt arbete med 
att styra innehållet i vårdenheternas läkemedels
förråd genom så kallad läkemedelsservice. 
Förråden är anpassade efter vårdenhetens 
specialitet och innehåller de läkemedel som 
används ofta på enheten. Det gör att läkemedel 
som används sällan undviks och att vi mini
merar mängden läkemedel som kasseras på 
grund av att de passerat utgångsdatum. Det 
finns också ett elektroniskt söksystem för att 
lokalisera läkemedel som inte finns i det egna 
förrådet men som finns att tillgå på sjukhuset i 
övrigt. 

Delmål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade 
förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019. De prioriterade förbruknings-
artiklarna listas i vår handbok för klokare materialval. 
 

FAKTA – cirkulär ekonomi 
En cirkulär ekonomi är motsatsen till den 
traditionella, linjära ekonomin. Istället för att 
tillverka, köpa, använda och sedan slänga 
sakerna, utnyttjas allt som tillverkats så 
länge det går. När sakerna är förbrukade 
återanvänds och återvinns så mycket som 
möjligt om och om igen – allt för att tära 
mindre på jordens resurser och minska 
mängden avfall.  

Delmål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av inredningen vara 
återanvänd. 

Figur 24 Andel av den totala mängden avfall som 
materialåtervinns. 

Figur 23 Inköp av nya möbler/inredning i Region Jönköpings län. 
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I figur 24 redovisas hur stor andel av den totala avfallsmängden som materialåtervinns. Under 
2023 kommer ett projekt startas med syfte att öka materialåtervinningen. 

Avfall 
Inom Region Jönköpings län 
uppkom cirka 2 900 ton avfall 
under året. Tio procent av detta 
var så kallat farligt avfall, till 
exempel smittförande avfall, 
amalgam, läkemedelsavfall, 
kemiska produkter, oljor, elektro
nik, ljuskällor och batterier. I figur 
25 redovisas totala avfallsmängder 
och hur avfallet tas omhand.  

En patientportion är cirka 450 gram 
medan en portion i sjukhusrestau
rangerna är cirka 675700 gram. I 
figur 26 visas matsvinnet uttryckt i 
gram per portion. Förändringen 
2022 jämfört med basår 2020 var: 

Sjukhusrestauranger: +2 procent 
Skolrestauranger: +7 procent 
Patientmåltider: 11 procent 

Matsvinnet från patientmåltider har 
minskat bland annat tack vare en 
samverkan mellan sjukhusen i Eksjö 
och Värnamo som inleddes 2020. 
Samverkan innebär att man erbjuder en fast 15rättersmeny med enportionslådor som har 
längre hållbarhet. Maten tillagas från grunden med högkvalitativa råvaror och hållbarheten 
förlängs med en pastöriseringsmetod som gör att maten kan tillverkas mot lager istället för 
mot osäkra prognoser. Övergången till en fast 15rättersmeny har minskat matsvinnet genom 
att underlätta för patienten att hitta mat som hen tycker om och problemet med överbeställ
ningar har minskat. Detta system kommer att införas även på Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping i slutet av 2023 och matsvinnet från patientportioner beräknas därmed kunna 
minska ytterligare. 

Matsvinnet från sjukhus och skolrestaurangerna har däremot ökat jämfört med basåret och 
ytterligare förbättringsarbete behövs därför under 2023. Ett exempel på en åtgärd som 
genomförts under 2022 visas som gott exempel på nästa sida. 

Arbete pågår för att införa matavfallsinsamling i hela Region Jönköpings län under 2023. 

  

Delmål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 2020. 

Delmål: År 2025 ska allt matavfall sorteras ut, med syfte att främja produktion av biogas och 
biogödsel. 

Figur 26 Matsvinn från restauranger på sjukhus och skolor (naturbruks-
gymnasier och folkhögskolor) samt från servering av mat till patienter på 
sjukhusavdelningar. Matsvinn inkluderar produktionssvinn, beställnings-
/serveringssvinn och tallrikssvinn.  

Figur 25 Total mängd avfall (inklusive farligt avfall) samt omhändertagande. 
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Egenfinansieringsgrad för investeringar mäts genom att verksamhetens resultat tillsammans 
med avskrivningar, divideras med nettoinvesteringen det aktuella året. Målet om egen
finansiering av investeringar förutsätter alltså ett överskott på verksamhetens resultat 
tillsammans med avskrivningar som täcker årets investeringar. För perioden 20152022 
uppgår egenfinansieringsgraden till 138 procent. De investeringar som avser köp av tåg, som 
tidigare leasats, samt byggnation av tågdepå hanteras dock utanför målet om egenfinansiering. 

Gott exempel: Matsvinnsvecka i våra restauranger  
Under devisen ”Ta så mycket du vill, släng så lite 
du kan!” uppmärksammades mat som slängs i 
onödan genom en matsvinnsvecka i sjukhusens 
restauranger. Matsvinnsveckan genomfördes dels i 
september, dels i samband med Region Jönköpings 
läns hållbarhetsdag i november. Mängden matsvinn 
från avdelningar, restauranger och kök mäts 
regelbundet och genom matsvinnsveckan gjordes 
en särskild informationsinsats i våra restauranger. 
Ett kommunikationsmaterial togs fram i form av 
affischer och olika bordspratare som innehöll 
många tips om vad du kan göra för att spara på 
miljön och plånboken. På bordspratarna 
kommunicerades även språket ”Svinniska” som 
exempelvis #bästföresnooza [’bästföre-snoozah] - 
att förlänga hållbarheten genom att titta, lukta och 
smaka sig fram. Restaurangbesökarna kunde också 
delta i ett matsvinnsquiz med chans att vinna en 
matlåda. 

 

Ambitionen är att våra investeringar under perioden 2015-2025 ska finansieras med egna, och inte 
lånade medel. 
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NATIONELLA JÄMFÖRELSER 
Olika nationella jämförelser görs med syfte att jämföra information om kvalitet, 
resultat och kostnader inom områden som regioner ansvarar för. Jämförelser 
stimulerar till att lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. 
 
I november 2022 publicerades den senaste rapporten från Sveriges kommuner och regioner 
kring miljöarbetet i Sveriges regioner. Rapporten jämför sex områden, som baseras på utfallet 
för 2021. Det här är Region Jönköpings läns placering bland landets 21 regioner. Värdet inom 
parentes anger förra årets placering: 

• Energianvändning per lokalyta, plats 1 (4) 

• Ekologiska livsmedel, mätt som ekonomiskt värde, plats 1 (1) 

• Medicinska gasers klimatpåverkan, plats 2 (2) 

• Antibiotikaförskrivning, plats 5 (6) 

• Avfallshantering, plats 11 (6) 

• Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, plats 17 (18)  

Om samtliga sex indikatorer vägs samman kommer Region Jönköpings län liksom föregående 
år på första plats, vilket vi är stolta över. 

När det gäller social och ekonomisk hållbarhet redovisas bland annat dessa indikatorer:  

• Soliditet (eget kapital minus pensionsskuld för pensionsförmåner intjänade före 1998 
inklusive löneskatt, dividerat med totala tillgångar), plats 1 (1) 

• Strukturjusterad hälso och sjukvårdskostnad, kr/invånare (kostnadsnivån för hälso och 
sjukvård sedan hänsyn tagits till kostnadspåverkande faktorer som regionen inte kan 
påverka bland annat befolkningens ålderssammansättning m.m.), plats 10 (7) 

• 81 procent av kvinnorna och 83 procent av männen i Jönköpings län är nöjda eller mycket 
nöjda med helhetsintrycket av sin vårdcentral efter ett läkarbesök, visar nationella 
patientenkäten primärvård. Samlat resultat 82 procent, plats 2 (avser en mellanårsmätning 
med tio regioner och är därför inte jämförbar med 2021 års mätning då placeringen blev 5).  

• 77 procent av både kvinnor och män i Jönköpings län har stort eller mycket stort 
förtroende för hälso och sjukvården i sin helhet, enligt hälso och sjukvårdsbarometern, 
plats 1 (2) 

• 66 procent av kvinnorna och 74 procent av männen i Jönköpings län uppfattar att vården 
ges på lika villkor, enligt hälso och sjukvårdsbarometern. Samlat resultat 71 procent, plats 
2 (1).  

• Regionernas arbete med att göra sin verksamhet, lokaler och information tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning, 37/54 poäng i årlig uppföljning av Myndigheten för 
delaktighet. 

• Andel heltidsarbetande månadsavlönade, enligt SKR:s personalstatistik, plats 20 (20) 

Som framgår ovan ligger Region Jönköpings län i framkant inom många av de nationella 
jämförelser som görs även inom social och ekonomisk hållbarhet.  
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GRI2-INDEX 
Denna hållbarhetsredovisning är en del av (bilaga) Region Jönköpings läns årsredovisning för 
år 2022. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative 
Standards. För samtliga upplysningar där uppgift ska lämnas fördelat per region, har vi gjort 
avsteg eftersom Region Jönköpings län enbart verkar i ett län. Nedan redovisas en översikt av 
var information om de olika upplysningarna enligt GRI finns. I de fall hänvisning görs till 
årsredovisningen föregås sidangivelsen av ett Å.  

Användning av GRI Standards 
Region Jönköpings län har rapporterat i enlighet med GRI Standards för perioden 1 
januari 2022 - 31 december 2022. 

GRI 1  GRI 1: Foundation (2021) har följts. 

Tillgänglig sektorspecifik standard Tillgänglig sektorspecifik standard för Region Jönköpings läns verksamhet saknas. 

 
Upp-
lysning 

Beskrivning Sida Avsteg/kommentar 

GRI 2: GENERELLA UPPLYSNINGAR (2021)   

Organisationen och dess rapporteringsmetoder 

  

2-1 Information om organisationen 
 

Region Jönköping län, svensk offentlig 
verksamhet med huvudkontor i Jönköping 

2-2 Enheter som ingår i organisationens 
hållbarhetsrapport 

6 
 

2-3 Rapporteringsperiod, rapporteringscykel och 
kontaktperson 

35 Kontaktperson: Maria Cannerborg, miljöchef, 
maria.cannerborg@rjl.se 

2-4 Korrigering av information 18 Korrigeringar har skett för klimatbokslutet, se 
fotnot på sid 18. 

2-5 Extern granskning/verifiering 
 

Hållbarhetsredovisningen har inte varit föremål för 
extern granskning. 

Verksamhet och medarbetare 
  

2-6 Aktiviteter, värdekedja och andra affärsrelationer 
 

26-27 

Å126-
131 

Inga väsentliga förändringar sedan föregående 
redovisning.  

2-7 Anställda 12-13 
Å86-96 

 

2-8 Arbetare som inte är anställda 
 

Avsteg. Systemstöd för att summera på en 
aggregerad nivå saknas. 

Styrning   

2-9 Styrningsstruktur och sammansättning 
 

5-6 

Å132-
133 

Regionfullmäktiges medlemmar finns här: 
https://rjl.tromanpublik.se/. De väljs genom 
allmänna demokratiska val vart fjärde år. 
Avsteg: Ledamöters ordinarie arbeten eller 
bisysslor saknas. Uppgift om intressent-
representation bedöms ej var relevant, då alla 
ledamöter väljs genom demokratiska val. 

2-10 Nominering och val av högsta styrande organ 
 

Nominering sker i de olika partierna inför valen. 

2-11 Ordförande för det högsta styrelseorganet 
 

Ordförande i regionfullmäktige har inte har någon 
ledande befattning i övrigt i organisationen. 

2-12 Det högsta styrelseorganets roll i att övervaka 
hanteringen av påverkan 

5-6 Se även https://rjl.se/Demokrati/politisk-
organisation/arbetsordning-och-reglementen-for-
politiska-organ/ 

2-13 Delegering av ansvar för att hantera påverkan 5-6 
 

                                                 
 
 
2 GRI (Global Reporting Initiative) är en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller ett ramverk för 
hållbarhetsredovisning för företag och andra organisationer. 
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Upp-
lysning 

Beskrivning Sida Avsteg/kommentar 

2-14 Det högsta styrelseorganets roll i 
hållbarhetsrapportering 

5-6  

2-15 Intressekonflikter  Jäv regleras i Kommunallagen. 

2-16 Kommunikation av kritiska problem  Inga kritiska problem har identifierats under 2022. 
Eventuella framtida sådana rapporteras till 
regiondirektör och regionstyrelse. 

2-17 Det högsta styrelseorganets kollektiva kunskap  En årlig hållbarhetsdag arrangeras dit även 
politiker bjuds in.  

2-18 Utvärdering av det högsta styrelseorganets 
prestationer 

 Görs via internkontroll och i vissa fall anlitas 
externa revisorer. Under 2022 har revision utförts 
av KPMG men rapport har ännu inte erhållits.   

2-19 Ersättningspolicy  Regleras i Arvodesregler för förtroendevalda i 
Region Jönköpings län, Mandatperioden 2019-
2022, RJL 2018/12888  

2-20 Process för att fastslå ersättning  Se ovan. 

2-21 Årlig total ersättningsandel  Regleras i Arvodesregler för förtroendevalda i 
Region Jönköpings län, Mandatperioden 2019-
2022, RJL 2018/12888 

Strategi, policyer och praxis   

2-22 Uttalande om strategi för hållbar utveckling Å5-6  

2-23 Policyåtaganden 5-6, 8 Försiktighetsprincipen tillämpas generellt, ingår i 
svensk miljölagstiftning. 

2-24 Implementering av policyer  Implementering sker via hållbarhetsprogram 
2021-2025 och övrigt hållbarhetsarbete som 
bedrivs i Region Jönköpings län. 

2-25 Processer för att åtgärda negativ påverkan 5-7 
 

Särskilda rutiner finns för att göra riskanalyser 
gällande betydande miljöaspekter samt att 
rapportera avsteg från rutiner, bristande 
lagefterlevnad och förbättringsförslag. 

2-26 Mekanismer för att söka råd och väcka oro 5-6 Visselblåsarfunktion finns från januari 2022. 

2-27 Lagefterlevnad  Inga betydande fall av bristande lagefterlevnad 
under rapportperioden. 

2-28 Medlemskap i organisationer 5-6  

Intressentengagemang   

2-29 Förhållningssätt till intressentengagemang 6-8  

2-30 Kollektivavtal  100 procent omfattas av kollektivavtal. 

GRI 3: UPPLYSNINGAR OM VÄSENTLIGA FRÅGOR (2021)   

3-1 Process för att fastslå väsentliga frågor 6-8  

3-2 Lista över väsentliga frågor 7-8  

3-3 Styrning av väsentliga frågor 5-6 Se även hållbarhetsredovisningen i övrigt. 

GRI 201: EKONOMISKT RESULTAT (2016)   

201-1 Intäkter, kostnader och resultat Å138-
148 

 

201-3 Pensionsåtaganden 
 

Andel av lön som avsätts av arbetsgivare:  
12,72 procent (2022) 

GRI 301: MATERIAL (2016)   

301-1 Materialanvändning  - Data är inte tillgänglig. Mätetal som rör 
förbrukningsmaterial inom vården är under 
utveckling. 

GRI 302: ENERGI (2016)   

302-1 Energianvändning inom organisationen 20-21 
 

302-3 Energieffektivitet 20-21 
 

GRI 305: UTSLÄPP (2016)   

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 18-20 
 

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) 18-20 
 

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 18-20  

GRI 306: AVFALL (2020)   
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Upp-
lysning 

Beskrivning Sida Avsteg/kommentar 

306-2 Avfall  32 
 

GRI 308: LEVERANTÖRSBEDÖMNING AVSEENDE MILJÖFÖRHÅLLANDEN (2016) 

308-1 Nya leverantörer som screenas utifrån miljökriterier 26-27 
 

GRI 401: ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN (2016)  

401-1 Nyrekrytering och personalomsättning Å87-89 
 

GRI 403: HÄLSA OCH SÄKERHET (2018)   

403-1 Ledningssystem för arbetsmiljö Å87-95 
 

403-2 Identifiering och utredning av risker i arbetsmiljön. Å87-95  

403-3 Arbetsrelaterad hälsovård Å87-95  

403–4 
 

Involvering, konsultation och kommunikation med 
arbetstagare avseende arbetsmiljö 

Å87-95  

403–5 Utbildning för arbetstagarna inom hälsa och 
säkerhet  

Å87-95  

403–6 Främjande av arbetstagarnas hälsa Å87-95  

403–7 
 

Förebyggande åtgärder inom arbetsmiljö direkt 
kopplat till affärsrelationer 

26-27 Sociala/etiska krav ställs i relevanta 
upphandlingar. 

403-8 Arbetstagare som omfattas av ett ledningssystem 
för arbetsmiljö  

 Alla medarbetare omfattas i enlighet med 
gällande arbetsmiljölagstiftning. 

GRI 405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET (2016)   

405-1 Mångfald bland ledning och anställda 12 Avsteg: för 2022 har vi valt att inte redovisa 
anställda uppdelat på personalgrupp. 

405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män 
 

Enligt lagkrav genomförs en årlig 
lönekartläggning. Inga osakliga skillnader i lön 
mellan män och kvinnor har identifierats. 

GRI 406: ICKE-DISKRIMINERING (2016)   

406-1 Antal incidenter avseende diskriminering och 
vidtagna åtgärder 

 
Avsteg: Utveckling av medarbetarenkäten pågår. 
I det arbetet utreds vilka möjligheter som finns att 
följa upp antal konstaterade incidenter på en 
aggregerad nivå. 

GRI 414: LEVERANTÖRSBEDÖMNING AVSEENDE SOCIALA FÖRHÅLLANDEN (2016) 

414-1 Nya leverantörer som screenas utifrån 
sociala/etiska kriterier 

26-27 
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För ett bra liv i en attraktiv region. 
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Barnbokslut är producerad av Veronica Ottosson, Folkhälsa och sjukvård, Region 

Jönköpings län 
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Inledning och kommentarer 
Barnbokslut 2022 innefattar aktiviteter både från hälso- och sjukvården, Länstrafiken samt 

utbildning och kultursektorn. Syftet med rapporten är att ge en bild av verksamheterna ur ett 

barnrättsperspektiv. FN:s konvention för barnets rättigheter utgör ett grundfundament i 

samarbetet och samverkan med såväl länets kommuner som idéburna organisationer. Insatser 

och aktiviteter görs i olika stor omfattning inom Region Jönköpings län. Barnbokslutet 

garanterar dock ingen heltäckande bild av allt arbete som genomförts för barns bästa. För att 

se till barn som patient och barn som anhöriga har Region Jönköpings län barnrättsombud. I 

nuläget finns nu ca 280 barnrättsombud. I oktober genomfördes en utbildningsdag kring 

barnkonventionen för nya barnrättsombud. Folktandvården gjorde en stor satsning genom att 

utbilda 23 barnrättsombud. 

I början av 2022 blev barnkliniken godkänd som en barnanpassad verksamhet enligt ett 

nationellt koncept ”Barnanpassad vård www.barnanpassadvard.se  Fem olika områden 

granskades: vårdprocess och organisation, miljö, trygghet, delaktighet och information, 

lärande, inflytande och påverkan, rättigheter.  

En gemensam utbildning i förbättringsarbete för medarbetare inom  habiliteringscentrum, 

barnkliniken, barnhälsovården, barn- och ungdomsenheten och rehabiliteringscentrum har 

genomförts. Områden som det gjordes förbättringar kring var  barns delaktighet och 

medbestämmande vid digitala vårdmöten, samverkan runt barn med komplexa vårdbehov, 

förbättra arbetssätt och samverkan mellan BHV och neonataldagsjukvård, barns levnadsvanor 

samt förbättringsgrupp temagruppledare BHV exempelvis om amning och förbättrad 

information om vaccinationer inom BHV. 

Pedagoger och rektor på Tenhults naturbruksgymnasium har fortsatt sitt arbete kring elevers 

frånvaro i samarbete med personal på skolans internat. Elevernas mentorer följer dagligen upp 

de elever som saknas i skolan och har dialog med vårdnadshavare. 

Alla kommuner i Region Jönköpings län har nu familjecentral. Två av dessa beskrivs som 

familjecentralslikanande på grund av att alla verksamheterna inte finns under samma tak. 

Tillgängligheten till länets familjecentraler är 100 %. 

All personal på länets ungdomsmottagning har deltagit i en FUNKIs-diplomering för att öka 

kunskaperna kring inkluderande arbetssätt för unga med funktionsnedsättningar. 

Samtliga föreställningar och aktiviteter som produceras av Unga Spira utgår från 

barnkonventionen och är skräddarsydda för publiken. Inte minst jobbas det med interaktiva 

inslag som låter publiken vara delaktig på olika sätt. 

Sektion Folkhälsa har två utbildare i metoderna Agera Tillsammans (AT) och Mentorer i 

Våldsprevention (MVP). I samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län bedrivs ett projekt 

där skolor i länet erbjuds att utbilda gruppledare i metoderna kostnadsfritt. 
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1. Demografi barn och unga 
Antalet barn och unga upp till 18 år är 79 803 stycken (2022-12-01) och utgör cirka 22 

procent av den totala befolkningen i länet.  

2. Grunden för barnets rättigheter 
Region Jönköpings län arbetar för alla barns lika värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud 

mot diskriminering. 

2.1 Förbud mot diskriminering 

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inget barn ska diskrimineras på 

någon grund. Vi ska visa alla barn och deras familjemedlemmar samma respekt. (Artikel 2) 

2.1.1 Barnahus 
Inom barnahusverksamheten tas barn emot oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell 

läggning. 

2.1.2 Habiliteringscentrum 
Habiliteringscentrum tar emot barn- ungdomar och vuxna samt deras anhöriga och 

närstående, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

2022 beslutades att samtliga enheter inom habiliteringscentrum ska hbtqi-certifieras. 

2.1.3 Naturbruksgymnasierna 
Tenhults naturbruksgymnasiums mentorer samtalar med ungdomarna om deras behov av stöd 

vid startsamtal och utvecklingssamtal varje termin. Specialpedagog tar emot överlämningar 

från tidigare skolan, samtalar med vårdnadshavare elever  och pedagogisk personal för att 

möta eleverna med bästa möjliga stöd.  

 

Under 2022 har pedagoger och rektor på Tenhults naturbruksgymnasium fortsatt arbetet kring 

elevers frånvaro i samarbete med personal på skolans internat. Elevernas mentorer följer 

dagligen upp de elever som saknas i skolan och har dialog med vårdnadshavare.  

 

Professionernas roller i elevhälsoteamet är tydliga. För eleverna finns möjlighet att samtala 

med kurator och skolsköterska vid behov. Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att följa upp 

elever i behov av särskilt stöd, på så sätt används skolans resurser på bästa sätt för att möta 

eleverna.  

 

Lärare och annan skolpersonal kan anmäla oro kring elev till någon i elevhälsoteamet och 

detta tas upp omgående på elevhälsoteamsmöte. Elevhälsan arbetar förebyggande och 

främjande med strategiska mål och samarbetar med Stora Segerstad naturbrukscenter i 

övergripande frågor. 
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2.1.4 Sjukhusbiblioteket 
Glänta är en plats för barn och unga som besöker länssjukhuset Ryhov, öppen och tillgänglig 

dygnet runt. Hit kan man komma som patient eller besökare för att läsa, leka, vila och låna 

böcker. I Glänta kan barn och människor i alla åldrar ta del av berättelser på olika språk, konst 

och musik och ibland också dramatiserat sagoberättande.  

 

Under tre höstveckor varje år arrangeras Höst i Glänta. 2022 kunde besökande barn vara 

bilddetektiver och vinna bokpriser. Lekterapin hade en skaparhörna i anslutning till Glänta 

och KulturSjukhuset hade ett nytt program med musik, sagor och berättelser.  

Det pågår också aktiviteter utanför den fysiska platsen Glänta. Två gånger i veckan (med 

reservation för perioder av hög smittspridning) får barn på barndagvården besök av Barnens 

bokvagn och kan låna, läsa och prata om böcker med en bibliotekarie. För barn som 

återkommande besöker sjukhuset finns Läsklubb. Sjukhusbiblioteket i Värnamo har under 

året gjort en särskild satsning på Språklust-böcker. 

Genomförandet av Sagoslingan på Ryhov har tagit fart med innehåll till QR-koder och 

trädgårdsarbete på innergården. Invigningen är framflyttad till 2023. Parallellt har planering 

av en Sagoslinga på Värnamo sjukhus inletts och en barnrond eller barnpanel är på gång att 

genomföras i samarbete med barn- och ungdomsmottagningen.  

 

Sjukhusbiblioteken har från 2022 två barnrättsombud mot tidigare ett. Utveckling av 

barnbiblioteket Glänta och Sagoslingan bedrivs i nära samarbete med barnklinik och barn- 

och ungdomsmottagning, Bild och form/gestaltning, Mark och trädgård, Biblioteksutveckling 

och KulturSjukhuset. 

2.1.5 Sektion Folkhälsa 
Sektion Folkhälsa har genomfört utbildning och diplomering inom hbtqi. Två enheter på BUP 

i Jönköping, de delar av Värnamo Kvinnoklinik som tidigare inte genomgått utbildningen och 

hela Kvinnokliniken i Eksjö har blivit hbtqi-diplomerade. Fem familjecentraler har genomgått 

omdiplomering och ett HVB-hem har blivit diplomerat. 

 

Förutom dessa utbildningar har två catchup-utbildningar genomförts, där personal från redan 

diplomerade verksamheter deltagit. 

2.1.6 Ungdomsmottagning 
Länets ungdomsmottagningar är hbtqi-diplomerade och nyanställd personal erbjuds catch-up 

utbildning för att verksamheten ska kunna upprätthålla kompetensen. Under 2022 deltog all 

personal på länets ungdomsmottagningar i en FUNKIs-diplomering för att öka kunskaperna 

kring inkluderande arbetssätt för unga med funktionsnedsättningar.  

2.2 Principen om barnets bästa 

Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Om barnets bästa inte kan genomföras ska kompenserade åtgärder göras för att beslut ska bli 

så bra som möjligt. (Artikel 3) 
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2.2.1 Barnahus 
Barnahus mål är att förstärka barns rättigheter genom rättsprocessen och ge dessa barn ett gott 

bemötande och stöd, samt vid behov omgående krisinsatser och bedömning av 

behandlingsinsatser. Principen om barnets rätt att komma till tals och göras delaktig är 

grundläggande för verksamheten. 

 

På Barnahus får barnen vistas i en trygg och barnvänlig miljö, och övriga inblandade 

professioner (polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård) kommer till Barnahus för 

att ge barn i en utsatt situation skydd, en trygg rättsprocess och hjälp till förståelse för vad 

som sker. Barnets bästa är vägledande under planeringen av processen, i mötet med barnet, 

och i beslut som fattas under processen. De inblandade verksamheterna vilar på olika lagrum 

och praxis, men genom en genomarbetad samverkan skapas möjlighet att få ett helhetstänk 

kring barnet och barnets behov.  

2.2.2 Familjecentral 
Enligt det samverkansavtal som Strategigrupp barn och unga tagit beslut om ska gälla i 

Region Jönköpings län (2022) beskrivs det att en familjecentral bedriver hälsofrämjande, 

generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet som vänder sig till blivande föräldrar, 

föräldrar och barn. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, kommunen och 

Region Jönköpings län, samordnar sina resurser under samma tak för att möjliggöra 

tvärprofessionell samverkan. Familjecentralen bör innehålla mödra- och barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänst genom individ- och familjeomsorg med inriktning mot förebyggande 

arbete. Nu finns det 23 familjecentraler i länet, varav två av dessa beskrivs som 

familjecentralslikanande på grund av att alla verksamheterna inte finns under samma tak. 

Tillgängligheten till länets familjecentraler är 100 %. 

2.2.3 Habiliteringscentrum 
Habiliteringscentrum möter barn, ungdomar och vuxna utifrån deras individuella behov av 

habilitering, rehabilitering eller tolkning. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Det 

innebär att vi möter alla utifrån individens unika livssituation och förutsättningar. Vi bygger 

vår verksamhet genom meningsskapande möten. 

 

Barnets bästa betyder inte alltid att de ska få det de önskar, man behöver väga samman olika 

perspektiv och bedöma vad som är rimligt exempelvis utifrån resurser, tid och lagar. Det är 

därför viktigt för oss att t.ex. reflektera över i vilken utsträckning och omfattning barnet ska 

delta i olika insatser. Genom kartläggning, observation, samverkan, samtal med 

vårdnadshavare/nätverk, gör vi en bedömning av vad som är bäst för barnet. 

2.2.4 Verksamhetsutveckling i samverkan 

Vårdnadshavares tillgång till barnets journal 

En skrivelse skickades till SKR och e-hälsorådet i mitten på 2020 för att uppmärksamma dem 

om problemen med att föräldrar inte får tillgång till barnets journal då denne passerat 13 års 

ålder. Vårdnadshavare har behov av att ha tillgång till barnets journal och e-tjänster i de fall 

där barnet, exempelvis på grund av sjukdom, behöver stöd och hjälp. 
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Många familjer har svårt att hitta information om barnsjukvård på 1177 och det är otydligt 

vad som gäller för barn i olika åldrar. En enkel instruktion är framtagen som underlättar för 

barn, familjer och personal att hitta samlad information bland annat om vad som är möjligt 

och inte möjligt när det gäller e-tjänster i olika ålder.  

Under 2022 genomfördes en nationell kartläggning av nuläge och eventuellt behov av 

förändring.  Barnverksamheterna i Region Jönköpings län bidrog med input.  Det har 

resulterat i att ett uppdrag har lämnats till socialdepartementet att utreda möjligheten att öppna 

upp journalen och e-tjänster.    

Förbättringskunskap genom praktiskt lärande  

Under 2022 genomfördes en gemensam utbildning i förbättringsarbete för medarbetare inom  

habiliteringscentrum, barnkliniken, barnhälsovården, barn- och ungdomsenheten och 

rehabiliteringscentrum. Syftet var att arbeta med verksamhetsgemensamma barnprocesser, 

identifiera gap och driva förbättringar inom området. Stort fokus låg på att bidra till bättre och 

tydligare omhändertagande för barn och familjer som rör sig inom flera verksamheter. 

Medarbetare från de olika verksamheterna ingår i gemensamma förbättringsteam. 

 

Följande förbättringsarbeten genomfördes: 

 Barns delaktighet och medbestämmande vid digitala vårdmöten - resulterade i en 

checklista för att underlätta delaktighet. Checklistan sprids via barnombudsnätverket. 

 Samverkan runt barn med komplexa vårdbehov - resulterade i en bildkallelse för 

provtagning i sedering på barndagvården och för motorisk bedömning på 

Rehabiliteringscentrum. Barnvårdsenheten genomförde en utbildning om bildstöd för 

sin personal. 

 Förbättra arbetssätt och samverkan mellan BHV och neonataldagsjukvård – 

resulterade i ökad kunskap om varandras uppdrag och utökat samarbete vid 

överföringen av familjer från Neonatologin till BHV, vilket ger både tryggare familjer 

och personal. 

 Barns levnadsvanor – resulterade i tydligare information till medarbetare om hur de 

ska samtalamed familjerna om levnadsvanor. 

 Förbättringsgrupp temagruppledare BHV– resulterade bland annat i webbinarier om 

amning och förbättrad information om vaccinationer inom BHV. 

Utbildningen utvärderades med gott resultat och därför startades en ny omgång november 

2022 (avslutning maj 2023). 

2.3 Ansvar för barnets rättigheter 

Verksamheten ska vara barnrättsbaserad i arbetsmetoder och rutiner. Det är ett personligt 

yrkesansvar samt verksamhetsansvar att prioritera, respektera, skydda och säkerställa 

barnets rättigheter i vårt arbete. Vi ska se barnets om rättighetsbärare. (Artikel 4) 
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2.3.1 Barnahus 
Det är varje barns rättighet att få växa upp i en miljö fri från alla former av våld och 

övergrepp. Enligt artikel 19, FN:s barnkonvention har barnet rätt till skydd mot våld och 

övergrepp i familjen. Våldsutsatta barns rätt till skydd och en trygg rättsprocess utgör grunden 

för beslutet att ha ett Barnahus i Jönköpings län. Det är även utgångspunkten och det som styr 

i det dagliga mötet med alla barn som besöker verksamheten. De utredningar som parallellt 

genomförs inom rättsväsendet och socialtjänsten ska inledas skyndsamt och bedrivas så 

snabbt som hänsynen till barnet och sakens komplexitet medger. 

2.3.2 Barnhälsovården 
Barnhälsovården Inom barnhälsovården finns barnrättsombud för varje APT-område som 

deltar i de utbildningar och nätverk som Regionen anordnar för barnrättsombuden och via 

APT för denna kunskap vidare till sina kollegor. Temagrupperna Barns delaktighet och Barn 

som far illa arbetar för att utveckla och stärka kunskaperna om barns rättigheter inom 

barnhälsovården. Ett arbete i temagruppen barn som far illa är att kontinuerligt uppdatera och 

förstärka kunskaperna avseende orosanmälan samt följa antalet orosanmälningar som görs. 

Temagruppen har under våren utarbetat ett dokument som ska vara till stöd för medarbetare i 

samband med att en orosanmälan görs. Under hösten 2022 har ett examensarbete inom ramen 

för specialistsjuksköterskeprogrammet genomförts med syfte att utforska 

barnhälsovårdssjuksköterskornas erfarenheter av orosanmälningar, examensarbetet slutfördes 

i januari 2023 och under 2023 kommer temagrupp Barn som far illa att arbeta med att stärka 

kompetensen kring arbetet med orosanmälningar utifrån examensarbetets resultat. Temagrupp 

Barns delaktighet har som ett fokus att genom olika material och vetenskaplig förankring öka 

kunskaperna hos medarbetarna för att förstärka barnens möjligheter till delaktighet utifrån 

barnet bästa. 

2.3.3 Barn och ungdomsenheten 
Barn- och ungdomsenheten har under 2022 fortsatt implementerat arbetssätt och rutiner för att 

möjliggöra barns delaktighet i alla vårdmöten. Utifrån behov och mognad erbjuds barn inom 

barn- och ungdomsmedicinska mottagningen och barn- och ungdomshälsan enskilt samtal 

med sin vårdgivare/behandlare.  

2.3.4 Habiliteringscentrum 
Habiliteringscentrum har barnrättsombud på alla enheter. Barnrättsombuden träffas 

regelbundet för att stötta varandra och utbyta erfarenheter och tips med varandra.  

Under 2022 har några av barnrättsombuden deltagit vid olika barnrättskonferenser och 

därefter delgivit det till övriga ombud. 

2.3.5 Kultur och utveckling 
Sektionen för Kulturutveckling har ett barnrättsombud. I framtagandet av en ny kulturplan 

genomfördes dialog med unga kulturintresserade och en barnkonsekvensanalys. 

Kulturutveckling stöttar kulturskolorna i länet i fortbildning inom barnrätt.  

Biblioteksutveckling Region Jönköpings län arbetar vidare med ett nätverk med de 

folkbibliotek i länet som särskilt önskar utveckla metoder för att implementera 

barnkonventionen i sin verksamhet. 

298



 Barnbokslut  

 

 7 (32)  

 

2.3.6 Länstrafiken 
I december 2022 beslutade Region Jönköpings län att från och med den 1 januari kan en 

betalande resenär ta med sig fritt antal barn under sju år på sin resa. Tidigare har 

begränsningen varit max två barn. Genom förändringen lirar villkoren bättre i samarbetet med 

andra län och så klart är det roligt att större familjer nu får möjlighet att resa ännu billigare. 

2.4 Rätt till livet, goda förutsättningar för optimal utveckling 

Barn har rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga förutsättningar för en optimal utveckling. 

Vi ser till barnets hela livssituation och vid behov samarbetar vi med andra – med barnet i 

centrum. (Artikel 6) 

2.4.1 Barn och ungdomsmedicinska mottagningen 
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen har under 2022 implementerat 

"Överenskommelse av rutin för hälsoundersökning i samband med placering av barn och 

unga". Denna reviderades i samarbete med kommunal utveckling och länets socialtjänster. 

Syftet är att säkerställa att barnets hela hälsa ska uppmärksammas i en placeringsprocess. 

Exempelvis används en arbetsmetod, Barns behov i Centrum (BBIC), och som bidrar till att 

kartlägga barnets totala hälsa och vårdbehov. 

2.4.2 Habiliteringscentrum 
På habiliteringscentrum är det viktigt att insatserna upplevs meningsfulla och bidrar till att 

individens vardag blir hanterbar. Insatserna bidrar till god hälsa och individens utveckling. 

Genom att stödja individens förståelse för och tillit till sig själv, stärks individens förmåga att 

skapa mening och se möjligheter. Vid habiliterande insatser krävs mycket samverkan och 

samarbete med alla som finns i närheten av individen. Detta sker därför i hög utsträckning 

med familj och anhöriga, men även genom skola, övrig vård och privata aktörer.  

 

För att ge barn och familjer så bra förutsättningar som möjligt, arrangerar 

habiliteringscentrum en rad föräldrautbildningar kopplat till diagnos, kommunikation och 

struktur i vardagen. Vissa utbildningar ges även till pedagoger och andra i nätverket kring 

barnen. Även syskonträffar arrangeras för att syskon till barn med habiliterande insatser ska få 

möjlighet att hantera sin situation. 

2.4.3 Kultur och utveckling 

Letterbox Club 

Regionbibliotek Region Jönköpings län samverkar i utvecklingsprocesser som bedrivs för att 

gynna barn och unga. T.ex. inom ramen för Letterbox club sker samverkan med folkbibliotek 

och socialtjänst i 10 av länets kommuner och flera regionala och nationella parter. Letterbox 

club vänder sig till barn i utsatta livssituationer med syftet att stimulera och väcka barns 

nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig.  

Språklust 

Barnhälsovården, Regionbibliotek, länets folkbibliotek, familjecentralernas öppna förskolor 

samt Region Jönköpings läns logopeder samverkar i utvecklingsarbetet Språklust. Syftet är att 

sprida kunskap om språkutveckling, läsning som en god levnadsvana och källa till ett ökat 

299



 Barnbokslut  

 

 8 (32)  

 

ordförråd, stimulera föräldrar att prat-läsa och samtala kring böcker med sina barn och 

uppmuntra till biblioteksbesök. Ett välutvecklat språk ökar barnets förmåga att uttrycka sig 

och ökar möjligheten att delta i ett demokratiskt samhälle. 

Vid Barnhälsovårdens hembesök hos familjen då barnet är 8 månader får familjen foldern 

”Läs tillsammans” (översatt till 8 språk), ett bokmärke som hälsar välkommen till biblioteket 

och gåvoboken ”Knacka på”. Språklust finns också med vid barnets hälsobesök som 5-åring i 

Barnhälsovården. Då deltar barnet i dialog med sjuksköterskan med fokus på högläsning och 

goda levnadsvanor och får gåvoboken ”Saga-sagor Fiffiga kroppen och finurliga knoppen” 

och en välkommenhälsning från biblioteket. 

2.5 Åsiktsfrihet, delaktighet och rätt att bli hörd  

Barn har rätt till delaktighet i beslut som rör dem, både i kontrollen av det egna livet och som en 

del av gruppen barn. Vi ska ta det som barn säger på allvar och väga det utifrån barnets ålder 

och mognad. (Artikel 12)  

2.5.1 Barnahus 
Barns rätt att bli hörd är en grundläggande princip när man misstänker att barnet blivit utsatt 

för ett brott. I Barnahus verksamhet finns rutiner för hur barnet ska informeras och 

delaktiggöras. Innan förhör och läkarundersökningar på Barnahus får barnet muntligt 

information om vad som ska hända och hur det går till, om vikten av att fråga om något är 

svårt att förstås, och om rätten att avstå eller avbryta om barnet inte vill medverka. Möjlighet 

att använda bildstöd finns vid dessa samtal. Efter förhör får barnet information om nästa steg i 

processen och tillfrågas om sin inställning till detta, vilket är ett viktigt underlag till 

socialtjänstens skyddsbedömning. 

 

2.5.2 Barnhälsovården 

För att främja barnets delaktighet i hälsobesöken inom barnhälsovården finns ett bildspel på 

1177.se för de olika hälsobesöken (2,5 år, 3 år, 4 år och 5 år) som beskriver de olika 

momenten i hälsobesöken. I den kallelse som familjen får inför besöket uppmanas familjen att 

titta på bildspelet inför barnets hälsobesök. För att ytterligare förstärka barnet delaktighet i 

hälsobesöket skickas ett kort ”Hej kompis” tillsammans med kallelsen och riktar sig direkt till 

barnet, under 2022 har kortet reviderats så att det nu innehåller en QR-kod direkt till sidan på 

1177 för att ytterligare underlätta för familjen att hitta informationen. Vid besöket beskriver 

sjuksköterskan de olika delarna i besöket utifrån ett bildstöd ”Tåget” med samma bilder som 

finns i bildspelet på 1177.se. Barnet får sedan själv bestämma i vilken ordning hen vill 

genomföra besöket genom att välja bland momenten. och flytta över bilden på genomfört 

moment till en illustrerad platta i form av ett tåg med ett lok och vagnar. När ett av momenten 

är avklarat flyttar barnet bilden från plattan till tåget och väljer sedan nästa moment. Som ett 

led i utvecklingen av bildstödet har en studie med observationer och intervjuer genomförts vid 

hälsobesök med fem-åringar, analys av det materialet pågår.  

 

För att främja delaktighet och förståelse för innehållet i besöket vid en medicinsk 

utvecklingsbedömning har temagruppen under 2022 utarbetat en specifik bildkallelse för de 

barn som ska genomgå en sådan undersökning. Bildkallelsen skickas hem till familjen innan 

barnet ska besöka barnhälsovården. 
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För att kontinuerligt utforska barns erfarenhet av hälsobesöken får barn i åldern 4 och 5 år i 

samband med sitt hälsobesök besvara frågor avseende om de fått information som de förstod, 

om de som arbetade på BHV lyssnade på det som barnet ville berätta samt en övergripande 

fråga om hur barnet upplevde besöket. Frågorna besvarar barnet via en digital enkät där bilder 

och inspelat ljud underlättar för barnet att besvara frågorna. Undersökningen genomförs vart 

annat år och varje BHV-enhet arbetar med den digitala enkäten under två veckor. Nedan 

beskrivs svar från de barn som under 2021 – 2022 besvarat enkäten. 

 

 

Berättade de som jobbar här om det                     Om du fick vänta, fanns det något att göra? 

som skulle hända så att du förstod? 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Lyssnade de som jobbar här på det             Hur tycker du att det är här? 

du ville säga? 

 

 

 

 
Spontana reflektioner från barnen när de fått frågan: ”Är det något mer du vill berätta som var 

bra?” 

 

 

 

 

 

 

”Titta i 

Sagasagor och 

få en Tryggve” 

”Balansgrejen 

var kul och att 

mäta mig och 

väga mig och 

att jag hör bra” 

”Tåget var bra” 

”Jag tycker det 

är kul att träffa 

er” 

301



 Barnbokslut  

 

 10 (32)  

 

 

2.5.3 Barn och ungdomshälsan 
Barn- och ungdomshälsan genomförde  under våren en kundnöjdhetsenkät, där 71 barn och 

unga besvarade enkäten. Resultat visar att 95 procent svarade 4-5, på en skala där 5 är bästa 

möjliga. 

2.5.4 Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen 
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i länet erbjöd under våren under två veckor, 

barn och unga att besvara en kundnöjdhetsenkät. Resultat visade att 93 procent svarade 4-5, 

på en skala där 5 är bästa möjliga. Dock får resultat visa en ögonblicksbild då svarsfrekvens 

var låg. Under 2023 kommer verksamhetens kundnöjdhetsundersökning utvecklas för att 

fånga in förbättringsområden. Fria kommentarer tyder på att barn och unga upplever sig väl 

bemötta och får vara delaktiga i sin vård. 

2.5.5 Habiliteringscentrum 
För att säkerställa att barn, ungdomar och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar förstår 

syftet med besöket och vad som händer under besöket på habiliteringscentrum, används 

bildkallelser som visar hur lokalerna ser ut, bilder på personalen de ska möta och bilder som 

visar vad besöket handlar om. Under besöket på habiliteringscentrum används t.ex. 

samtalsmatta eller andra bildstöd som är utvecklade specifikt för syftet med mötet.  

För att öka barns delaktighet och möjlighet att komma till tals och visa hur de känner inför 

olika saker, används pekkartor i samband med besök. 

 

3. Barnets friheter och rätt till utveckling, utbildning, 
lek, vila, kultur och fritid 
Varje barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential utifrån sina förutsättningar, i sin egen 

takt och med lämpligt stöd. 

3.1 Rättigheter för barn med funktionsnedsättning 

Barn med funktionsnedsättning ska ges förutsättning för att leva ett värdigt och anständigt liv 

som främjar självförtroendet och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället på lika 

villkor. Deras behov av stöd ska beaktas. (Artikel 23) 

3.1.1 Habiliteringscentrum 
Habiliteringscentrums personal samverkar med förskola/skola kring barn med 

funktionsnedsättningar t.ex. gällande förhållningssätt och pedagogiska strategier för att 

underlätta barnens inlärning, kommunikation och sociala interaktion. Hörselpedagogerna ser 

över ljudmiljön för barn med hörselnedsättning och synpedagogerna ser över anpassningen av 

barnets miljö ur ett synperspektiv.   

 

Barn med omfattande funktionsnedsättningar har rätt till LSS-insatser t.ex. kontaktperson 

eller ledsagare. Dessa insatser kan möjliggöra en mer aktiv fritid för barn och ungdomar med 
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funktionsnedsättningar. LSS- insatser handläggs av kommunen och habiliteringens kurator 

förmedlar ofta kontakten mellan familj och LSS-handläggare. 

3.1.2 Ungdomsmottagning 
Under 2022 deltog all personal på länets ungdomar i en FUNKIs-diplomering för att öka 

kunskaperna kring inkluderande arbetssätt för unga med funktionsnedsättningar. 

3.2 Rätt till vila, lek, kultur och fritid 

Barn har rätt till vila och balans i livet mellan förskola/skola, fritidsaktiviteter och sysslor i 

hemmet. Barn har rätt att utvecklas genom lek. Barn har rätt till fritids- och kulturaktiviteter 

som är anpassade efter deras ålder och behov. (Artikel 31) 

3.2.1 Habiliteringscentrum 
Barn- och ungdomshabiliteringen anordnar vartannat år en föräldrautbildning i Lek och 

samspelsutveckling, den riktar sig till barn i förskoleåldern eller för barn med en 

lekutveckling i motsvarande ålder. Utbildningen tar upp olika aspekter av lek, lekens 

betydelse för barns utveckling, ljudmiljö och visuell miljö, anpassning av lek - lekglimtar från 

vardagen, autism och lek - att erövra leken för barn med samspels- och 

kommunikationssvårigheter. 

 

Specialpedagogerna på barn- och ungdomshabiliteringen har regelbundet öppet lekotek eller 

gruppverksamhet, för förskolebarn och deras föräldrar. Syftet med träffarna är att ge barn och 

föräldrar möjlighet att knyta kontakter, hämta kunskap, utbyta erfarenheter och stimulera 

barnets lek, lust och lärande.  

Personal på habiliteringscentrum strävar efter att förmedla till föräldrar, vilka anpassade 

aktiviteter kommunerna har, för att barnen ska få en meningsfull fritidssysselsättning. 

3.2.2 Kultur och utveckling 
Skapa Dans är en koreografitävling för unga dansare mellan 14 – 22 år. Tävlingens syfte är 

att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på den fantastiska kreativitet, 

kompetens och det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar. Skapa Dans är mer än 

en tävling, det är en möjlighet för unga koreografer att utveckla sitt sceniska uttryck samt 

träffa andra unga dansare med samma intresse. Skapa dans genomfördes i år i Jönköping.  

  

Platsens författare är ett projekt där unga får sommarjobba som författare i tre veckor på 

sportlovet. De skriver under professionell handledning och verken   

  

KulturCrew bygger på att stärka ungas rätt till kultur med arrangörskapet som metod. Skolor, 

fritidsgårdar, kommuner eller kulturskolor är välkomna att anamma konceptet som vänder sig 

till unga mellan 10-25 år. Deltagarna i KulturCrew är delaktiga i eller ansvariga för olika 

kulturarrangemang med stöd av en handledare.  

   

Kulturutveckling erbjuder varje år möjligheten för ungdomar att ha feriepraktik inom olika 

kulturella områden. Detta gör vi på två sätt: genom att stötta kommuner, föreningar och 

organisationer i att arrangera feriepraktik inom kultur, och genom vår egen feriepraktik 

Kultursommar.    
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Projektet Kulturrätten arbetar för att alla barn i Jönköpings län ska få möta kultur på skoltid. 

Det görs med hjälp av en digital utbudskatalog som samlar en variation av kulturupplevelser 

som skolor kan boka till sina elever. Skolorna kan även söka bidrag från Kulturrätten som kan 

användas till att resa till en föreställning som arrangeras någonstans i länet, eller till att ta 

emot ett kulturellt inslag på sin egen skola.  

3.2.3 Smålands musik och teater 

Unga Spira 

Samtliga föreställningar och aktiviteter som produceras av Unga Spira utgår från 

barnkonventionen och är skräddarsydda för publiken. Inte minst jobbas det med interaktiva 

inslag som låter publiken vara delaktig på olika sätt. 

Smålands musik och teater (SMOT) samverkar med civilsamhället och bjuder in fria 

kulturutövare till våra projekt. Produktioner spelas både regionalt och nationellt och ingår i 

den regionala samverkansmodellen via Danssamverkan syd.  

Under 2022 genomförde en särskild satsning inom dans, med fokus på nyutexaminerade 

utövare samt unga utövare i regionen. Satsningen möjliggjordes av ett treårigt 

utvecklingsbidrag från Kulturrådet samt medel från Värnamo kommun och den egna 

verksamheten. 

Maawsarts (åk 4-6) 

Hiphop, dans och klassisk musik förenades i en berättelse om mästerkompositören Wolfgang 

Amadeus Mozart och hans familj. Elever i årskurs 4-6 fick möta musiker från Jönköpings 

Sinfonietta, elever från Kulturskolan i Jönköping och professionella dansare i ett 

mångfacetterat samarbete. Föreställningen spelades i Spira. Det kom elever från Habo, 

Mullsjö, Vetlanda, Gnosjö och Vaggeryd. SMOT spelade för cirka 850 elever. 

Barnkulturpengen 

Varje år får en årskurs från låg- respektive högstadiet möjlighet att se en gratis 

scenkonstföreställning producerad av Unga Spira. Detta möjliggörs av en särskild 

barnkulturpeng från Region Jönköpings län. Under 2022 bjöds lågstadieelever in till 

konserten Barnens bästa, och högstadieelever till Tordyveln flyger i skymningen. 

Barnens bästa (åk f-3) 

Barnens bästa, en allsångskonsert med Jönköpings Sinfonietta, två musikalartister och de 

bästa barnlåtarna från 70-talet till nu. Föreställningen spelades i Spira för cirka 3 600 elever 

från 11 av Region Jönköpings läns 13 kommuner. 

Sång-workshop inför Barnens Bästa i Nässjö 

Nässjö kommun efterfrågade en sång-workshop inför Barnens bästa. Därför anställde Unga 

Spira en musikalartist som besökte klasserna. Totalt fick cirka 1 500 elever ta del av 

workshopen. 

Tordyveln flyger i Skymningen (åk 5-7) 
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Tordyveln flyger i Skymningen är vår första familjeföreställning och gav barn och vuxna 

möjlighet att uppleva scenkonst tillsammans.  

Maria Gripes och Kay Pollacks radioföljetong Tordyveln flyger i skymningen förvandlades 

med hjälp av musikalnummer, dans och luftakrobatik till ett sceniskt äventyr. Med inspiration 

från Stranger Things, Harry Potter och Cirque de Soleil flyttades historien från 1970-tal till 

en tidlös värld fylld av gåtor och magi. 

Föreställningen spelades för både skolor och offentlig publik i Spira. Skolföreställningarna 

sågs av 4 860 elever från 11 av 13 kommuner i Region Jönköpings län.  

Tordyveln-workshop med bildkonstnär 

I anslutning till Tordyveln flyger i skymningen erbjöd SMOT även en workshop inspirerad av 

föreställningens sceniska rum, där klasserna fick bygga egna scenrum tillsammans med en 

bildkonstnär. 655 elever i Nässjö kommun tog del av workshopen, som hölls på plats i 

klassrummen. 

Dans Spira Extended 

I februari tillträdde den första gruppen dansare Dans Spira Extended, den enda dansensemblen 

som erbjuder 8 månaders arbete för nyutexaminerade dansare i Sverige. Fyra dansare 

anställdes tillsammans med ytterligare en ung dansare som bor i Region Jönköpings län och 

även fungerar som ensembleledare och repetitör. Ensemblen medverkade i produktionerna 

Pow!, Prometheus och Flow, kombinerat med bland annat en klassrumsturné och 

sommarworkshops.  Dans Spira Extended är ett treårigt projekt som bland annat ska bidra till 

att den unga publiken får möta unga professionella scenkonstnärer. Projektet är ett samarbete 

mellan Kulturhuset Spira, Kulturrådet och olika kommuner i vår region. 

Ensemblemedlemmarna byts ut varje år. 

POW! (för gymnasieelever) 

Dynamisk, musikalisk och eftertänksam. Det var ledorden för Kenny Svenssons POW!, 

skapad för Dans Spira Extended i nära samarbete kompositören Blasé Møller och 

kostymdesignern Tomas Sjöstedt. Till medryckande bastoner och i strålkastarnas ömsom 

skarpa, ömsom svaga sken, utforskade de fem dansarna gränserna för kropp och sinne. Vad 

gör alla krav på prestation med oss? Resultatet blev en uppskattad föreställning där publiken 

fick närma sig de unga dansarna.  

I Värnamo samarbetade vi även med Kulturskolans danselever som framförde ett eget 

dansprogram före POW!  

 

Pow! spelades både i Kulturhuset Spira och på turné i Värnamo. 

Prometheus 

Dans Spira Extended tolkade myten om Prometheus och människans sökande genom livet, 

tillsammans med Spirakvartetten. En dynamisk och kontemplativ dansföreställning signerad 

koreografen Mari Carrasco, som förenade grekisk mytologi, modern dans och rytmiska 

tangotoner. Prometheus spelades i Spira och Värnamo samt även på turné utanför vårt län. 
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Soloföreställningar med Workshop (åk 3-4) 

Medlemmarna i Dans Spira Extended skapade även varsin soloföreställning med tillhörande 

rörelseworkshop, som genomfördes med samtliga elever i årskurs 3 och 4 i Värnamo.  

Totalt deltog cirka 850 elever. 

Sommarklasser och workshops  

Under vecka 26 arrangerades sommarklasser för barn och unga från 10 år, under ledning av 

Dans Spira Extended. Sammanlagt deltog 228 personer från 12 av 13 kommuner i vår region 

samt från Göteborg. 

Flow (åk 4-5) 

Flow, en kombinerad dansföreställning och workshop för årskurs 4 och 5, gav eleverna 

möjlighet att påverka exempelvis text och koreografi. För att möta den stora efterfrågan 

spelades föreställningen parallellt av två olika team. 

SMOT spelade på turné i skolor i Vaggeryd, Tranås, Gnosjö, Habo och Jönköping och mötte 

ca 1970 elever. 

Brass-bus  

John Bauer Brass turnerade med en lekfull och interaktiv konsert på förskolor i Aneby, Eksjö, 

Gislaved, Gnosjö, Mullsjö, Sävsjö, Vaggeryd och Vetlanda. På programmet stod svängiga 

arrangemang av kända barnlåtar.  Totalt sågs föreställningen av cirka 1 200 barn. 

Kulturlov 2022 

Varje år under sportlovsveckan presenterar Kulturhuset Spira ett kulturprogram för barn och 

unga. Syftet är att erbjuda prisvärda aktiviteter för alla som inte reser bort på lovet. Kulturlov 

2022 bjöd på föreställningarna Ada och Algoritmerna, En midsommarnattsdröm och Flow, 

samt en öppen repetition av Maawsarts och lockade en publik på cirka 520 barn och unga. 

Aktiviteter som främjar ungas eget skapande och utövande 

Kulturskolan i Jönköping 

Under Kulturlovet bjöd Kulturskolan i Jönköping på ett program med musik, sång och dans. 

Cirka 20 barn och ungdomar medverkade på scen och båda föreställningarna var utsålda. 

Kulturskolans bildelever gjorde även en konstutställning som visades i Spiras foajé under hela 

veckan. 

Ung scen Spira 

Ung Scen är en plattform för kulturutövare i åldrarna 16-26 år. 2022 års upplaga lockade 

deltagare från Jönköping, Vetlanda, Tingsryd, Nässjö och Gnosjö och resulterade i en 

kabaréföreställning med olika dans- och musiknummer. Medverkande: Esaeey (dans), 

Commitment 2 (Band), Klara o Elvira (Dans), Through the plauge (Band), Sky Pham (Dans), 

Tilda Athley (Sång) samt Dancehall queens från Studioinmotion (Dans). Föreställningen var 

utsåld och sågs av 160 personer. 
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Länkfestivalen 

Vartannat år tar Riksteatern fram nyskrivna pjäser för unga ensembler. Dessa pjäser spelas 

sedan av drygt 100 unga ensembler över hela Sverige. Ensemblerna består av ungdomar och 

möts på 15 regionala scenkonstfestivaler. Varje LÄNK-omgång avslutas med en final i 

Hallunda, när hundratals unga scenkonstälskare möts på Riksteatern för en tre dagar lång 

teaterfest. 2022 arrangerades Länkfestivalen för första gången i Jönköpings län, av Unga 

Spira i samarbete med Riksteatern. 

Fem grupper med totalt 60 ungdomar deltog i festivalen; Vulkanteatern i samarbete med Per 

Brahegymnasiets dramalinje från Jönköping, Kulturskolan i Mullsjö, Drottning Blanka 

gymnasieskola från Skövde, teaterlärarstudenter från Göteborgs Universitet och Kulturskolan 

Stockholm, KAP.  

4. Rätt till goda uppväxtvillkor 
Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor som är gynnsamma för barnets optimala 

utveckling. 

4.1 Föräldrars ansvar för barns utveckling, uppfostran och ekonomi 

4.1.1 Familjecentral 
Familjecentralen ska stödja och stärka föräldrar i sitt föräldraskap, tidigt identifiera familjer 

som behöver stöd samt verka för ett jämställt föräldraskap. Familjecentralerna erbjuder 

familjer individuellt föräldraskapsstöd, men även föräldraskapsstöd i grupp. Det individuella 

stödet för barn och föräldrar är mycket stor del av familjecentralens verksamhet 

kvinnohälsovården och barnhälsovården träffar så gott som alla blivande/ nyblivande 

föräldrar, Inom dessa verksamheter sker de både ett generellt och ett mer riktat program då 

möjlighet till extra kontroller/ samtal ges till de familjer som behöver extra stöd. 

 

I stort sett alla familjecentraler i länet har en upparbetad rutin angående vårdplanering kring 

tidig upptäckt redan under graviditeten när barnmorskan identifiera att de blivande föräldrarna 

inte mår väl, till dessa träffar bjuds föräldrarna in, barnmorska, BHV-sjuksköterskan och 

andra aktörer exempelvis psykiatri och psykolog på så sätt kan en planering inför det 

kommande föräldraskapet skapat och ett etablerat stöd finns på plats när barnet är fött. 

Familjecentralerna erbjuder föräldraskapsstöd i grupp. 18 av 19 tillfrågade familjecentraler 

erbjuder någon form av föräldragrupper innan barnet är fött. Det kan ske genom 

aulaföreläsningar eller genom mindre gruppverksamhet på familjecentralen. Ämnen som 

berörs är amning, förlossning, andningsprofylax anknytning samt förberedelse kring 

föräldraskapet och samspel. 

 

Föräldragrupper, efter barnet är fött, erbjuds på 15 av 19 familjecentralen. Ofta är det 

förstagångsföräldrar som går på dessa träffar och barnen är vanligtvis 0-18 månader gamla. 

Aktiviteter eller ämnen som erbjuds är ofta utifrån föräldrarnas egna önskemål. Exempel på 

ämnen som tas upp är samspel, små barns mat, alkohol, barnsäkerhet, barn och sjukdomar, 

babymassage, hälsa och fysisk aktivitet, föräldrar och nätet och sömn. I föräldragrupperna 
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bjuds även externa aktörer bjud in till dessa träffar så som exempelvis NTF, 

förskolesamordnare, Röda korset, biblioteket och hälsokommunikatörer. 

15 av 19 familjecentraler erbjuder ett riktat stöd till de föräldrarna som behöver extra stöd. 

Exempel på riktade föräldragrupper är: psykisk sköra föräldrar, tvillingträffar, 

adoptivgrupper, pappagrupper, unga föräldrar, föräldrar som är singlar samt föräldragrupper 

på somaliska, arabiska och lätt svenska. 

 

Universella föräldraskapsprogram erbjuds på 18 av 19 familjecentraler. De två vanligaste 

programmen som erbjuds är International Child Development Programme, ICDP, (12) följt av 

Trygghetscirkeln (4), Cope (3) ABC (1) och Komet (1). Under 2022 har samtliga kuratorer 

erbjudits en utbildning i ICDP för at stimulera till fler föräldrastödjande insatser i grupp. 

 

Under våren 2022 genomfördes en avslutande vernissage av påbörjad utbildning av ”En 

förälder blir till”. Alla deltagande familjecentraler fick tillfälle att visa upp resultat från 

genomförda förbättringsarbeten i utbildningen. Målet med utbildningen är att alla familjer ska 

känna sig välkomna när de besöker verksamheter som är till för dem. Deltagande 

familjecentraler var Gränna, Öxnehaga, Vetlanda, Gislaved och Eksjö. Under hösten 2022 

påbörjades ny omgång av ”En förälder blir till”. Två gemensamma träffar genomfördes med 

inriktningarna Normmedvetenhet och Jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer och kulturell 

medvetenhet. Deltagande familjecentraler var Vaggeryd, Tenhult, Råslätt, Aneby och Dalvik. 

Under 2022 så genomfördes ett utvecklingsarbete med att skapa ett grundpaket för 

föräldrastödjande insatser i grupp, detta i syfte att erbjuda likvärdighet på familjecentralerna i 

länet. Resultatet är ett grundpaket med totalt 10 träffar från det graviditet tills det barnet är 3 

år. Arbetet beräknas att införas  under 2023. 

4.1.2 Folkhälsa 
DISA (din inre styrka aktiveras) är en metod för att minskar depressiva symtom och stärka 

ungdomars självskattade hälsa. I vårt län har sektion Folkhälsa under flera år utbildat ledare i 

metoden till skolan. Under 2022 utbildades nio nya gruppledare. 

 

Sektion Folkhälsa har två utbildare i metoderna Agera Tillsammans (AT) och Mentorer i 

Våldsprevention (MVP). I samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län bedrivs ett projekt 

där skolor i länet erbjuds att utbilda gruppledare i metoderna kostnadsfritt, där sektion 

Folkhälsa står för utbildningen och länsstyrelsen står för licenskostnaderna fram till 2024 års 

utgång. Under året har implementeringsprocessen pågått och ett flertal skolor i länet har fått 

metoderna presenterade för sig. En utbildning till gruppledare i MVP har genomförts där 15 

personer från två skolor deltog. En nätverksträff i samverkan mellan sektion Folkhälsa och 

Länsstyrelsen genomfördes under hösten för utbildade gruppledare i de två metoderna. 

4.1.3 Habiliteringscentrum 
Genom att erbjuda föräldrautbildningar om diagnos och att hantera funktionsnedsättningen, 

ökar möjligheten att vara delaktig för patienten. Kurserna varierar i längd mellan en halv dag 

upp till 5 hel-/halvdagstillfällen. Ofta deltar även en vårdnadshavare med erfarenhet vid 

utbildningar om diagnos. De delger sina erfarenheter om hur det var att få ett barn med den 
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diagnosen och hur det påverkat dem. Vi erbjuder även olika utbildningar som syftar till att 

förbättra förutsättningarna för kommunikation och samspel i familjen t.ex. Lek och 

samspelsutveckling, Seriesamtal och sociala berättelser, PECS (Picture Exchange 

Communication System), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), TAKK 

(Tecken som alternativt och kompletterande kommunikationssätt). 

4.1.4 Rehabiliteringscentrum 
Liksom tidigare fortgår rutinen gällande att remiss skickas till kurator om patient har 

minderåriga barn. Kuratorskontakten omfattar patientens mående samt barnens situation. 

Rutin etablerad på onkologen, bröstmottagningen, kvinnokliniken samt kirurgen. 

Implementering pågår mot andra kliniker. 

 

En arbetsgrupp har utsetts bland kuratorerna i Rehabiliteringscentrum i syfte att inventera 

informationsmaterial kring Barn som anhöriga. 

4.1.5 Sektion Folkhälsa 
En rad insatser har genomförts av hälsokommunikatörerna på sektion Folkhälsa. 

 Pappagrupper 

Hälsokommunikatörerna, sektion Folkhälsa,  har genomfört pappagrupper i Jönköping och 

Nässjö kommuner. I Jönköping genomfördes de i samverkan mellan Flyktingsektionen 

och socionom. Gruppen sågs vid fem tillfällen och målgruppen var tigrinjatalande pappor.  

Vid två tillfällen har hälsokommunikatörerna haft pappagrupper i Nässjö. Båda gångerna 

vid fem tillfällen. Det ena tillfället genomfördes i samverkan med kommunen och 

Höglandets Integrationsförening för somalisktalande pappor. Det andra tillfället var för 

tigrinjatalande pappor och genomfördes i samverkan med Nässjö kommun.  

 Filminspelningar 

Filmer, Att öka barns närvaro i förskolan,  har i samverkan med Nässjö kommun spelats 

in på arabiska, somaliska, tigrinja dari, och engelska. Med stöd från 

Kommunikationsavdelningen, Region Jönköpings län, har en film om 

ungdomsmottagningen spelats i på språken; arabiska somaliska , tigrinja och dari samt 

svenska. 

 Föräldrastöd 

I Jönköpings kommun har Vägledande samspel genomförts med somaliska, daritalande, 

och tigrinjatalande föräldrar. Totalt 5 grupper.  

 Utbildning/fortbildning 

Hälsokommunikatörerna har utbildat sig i PRIMUS-programmet, ett strukturerat 

manualbaserat föräldrautbildningsprogram som riktar sig till föräldrar som har barn i 

åldern 3-6 år med olika typer av neurologiska utvecklingsproblem, i samverkan med 

följeforskare Berit Gustafsson.  

 

Hälsokommunikatörerna har också fått utbildning i Förälder i nytt land som berör ämnen 
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som barns rättigheter, barns utveckling och behov, bygga relationer, barn i samhället och 

att vara tonårsförälder.  

 Föreläsningar 

Tillsammans med Barnhälsovården har hälsokommunikatörerna föreläst, i prioriterade 

områden, kring vikten av att vaccinationer barn.  

De har också varit på en gymnasieskola i Nässjö och haft Hälsoskola där de, bland annat, 

informerat eleverna om vaccinationer. Hälsokommunikatörer deltog på Tobaksfria dagen i 

maj månad där de informerade om tobak , vita snuset , vattenpipa och konsekvenser av 

tobak för hälsan för 220 elever.  

5. Rätt till hälsa 

5.1 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa 

Barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och likvärdig tillgång till hälsa-och sjukvård. Det 

inkluderar fysiskt, psykiskt och sexuell hälsa, barns levnadsmiljöer samt skydd från våld, 

missbruk och skadliga sedvänjor. 

5.1.1 Barnhälsovården 
I samband med det första hembesöket när barnet är ca 2 veckor gammal får föräldrar som har 

nyfödda barn en nyckelringsnalle, ett informationskort och information om att de kan boka 

om tiderna, se barnets tillväxtkurva och att de kan förbereda sig själva och sitt barn, i alla 

åldrar, inför besöket genom att läsa på 1177.se. Boken Leva med barn delas också ut till alla 

föräldrar som får sitt första barn. Alla barn i Region Jönköpings Län erbjuds utifrån det 

nationella barnhälsovårdprogrammet 17 hälsobesök från att barnet är nyfött till barnet fyller 5 

år, de barn och familjer som har behov av ytterligare besök eller stöd på annat sätt erbjuds 

detta inom ramen för barnhälsovårdens riktade insatser. 

 

Utifrån riktade stadsbidrag och inom ramen för Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 

jämlik vård i Region Jönköpings län, har barnhälsovården arbetat vidare för att ge alla barn 

bästa möjliga hälsa. Arbete har utvecklats med utökade hembesök och hembesök i samverkan 

med socialtjänsten har utvecklats på allt fler familjecentraler. Hembesöksprogrammet har 

omfattat såväl universella som riktade hembesök. För att ytterligare utveckla arbetet med 

riktat stöd till de familjer som har behov av detta påbörjade två BHV-enheter arbete med 

metoden Safe Environment for every kid(SEEK)/Barnsäkert i oktober 2019. Arbetssättet 

innebär att föräldrarna i samband med hälsobesök när barnet är 8 veckor, 10 månader, 18 

månader, 2½ år samt 4 år får besvara ett frågeformulär med frågor om psykosociala 

riskfaktorer; barnsäkerhet, föräldrastress, ekonomisk utsatthet, nedstämdhet, våld i nära 

relationer samt alkohol. Syftet med frågorna är att på ett mer strukturerat och tillförlitligt sätt 

identifiera de familjer som har behov av extra stöd. 1:a september 2020 påbörjade ytterligare 

nio BHV-enheter arbetet med SEEK/Barnsäkert och med start 4 oktober 2021 arbetar nu alla 

BHV-enheter med SEEK/Barnsäkert. Under 2022 har arbete med SEEK/BarnSäker ytterligare 

utvecklats och är nu en del av barnhälsovårdens ordinarie arbete. 
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När barnet är åtta veckor erbjuds alla mammor ett samtal kring psykiskt mående utifrån en 

depressionsskal utformad för nyblivna mammor. Tre BHV-enheter i regionen startade under 

hösten 2020 upp arbetet med enskilt föräldrasamtal med den icke födande föräldern utifrån 

det material som finns beskrivet i den nationella Rikshandboken för Barnhälsovården. Under 

våren 2021 startade ytterligare fyra BHV-enheter med detta arbete för att på bästa sätt också 

ge individuellt stöd till den icke födande föräldern. En utvärdering under våren 2022 har 

genomförts att ge ytterligare kunskaper kring underlättande faktorer vid ett breddinförande 

och planeringen är att breddinförander  genomförs under 2023.  

 

För att öka vaccinationstäckningen har arbetet med information kring vaccinationer 

utvecklats. Arbetet med att stärka personalens kompetens och bemötande i samtal med 

föräldrar som är tveksamma till vaccinationer har utvecklats vidare utifrån utarbetade 

riktlinjer inom ramen för Temagrupp Vaccinationers arbete. 

5.1.2 Barnkliniken 
Söktrycket på barnakuten gick ner under coronapandemin men har under 2022 stigit till 

rekordnivå med en anhopning av akutfall under kvällstid. Den stora mängden patienter i 

kombination med att barnakutens lokaler är sämre fungerande sedan ombyggnader under 

pandemin på akutmottagningen.  

 

Diagrammet visar antal akutbesök till barnakuten och BUMM från 2019 till 2022 

 

Barn har generellt varit mindre sjuka i Covid-19 än vuxna. Under den stora spridningen av 

omikronvarianten i början av 2022 insjuknade även flera    

spädbarn och behövde övervakas inneliggande. Vårdtiderna var generellt korta. Antalet fall av 

den svåra inflammationskomplikationen MIS-c (Multi Inflammatory Syndrom in Children) 

har minskat betydligt under 2022. Den största påverkan på barnsjukvården av 

coronapandemin har varit en ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. 
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Under 2020 var det 6534 besök på barnakuten och 3306 akutbesök för barn under ett års ålder 

på länets Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) totalt 9840. Under 2022 var 

det 10 166 besök på barnakuten och 3922 besök på BUMM:s mottagningar i länet, totalt, 

14088 - en ökning med nästan 1300  besök sedan 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrammet visar antal akuta besök till barnakuten och BUMM för 2021 uppdelat per månad. 

Barnanpassad vård 

I början av 2022 blev barnkliniken godkänd som en barnanpassad verksamhet enligt ett nationellt 

koncept ”Barnanpassad vård www.barnanpassadvard.se Fem olika områden granskades: 

vårdprocess och organisation, miljö, trygghet, delaktighet och information, lärande, inflytande och 

påverkan, rättigheter. Det genomfördes en egengranskning där barn och vårdnadshavare var med 

och bidragit med input. Verksamheten granskades också av en extern klinik (barnkliniken i 

Norrköping). Alla godkända verksamheter får reservationer av det nationella nätverket, områden 

att jobba vidare med. Under hösten åtgärdades reservationerna på barnkliniken och därigenom 

blev barnkliniken i Jönköping den första barnkliniken i landet som är godkänd och som också 

åtgärdat sina reservationer.  

Barnrond 

I oktober 2022 genomfördes en barnrond i barnklinikens lokaler på Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping. Barnen uppmärksammade en hel del saker som kommer åtgärdas under 2023. 

Bland annat uppmärksammade barnen att alla skyltar sitter högt upp i taket och är svåra att se. 

En dialog har påbörjats med regionfastigheter för att titta på vad som är möjligt att 

genomföra. 
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5.1.3 Tillgång till hälso- och sjukvård 
För att följa upp barnets rätt till likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård mäts bl.a. 

vårdgarantin och andra nyckeltal för barn. 

Nyckeltal  Mål 
Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Andel barn 1- 18 år som omfattas av 
vårdgarantin som fick komma på ett 
läkarbesök i primärvården inom 7 
dagar (Helår)  
*Från och med 1 januari 2019 är 
vårdgarantin ändrad till 3 dagar  

 

100 % 93,2 % 92,8 % 

* 

91,9 % 89,9 % 88,8 % 

Andel barn under 18 år som får träffa 
läkare och är färdigbehandlad på 
barnakuten inom 4 timmar  

 

80 % 82 % 88 % 87 % 87 % 87 % 

Andel barn under 18 år som 
omfattas av vårdgarantin och utfört 
planerat läkarbesök i specialiserad 
vård inom 60 dagar (Barnklinik, 
helår)  

 

80 % 81,7 % 81,9 % 79 % 82 % 75 % 

Andel barn under 18 år som fått en tid 
inom 60 dagar inom specialiserade 
vården (Barnmottagning, helår)  

80 % 90 % 91,6 % 93 % 89,7 % 83 % 

 Tillgänglighet inom Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen 

Tillgängligheten inom BUMM har under 2022 varierat. Till nybesök inom 60 dagar ses 

måluppfyllelse samtliga månader förutom augusti och september. Till återbesök ses fortsatta 

utmaningar, med ett medelvärde på att 72 procent får återbesök inom satt måldatum. 

Målsättning till återbesök är 90 procent. Vakanser och sjukskrivningar har påverkat 

tillgängligheten, där akutbesök och nybesök prioriteras. Utvecklingsarbete pågick under hela 

2022 som del i kapacitets- och produktionsstyrningen, i förbättrade arbetssätt för att nå en 

bättre tillgänglighet till återbesök. 

5.1.4 Barnsjukvård 
Målsättningen för inneliggande vård av barn är att barn ska vårdas i barnanpassad miljö av 

barnkompetent personal. Det finns en överenskommelse som innebär att barn som behöver 

sjukhusvård mer än två dygn eller har samtidig annan komplicerad sjukdom eller 

funktionsnedsättning ska vårdas på barnkliniken Ryhov. Utvärdering av efterlevnaden till 

överenskommelsen följs upp kontinuerligt.  

 

Under 2022 genomfördes utbildning för de verksamheter som vårdar barn i slutenvård för 

korta vårdtider i exempelvis Eksjö och Värnamo. Utbildning i verktyget Pediatric Early 

Warning Score (swe-PEWS), ett nationellt verktyg för att uppmärksamma försämring hos 

barn i slutenvård. 
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Det finns en del uppskjuten vård och ett antal barn som väntar på 

magnetkameraundersökningar, barnortopediska operationer, skopier och tandbehandlingar. En 

kökortningsinsats för att minska köerna till skopi genomfördes under slutet av 2022. 

 

Under 2022 har totalt 9 barn i länet avlidit, (2021, 9 barn och 2020 totalt 17 barn). Att barn 

dör är tack och lov relativt ovanligt, majoriteten av barnen hade bakomliggande sjukdomar 

som påverkade deras möjlighet till överlevnad.  

 

Arbetssätt som infördes under coronapandemin har blivit en ny rutin i verksamheten.. 

Barnkliniken införde sedering med hjälp av Dexdor i samverkan med narkos och radiologen. 

Metoden är välfungerande för barn och familjer men innebär en ökad arbetsbelastning för 

barnklinikens medarbetare, där hela kliniken hjälps åt att bemanna dessa tider. Utredning 

pågår tillsammans med operation/IVA, ortoped- och barnklinik av möjligheterna att samverka 

runt en sederingsenhet för smärtsamma procedurer som inte kräver sterila förutsättningar på 

operation  

5.1.5 Barn- och ungdomshälsan 
Under 2022 genomfördes en extern utredning gällande hur barn och unga med psykisk hälsa 

ska kunna få stöd via en primär vårdnivå inom Region Jönköpings län. Beslut togs att barn- 

och ungdomshälsan ska byggas ut successivt och på sikt motsvara en primär nivå. Första 

linjen med tidiga insatser ska bibehållas med en god tillgänglighet men barn och unga ska 

även kunna få kontakt och insats under längre tid. Målgruppsbeskrivning för den primära 

nivån är barn och unga med lindriga till medelsvåra psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. 

I december gjordes en första analys om risker och möjligheter men arbetet med 

uppbyggnaden kommer under 2023 intensifieras.  

 

Under 2022 fick 53 procent en medicinsk bedömning inom 3 dagar, via En väg in, barn och 

unga, psykisk hälsa. Barn- och ungdomshälsan har under året aktivt planerat och styrt sina 

verksamheter så att ett första återbesök ska kunna erbjudas inom 14 dagar. Detta uppfylls i 

större omfattning och "trafikljus" har utvecklats för att snabbare kunna sätta in åtgärder vi en 

försämrad tillgänglighet. Detta har varit en del i verksamhetens kapacitets- och 

produktionsstyrning.  

 

Under året har 236 stöd- och behandlingsprogram startats upp via Stöd- och 

behandlingsplattformen. Dessa program är "Goda vanor för ditt barns mående", "Möt ditt 

barns oro" och "Ångesthjälpen ung". 

5.1.6 En väg in – Barn och ungas psykiska hälsa 
En väg in, barn och unga, psykisk hälsa har i syfte att säkerställa tillgänglighet till en 

likvärdig och jämlik bedömning av barn och ungas psykiska ohälsa och att barnet ska 

erbjudas rätt insats, på rätt vårdnivå, utan fördröjning. En systematisk intervju och ett 

normerat frågeformulär ligger till grund för triagering till rätt vårdnivå, eller hänvisning till 

barnhälsovård, elevhälsa eller socialtjänst. Målgruppen är barn och unga upp till 18 år med 

lindrig till svår psykisk ohälsa. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan barn- och 

ungdomshälsan (BUH) och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP).  
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Införandet av ett strukturerat och systematiskt bedömningsinstrument vid triagering av 

vårdnivå har medfört en ökad patientsäkerhet och mer likvärdig bedömning ur ett 

länsperspektiv. Det har även inneburit en ökad kvalité och tydligare information kring nästa 

steg för familjen. Vid enkätuppföljning både hösten 2020 och sommaren 2022 framkom att 

vårdnadshavare känner sig lyssnade till och anser att de får ett gott bemötande då de har 

kontakt med enheten. Under 2021 och 2022 har enheten genomfört ett utvecklingsprojekt för 

att öka kvalitén på de bedömningar som görs i både det akuta och planerade spåret. Projektet 

har bl.a. innehållit journalgranskning, analys av problem och utbildningsinsatser. Slutsatsen är 

att det ökat kvalitén på de bedömningar som görs samt att mer tydliga rutiner och 

genomarbetade intervjuguider gett en ökad trygghet hos medarbetare.  

5.1.7 Familjecentraler 
För att bidra till en jämlik hälsa hos barn och familjer har utbildningsinsatsen ”En förälder blir 

till” pågått under året. Insatsen har skett i samverkan mellan Länsstyrelsen, Kommunal 

utveckling och Region Jönköpings län. Syftet var att ge stöd till ett jämlikt föräldraskap, 

utifrån normmedvetet förhållningsätt där bemötande är en viktig del. Verktyget främjar 

samverkan mellan olika professioner samt bidrar till att utveckla redan befintliga 

föräldrastödsmetoder. Utvärdering av utbildningsinsatsen visade att utbildningen var mycket 

uppskattad bland medarbetare och de upplevde en ökad kunskap om jämlik hälsa samt att det 

ledde till en ökad samverkan på familjecentralerna. 

5.1.8 Habiliteringscentrum 
På habiliteringscentrum är det mycket viktigt att förebygga undernäring, övervikt, trycksår, 

ohälsa i munnen samt minska smärta, för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning. Habiliterande insatser är främst fokuserade på att förebygga och 

upptäcka problem i tid, för att bibehålla eller förbättra funktionsgrad om möjligt.  

Habiliteringscentrum registrerar därför insatser i flera nationella kvalitetsregister, för att 

säkerställa att patienterna får rätt uppföljning på ett standardiserat sätt. I vissa kvalitetsregister 

görs registreringen tillsammans med andra kliniker, vilket bidrar till en sammanhållen 

process, detta gäller t.ex. för grav hörselnedsättning där vi samverkar med 

audionommottagningen. Registret för hörselnedsättning hos barn syftar till att barn med 

permanent hörselnedsättning på minst ett öra, samt de som opererats med cochleaimplantat, 

ska ha lika god språkutveckling som hörande barn. 

 

Via SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) identifieras 

remisskriterier, åtgärder, metoder, ledtider och insatsernas effekt i syfte att säkerställa att 

”Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare”. 

Kliniken har en tydlig rutin för orosanmälan vid misstanke om att barn far illa, arbetssättet är 

detsamma även vid oro för vuxna patienter. Regionens rutiner för barn som anhöriga efterföljs 

vid behov fylls familjeformulär i för vuxna patienter med barn. 

5.1.9 Barn- och ungdomspsykiatrin 
Under 2022 har stort fokus lagts på ökad tillgänglighet till BUP. Beslut har tagits om att 

bygga ut och förstärka den primära nivån för barn och ungdomar med psykisk sjukdom, ett 

arbete som startat upp och kommer pågå intensivt även under 2023. Andra åtgärder som gjorts 

315



 Barnbokslut  

 

 24 (32)  

 

under 2022 och som gett god effekt på tillgängligheten till BUP är t ex nya digitala arbetssätt 

för genomförande av föräldrautbildningar och köp av utredningar genom externa leverantörer. 

PLUSS (Psykisk hälsa Lärande och Utveckling Samverkan Små barn) är ett annat arbete som 

pågår för att öka tillgängligheten och etablera metoder för insatser och behandling till små 

barn med utvecklingsrelaterade svårigheter utan krav på diagnos. Verksamheten har också 

beslutat att förstärka läkarbemanningen inom slutenvården för att stabilisera akutvården och 

därmed också förbättra kontinuiteten för barnen i öppenvården.  

 

Den nationella Kunskapsstyrningen präglar alltmer utvecklingen inom BUP och regionens 

specialistpsykiatri. Nätverk och roller etableras för implementering av nya arbetssätt för att 

skapa värde i mötet med de barn och ungdomar vi möter. En struktur finns utformad för att 

fortsätta implementera vård- och insatsprogram samt följa upp kliniska resultat och 

kvalitetsindikatorer, som ett balanserande mått till uppföljning av tillgänglighet och 

väntetider. 

 

Tack vare regionens satsning har alltfler barn och unga fått hjälp, under 2022 var 4900 

patienter i kontakt med BUP. Motsvarande siffror för föregående år var 4500 patienter (2021), 

3900 patienter (2020) och 3400 patienter (2019).     

5.1.10 Giftfri sjukvård för barn 
Barn har rätt till en sund livsmiljö och deras exponering för skadliga ämnen ska vara så liten 

som möjligt. Därför arbetar Region Jönköpings län med att ersätta sjukvårdsmaterial och 

andra produkter som barn kan komma i kontakt med till material och produkter som inte 

innehåller skadliga ämnen. Miljökrav ställs i upphandlingar som bidrar till en så giftfri 

sjukvård för barn som möjligt och kraven följs upp för att säkerställa att de följs. 

Verksamheterna kan bland annat avropa lekmaterial och belöningsleksaker utifrån aktuella 

avtal, där avancerade miljökrav har ställts. Gällande sjukvårdsmaterial för barn har flera 

produkter som innehåller skadliga ämnen ersatts och upphandlare arbetar för att få in fler 

produkter på avtal, där krav kan ställas på dessa.  

5.1.11 Patientnämnden 
Under 2022 inkom 1167 synpunkter och klagomål till patientnämnden. Utav dessa var det 116 

ärende som gällde barn 0-17 år, vilket är fler barnärende än tidigare. Det är nästan uteslutande 

föräldrar som inkommer med synpunkterna till patientnämnden, i enstaka fall har barnet själv 

inkommit med synpunkter. Barn förekommer inom alla verksamheter inom hälso- och sjukvården 

och möter såväl barnspecialitet som vuxenspecialitet. De synpunkter som inkommit under 2022 

har bland annat handlat om att man upplevt en bristfällig bedömning eller undersökning av sitt 

barn och man att i dessa situationer inte blivit lyssnade till som förälder. Många föräldrar 

efterfrågar information och vill bli lyssnade till och att deras reflektion och upplevelse gällande 

barnets vård tas tillvara. Många ärenden har också handlat om väntetider till att komma för 

utredning och behandling inom barnpsykiatrin.  

5.1.12 Folktandvården  
Folktandvården Region Jönköpings län arbetar aktivt med målet om att alla barn och 

ungdomar ska ha en frisk mun. I vårt uppdrag ingår att utbilda både barn och vårdnadshavare 

för att de själva ska kunna påverka barnens munhälsa i en positiv riktning. Folktandvården 
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strävar alltså efter en ökad patientdelaktighet, där de själva ska få en ökad insikt om hur de 

genom goda vanor skapar förutsättningar för en frisk mun.   

 

Folktandvården följer både tandvårdslagens och barnrättslagens krav och intentioner. Sedan 1 

januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Barnrättslagen ska säkerställa att 

barnets rättigheter uppfylls på alla nivåer inom bland annat offentlig verksamhet, varför 

Folktandvården under 2022 infört barnrättsombud på samtliga kliniker.  

 

Även om det förebyggande arbetet ger positiva resultat på befolkningsnivå ser vi att 

skillnaderna i kariesförekomst inom länet är stora inom samma åldersgrupp. Våra vårdgivare 

riskbedömer samtliga barn i samband med varje undersökning och anpassar deras stöd efter 

behov, med målet om att Folktandvården ska ge en jämlik vård.  

 

Under 2022 har de nya nationella riktlinjerna för tandvård utökats med rekommendationer 

även för barn. Socialstyrelsen lyfter fram fyra viktiga punkter för den uppdaterade versionen: 

 Det är viktigt att bedöma risker och behandla orsaken till problemen 

 Tandvården är viktig för att förebygga ohälsa 

 Tandvården behöver samverka mer med andra aktörer 

 Munhälsan och tandvården behöver bli mer jämlik 

Hur Nationella Riktlinjer prioriterat den kariesförebyggande åtgärden fissurförsegling, som 

tidigare utförts på samtliga barn i Folktandvården Region Jönköpings län, har lett till att vårt 

vårdprogram för barn och ungdomar under 2022 reviderats. Numera ska endast barn och 

ungdomar fissurförseglas i undantagsfall på individuell indikation. Rekommendationen att 

fissurförsegla en stor population har alltså helt tagits bort. Folktandvården arbetar för att styra 

vården att bedrivas mer kunskapsstyrt. Vårdprogrammet i övrigt för barn och ungdomar har 

utvärderats under 2022 och kommer revideras under 2023 med målet om ökad patient-

delaktighet, mer kunskapsstyrd vård, höjd vårdkvalité och fler friska barn och ungdomar. 

5.1.13 Ungdomsmottagning 
Ungdomsmottagningar har förstärkt kuratorstjänster- och barnmorsketjänster på de fysiska 

ungdomsmottagningarna samt ökat antal lediga tider i den digitala mottagningen UM online. 

Samtidigt pågår planeringsarbete för en länsdelsmottagning på Höglandet. Kuratorer och 

barnmorskor i samtliga länsdelar har påbörjat utbildning i sexologi. Alla dessa aktiviteter 

utgår från målet med likvärdig tillgång till stöd och hjälp för länets alla ungdomar, oavsett 

bostadsort. 

5.1.14 Bästa platsen att leva på! – barn och unga 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) håller samman det nationella utvecklingsarbetet 

Strategi för hälsa. I Jönköpings län har en inriktning för arbetet förankrats i ledningssystemet 

för samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. Under 2020 inleddes ett 

lärande nätverk, Bästa plasten att växa upp, leva och bo på, med syfte att påbörja ett fördjupat 

arbete inom tre prioriterade områden i nära samverkan: fullföljda studier, psykisk hälsa och 
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fysisk aktivitet. Sedan 2022 benämns det lärande nätverket Bästa platsen att leva på! – barn 

och unga. 

Målet är en förbättring av de tre prioriterade områdena med två procentenheter per år. Genom 

ett lärande nätverk är målsättningen att skapa förutsättningar för en mötesplats för samverkan 

där kommun, region och civilsamhälle kan mötas i gemensamma utvecklingsarbeten. Som 

inspiration i arbetet har Region Jönköpings län möjliggjort erfarenhetsutbyte och lärande 

tillsammans med Skottland och Cincinnati. 

Exempel på medverkande team under 2022 

Här kommer storken - För att nå ett jämlikt föräldraskapsstöd 

skapades utbildningspaketet Här kommer storken som är ett 

material för att personal på familjecentraler ska kunna ge 

föräldrastödjande insatser i grupp. Ett omfattande arbete som har 

tagit sin tid men som nu är klart och används. 

Framgångsfaktorer är samordnarfunktionen i Martina Larsson , 

Familjecentralen som fysisk plats med alla olika professioner 

samt att hela länet gått i detta gemensamt och i samverkan med föräldrarna.  

 

Närvaro i skolan – Attarpsskolan i Bankeryd  har varit med 

från  start 2020 och kommer att fortsätta framåt. De utvecklar 

hela tiden sitt förbättringsarbete och hittar flera delar i det 

frånvaro – problematisk frånvaro – de som är i skolan men inte 

går på lektionerna (ingen frånvaro i systemet men ändå inte 

närvarande i undervisningen) De är ett gott team på skolan där 

båda rektorerna är aktiva och driver arbetet framåt tillsammans 

med kurator. Hålla i och hålla ut har lönat sig här. 

 

    

Elevhälsocentral - Under hösten 2021 påbörjades ett arbete 

med att lägga grunden för tankarna med en Elevhälsocentral. 

Arbete har lett fram till att fyra stycken arbetsgrupper under 

hösten 2022 påbörjat sitt arbete och själva piloten kommer dra 

igång under våren 2023. Målet är att bidra till att alla barn har 

samma möjligheter att må bra, vara friska, utvecklas och lära, ha 

en meningsfull fritid och växa upp i ett tryggt hem.  
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      Gemensamma utökade hembesök – Genom att 

      göra  gemensamma och utökade hembesök, kurator och 

       barnhälsovårdssjuksköterska,  från Familjecentralen vill man så 

      tidigt som möjligt nå föräldrar med  barn 0-5 år i ett tidigt skede  

     av deras föräldraskap och på ett lättillgängligt sätt ge relevant 

 föräldraskapsstöd. De förändringar som genomförts i Nässjö 

kommun är utökat hembesöksprogram där BHV-sjuksköterska 

och kurator gör hembesök tillsammans när barnet är nyfödd, 4  

 månader, 8 månader samt 15 månader förstagångsföräldrar och 

föräldrar med första barnet fött i Nässjö kommun. Sedan start 

2020 i Nässjö kommun arbetar nu, 2022,  alla våra kommuner i 

länet på något sätt med de gemensamma hembesöken.  De anpassas efter kommunernas 

resurser och behov.  

5.2. Rätt till rehabilitering till barn som farit illa 

Barn som har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande, övergrepp eller väpnad konflikt 

har rätt till fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning i en miljö som 

främjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet. 

5.2.1 Barnahus 
Barn som varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp har möjlighet att få krisstödsamtal, ca 

tre tillfällen, med barnahus psykolog (bemannas av Rehabiliteringscentrum – Alternativ till 

våld (ATV)). Eftersom vålds- och sexualbrott mot barn även kan medföra en kris för övriga 

familjen, finns möjlighet till krisstöd också för föräldrar eller syskon vid behov. I de fall 

erbjudandet initieras av Barnahus har det föregåtts av en samverkan med socialtjänsten för att 

undvika att insatser från olika aktörer krockar med varandra. Det finns även möjlighet för 

professionella vuxna att samråda kring barnets behov av stöd och behandling vilket kan leda 

till insats utanför Barnahus, tex inom hälso- och sjukvården eller socialtjänstens öppenvård.  

5.2.2 Ungdomsmottagning 
Ungdomsmottagningarna har tillsammans med Länsstyrelsen, Jönköping Academy och 

Folkhälsa startat projektet ”Förbättrat stöd och behandling vid sexuellt våld”. Syftet är att 

kartlägga behov, befintliga resurser samt genom samskapande ta fram förslag på insatser och 

förbättringar till stödjande insatser i samband med sexuellt våld (oavsett ålder, könsidentitet 

eller relation) i Jönköpings län. I december 2022 deltog personal från ungdomsmottagning i 

en workshop för att identifiera behov av fortsatta förbättringsarbeten. 

6. Region Jönköpings läns barnrättsbaserade 
verksamhet 
I budget med verksamhetsplan 2022 framgår att Region Jönköpings län arbetar efter FN:s 

barnkonvention. Det övergripande målet är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska 

beaktas. De ska mötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt 

delaktighet och inflytande. Kunskap om barnets rättigheter ska hållas levande och utvecklas 

inom alla delar i Region Jönköpings län. Barnrättsarbetet leds av en styrgrupp med 
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representanter från olika verksamheter i regionen. Den strategiska stödfunktionen stödjer 

verksamheterna vid införandet av barnrättsombud med utbildningsinsatser, material, 

information och erfarenhetsutbyte. För att arbetet ska fungera krävs att verksamheternas 

chefer tillsammans med barnrättsombudet bedriver barnrättsarbete inom de olika enheterna. 

För att kunskap om barnets rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar av 

verksamheten finns en handlingsplans för arbetet. Styrgruppen för Barnkonventionen 

samordnar arbetet utifrån handlingsplanen och sprider aktiviteter i respektives verksamheter. 

Handlingsplanen har speciellt fokus på utbildning och fortbildning av personal, 

barnsättsombud i varje enskild verksamhet, barn och ungas delaktighet samt barn som 

anhöriga. 

6.1 Barnrättsombud 

Inom Region Jönköpings län finns nu ca 280 barnrättsombud. I oktober 2022 genomfördes en 

utbildningsdag kring barnkonventionen för nya barnrättsombud. Folktandvården gjorde en 

stor satsning under året och utbildade ytterligare 23 barnrättsombud. 

Under vår och höst 2022 genomfördes nätverksträffar för barnrättsombuden. Genom att ha 

barnrättsombud på samtliga enheter i Region Jönköpings läns alla verksamheter kommer 

barnets bästa att ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i arbetet. Uppdraget för 

barnrättsombud är: 

 Barnrättsombudet ska tillsammans med sin chef informera och stödja den egna enheten 

och bidra till att barnkonventionen kommer i praktisk tillämpning med ett aktivt 

barnperspektiv och en god barnkompetens, på kort och lång sikt. Utbildningspaket finns 

som hjälpmedel. 

 Barnrättsombudet ska arbeta praktiskt med förbättringar så att barn och ungdomar som är 

patienter, anhöriga, närstående eller medborgare får ett bra omhändertagande, god 

tillgänglighet och åldersanpassad information i en god miljö. 

 Barnrättsombudet ska särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnet 

har en förälder som har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, en 

allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ett missbruk av alkohol eller annat 

beroendeframkallande medel. Detsamma gäller för barn vars föräldrar plötsligt eller 

oväntat dör (HSL 5 kap.7§). 

 Barnrättsombudet kan vara ett stöd till medarbetare som avser göra en anmälan om 

misstanke om att ett barn far illa. FAKTA dokumentet ”Barn som far illa eller misstänks 

fara illa” utgör det kliniska stödet i arbetet. 

 Barnrättsombudet kan bära ”knappen” med texten BARNRÄTTSOMBUD på sina 

arbetskläder. Detta ger en markering till omgivningen om att här är en person med ett 

specifikt uppdrag för barn. 
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6.1.1 Exempel från arbeten som barnrättsombuden bedriver inom den egna 
verksamheten 

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Eksjö 

För att kunna informera barnen som besöker mottagningen vad som kommer att hända vid 

deras besök samt underlätta besöket görs följande: 

 I ett mer ungdomsanpassat väntrum har information satts upp rörande barn och ungas 

rätt till delaktighet, rätt till att få tala ensam med personalen och att personalen har 

tystnadsplikt.  

 I båda väntrummen finns information uppsatt som beskriver att man  arbetar utifrån 

barnkonventionens grundkrav; barns bästa, delaktighet, icke diskriminering, 

prioritering och ansvar, information och hela barnets utveckling.  

 Till vissa kallelser finns bildstöd att använda, exempelvis vid  EKG, blodtryck och 

spirometri. Till stickskolan finns en specifik bildkallelse.  

 Man använder informationsfolder från Barn- och ungdomshälsan om rädsla till barnen 

i stickskolan.  

 Nya barninformationsfoldrar till stickskola och enures är färdiga. I dem får man 

information om vad som kommer att hända under besöket som man kan titta på 

hemma tillsammans med barnet.  

 

När man kommer till mottagningen möts man av ”Pippi Långstrump” som 

visar var barnen och familjen ska anmäla sig och det finns även fotsteg i 

golvet som visar hur man kommer ut från avdelningen. I analysrummet 

finns avledning i form av en TV och för det mindre barnen används 

såpbubblor som avledning.  Efter utförd åtgärd får barnen en 

belöningspresent .  

Sjukhusclownen Plopp kommer varje måndag vilket uppskattas av både stora och små.  

Intesivvårdsavdelningen i Eksjö 

På  IVA i Eksjö fortgår arbetet med att möta barn som anhöriga så deras möte med den 

anhörige och IVA blir ett bra möte. 

 

På avdelningen ser man alltid  till att den anhörig ser proper ut och inte ligger blottad. Innan 

barnen ser sin anhörige förbereder personalen dem genom att berättar att deras 

syskon/förälder/far eller morföräldrar har en slang som hjälper dem att andas och att så länge 

de har den kan de inte prata eller svara men att de hör allt som sägs. 

Inne på salen berättar personalen exempelvis om vad de olika slangarna är till för ,att i den 

slangen får de "välling" så de inte blir hungriga och att i den slangen kissar 

de - så det inte blir blött i sängen. Personalen är också mån om att svara på 

barnets frågor. Barnen får alltid Min Bok som är tänkt att kunna användas 

när föräldrar, personal eller andra ska prata med barnet om 

mammas/pappas/syskonets sjukdom. Tyngdpunkten ligger då på hur 

barnet upplever situationen och hur de kan få hjälp att bearbeta tankar och 

intryck. Min bok passar för barn mellan cirka 4–10 år. Personalen visar 

boken för barnen och föräldrarna och förklarar dess syfte. Tycker 
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föräldrarna att det är okej bjuds barnen på Piggelin. Om barnen vill kan de få prova 

stetoskopet, antingen på personalen eller på valfri person.  

 

På IVA skriver man i journalen om patienten har minderåriga barn och vilka åldrar de har. 

Detta för att uppmärksamma barn som anhöriga och att om behov uppstår kunna göra en 

orosanmälan till socialtjänsten.  

 

Vid jul får de inneliggande barnen en julklapp från Barnkliniken och vid behov även de barn 

som är anhöriga.   

Neonatalavdelningen  

På neonatalavdelningen på Ryhov har man under år 2022 bland annat infört nollseparation, 

vilket innebär att man så långt det är möjligt ska samvårda de nyfödda barnet och modern, 

framförallt under de förta två timmarna. 

 

Man har också utvecklat stöd för syskon till sjuka barn. Detta för att de ska känna sig 

mer uppmärksammade och sedda på avdelningen. De får välja en liten present när de är på 

avdelningen hos sitt syskon, de har möjlighet att vara på lekterapin och de har möjlighet att 
prata med specialpedagoger på lekterapin om till exempel oro för sitt sjuka syskon. Detta lyfts 

i personalgruppen så att alla ska tänka till lite mer hur syskonen upplever situationen på 

avdelningen och hur de mår när ett syskon är sjukt. Alla inneliggande barn samt syskon får 

varje år varsin julklapp. 

 

En förnyelse av  neonatalmottagningens rum med aktivitetstavla samt nya leksaker har gjorts. 

Man har också infört att alla barn som kommer på återbesök till neonatalmottagningen får 

välja en liten present efter besöket. Neonatalavdelningen har fått godkänt att göra iordning en 

del väggar på avdelningen så de ska se mer trevligt och inbjudande ut för barnen, exempelvis 

vid neonatalmottagningens väntrum. En regelbunden genomgång av syskonens lekhörna 

genomförs där förnyelse av  leksaker och spel med mera görs.  

 

Man fortsätter försöka utföra läkarronder tillsammans med föräldrar, så ronderna blir 

familjecentrerade. Personal går regelbundet vidareutbildningar till specialister inom barn och 

ungdom, samt neonatalvård.   

6.2 Barn som anhöriga 

Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där 

föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, 

psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider. 

Arbetet i Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) sker på uppdrag av regeringen och ska 

bidra till sådant stöd att anhörigas svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och 

skolgång. Vi i Region Jönköpings län deltar vid Nka:s arbete med Barn som anhöriga och i 

dess nätverk. Modellen Föra barnen på tal används för att stödja patienterna i sin föräldraroll. 

Beardslee familjeintervention och BRA-samtal är andra metoder som använder för att 

synliggöra barnen och som stöd i samtal med barn. Utbildning i BRA-samtal erbjuds varje år. 

För att säkra barnets rätt till information, råd och stöd när en familjemedlem avlider och för 

att knyta an till fortsatt möjlighet till råd och stöd fortsätter arbetet med Akutprocessen Barn i 
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sorg fortsätter att utvecklas för att underlätta samarbetet mellan ambulans, räddningstjänst, 

akutmottagning, vårdcentral, polis, sjukhuskyrka och i förekommande fall POSOM-grupp. 

Barnrättsombuden arbetar kontinuerligt med barn som anhöriga och barn som patienter. 

6.3 Barnskyddsteam 

Region Jönköpings län har uppmärksammat behovet av att skapa ett Barnskyddsteam som 

stöd till personal, i syfte att inom området barn som far illa, öka kunskapen inom hälso- och 

sjukvården samt förbättra samverkansrutiner såväl internt som externt. Ett länsövergripande 

multidisciplinärt barnskyddsteam startade 2019 i och med att alla professioner var på plats 

(sjuksköterska, barnläkare och socionom). Arbetet bedrivs fortfarande i projektform. 

Ett fortsatt arbete görs för att synliggöra barn som far illa och stärka barns rättigheter. 

Barnskyddsteamet har återkommande föreläsningar för ST-läkare, AT-läkare, 

utlandsrekryterade läkare samt sjuksköterskor på specialistutbildning vid Högskolan i 

Jönköping. Feedback från föreläsningarna är positiv.  

Under året 2022 har Barnskyddsteamet bland annat fokuserat på att nå ut till primärvården, 

främst Bra Livs vårdcentraler, bland annat genom medverkade på Arena Bra Liv dagar med 

information kring Barnskyddteamets verksamhet. Totalt har Barnskyddsteamet besökt 30 

olika verksamheter inom Region Jönköpings län och berättat om sin verksamhet och arbetet 

med barns rätt samt barn som anhöriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar antalet använda brev vid utebliven kontakt, från 1 april till 31 december 2022. 

Ett gediget arbete bedrevs under 2022 med att ta fram rutiner för utebliven kontakt. Två brev  

formulerades och lades in i Cosmic för användning när föräldrarna inte kommer med barnet 

till planerad vård /mottagningsbesök. Under perioden 1 april till 31 december 2022 användes 

breven 1040 gånger. 

I april lanserades också rutin för att diarieföra orosanmälningar till socialtjänsten. Arbetet med 

denna rutin påbörjades 2018. I skrivande stund finns ännu inget slutgiltigt beslut kring alla 
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detaljer i rutinen. Antal orosanmälningar 2022 uppgår till 977, men statistiken är osäker på 

grund av svårigheter att sammanställa antal då man inte följer ett och samma arbetssätt. 

Bilden visar antalet kodade orosanmälningar gjorda mellan år 2017 och 2022  

En mall för dokumentation i Cosmic utformades. Mallen benämns oro om barn som far illa 

och i denna finns tydliga rubriker att följa när man som medarbetare behöver stöd i 

anmälningsförfarandet och är i behov av att skriva i en mall som inte syns på 1177. Det sker 

automatisk KVÅ kodning via denna mall.  

Revidering och komplettering av material på intranätet gällande barn som far illa  görs 

fortlöpande. 

Barnskyddsteamet har regelbundna träffar med representanter från socialtjänsten i länets 

kommuner. Nätverksträffar sker med andra barnskyddteam i landet vilket möjliggör ett 

värdefullt utbyte av erfarenheter och utbildning. Barnskyddsteamet har också ett bra 

samarbete med högskolan i Jönköping. 
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För ett bra liv i en attraktiv region. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 48  
 
Sammanfattning regionövergripande intern 
kontrollplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2331 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• godkänna sammanfattning av regionövergripande intern kontrollplan 
för 2022. 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i en sammanfattande rapport resultatet 
av de kontrollmoment som genomförts inom ramen för den 
regionöverripande intern kontrollplanen som nämnden beslutat för 2022. 
Rapporten redovisar iakttagelser/resultat av kontrollmomenten samt förslag 
till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2023-03-01 
• Sammanfattning av regionövergripande intern kontrollplan 2022 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2023-03-01 RJL 2021/2331 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Sammanfattning regionövergripande 
intern kontrollplan 2022 - ANA 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• godkänner sammanfattning av regionövergripande intern kontrollplan för 
2022. 

 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i en sammanfattande rapport resultatet av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den regionöverripande intern 
kontrollplanen som nämnden beslutat för 2022. Rapporten redovisar 
iakttagelser/resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

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 regionövergripande internkontrollplan. 

 
I detta dokument ges en sammanfattning över de genomförda kontrollmoment 
som fastställts i den regionövergripande intern kontrollplanen för 2022 som 
nämnden även antagit för sitt ansvarsområde. För varje kontrollmoment 
presenteras noterade iakttagelser och förslag till åtgärder.  
 
Det finns mer detaljerade rapporter för varje kontrollmoment som löpande under 
året har delgivits regiondirektören och publicerats på regionens intranät. För varje 
kontrollmoment har det tagits fram en åtgärdsplan till regiondirektören som kan 
användas för att tydliggöra vilka åtgärder som prioriteras, vem som är ansvarig för 
genomförandet av åtgärden och vilken tidplan som gäller. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2023-03-01 
• Sammanfattning av regionövergripande intern kontrollplan 2022 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2021/2331 

 
 

 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret - kansli 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Ulrika Strånge  
Verksamhetscontroller 
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  2022-12-06  RJL 2021/2331
   

 
Regionledningskontoret 
Kansliavdelningen 
Ulrika Strånge 
 
 

Sammanfattning - intern kontrollplan 2022 
Lagstiftning och reglemente 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 ska nämnderna var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten.  
 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Region Jönköpings län (RJL) har ett reglemente för intern styrning och kontroll som är 
beslutat av Regionfullmäktige. I reglementet fastställs syfte och inriktning, ansvar och 
roller m.m.  
 

Definition, syfte och arbetssätt 
Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet 
och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, uppdrag 
och övriga styrdokument. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är en del i 
ledningssystemet. Intern kontroll bidrar till  
• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet. 
• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig 

och rättvisande. 
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal m.m.1 
 
Enligt RJL:s reglemente ska den interna kontrollen ske utifrån två sätt: 
 
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att: 
 

• tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och 
styrelse/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 

 
 
 

 
1 SKR, Intern kontroll, 2018 
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2. Via en årlig regionövergripande kontrollplan kontrolleras: 
 

• följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 
• rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten 
• skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar 
• upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa 
• ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner 

 

Kontrollmoment 2022 
I detta dokument ges en sammanfattning över de genomförda kontrollmomenten som 
fastställts i den regionövergripande intern kontrollplanen för 2022. För varje 
kontrollmoment presenteras noterade iakttagelser och förslag till åtgärder.  
 
Det finns mer detaljerade rapporter för varje kontrollmoment som löpande under året 
har delgivits regiondirektören och publicerats på regionens intranät. Under 2022 har det 
även tagits fram en åtgärdsplan för varje kontrollmoment som regiondirektören kan 
använda för att tydliggöra vilka åtgärder som ska prioriteras, vem som är ansvarig för 
genomförandet av åtgärden och vilken tidplan som gäller. 
 

Kontrollmoment 1 – Logghantering och åtkomstkontroll för IT-system 
I Patientdatalagen (2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 
sjukvården regleras bl.a. vårdgivarens ansvar för logghantering och åtkomstkontroll till 
patientuppgifter vid elektronisk journalföring och sammanhållen journalföring. 

Personal har inte rätt att ta del av några uppgifter som rör en patient som de inte har en 
aktuell vårdrelation med. Patienten har rätt att få veta vem som läst i journalen. 

Syftet med detta kontrollmoment är att granska följsamheten till aktuell lagstiftning och 
RJL:s egna styrdokument och även att se om det sker en systematisk uppföljning som 
ett led i det kontinuerliga förbättringsarbetet. 

 
Följande iakttagelser har noterats för detta kontrollmoment: 
Det finns tydliga riktlinjer gällande Logghantering och åtkomstkontroll för IT-system, 
ej anslutna till Central loggfunktion. I detta styrdokument tydliggörs bl.a. vad 
verksamhetschefen har för ansvar, hur stickprovskontrollerna ska gå till och hur 
verksamhetschefen ska gå tillväga vid kontroller då det föreligger misstankar om 
missbruk av behörigheten. Det finns även en blankett framtagen där loggranskningen 
ska dokumenteras och denna blankett har i samband med genomförandet av detta 
kontrollmoment uppdaterats. RJL har även en riktlinje avseende vad som gäller vid 
misstanke om dataintrång i patientjournal, ej anslutna till Central loggfunktion. 
Bedömning gör att dessa riktlinjer och blankett ger goda förutsättningar för att berörda 
kliniker ska uppfylla kraven i gällande lagstiftning. CLF skickade under februari månad 
ut ett förtydligande via mail där de beskriver vilka verksamheter som är knutna till dem 
och vilka som är på väg in. För övriga verksamheter/kliniker hänvisar de till gällande 
riktlinjer. 
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Granskningen visar dock att följsamheten till RJL:s riktlinjer inte är tillfredsställande 
och samtliga tre berörda verksamhetsområden har kliniker som själva uppger att de inte 
följer fastställda riktlinjer. Kirurgisk vård har fler kliniker än övriga 
verksamhetsområden som inte följer gällande riktlinjer. Enligt uppgift från IT-centrum 
är det flera kliniker som inte begär ut loggutdrag kontinuerligt för att kunna genomföra 
stickprovskontroller enligt gällande riktlinjer. 

De verksamheter som idag är knutna till Central loggfunktion och de som under våren 
kommer att anslutas dit framgår av avsnitt 4.1. Övriga kliniker ska följa fastställda 
riktlinjer för att uppfylla gällande lagkrav. Granskningen visar att det finns kliniker som 
tolkat att CLF hanterar logghantering för deras klinik trots att de inte är anslutna i 
dagsläget.  

Granskningen visar också att det finns kliniker som genomför stickprovskontroller, men 
som inte fullt ut följer riktlinjerna som anger att minst 4 medarbetare slumpmässigt ska 
väljas ut och granskas under en 24-timmarsperiod. Detta ska genomföras en gång under 
varje kalendermånad. Det är även viktigt att alla patienter med skyddade 
personuppgifter alltid granskas vid varje besök eller vårdtillfälle. Observera att dessa 
personuppgifter inte får dokumenteras i granskningsprotokollet. 

Innehållet i loggutdragen bedöms uppfylla de lagkrav som fastställs i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i 
hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). 

 

Förslag till åtgärder: 
• Verksamhetschefer som ansvarar för verksamheter som i dagsläget inte är anslutna 

till CLF bör säkerställa följsamhet till gällande riktlinjer och använda fastställd 
blankett/protokoll som finns tillgänglig på intranätet för att dokumentera 
loggranskningen. Både riktlinje och blankett/protokoll har nyligen uppdaterats. 

• Avdelningen för folkhälsa och sjukvård bör säkerställa att det finns återkommande 
kontroller/uppföljningar av följsamheten till RJL:s styrdokument ”Logghantering och 
åtkomstkontroll för IT-system, ej anslutna till Central loggfunktion” för aktörer inom 
vårdval primärvård och vårdval ögon. 

• Resultatet av loggranskningen kan med fördel vara en del i klinikens utvecklings- 
och förbättringsarbete. 

• Beskriv klinikens arbete med logghantering i den årliga verksamhetsberättelsen. 
• Säkerställ att gallringstiderna som anges i riktlinjerna efterlevs.  
• Säkerställ att samtliga medarbetare genomgår aktuella utbildningar. Det är väsentligt 

att samtliga medarbetare har kunskap om gällande lagstiftning och är medvetna om 
att loggranskning sker löpande. Information kan med fördel ges på exempelvis APT.    
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Kontrollmoment 2 – Kompetensförsörjning 
Kontrollmomentet handlar om regionens arbete med kompetensförsörjning. Den 
riskanalys som ligger till grund för intern kontrollplanen 2022 visar på att majoriteten 
av verksamhetsområdena har identifierat kompetensförsörjning som ett riskområde och 
en framtida utmaning.   

SKR redovisar i sin rapport ”Möt välfärdens kompetensutmaning” hur 
rekryteringsprognosen ser ut, dvs. hur behoven av anställda i välfärden förändras samt 
hur många som förväntas gå i pension under perioden 2019–2029. Rapporten visar även 
SKR:s strategier för att möta den kompetensutmaning som prognosen beskriver. Enligt 
rapporten kommer det år 2029 att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och äldre. 
Det innebär en ökning med 50 procent från 2019. Det är också under det här decenniet 
den stora gruppen 40-talister fyller 80 år. Gruppen ökar både mer och i högre takt än 
unga och de i arbetsför ålder. Efter 2029 fortsätter gruppen öka men i lägre takt. Det är 
alltså under 2020-talet utmaningen med den åldrande befolkningen är som störst. 
Däremot blir ökningen av barn och unga betydligt mindre än i tidigare prognoser. 

Enligt fastställd internkontrollplan ska kontrollmomentet belysa hur arbetet med 
kompetensförsörjning sker på en regionövergripande nivå samt inom de 
verksamhetsområden som bedriver sjukvård2 samt tandvård.  
 
Följande iakttagelser har noterats för detta kontrollmoment: 
o Flera verksamhetsområden upplever en otydlighet gällande ansvar och struktur för 

kompetensförsörjningsarbetet mellan den regionövergripande HR-avdelningen och 
HR-organisationen ute i verksamhetsområdena. 

o Kompetensförsörjningsplanerna har inte använts på ett enhetligt sätt i de olika 
verksamhetsområdena. Flera verksamhetsområden/kliniker har inte uppdaterat sina 
planer de senaste åren och det finns därför inte fullt ut uppdaterade prognoser kring 
nuvarande och framtida bemanningsstruktur och kompetensbehov. 

o Flera kompetensförsörjningsplaner saknar konkreta aktiviteter/mål, uppföljning/mått, 
tidplan, ansvarig och ekonomiska effekter.  

o Vårdcentralerna Bra Liv och Folktandvården har fortsatt arbetat aktivt med 
kompetensförsörjningsplanen och beskriver sitt kompetensförsörjningsarbete på ett 
tydligare sett utifrån ARUBA-modellen. 

o Flera verksamhetsområden uppger att avgångssamtalen inte används i tillräcklig 
utsträckning för att utveckla kompetensförsörjningsarbetet.  

o Samverkan/samarbete mellan verksamhetsområdena kan utvecklas och stärkas. 
o SKR:s nio strategier visar tydligt att kompetensutmaningen inte kan lösas enbart 

genom rekryteringar. 
 
 
Förslag till åtgärder: 
• Tydliggör roller och ansvar i kompetensförsörjningsarbetet mellan centrala HR-

avdelningen och HR-organisationen ute i verksamhetsområdena. 
• Stärk samarbetet och samverkan mellan verksamhetsområdena gällande 

kompetensförsörjningsarbetet. Sprid goda exempel på ett strukturerat sätt. 

 
2 Kirurgisk vård, Medicinsk vård, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik och Vårdcentralerna Bra Liv. 
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• Utvärdera varför inte mallen/arbetssättet med nuvarande kompetensförsörjningsplan 
fungerade på tänkt sätt.  

• Ta fram en regiongemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för att säkerställa 
ett mer systematiskt och enhetligt arbete gällande kompetensförsörjningen. Detta 
gäller främst delarna Utveckla, Behålla och Avveckla i ARUBA-modellen. 

• Säkerställ att det finns tydliga målsättningar med olika aktiviteter och fastställ hur 
uppföljning löpande ska ske. Det är väsentligt att säkerställa att förväntad effekt 
uppnås eller om vissa insatser behöver omprövas/justeras.  

• Ta fram verktyg och metoder för att arbeta med SKR:s nio strategier på ett konkret 
sätt. Lyckas man hitta åtgärder/metoder för att exempelvis minska sjukfrånvaron, 
externa uppsägningar, tjänstledighet, öka graden av kompetensväxling, öka 
sysselsättningsgraden och få fler att arbeta efter 65 år kan det få stor effekt på antalet 
årsarbetare. 

• Säkerställ att det som framkommer vid avgångsamtal/avgångsenkäter tas om hand på 
ett effektivt sätt i kompetensförsörjningsarbetet. 
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Kontrollmoment 3 – Direktupphandling 
Kontrollmomentet handlar om regionens arbete med direktupphandlingar.  

Enligt ett beslut i landstingsfullmäktige i november 2011 ska all upphandling av varor 
och tjänster ske på ett sätt så att en god hushållning med Region Jönköpings läns 
resurser uppnås. Vidare ska upphandlingsprocessen genomföras i enlighet med gällande 
lagstiftning och regelverk och därmed bidra till att uppnå de mål för verksamhet och 
ekonomi som fullmäktige beslutat om.  

Inköp i offentliga organisationer sker med skattemedel och det är viktigt att gällande 
lagstiftning och riktlinjer följs, att offentliga inköp öppnar upp för konkurrens och att 
offentliga medel används så effektivt som möjligt. 

Enligt fastställd internkontrollplan ska kontrollmomentet belysa hur följsamheten är till 
gällande lagstiftning och regionens riktlinjer avseende direktupphandling. 
Kontrollmomentet ska beskriva riktlinjer, arbetssätt och rutiner samt hur 
dokumentationsplikten följs gällande direktupphandlingar överstigande 100 000 kr.  

Följande iakttagelser har noterats för detta kontrollmoment: 
o Dokumentationen av direktupphandlingar i TendSign görs av ansvarig upphandlare. 

Det noteras att det i efterhand inte alltid är enkelt att verifiera att samtliga delar som 
finns i fastställd riktlinje finns dokumenterat. 

o Det finns exempel på inköp inom merparten av RJL:s 
verksamhetsområden/resultatområden som omfattar 100 000 kr-700 000 kr som inte 
har föregåtts av en dokumenterad direktupphandling och har ett avtal registrerat i 
avtalskatalogen.  

o Det finns inget effektivt sätt att fånga upp det sammanvägda behovet inom Region 
Jönköpings län för att kunna bedöma om det aktuella inköpet håller sig inom 
direktupphandlingsgränsen. Det finns därmed en risk att flera verksamhetsområden 
genomför en direktupphandling som avser samma vara/tjänst och att de totala 
inköpen hamnar över 700 000 kr. 

o Behovet av ett inköp av en vara/tjänst uppstår i de olika 
verksamhetsområdena/resultatområdena. Det noteras att kännedom kring gällande 
riktlinjer avseende direktupphandling och dokumentationsplikt behöver stärkas inom 
vissa verksamheter.  

o Det sker ingen systematisk uppföljning/kontroll inom område inköp och 
materialförsörjning avseende att identifiera ev. otillåtna direktupphandlingar. 

 
Förslag till åtgärder: 
• Säkerställ att riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar och 

dokumentationsplikt följs och är kända i samtliga verksamhetsområden. 
• Säkerställ att regiondirektörens vidaredelegering avseende upphandlingar av varor 

och tjänster upp till gränsvärde för direktupphandling efterlevs. 
• Säkerställ att det finns arbetssätt/uppföljningsmöjligheter som tar hänsyn till 

regionens samtliga inköp under ett räkenskapsår vid beräkning/bedömning av 
direktupphandlingsvärdet. 

• Se över möjligheten till en ökad dialog mellan ekonomichefsgruppen och område 
inköp och materialförsörjning. 

• Arbeta mer aktivt och systematiskt med uppföljning av gjorda inköp för att på det 
sättet identifiera ev. otillåtna direktupphandlingar. 
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Kontrollmoment 4 – IT-säkerhetsattack 
Cyberattacker/cyberangrepp sker dagligen och de blir mer och mer avancerade. 
Digitalisering och snabb teknikutveckling gör samhället mer sårbart. Cyberattacker kan 
få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska IT-system. 

Kontrollmomentet handlar om rutiner och arbetsfördelning i händelse av att regionen 
blir utsatt för en IT-säkerhetsattack/cyberattack. Kontrollmomentet avser främst IT-
centrum men är även regionövergripande då ett urval av system/systemägare från olika 
delar av regionens verksamhet berörs. 

I takt med en ökad digitalisering av regionens verksamhet och det rådande 
omvärldsläget så ökar även hotet om allvarliga IT-säkerhetsattacker. Enligt MSB så 
finns det sedan hösten 2020 ett ökat och ett överhängande hot om IT-brottslighet mot 
hälso- och sjukvårdssektorn.  
 
RJL har en kris- och katastrofmedicinsk beredskapsorganisation som verkar före, under 
och efter en händelse. Vid en särskild händelse som berör vården aktiveras särskild 
sjukvårdsledning, som leder och styr alla insatser som krävs för att hantera händelsen. 
Corona-pandemin har gjort att särskild sjukvårdsledning har aktiverats och detta 
arbetssätt har gett värdefulla erfarenheter.  

IT-centrum bedriver ett systematiskt IT-säkerhetsarbete med tydliga roller och ansvar. I 
IT-centrums krisplan fastställs hur IT-centrum ska planera, samordna, leda och 
säkerställa förmåga för kris- och beredskap inför, under och efter en särskild händelse. 
Strukturen i IT-centrums krisplan följer den regionövergripande krisledningsplanen och 
är avstämd med regionens beredskapschef. Det finns planer på att genomföra en 
övningar utifrån krisplanen senare under hösten 2022. IT-centrum har även 
dokumenterade rutiner för hur incidenter ska hanteras i sitt system för kvalitetsledning. 

Att praktiskt genomföra övningar kopplat till sina reserv- och katastrofplaner har många 
fördelar. Det ger bl.a. en möjlighet att pröva sina rutiner under verklighetsliknande 
former och det ger även möjlighet att utvärdera om de uppfyller sitt mål och syfte. 
Under planerade övningarna erhålls en ökad medvetenhet av eventuella 
utvecklingsområden i befintliga rutiner och berörda medarbetare blir mer bekväma i 
sina roller, samverkar bättre med varandra och upprätthåller sin kompetens.  

IT-säkerhetsattacker/cyberattacker kan ske snabbt och det kan ske under utpressning. 
Det är viktigt att det är tydligt inom RJL hur beslutsfattande, både i den politiska 
organisationen och i verksamhetsorganisationen, ska ske.  

Följande iakttagelser har noterats för detta kontrollmoment: 
o Vid händelse av en IT-säkerhetsattack är det i dagsläget inte helt tydligt hur 

regionens ledningsgrupp ska bilda en krisledning om det berör andra verksamheter 
än sjukvården.  

o Det pågår ett arbete med att revidera RJL:s beredskapsplaner. Erfarenheter från 
pandemin samt det nuvarande säkerhetspolitiska läget kommer enligt uppgift påverka 
hur de nya beredskapsplanerna struktureras. 

o Det finns ett behov av att säkerhetsklassa fler personer inom RJL och det sker i 
dagsläget utifrån en prioriteringslista. 
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o Det har inte, i närtid, skett någon övning på regionövergripande nivå gällande 
krisledning i händelse av en IT-säkerhetsattack. 

o Det är tydligt angivet i riktlinjen för styrning av utveckling och förvaltning av IT-
lösningar att det är systemägaren som ansvarar för att det finns nödvändiga reserv- 
och katastrofrutiner, i samråd med verksamheten. 

o Stickprovsgranskningen visar att majoriteten av aktuella system saknar rutiner för att 
systematiskt genomföra planerade övningar av sina reserv- och katastrofrutiner. 

 
Följande förslag till utvecklingsområden/åtgärder ges: 
• Säkerställ att det fastställs tydliga riktlinjer kring hur en krisledning bildas i händelse 

av en IT-säkerhetsattack beroende på vilken/vilka verksamheter och system som 
berörs. 

• Det är viktigt att en kartläggning av risker och konsekvenser med en IT-
säkerhetsattack omfattar samtliga verksamheter och system, även sådant som inte 
berör sjukvården.  

• Säkerställ att det tas fram tidplaner för praktiska övningar på regionövergripande 
nivå utifrån olika scenarion av IT-säkerhetsattacker. 

• Fördelen med att genomföra planerade övningar av reserv- och katastrofrutinerna är 
många (se ovan) och det bör tydliggöras i ”Riktlinjen för styrning av utveckling och 
förvaltning av IT-lösningar” att det ska genomföras planerade övningar och vem som 
ansvarar för att dessa genomförs.  

• Säkerställ att det finns dokumenterade reserv- och katastrofrutiner för samtliga 
system. 
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Kontrollmoment 5 – Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Kontrollmomentet handlar om regionens systematiska arbetsmiljöarbete.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet och lägger 
grunden för att nå en god arbetsmiljö framåt, vilket gynnar både medarbetare, 
arbetsgivare och samhälle. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär bl.a. att 
undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen, men också 
att arbeta främjande och förebyggande.  

Syftet med detta kontrollmoment är bl.a. att kontrollera  

• hur följsamheten är till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
• hur regionens digitala arbetssätt gällande SAM fungerar 
• om regionen har en fastställd arbetsmiljöpolicy enligt gällande lagstiftning 
• om rutiner och arbetssätt avseende uppgiftsfördelning fungerar 
 
Sammanfattande bedömning 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger möjlighet att upptäcka risker innan något hänt och 
möjlighet till att vidta effektiva åtgärder. Det är viktigt att skapa goda 
arbetsförhållanden som ger trivsel och engagemang, vilket kan minska sjukskrivningar 
och ohälsosam arbetsbelastning. En fungerande arbetsmiljö påverkar arbetsresultat och 
ekonomi på ett positivt sätt.  
 
I cirkulär 19:15 behandlar SKR fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige. Det 
framgår att det är obligatoriskt att det finns en skriftlig fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter och att det är fullmäktige som har det yttersta arbetsgivaransvaret 
för arbetsmiljön. SKR framhåller att det är lämpligt att arbetsmiljöuppgifter och 
verksamhetsansvar följer varandra. I cirkuläret förtydligas att fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter inte handlar om att delegera ut i en ansvarslinje på det sätt som 
befogenheter överlåts. Det övergripande arbetsmiljöansvaret ligger alltid kvar på 
fullmäktige. Det är viktigt att följa upp arbetsmiljöarbetet regelbundet och säkerställa att 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter fungerar tillfredsställande. 
 
Alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktiga för att helheten ska fungera. 
Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt för man ska få en klar 
och tydlig bild över vilka risker som finns så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas. 
 
Regionfullmäktige har beslutat om policy för arbetsmiljö och hälsa enligt 5 § AFS 
2001:1. Arbetsmiljöpolicyer är ofta utformade som övergripande viljeinriktningar. 
Enligt 7 § i AFS 2015:4 som avser föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och 
social arbetsmiljö fastställs att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens 
förmåga att motverka ohälsa. I Stratsys finns arbetsmiljömål för 2022 som följer RJL:s 
styrmodell utifrån Medarbetarperspektivet, strategiska mål, framgångsfaktorer, uppdrag 
och mätetal. Utifrån det strategiska målet om att bli Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare så finns ett antal framgångsfaktorer, uppdrag och mätetal som även 
inkluderar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
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SAM-modulen i Stratsys ger goda förutsättningar för ett enhetligt och likformigt 
systematiskt arbetsmiljöarbete i enligt med gällande lagstiftning. Upplägget i Stratsys 
möjliggör även en årlig uppföljning och det finns flera färdiga rapportmallar. 
Uppbyggnaden och mallar bygger på de olika delarna Undersöka-Riskbedöma-Åtgärda-
Följa upp och Samverka. För att uppnå de mål RJL har med modulen SAM i Stratsys 
bör verksamheterna arbeta mer aktivt med samtliga delar i Stratsys.  
 
Följande iakttagelser har noterats för detta kontrollmoment: 
o Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska ske skriftligt (enligt AFS 2001:1) Genom 

reglementena har fullmäktige fördelat arbetsmiljöansvar till regionstyrelse och 
nämnder. Det saknas skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter från regionstyrelse 
och nämnder till regiondirektören. 

 
o Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras på blanketten ”Fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter”. Blanketten ska skrivas under av både avlämnare och 
mottagare av arbetsmiljöuppgift. Originalet ska förvaras i personalakten. 
Stickprovsgranskningen visar att rutinen inte efterlevs fullt ut. 

 
o Stickprovsgranskningen visar att det är få verksamheter som fullt ut kommit igång 

med sitt systematiska arbetsmiljöarbete i Stratsys. 
 
o Det finns verksamheter som arbetar med SAM i Stratsys på en övergripande nivå, 

dvs. de följer inte rekommendationen att varje chef med personalansvar har en egen 
enhet i SAM. 

 
o Samtliga chefer har i dagsläget inte genomfört e-utbildningen ”Grundutbildning i 

Stratsys – systematiskt arbetsmiljöarbete”. 
 
 
För att stärka den interna kontrollen avseende systematiskt arbetsmiljöarbete ges 
följande förslag till åtgärder: 
• Säkerställ att det finns en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 

regionstyrelse och nämnder till regiondirektören. 
 
• Säkerställ att fastställd blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter används av 

samtliga berörda samt att originalet förvaras i personalakten. 
 
• Instruktionen ”Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet” som anger 

vilka arbetsmiljöuppgifter som fördelats bör signeras av båda parter (avlämnare och 
mottagare) och hanteras enligt den rutin som gäller för blanketten gällande 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter.  

 
• Det bör skickas ut en påminnelse till de chefer som ännu inte genomfört 

”Grundutbildning i Stratsys – systematiskt arbetsmiljöarbete”. 
 
• Ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer från regionfullmäktige som 

sedan fördelas ut till regionstyrelse, nämnder och via regiondirektören vidare ut till 
tjänstepersonsorganisationen. Säkerställ att uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inkluderar hela kedjan, dvs. även regionfullmäktige, regionstyrelse 
och nämnder. 
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• För att bedriva ett effektivt och ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete så 

måste undersökning av verksamheten genomföras systematiskt och löpande. På det 
sättet identifieras vilka risker som finns i arbetsmiljön för varje verksamhet. 
Säkerställ att verksamheterna genomför riskbedömning i det dagliga arbetet och 
genom allmän arbetsmiljörond. Vid behov finns även de ämnesspecifika ronderna 
som bl.a. är ett stöd i att identifiera risker avseende hot och våld, lika rättigheter och 
möjligheter och fysisk arbetsmiljörond. 

 
• Identifierade risker ska bedömas utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad. Genom 

riskbedömningen visas riskerna i matrisen i Stratsys och det blir tydligt för 
verksamheten vilka risker som bör ha hög prioritet.  

 
• När åtgärder behöver vidtas ska handlingsplanen fyllas i och det är väsentligt att 

åtgärden beskrivs, att ansvarig person anges och att det finns en tidplan för när 
åtgärden ska vara färdigställd. 

 
• För att erhålla en ändamålsenlig årlig uppföljning av SAM är det väsentligt att 

verksamheterna arbetar igenom de olika stegen i Stratsys (beskrivs i avsnittet 
Systemstöd – Stratsys).   
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Kontrollmoment 6 – Sociala medier 
Kontrollmomentet handlar om sociala medier. Sociala medier används av både privata 
företag och offentliga organisationer för att bl.a. kommunicera med sina målgrupper, 
eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Lyckas man nå 
ut med sitt innehåll kan budskapet spridas väldigt fort och till väldigt många. Det finns 
också möjlighet att rikta kommunikationen till mycket specifika målgrupper på ett 
effektivt sätt.  

Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. 
Det är väsentligt att det är tydligt varför RJL använder sociala medier, vilka sociala 
medier som ska användas, hur kommunikationen går till i sociala medier m.m. Det är 
även viktigt att användandet av sociala medier sker i enlighet med gällande lagstiftning 
på området.  

Enligt fastställd internkontrollplan ska kontrollmomentet beskriva vilka styrdokument 
som finns avseende användandet av sociala medier och hur användandet sker (centralt 
och ute i verksamheterna). Det ska även kontrolleras om riktlinjer, styrdokument och 
arbetssätt utgår från berörd lagstiftning (bl.a. GDPR) samt vilka rutiner som finns 
gällande gallring och arkivering.   

Kontrollmomentet är regionövergripande och avser samtliga verksamhetsområden. 
Intervjuer har skett/frågor har ställts till bl.a. kommunikationsavdelningen inom 
Regionledningskontoret, juridikfunktionen inom kansliavdelningen och ett urval av 
kontaktpersoner ute i verksamhetsområden som använder sociala medier. 

Vid genomförandet av detta kontrollmoment pågår ett förändringsarbete kring riktlinjer 
och arbetssätt gällande sociala medier inom RJL. Detta gör att det inte fullt ut går att 
kontrollera följsamheten till ny riktlinje, rutiner och stöddokument, då dessa håller på att 
implementeras samtidigt som detta kontrollmoment genomförs.  

Sammanfattande bedömning 
Många offentliga organisationer använder sig av sociala medier och ser det som en 
viktig del av sin verksamhet för att kommunicera med medborgarna. RJL har tagit fram 
nya riktlinjer för användning av sociala medier där det framgår att i begreppet sociala 
medier inkluderas samtliga sociala kanaler där Region Jönköpings län finns närvarande 
med officiella konton. Riktlinjen fastställer även att RJL:s närvaro i sociala medier 
bidrar till att öka kännedomen om organisationens uppdrag, skapa stolthet och 
gemenskap hos medarbetare, och stärka bilden av Region Jönköpings län som en 
attraktiv arbetsgivare.  
 
I riktlinjen framgår att Region Jönköpings läns konton i sociala medier ska förhålla sig 
till de lagar som styr olika aspekter av närvaron i sociala medier. Det gäller bland annat 
Dataskyddsförordningen (GDPR) och Lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service.  
 
Ett regionövergripande gemensamt arbetssätt med tillhörande rutiner är en förutsättning 
för att säkerställa en god intern kontroll. Den riktlinje och de stöddokument som 
fastställts och publicerats på intranätet ger bra förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt 
som stärker den interna kontrollen. Det nya arbetssättet är väsentligt mer omfattande 
och tidskrävande än det nuvarande arbetssätt som många verksamhetsområden 
beskriver. 
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Följande iakttagelser har noterats för detta kontrollmoment: 
o RJL har många konton i bl.a. Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Detta 

innebär en överföring av personuppgifter till USA eller Kina, vilket innebär en 
tredjelandsöverföring med krav på extra skyddsåtgärder. Personuppgifter kopplade 
till barn betraktas som särskilt skyddsvärda enligt GDPR. Registrering i RJL:s 
registerförteckning för personuppgiftsbehandlingar (DraftIt) är inte fullständig och 
korrekt avseende ovan nämnda sociala medier. Det gäller bl.a. uppgift om förekomst 
av tredjelandsöverföringar gällande dessa kanaler. 

 
o Enligt GDPR så är den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av 

personuppgifter personuppgiftsansvarig och har ansvar för att behandlingen sker 
enligt GDPR. Detta betyder att styrelse och nämnder är personuppgiftsansvariga för 
de personuppgifter som behandlas i sociala medier inom deras respektive 
ansvarsområde.  

 
o Vid varje personuppgiftsbehandling (ex. publicering av bilder på anställda på 

Instagram) ska en rättslig grund för behandlingen fastställas och de grundläggande 
principerna och reglerna om information i GDPR ska uppfyllas. 

 
o Kommunikationsavdelningen vid Regionledningskontoret har utarbetat en plan för 

implementering av ny riktlinje och nytt arbetssätt gällande sociala medier som 
inkluderar utbildning på olika nivåer inom organisationen. Det är viktigt att 
säkerställa att samtliga berörda chefer och medarbetare har god kunskap om gällande 
lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Lagstiftningen kring personuppgiftsbehandlingar 
är omfattande och rättsläget kring tredjelandsöverföringar är i dagsläget oklar då 
Schrems II-domen ogiltigförklarade tidigare gällande Privacy Shield (juridiskt 
ramverk för hur överföring av personuppgifter för kommersiella syften fick gå till 
mellan EU och USA). 

 
o Gallring av inlägg och kommentarer har inte skett i enlighet med generella 

bevarande- och gallringsplanen för administrativa handlingar gäller följande för 
sociala medier.  

 
o Den generella bevarande- och gallringsplanen för administrativa handlingar kan vara 

svår att tolka för verksamheterna. Det anges att ”Inlägg och kommentarer vars 
innehåll på något sätt strider mot gällande lagstiftning ska avpubliceras från det 
sociala medier, diarieföras och polisanmälas. Så länge polisutredningen pågår får 
inlägget inte raderas från de sociala medierna.”. Bedömning görs att det kan vara 
svårt för verksamheterna att förstå skrivningen kring att avpublicera ett inlägg men 
att man inte får radera det om en polisutredning pågår.  

 
o Den lista som finns publicerad på www.rjl.se över Region Jönköpings läns 

medverkan i sociala medier är i dagsläget inte fullständig och korrekt. Vid sökning i 
bl.a. Instagram framkommer att det finns väsentligt fler konton än vad RJL uppger på 
www.rjl.se. och även fler konton än vad som framgår av de förteckningar som de 
olika verksamhetsområdena presenterat. 

 
o Det finns konton som har en profilbild som inte överensstämmer med RJL:s grafiska 

profil eller verksamhetens egna logotype. 
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o Vid en genomgång av Instagram-konton från olika verksamheter inom RJL 
konstateras att det är stor variation bland inläggen, ”fika-bilder” och samhällsviktig 
information blandas och det noteras att det förekommer barn i vissa inlägg. Det kan 
finnas svårigheter att bedöma om detta är i linje med fastställd riktlinje för 
användning av sociala medier och gällande lagstiftning. 

 
o Det finns verksamheter som använt muntligt samtycke vid publicering av 

personuppgifter på sociala medier. Muntligt samtycke är olämpligt att använda då det 
i efterhand är svårt att bevisa att den avbildade har samtyckt till att bli fotograferad 
och godkänt hur bilden får användas. 

 
o Det framgår inte av stöddokumenten hur samtyckes-blanketterna ska förvaras/lagras.  
 
o Det saknas vägledning/rekommendationer i stöddokumenten gällande vilka typ av 

användare/konton som är lämpliga att följa tillbaka. Det noteras att det idag finns 
konton inom RJL som följer konton som andra offentliga organisationer står bakom, 
men de följer även olika privatpersoners konton.  

 
o Bedömningen är att följsamheten till riktlinje och stöddokument kommer bli 

resurskrävande för de verksamheter som beslutar sig för att behålla ett befintligt 
konto i sociala medier alternativt starta upp ett nytt konto. Beslutande chef bör vara 
väl medveten om tidsåtgången för att administrera ett konto på sociala medier. 

 
  
Förslag till åtgärder: 
• Tydliggör hur uppföljning och kontroll av efterlevnaden av riktlinje och 

stöddokument ska gå till och vem som ansvarar för det. Det är väsentligt att det finns 
rutiner för uppföljning för att bl.a. säkerställa att RJL följer gällande lagstiftning. 

 
• Säkerställ att samtliga sociala medie-kanaler som innebär 

personuppgiftsbehandlingar är fullständigt och korrekt registrerade i DrafitIt (RJL:s 
registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar). Det är viktigt att det 
framkommer om det är en tredjelandsöverföring. 

 
• Säkerställ att stöddokument och gällande gallringsplan är tydliga och samstämmiga 

med vad som gäller avseende gallring av inlägg och kommentarer på sociala medier. 
 
• Säkerställ att samtyckesblanketten används och att muntligt samtycke inte används 

vid personuppgiftsbehandlingar via sociala medier.  
 
• Det bör tydliggöras hur samtyckes-blanketterna ska sparas. Det är viktigt att de är 

sparade på ett sätt som möjliggör för RJL att kunna hantera återkallelse av samtycken 
och begäran om radering och rättelse av olika inlägg på ett enkelt och effektivt sätt 
utifrån samtycket.  

 
• Säkerställ att det finns en fullständig förteckning över RJL:s konton i sociala medier 

och RJL kan efterleva kravet på att den registrerade har rätt att få information när 
hens personuppgifter behandlas i sociala medier.  
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• Säkerställ följsamhet till regler kring grafisk profil så att det blir tydligt att det är ett 
konto som berör RJL:s verksamhet. 

 
• Det är viktigt att samtliga verksamhetsområden inom RJL följer gällande riktlinjer, 

arbetssätt och stöddokument. Säkerställ att tillräckligt stöd ges vid implementeringen 
till de verksamhetsområden som inte har egna kommunikationschefer.  

 
• Säkerställ att tillräckligt med uppföljningsmöten planeras in med de olika 

verksamhetsområdena då implementeringen av det nya arbetssättet bedöms innebära 
stora förändringar i jämförelse med nuvarande arbetssätt.   
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Kontrollmoment 7 – Uppföljning 
Kontrollmomentet handlar om uppföljning av tidigare genomförda kontrollmoment. 
Syftet med att följa upp tidigare genomförda kontrollmoment är att se vilka åtgärder 
som vidtagits utifrån de rekommendationer som gavs. Denna uppföljning avser ett urval 
av kontrollmoment som genomfördes under 2019. 

Följande kontrollmoment från 2019 har följts upp under 2022: 
➢ Regionens konstverk 
➢ Riks- och regionsjukvård 
➢ Avgångssamtal 
➢ Debiteringar inom Folktandvården 
 
Sammanfattande bedömning och iakttagelser som noterats för denna uppföljning: 
o En av rapporterna har inte kommit berörda verksamheter till handa. 
o Många rekommendationer har hanterats av berörd verksamhet och det finns även 

pågående arbete/aktiviteter utifrån givna rekommendationer. 
o Det noteras att det finns rekommendationer som har hanterats på annat sätt än vad 

som angavs i rapporten. Det sker förändringar i verksamheten som kan påverka hur 
rekommendationer tas om hand och det finns ofta flera sätt att hantera de 
rekommendationer som ges. Oavsett vad man väljer är det väsentligt att löpande 
utvärdera och bedöma om de insatser/ förändringar som görs ger den effekt som 
förväntas. 

 
Under 2022 har det införts ett arbetssätt som innebär att en åtgärdsplan tas fram 
tillsammans med varje rapport. Bedömning görs att detta arbetssätt ger bättre 
förutsättningar för att säkerställa att berörda verksamheter tar del av rapporterna 
avseende varje kontrollmoment och att uppföljning av åtgärder sker på ett strukturerat 
sätt där ansvarig funktion/roll utses och en tidplan för åtgärdens genomförande anges. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 42  
 
Remissversion - Strategi för hållbar besöksnäring i 
Jönköpings län 2023–2030 
Diarienummer: RJL 2023/379 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Godkänna föreliggande förslag till remissversion av Regional 
besöksnäringsstrategi för Jönköpings län 2023–2030. 

Sammanfattning  
Strategin syftar till att tydliggöra hur Region Jönköpings län och Smålands 
Turism AB ska arbeta med besöksnäringsfrågor tillsammans med andra 
aktörer för att stärka besöksnäringen och öka länets attraktivitet i linje med 
den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Enligt visionen i RUS:en ska 
länet vara det mest hållbara, attraktiva och tillgängliga länet i Sverige 2035.  
Genom att fokusera på attraktiviteten stärks länet för både invånare, 
besökare, talanger och investeringar. 
Förslaget till strategi kommer att skickas på remiss till länets kommuner och 
andra intressenter. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-17 
• Remissversion av besöksnäringsstrategin  

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2023-02-17 RJL 2023/379 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

Strategi för hållbar besöksnäring i 
Jönköpings län 2023–2030 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner föreliggande förslag till remissversion av Regional 
besöksnäringsstrategi för Jönköpings län 2023–2030. 

 

Sammanfattning  
Strategin syftar till att tydliggöra hur Region Jönköpings län och Smålands 
Turism AB ska arbeta med besöksnäringsfrågor tillsammans med andra aktörer 
för att stärka besöksnäringen och öka länets attraktivitet i linje med den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS). Enligt visionen i RUS:en ska länet vara det mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga länet i Sverige 2035.  
Genom att fokusera på attraktiviteten stärks länet för både invånare, besökare, 
talanger och investeringar. 
Förslaget till strategi kommer nu att skickas på remiss till länets kommuner och 
andra intressenter. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län har arbetat fram länets första besöksnäringsstrategi 
tillsammans med näringsliv, kommuner och regionala aktörer som arbetar med 
besöksnäring.  
Arbetsprocessen har präglats av ett brett engagemang där parterna gemensamt 
identifierat möjligheter, utmaningar, behov och förutsättningar. 
Strategins övergripande mål är att stärka besöksnäringens ekosystem genom 
flernivåsamverkan. Den strategiska grundprincipen är platsutveckling i 
flernivåsamverkan. Dessutom finns fem delmål:   

• ökad attraktivitet och lättillgängligt utbud  
• säkerställd kunskapsförmedling  
• stärkta resurser för ökad genomförandekraft  
• stärkt besöksnäring genom tjänstedesign  
• stärkt digitalisering och hållbarhet för smart destination. 

 
Fyra tematiska områden har identifierats som centrala: natur, måltid, kultur och 
evenemang. De tematiska områdena är ett sätt att strukturera upp det strategiska 
arbetet med att stärka länets attraktionskraft och identitet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2023/379 

 
 

 

Platsutveckling är en viktig del i strategin det innebär att förbättra och förändra en 
plats för att göra den mer attraktiv. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-17 
• Remissversion av besöksnäringsstrategin  

 

Beslut skickas till 
Regional utveckling  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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1 
 

Besöksnäringen i Jönköpings län – nuläge, omvärld och trender 
Besöksnäringen har fått en allt större betydelse för Jönköpings län. Under det senaste decenniet har 
det skett en stadig ökning av antalet övernattande besökare och en utveckling av mötesindustrin. 
Besöksnäringen stärker länets attraktivitet och bidrar till att människor vill besöka, starta företag och 
bosätta sig i länets kommuner. Det är också en näring som anställer många av regionens unga och 
utlandsfödda, och som i jämförelse med många andra sektorer har en mer jämställd struktur. I ett 
större perspektiv bidrar besöksnäringen till lokal och regional utveckling, investeringar, service, 
bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljöer och förstärker platsers attraktionskraft. 

Jönköpings län förknippas med entreprenörskap, företagande och en stor andel tillverkningsindustri. 
Besöksnäringen är bred, med både mindre företag som driver sin verksamhet på deltid och större 
företag som sysselsätter många människor året runt. Besöksnäringen utgörs av många olika sektorer 
och aktörer, företag från flera olika branscher såsom hotell, restauranger, handel, resebyråer och 
även turistattraktionen och kulturella platser. Företagen har gemensamt att de möter besökare och 
påverkar besökarens upplevelse, i planeringsstadiet, under och efter besöket. Dessa företag är viktiga 
och bidrar till en stark besöksnäring med ökad attraktivitet och ett diversifierat näringsliv, vilket är 
centralt för att platser ska utvecklas. Delar av besöksnäringen utgörs av livsstilsföretagare och 
civilsamhället och är en viktig motor för engagemang och idéer till utveckling på attraktiva platser 
vilket ökar livskvaliteten samt lockar fler besökare. Civilsamhället kan också bidra till att bevara och 
förmedla kulturarvet på en plats och att skapa en inkluderande miljö med mötesplatser, vilket kan 
bygga stolthet och stärka samhörigheten och gemenskapen på en plats. Näringen är nära 
sammansvetsad med platsen och lokal utvecklingskraft är viktigt för att besöksnäringen ska 
utvecklas.  

En stark trend som Visit Sweden lyfter är att besökare vill uppleva den genuina platsen och skapa 
unika och minnesvärda upplevelser. Människor vill vara en del av den lokala kulturen och dess 
traditioner. Många vill uppleva det riktiga Småland och det är god efterfrågan på aktiviteter som 
vandring, paddling och cykling i vackra omgivningar. Rika semesterupplevelser på hemmaplan är en 
trend som kallas hemester och ställer krav på att platsen erbjuder ett brett utbud av upplevelser så 
att länsinvånaren får upptäcka och förälska sig i platsen på nytt.  

Miljö- och klimatfrågor är viktiga för allt fler och ekoturism handlar om att man visar hänsyn och 
bevarar miljön samt gynnar den lokala platsen man besöker. Efterfrågan på hållbara resor ökar och 
besökare vill veta att deras resor inte har en negativ påverkan på miljön och det lokala samhället. Det 
finns en växande efterfrågan på besöksmål som innebär att besökaren får göra något betydelsefullt 
för andra, för platsen och miljön eller som på andra sätt fokuserar på individens självförverkligande. 
Det handlar alltså minst lika mycket om den inre resan som resan till platsen. 

Digitaliseringen har påverkat besöksnäringen på många sätt och det är en ständigt pågående 
utveckling. Besökare använder digitala verktyg alltmer för att boka resor och aktiviteter. Det är viktigt 
för företag inom besöksnäringen att vara synliga online och erbjuda en bra användarupplevelse. En 
annan trend är efterfrågan på digitala guide- och informationssystem, som hjälper besökare att lära 
sig mer om besöksmålet.  
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1. Varför en strategi för hållbar besöksnäring? 
Detta är Jönköpings läns första besöksnäringsstrategi. Strategin har tagits fram under ledning av 
Region Jönköpings län tillsammans med näringsliv, kommuner och regionala aktörer som arbetar 
med besöksnäring. Besöksnäringsstrategin syftar till att tydliggöra hur Region Jönköpings län och 
Smålands Turism AB ska arbeta med besöksnäringsfrågor tillsammans med andra aktörer för att 
stärka besöksnäringen och öka länets attraktivitet i linje med den regionala utvecklingsstrategin. 
Smålands turism AB är ett helägt dotterbolag till Region Jönköpings län med uppgift att marknadsföra 
och utveckla besöksnäringen i länet. I den löpande texten kommer begreppet den regionala 
organisationen alternativt regionorganisationen att användas och innebär Region Jönköpings län och 
Smålands Turism AB gemensamt. 

Visionen som uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin är att år 2035 ska Jönköpings län vara 
Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län. Det handlar om att kraftsamla, resursförstärka 
och bygga en plattform för att skapa handlingskraft för en utveckling av besöksnäringen i Jönköpings 
län. Besöksnäringsstrategin är ett viktigt verktyg som bidrar till att den visionen uppfylls eftersom 
begreppet samlar många sektorer, kommuner och föreningslivet. Besöksnäringen är starkt 
förknippad med en plats och det som är bra för besökare är också bra för invånaren. Genom att 
fokusera på attraktivitet stärks länet för både invånare, besökare, talanger och investeringar. 

Inriktningen i besöksnäringsstrategin präglas av att det är länets första strategi. Systemperspektivet 
är viktigt eftersom det lägger fokus på den regionala organisationens ambition att samordna länets 
aktörer mot en gemensam riktning. Besöksnäringens företag påverkas av omvärldsförändringar och 
bidrar till stor del till attraktiva platser. Besöksnäringen tillhandahåller tjänster och produkter som 
tillhandahålls av olika typer av aktörer, privata företag, staten, kommuner och civilsamhälle. Detta 
skapar ett komplext ekosystem av olika typer av aktörer som ska samagera. Den här strategin ska 
vara vägledande för den regionala organisationens satsningar och prioriteringar, så att 
besöksnäringens ekosystem får hållbara förutsättningar att utvecklas positivt. Besöksnäringens 
ekosystem utgörs av besökarna samt intressenter (offentliga, privata och ideella). 

Besöksnäringsstrategin tydliggör den regionala organisationens mål och prioriteringar för att i 
samverkan med länets aktörer stärka besöksnäringen i länet och öka attraktiviteten. Genom att 
kombinera regional samordning med lokal handlingskraft tillvaratas besökarnas, invånarnas, 
civilsamhällets och näringslivets intressen. Det skapar gemensam utvecklingskraft. 

2. Kopplingar till andra strategier 
Den här besöksnäringsstrategin tar avstamp i andra centrala strategier med bred förankring. När en 
satsning planeras får den hög prioritet om den har en stark koppling till de olika strategierna. Genom 
att knyta an till flera strategier skapas synergieffekter för måluppfyllelse. 

2.1. Nationell strategi 2030 – Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring 
Hösten 2021 presenterade dåvarande regering en nationell strategi för hållbar turism och växande 
besöksnäring med fokus på 2030. I den lyfts enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och 
innovation, tillgänglighet och marknadsföring som fem strategiska områden. De fyra horisontella 
perspektiven är hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan.  

16 myndigheter i myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har under lång tid haft uppdraget 
att arbeta för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskapsöverföring inom besöksnäringen. 
Tillväxtverket och Visit Sweden samlar de regionala företrädarna inom besöksnäringen i en 
samverkansform som kallas Smartare tillsammans. 
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Den nationella besöksnäringsstrategin med dess strategiska områden och horisontella perspektiv 
matchar både Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi och dess smart specialiseringsstrategi. 

2.2. Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi – RUS 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är länets svar på de globala hållbarhetsmålen och 
genomförandet av Agenda 2030. Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en vägvisare för 
Jönköpings läns samlade utvecklings- och tillväxtarbete för omställning till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle. Denna besöksnäringsstrategi ska ses som en förstärkt och förtydligande 
del av RUS:en inom strategiområdet En attraktiv region med koppling till besöksnäringen. Innehållet 
och de insatser som beskrivs i strategin har hållbarhetsgranskats och målavvägningar har gjorts 
utifrån RUS, Agenda 2030 och dess tre perspektiv – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

I Jönköpings läns Smart specialiseringsstrategi (S3) är besöksnäringen ett av länets utpekade 
styrkeområden. Det finns ytterligare strategier som besöksnäringsstrategin har starka kopplingar till. 
Det handlar bland annat om länets livsmedelsstrategi, länets cykelstrategi och skogs- och 
trästrategin. 

2.3 Hållbarhetssäkring 
Besöksnäringsstrategin för Jönköpings län bidrar i hög utsträckning till målbilden i den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och tillhörande regionala strategier. Det möjliggör en betydligt högre grad 
av flernivåsamverkan inom den regionala organisationen, mellan Region Jönköpings län och 
kommunerna samt kommuner emellan. 

De potentiella målkonflikter som finns handlar främst om organisering av besöksnäringsfrågan som 
idag ligger i det regionala bolaget Smålands Turism AB samt hos Regional utveckling med få 
organisatoriska beröringspunkter med övriga områden eller andra aktörer.  

Det finns också potentiella målkonflikter mellan naturturism och skogsnäring, mellan 
besökarperspektiv och invånarperspektivet samt mellan länets ambitioner och den långsiktiga 
planeringen som finns i befintliga översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Ytterligare 
målkonflikter finns mellan att bevara natur- och kulturmiljöer och samtidigt erbjuda dem som 
upplevelser för besökare.  

3. Nulägesanalys – Jönköpings län 
Det har genomförts en fördjupad nulägesanalys och det som presenteras i detta avsnitt ligger till 
grund för strategins mål och prioriteringar.  

Behov i ekosystemet 

Det finns behov av ökad flernivåsamverkan och att utveckla platser utifrån dess förutsättningar och 
det efterfrågas en tydlig väg framåt för att stärka ekosystemet. De strategiska prioriteringarna i 
besöksnäringsstrategin är efterfrågade och det finns en stor vilja att utveckla och förändra systemet 
från samtliga intressenter. Både den regionala organisationen och länets kommuner har en vilja att 
förstå behov hos företag, besökare, civilsamhälle och invånare bättre.  

Genom att samla in, analysera och använda data skapas förutsättningar för bättre beslutsfattande 
hos aktörer inom ekosystemet. Det finns ett behov att tydligare synliggöra besökarperspektivet och 
besöksnäringens positiva effekter på samhället samt öka kunskapen om besöksnäringen hos 
beslutsfattare inom hela systemet.  
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För att skapa ytterligare utvecklingskraft finns behov av att driva mot ökad digitalisering och större 
innovationskraft samt att bättre nyttja både det nationella och EU-systemets möjligheter till 
finansiering av utvecklingsinsatser. 

Styrning 

I Jönköpings län finns en ovana att arbeta med flernivåsamverkan i besöksnäringsfrågor. Detta 
speglas av avsaknad av gemensam riktning och prioriteringar samt rollfördelning, ansvar och mandat. 
Det saknas processer och struktur för att arbeta med besöksnäringsfrågor mellan länets 
organisationer, kommuner och näringslivet.  

Styrningen skulle gynnas av en bättre förståelse för besöksnäringens betydelse för en attraktiv plats 
och en gemensam stolthet för länets profil och utbud. Den gemensamma bilden av länets tematiska 
områden och utvecklingsbehov behöver tas fram för att stärka samverkan mellan länets aktörer.   

Ett utökat samarbete behövs mellan kommunerna för att öka kännedomen om länets 
besöksnäringsföretag, stora som små. Detta bidrar till ökad samverkan och skapar förutsättningar för 
en bättre paketering av attraktiva erbjudanden och skapa större delaktighet i att utveckla länets 
attraktionskraft.   

Behov av att stödja näringsliv och stärka utbudet 

Affärsutveckling sker i hela länet genom kommunernas näringslivsfunktioner och lokala insatser. Det 
finns flera regionala aktörer som gör affärsutvecklingsinsatser och den regionala organisationen är en 
av dem. Det saknas insatser för företag som startar i liten skala och bedriver näringsverksamhet som 
bisyssla inom besöksnäringen. Dessa företag är en viktig del av besöksnäringen i Jönköpings län och 
när besöksnäringen utvecklas i länet finns ett behov av att stärka dessa företagare.   

Det finns ett behov av insatser för att stödja företagen med att stärka produktutbudet, öka 
förädlingsgraden och öka den digitala synligheten samt automatisera bokningsprocessen.  Fler 
företag inom upplevelser och boenden som visar riktig spets stärker besöksnäringen och länets 
attraktionskraft ökar.  Marginalerna i den här delen av tjänstesektorn är låga, vilket bör sättas i 
relation med att de som driver företag i besöksnäringen ofta är livsstilsföretagare på hel- eller deltid. 

Samordning av insatser och aktiviteter riktade till besöksnäringen saknas hos företagsfrämjande 
aktörer. Med en regional samordning med gemensam målbild och agenda skulle det 
företagsfrämjande systemets insatser riktade till besöksnäringen bli mer kraftfulla.  

Hållbarhet och infrastruktur 

Klimatförändringar påverkar länet och det finns platser som periodvis har överturism. Kunskapen om 
hur man jobbar förebyggande med klimatåtgärder och överturism samt hur kommunikation kring 
pågående insatser kommuniceras till besökare behöver stärkas.  

Infrastrukturen i länet är en utmaning för besökare och det finns behov av att utveckla 
infrastrukturen i länet för att möjliggöra hållbara, säkra och tillgängliga resor och transporter.   
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4. Mål och prioriteringar 
Ambitionen med denna strategi är att använda utveckling av besöksnäringen i länet som ett verktyg 
för att nå RUS:ens vision och att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling i länets 
kommuner. För att skapa utvecklingskraft inom besöksnäringen i Jönköpings län behöver den 
regionala organisationen samordna och verka för att stärka besöksnäringens ekosystem. 

Den regionala organisationen kommer att genomföra strategin i enlighet med en övergripande 
målbild, en strategisk grundprincip och fem delmål samt fem därtill kopplade strategiska 
insatsområden. 

 

Figur: Strategins mål och insatsområden  
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4.1. Övergripande målbild 
Strategins övergripande målbild: Besöksnäringens ekosystem är starkare genom flernivåsamverkan.  

Ekosystemet består av besöksnäringens kommersiella och ideella aktörer, länets kommuner och 
Region Jönköpings län, men också andra organisationer som arbetar för besöksnäringens väl. Den 
regionala organisationen ska skapa förutsättningar för starkare partnerskap och en struktur för 
processtöd för genomförande inom ekosystemet. Detta ska ske genom en tät dialog och nära 
samverkan med länets utförare. 

Det är en framgångsfaktor att målmedvetet arbeta tillsammans i de olika organisationerna på flera 
nivåer. Ekosystemet är också beroende av goda relationer till det nationella kunskapssystemet och 
de myndigheter som stöttar marknadsföring och hållbar destination- och platsutveckling.  

Eftersom besöksnäringen är bunden till platsen är platsutveckling i flernivåsamverkan grundprincipen 
för utveckling av en hållbar besöksnäring i Jönköpings län. Platsutveckling handlar om att förbättra 
och förändra en plats för att göra den mer attraktiv. Upplevelser, kultur och nöje, service, 
infrastruktur, arbete och kompetens och bostäder är grundpelare som bygger livskvalitet och är 
starkt kopplade till attraktivitet för de som bor, verkar och besöker platsen. 

Den regionala organisationens roll när det gäller platsutveckling är att agera för en helhet genom att 
vara lyhörd och samordna insatser med de som verkar lokalt på platsen och agera utifrån länets 
prioriteringar i takt med länets kommuner. Det är viktigt att alla intressenter beaktas och att 
balansera besökarens, invånarnas, civilsamhällets och näringslivets behov och önskemål. 

En viktig fråga för länets besöksnäring är kompetensförsörjning, som behövs för att möta 
besöksnäringens efterfrågan på personal, men också för att ge de som arbetar inom besöksnäringen 
möjlighet att utvecklas. Besöksnäringens personalbehov behandlas inte som ett separat område i 
denna strategi utan ingår i regionens arbete som omfattar alla branscher.   

4.2. Delmål och insatser 
För att nå strategins vision och den övergripande målbilden har fem delmål och fem därtill kopplade 
insatsområden tagits fram. 

Inom varje delmål presenteras önskat resultat och insatser som är kopplade till målbilden. 

4.2.1. Delmål 1. Ökad attraktivitet och lättillgängligt utbud 
Önskat framtida resultat: Utbudet av destinationer och upplevelser är mer välkänt, tillgängligt och 
attraherar människor till platsen. 

Strategiska insatser för delmål 1: 

Samla, synliggöra och tillgängliggöra länets utbud för ökad attraktivitet i Jönköpings län och för att 
stärka varumärket Småland. 

Utbudet i Jönköpings län samlas under varumärket Småland, en av besöksnäringens viktigaste 
tillgångar för nå ut. Målet är att nå ut på ett sätt som rymmer de många platsernas olika profiler och 
fånga upp dem genom länets teman för att skapa reseanledningar. 

Insatser krävs för att tillsammans definiera och sprida länets spets och unicitet och för att synliggöra 
länet på ett enhetligt sätt. Genom att differentiera länets destinations- och upplevelseprofiler och 
skapa engagerande budskap kring platsen stärker den regionala organisationen länets attraktivitet 
för potentiella besökare.  
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Det är många olika parter som kommunicerar som behöver samlas kring gemensamma budskap, där 
entreprenörerna drar nytta av styrkorna i sitt närområde i sina erbjudanden och sin kommunikation.  

Jönköpings län har ett brett erbjudande av destinationer, upplevelser och evenemang som passar 
många besökare. Många parter inom besöksnäringen kommunicerar sitt utbud i egna kanaler. Den 
regionala organisationens roll är att skapa samsyn kring tematik och budskap som skapar gemensam 
kraft samt kopplingen mellan varumärket Småland, destinationernas unicitet och kommunala 
platsvarumärken. När olika aktörer samarbetar och lyfter varandra stärks flernivåsamverkan och 
stoltheten ökar i länets besöksnäring.  

4.2.2. Delmål 2. Säkerställd kunskapsförmedling 
Önskat framtida resultat: Ekosystemet har ökad kunskap och kompetens och väger in 
besöksnäringens behov i planer, beslut och genomförande som rör platsens utveckling på bättre sätt. 

Strategiska insatser för delmål 2: 

Säkerställa kunskapsförmedling och kompetensutveckling i besöksnäringens ekosystem för bättre 
beslutsfattande. 

Den regionala organisationen samordnar kunskap och data som samlas in från omvärlden och hjälper 
alla delar av ekosystemet att förstå platsens potential och utmaningar. Exempel på sådan kunskap är 
omvärldsbevakning, trender, statistik och fakta om besöksnäringen i länet, behov inom turistisk 
infrastruktur, arbetssätt och jämförelser med andra framgångsrika regioner i och utanför Sverige. 
Kunskapen förmedlas genom nätverk för kunskap så att den hjälper alla aktörer i ekosystemet att ta 
bättre långsiktiga beslut och lyckas i sitt genomförande, till exempel genom relevanta 
beslutsunderlag. Syftet är att alla parter i besöksnäringens ekosystem ska utgå från en gemensam 
och aktuell bild av länets nuläge och framtid och att den bilden påverkar de beslut den regionala 
organisationen och kommunerna tar. Samordningen tar särskild hänsyn till att vara proaktiv i 
arbetssätt och balansera mellan behoven för besökare, invånare och näringsliv i den långsiktiga 
planeringen. 

4.2.3. Delmål 3. Stärkta resurser för ökad genomförandekraft 
Önskat framtida resultat: Länets besöksnäring har tillgång till mer resurser för samordning och 
projektfinansiering. 

Strategiska insatser för delmål 3: 

Nyttja regionala, nationella och europeiska finansieringsmöjligheter för ökad genomförandekraft vid 
hållbar utveckling av våra platser och vårt utbud. 

Proaktivitet präglar sättet som den regionala organisationen arbetar med projekt och 
projektfinansiering samt hur projektidéer i ekosystemet tas tillvara och omvandlas till bärkraftiga och 
framgångsrika projektinsatser som bygger vidare på tidigare erfarenheter. Den regionala 
samordningen bidrar till minskad intern konkurrens om projektmedel och längre planeringshorisont 
som säkerställer att fler destinationer och platser kan delta i långsiktiga utvecklingsinsatser som 
stärker attraktionskraften. 

Besöksnäringsstrategins insatsområden och tematiska områden lämpar sig väl för projektfinansiering 
genom de system för projektmedel som erbjuds inom Sverige och EU. Region Jönköpings län 
samordnar projektinsatser och säkerställer resultatspridning i länets besöksnäring. Region 
Jönköpings län arbetar också proaktivt för att stärka utvecklingsarbetet genom projekt. I det arbetet 
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ingår att identifiera olika finansieringsalternativ samt att matcha dem mot behoven i 
besöksnäringens ekosystem med utgångspunkt i strategins delmål och temaområden.  

Genom en god relation med det nationella stödsystemet ökar den regionala organisationen 
nyttjandegraden och maximerar genomförandekraften. 

4.2.4. Delmål 4. Stärkt besöksnäring genom tjänstedesign 
Önskat framtida resultat: Ekosystemet når framgång genom innovation och tjänstedesign. 

Strategiska insatser för delmål 4: 

Öka innovationskraften genom tjänstedesign för ett starkare ekosystem inom besöksnäringen. 

Region Jönköpings län har pekat ut tjänstedesign som ett av sina styrkeområden och med kompetens 
inom området minskar risken för att arbete hamnar i organisatoriska stuprör eller återvändsgränder. 
På så sätt stärker och förenklar den regionala organisationen samspelet inom sin egen organisation 
och samarbetet med de kommunala organisationerna.  

Genom att använda tjänstedesign som verktyg kan tjänster utformas efter specifika målgruppers 
olika behov. Det handlar om att göra upplevelser användarvänliga, konkurrenskraftiga och relevanta 
utifrån besökarens perspektiv. Det handlar också om att den regionala organisationen ska kunna 
erbjuda besöksnäringens ekosystem en stödstruktur som präglas av transparens och lättillgänglighet. 

Jönköpings län är unikt rustat med ett innovationssystem där Science Park finns representerad i varje 
kommun och med företagsfrämjande aktörer som ALMI och näringslivsorganisationer. Den 
entreprenörsanda som länet är välkänt för slår igenom även i besöksnäringen. Med en satsning på 
tjänstedesign finns en stor potential att skapa många nya produkter, tjänster och innovationer i 
befintliga och nya kluster, som i förlängningen stärker företagandet och ökar länets attraktivitet. 

4.2.5. Delmål 5. Stärkt digitalisering och hållbarhet för smart destination 
Önskat framtida resultat: Jönköpings län är en smart destination där hållbar utveckling är integrerad 
med samtida teknik som förstärker och förbättrar upplevelsen för besökare, invånare och näringsliv.  

Strategiska insatser för delmål 5:  

Kraftsamla kring digitalisering och hållbarhet för att vara en smart destination. 

Den regionala organisationen leder arbetet med att vara en smart destination och samordnar den 
regionala organisationens hållbarhetsarbete samt tar initiativ till att samla in kunskap i form av 
statistik, företagsekonomiska data samt observationer och data som samlas in via IOT (internet of 
things). Kunskapen ska tillgängliggöras på ett sådant sätt att den kan förstås, bearbetas och användas 
av besöksnäringens intressenter. Syftet är att på ett hållbart sätt använda digitalisering och 
hållbarhet som verktyg för att stärka attraktiviteten i invånarnas, besökarnas och näringslivets 
upplevelse av länets platser. 

Med smart avses ett hållbart användande av resurser, effektiv offentlig styrning och ett nätverk av 
kunskapsaktörer som främjas av ett inkluderande regionalt ledarskap. Genom att introducera 
gemensamma regionalt arbetssätt för hållbarhet stärks medvetenheten kring ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet utgår från Agenda 2030, Sveriges miljömål och ramverket 
GSTC.  

Med GSTC avses Global Sustainable Tourism Council, ett råd initierat av FN som upprättar och 
förvaltar globala standarder för hållbar turism. GSTCs kriterier för hållbar turism utgår från fyra 
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huvudpelare; effektiv hållbarhetsplanering, maximala sociala och ekonomiska fördelar för 
lokalsamhället, framhäva kulturarvet och reducera miljöpåverkan.  

4.3. Prioriterade tematiska områden 
Fyra tematiska områden har identifierats som centrala när det gäller produktutveckling för att skapa 
fler besöksanledningar. Dessa är natur, måltid, kultur och evenemang. 

Tematiska områden är ett sätt att strukturera upp det strategiska arbetet med att stärka länets 
attraktionskraft och identitet. Den regionala organisationens utvecklingsarbete och valda tematiska 
områden utgår från de nationella prioriteringarna och fångar upp länets styrkor för att utveckla och 
skapa fler besöksanledningar och för att förädla besöksnäringens produktutbud. Arbetet går i 
samklang med resten av Småland och ambitionen är att driva mot att samordna kommun- och 
länsöverskridande utvecklingsarbete inom de tematiska områdena. På detta sätt får regionen 
draghjälp av marknadsförings- och utvecklingsinsatser och det underlättar samarbete med våra 
grannregioner. 

För att vara ett attraktivt och hållbart län behöver arbetet med att förstärka produktutveckling och 
innovation växlas upp. Detta görs genom att utgå från de tillgångar som finns i Jönköpings län och ta 
tillvara de egenskaper som finns för att utveckla länets spets i form av profilerade platser, 
upplevelser, aktörer, evenemang och destinationer.  

 

Figur: Förädling av länets utbud till profilerade upplevelser, aktörer, evenemang och destinationer 

Ambitionen är att regionorganisationen i samverkan med andra aktörer exempelvis Länsstyrelsen ska 
bidra till att entreprenörer utvecklas vidare med hjälp av tjänsteutveckling och finansiering. Att lyfta 
och tillgängliggöra stöd och insatser för entreprenörer inom befintligt företagsfrämjande system 
bidrar till ökad utvecklingskraft i länet. 

Den regionala organisationen ska stärka de tematiska områdena i besöksnäringen genom att: 

- skapa förutsättningar för att utveckla upplevelser i hela länet 

- bidra till att synliggöra och tillgängliggöra länets upplevelser inom de tematiska områdena 

- främja långsiktig kommunal planering av infrastruktur som bidrar till att stärka de tematiska 
områdena 

- inspirera med kunskap och trender för att bidra till att stärka de tematiska områdena och 
reseanledningar 
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- driva nätverk eller ta en aktiv roll i befintliga nätverk som kan stärka en hållbar utveckling av de 
tematiska områdena. 

4.3.1. Natur 
Naturen är en av de viktigaste resurserna för turism i Sverige. Naturen i Jönköpings län är varierad 
med skog, sjöar och vattenleder. Här finns äventyrsberg med aktiviteter både sommar och vinter. 
Vättern är en fantastisk resurs, länets unika biosfärområde och nationalparken med sin natur som 
ofta beskrivs som vild och vacker. I länet finns möjligheter till utomhusaktiviteter som cykling, 
vandring, golf, paddling, ridning och fiske. Länets naturtillgångar matchar efterfrågan hos den nyfikna 
aktiva naturälskaren. 

Naturvårdsverket har tagit fram ett antal nationella friluftsmål. Det övergripande målet handlar om 
att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är 
en grund för friluftslivet. Utvecklingen av länets besöksnäring på temaområdet natur tar hänsyn till 
de nationella friluftsmålen med särskilt fokus på allemansrätten, stärkt engagemang och samverkan 
samt hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. 

Naturen tillgängliggörs så att både besökare och invånare kan komma nära den på sina villkor. Två av 
de vanligaste sätten att ta sig fram i naturen är genom att cykla och vandra. Kommunernas fysiska 
planering behöver därför ge dessa två områden fortsatt hög prioritet med stöd av den regionala 
organisationen. Den regionala ansatsen för naturturism innefattar även kommunal utvecklings 
friluftslivsutveckling. Utvecklingsarbetet drar nytta av det stöd som finns att tillgå via nationella 
ramverk. 

Cykling 
Jönköpings län ligger i framkant när det gäller cykling och har ett starkt föreningsliv kopplat till cykel 
och cykling. Cyklingen är viktig för länet, både ur invånarnas och besökarnas perspektiv. Allt från 
arbetspendling till besökaren från ett annat land som vill upptäcka någon av områdets pärlor per 
cykel. Det finns många event och tävlingar kopplade till cykling. Det finns också flera duktiga utövare 
inom cykelsportens olika discipliner och skickliga ledbyggare som utvecklar nya leder och s.k. 
"bikeparks" för mountainbikecykling. Visionen är att bli ett av norra Europas främsta cykelområden. 
För att nå dit behöver en tydlig länsövergripande målbild och utvecklingsplan tas fram. 

Den regionala organisationen ska vara drivande i arbetet att ta fram en strategisk plan för utveckling 
av mountainbike- och rekreationscykling i Jönköpings län samt att bidra till att stärka näringslivet 
med koppling till cykling, ett område som pekas ut i den regionala cykelstrategin. 

Vandring 
Vandring är en aktivitet med bred attraktionskraft och som ökar i popularitet i samtliga 
besökargrupper. I länets 13 kommuner finns sammanlagt 900 km vandringsleder som utgör 
Smålandsleden med 60 startpunkter. Genom ett länsövergripande arbete i flernivåsamverkan 
utvecklas en sammanhängande led med god kvalitet. Utvecklingen av Smålandsleden och en 
paketering av upplevelser och utbud runt Smålandsleden ger en attraktiv naturupplevelse för både 
besökare och länsinvånare.  

Den regionala organisationen ska vara drivande i utvecklingsarbetet samt ta fram riktlinjer och ta 
fram en regional ledstruktur tillsammans med kommunerna för Smålandsleden, i överensstämmelse 
med det regionala uppdraget kopplat till friluftsliv. 
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4.3.2. Måltid 
Måltidsupplevelser aktiverar alla våra sinnen och kombinerar ofta det närodlade med natur, kultur 
och design. Det här temaområdet innebär stora möjligheter att förse våra besökare med en inblick i 
länets kulinariska tradition och människorna bakom den. Genom måltiden stärks banden och 
relationen mellan besökare och platsen. Goda minnen skapar en vilja att återigen uppleva platsen 
och utforska den vidare. 

I Jönköpings län finns en långtgående företagartradition inom jord- och skogsbruk och ett brett 
spektrum av landsbygdsföretag. Inom länet produceras en stor variation råvaror och drycker som är 
rikskända. Flera specifika maträtter är en del av länets identitet. Här finns en stabil grund att utveckla 
måltidsupplevelser kring. Länet har behov av större och mer diversifierad livsmedelsproduktion, en 
ökad förädlingsgrad samt verktyg för att förmedla mat- och måltidsupplevelser till både besökare och 
invånare. Om behovet möts stärks förutsättningarna inte enbart för hållbar livsmedelsförsörjning, 
utan även för en hållbar utveckling av måltidsturismen, som i sin tur leder till ett ökat antal 
arbetstillfällen och landsbygder med förstärkt livskraft. 

Den regionala organisationen ska ta ett samlat grepp om måltidsturismen med utgångspunkt i 
Jönköpings läns livsmedelsstrategi. Utvecklingsarbetet drar nytta av och bidrar till att stärka 
varumärket Småland. 

4.3.3. Kultur 
Jönköpings län är välkänt för tillverkningsindustri, entreprenörskap och design, inte minst med 
koppling till möbler. Det kreativa kunnandet i länet och platserna för skapande och tillverkning kan 
utvecklas till attraktiva besöksmål som ger fler reseanledningar till vårt län. Kopplingen mellan 
besöksnäring och högkvalitativ design, hantverk och industri behöver stärkas. Den regionala 
organisationen ska vara drivande i arbetet med att stärka den kopplingen. 

I samklang med den regionala kulturplanen ska regionorganisationen stärka den interna 
kulturdialogen och ta fram prioriteringar för kulturdriven platsutveckling och för utveckling av 
besöksmål. Kulturutbudet och kulturmiljöerna i länet stärker länets identitet och attraktion. Det är 
viktigt att kulturen är lättillgänglig så att besökare och invånare har möjlighet att komma nära, ta del 
av och aktivt delta i kulturlivet. Därför är det viktigt att regionorganisationen samverkar med länets 
kommuner, besöksnäringsföretag och civilsamhälle med platsutveckling kring kultur och kulturarv. 
Jönköpings län ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter när det gäller att stärka kopplingen 
mellan kulturarv och dagens samhälle. 

4.3.4. Evenemang 
Evenemang skapar uppmärksamhet och stolthet. Jönköpings län utmärker sig genom att vara värd 
för flera stora evenemang inom olika områden, många med internationell prägel. I denna strategi 
innefattar begreppet evenemang även mässor och möten. 

Genom evenemang stärker vi länets attraktionskraft både nationellt och internationellt. Evenemang 
skapar reseanledningar, arbetstillfällen, hotellövernattningar, restaurangbesök, handel och 
minnesvärda upplevelser för såväl besökare som länets invånare. Värdskap för kongresser och möten 
ger också en möjlighet att attrahera talang och kompetens till vårt län.  

Evenemang året runt bidrar till en jämnare besöksstatistik, då besökare får anledning att komma till 
länet även utanför den normala turistsäsongen. Det minskar sårbarheten hos länets aktörer samt 
bidrar till hållbarhet i utvecklingen av besöksnäringens ekosystem. Även föreningslivet stärks av 
evenemang, då dessa ofta ses som en finansieringsmöjlighet och en rekryteringsbas för nya 
medlemmar. 
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Region Jönköpings län vill aktivt medverka till att aktörer inspireras till och ges möjlighet att 
arrangera fler värdeskapande hållbara evenemang, som bidrar till god livsmiljö och attraktivitet. 
Insatserna som den regionala organisationen gör kopplat till evenemang ska underlätta för 
entreprenörer, civilsamhälle och andra aktörer att skapa, driva och attrahera evenemang. 

För att stödja evenemang som berikar länet och stärker attraktionskraften ska den regionala 
organisationen: 

- bidra i arbetet med att identifiera och främja evenemang och möten i nära dialog med länets 
aktörer. 

- verka för att kunskapsberikande kongresser, mässor och möten kommer till länet utifrån länets 
styrkeområden. 

- skapa förutsättningar för att synliggöra och tillgängliggöra länets upplevelser och platser i samband 
med evenemang samt att främja hållbart resande kopplat till evenemangen. 

- samordna samverkansytor och bidra till kunskaps- och resursplattform för hållbar 
evenemangsutveckling i hela länet. 

5. Implementering, roller och ansvar 
 

 

 

 

 

 

 

Bild: Samhandlingstrappan 

I den regionala besöksnäringsstrategin ligger fokus på flernivåsamverkan för att stärka 
besöksnäringen och att skapa förutsättningar för ett attraktivare län. Långsiktig och hållbar 
utveckling av Jönköpings län görs tillsammans med länets kommuner och andra regionala aktörer.  

Den regionala organisationen har ansvaret att samordna och leda utvecklingsprocesserna med 
intressenter inom hela länet och angränsande län. Samverkan med andra aktörer är avgörande för en 
implementering av strategin. En nära samverkan med Länsstyrelsen är viktig eftersom flera områden 
i strategin tangerar områden som även Länsstyrelsen verkar inom. Genom att kombinera regional 
samordning med lokal handlingskraft tillvaratas besökarnas, invånarnas, civilsamhällets och 
näringslivets intressen.  

Till besöksnäringsstrategin kommer regionorganisationen att koppla årliga handlingsplaner som 
beskriver vilka aktiviteter som behöver utföras för att sträva mot strategins mål. Arbetet med att ta 
fram handlingsplaner kommer att ske i samsyn med besöksnäringens intressenter. Detta är viktigt för 
att säkerställa att platsutveckling sker på ett hållbart och koordinerat sätt och att alla intressenter 
beaktas samtidigt som resurser och handlingskraft samlas från flera olika källor. 

Regionorganisationen och länets kommuner har båda en central roll i detta arbete och behöver 
därför samarbeta och koordinera sina insatser på ett strukturerat sätt för att nå gemensamma mål. 
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5.1. Region Jönköpings län  
Region Jönköpings län har det regionala utvecklingsansvaret, som innebär att initiera, driva och 
samordna hållbar regional utveckling. Det handlar om att ta tillvara länets intresse nationellt och 
internationellt och att främja en positiv utveckling i länet.  

Det regionala ansvaret beskrivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som fyra roller, vilka 
förtydligar rollfördelningen även i utvecklingsarbetet med länets besöksnäring. 

5.1.1. Rollen som kapacitetsbyggare 
Rollen som kapacitetsbyggare innebär att den regionala organisationen ska bygga upp strukturer för 
stöd som främjar hållbar utveckling. Det handlar bland annat om att arbeta långsiktigt med 
kompetensförsörjning, men också om att tillhandahålla kunskap och analyser och att erbjuda nätverk 
som stärker utvecklingskraften samt driva samordning som främjar resurseffektiv samverkan. 

Region Jönköpings län skapar strukturer och samordnar arbetet för hållbar platsutveckling. För 
besöksnäringen innebär detta att regionorganisationen skapar förutsättningar för kommuner, 
näringsliv och civilsamhälle. Med stärkt flernivåsamverkan ökar kapaciteten och skapar mer 
utvecklingskraft för länet.  

I nära samarbete med kommunerna identifierar den regionala organisationen geografiska 
utvecklingsområden kopplade till strategins tematiska områden och utvecklar dessa i samverkan. 
Självklart med utgångspunkt i trender och besökares efterfrågan. 

5.1.2. Rollen som nätverkare 
Rollen som nätverkare innebär ett aktivt arbete med att skapa och delta i nätverk som främjar länets 
hållbara utveckling. Det handlar om nätverkande på regional, nationell och internationell nivå.  

Nätverkande har flera syften och några av dem är att säkerställa samverkan kring platsutveckling och 
ett annat är att marknadsföra Jönköpings läns utbud tillsammans med Region Kronoberg och Region 
Kalmar och dra nytta av och bidra till att stärka varumärket Småland.  

Det geografiska området för utvecklingsarbetet inom Smart specialiseringsstrategi (S3) innefattar 
Småland och Gotland. Besöksnäring är ett av fem utpekade styrkeområden för Jönköpings län. Andra 
viktiga samarbetsplattformar inom besöksnäring är Visit South Sweden och med Visit Sweden. 

Ett samarbete med andra aktörer både nationellt och inom EU är viktigt för att få tillgång till 
expertstöd och finansiering som bidrar till utveckling av Jönköpings län. Det finns befintliga nätverk 
och grupperingar inom besöksnäringen i dag och där ska den regionala organisationen driva och 
delta aktivt för att stötta och säkerställa synergier och samsyn. 

5.1.3. Rollen som finansiär 
Rollen som finansiär innebär att Region Jönköpings län förfogar över resurser för regional utveckling 
till stor del i form av projektmedel, som finansierar andra aktörers insatser. Det kan handla om att 
tillföra medel för olika satsningar kring platsutveckling. Ett mål kan vara att stärka kompetensen när 
det gäller affärsutveckling i det lokala näringslivet, för att få fler företagare att ta steget till en 
heltidssysselsättning inom besöksnäringen. 

Som finansiär bidrar Region Jönköpings län också till att olika aktörer kan arrangera fler 
värdeskapande hållbara evenemang i länet genom evenemangsstöd. 
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Region Jönköpings län ska tillhandahålla finansiering genom att stödja projekt inom platsutveckling 
för att underlätta för kommunerna att genomföra insatser för en hållbar utveckling av 
besöksnäringen. Fokus ligger på strategins tematiska områden. 

Utöver projektmedel som Region Jönköpings län förfogar över, ska regionorganisationen också skapa 
förutsättningar och möjliggöra utökade finansieringsmöjligheter för utvecklingsinsatser genom EU-
medel och andra nationella medel. 

5.1.4. Rollen som utförare 
Rollen som utförare innebär att den regionala organisationen i egen regi genomför insatser och 
projekt för hållbar utveckling. När det gäller besöksnäringsstrategin handlar utförarrollen om att 
driva det länsövergripande arbetet med att implementera strategin och tillföra resurser i form av tid, 
kunskaper och finansiering som krävs.  

Ännu ett viktigt ansvarsområde i rollen som utförare, men även i rollen som kapacitetsbyggare gäller 
uppdragen kring infrastruktur och kollektivtrafik. Jönköpings länstrafik (JLT) ska bedriva och utveckla 
kollektivtrafiken på ett långsiktigt och hållbart sätt. Inom området infrastruktur ska Region 
Jönköpings län koordinera bredbandsutbyggnad, planering av regional infrastruktur, regionala 
strukturbilder kopplade till fysisk planering och ansvara för regional samordning kopplad till 
kollektivtrafik. Frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafik är centrala för besöksnäringen. 

Den regionala organisationen ska ta ansvar för omvärldsbevakning, statistikbearbetning och analyser, 
för att kunna förmedla till länets kommuner ständigt aktuella kunskaper kring besöksnäringen och 
dess bidrag till samhällsutvecklingen. 

5.2. Kommuner 
Kommunen har en central roll i platsutveckling eftersom de är ansvariga för att planera och 
genomföra stora delar av utvecklingen på lokal nivå. För en väl fungerande platsutveckling och en 
hållbar utveckling av besöksnäringen krävs långsiktig planering hos kommunerna. Platsutveckling och 
besöksnäringsfrågor hanteras av flera förvaltningar inom kommunen och en involvering av flera 
funktioner inom kommunen behövs för att flytta fram positionerna i linje med strategins mål. För 
kommunerna är ett starkt näringsliv avgörande för sysselsättningen och möjliggör ökad service till 
invånare och en attraktiv plats att bo på och besöka. 

Det varierar mellan olika kommuner hur organisationen ser ut kopplat till besöksnäringen och vilka 
ambitioner och förutsättningar kommunen har. Den regionala strategin skapar förutsättningar för 
utökad samverkan och platsutveckling där gemensamma arbetssätt tas fram för att underlätta 
utvecklingsarbetet framåt. Den regionala organisationen förutsätter en inkluderande och fortsatt 
samskapande utvecklingsprocess tillsammans med kommunerna. Kommuner ges möjlighet att delta i 
arbetet för kunskapsinhämtning och kraftsamla för en ökad gemensam utvecklingskraft. 

Visita (bransch- och arbetsgivarorganisation för besöksnäringen, har tillsammans med SKR beskrivit 
kommunernas roller kopplat till besöksnäringen och det kommunala ansvaret.  

5.2.1. Rollen som dragare 
Kommunens roll som dragare handlar om alla de attraktiva verksamheter och besöksmål som drivs i 
kommunens regi. Det innefattar exempelvis museer, simhallar, olika kulturella upplevelser och 
utflyktsmål i naturen som kommunen ombesörjer. Kommunala verksamheter som dessa stärker 
attraktionskraften till platsen. I Jönköpings län växer naturturismen med cykling och vandring med 
utveckling av Cykel- och vandringsleder innebär en ökad belastning på naturen och exempelvis ökad 
mängd avfall och på vissa platser finns en risk för framtida överturism. 
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5.2.2. Rollen som främjare 
Kommunens roll som främjare omfattar allt som kommunen gör för att stärka besöksnäringen genom 
olika insatser, enskilt eller tillsammans med andra kommuner eller regionen. Det kan handla om 
turisminformation, marknadsföring av besöksmål, näringslivsutveckling, råd och stöd vid ansökan om 
tillstånd samt kompetensförsörjningsinsatser. 

5.2.3. Rollen som servicegivare 
Kommunens roll som servicegivare handlar om att ansvara för service i form av avfallshantering, 
vatten, ställplatser och rastplatser. Servicen i kommunen påverkar både invånarnas och besökarnas 
upplevelse av platsen. 

5.2.4. Rollen som myndighet 
Kommunens roll som myndighet innebär ett ansvar för tillstånd och tillsyn inom många områden. En 
viktig del är att hjälpa företagen att göra rätt när det gäller exempelvis bygglov, serveringstillstånd 
och brandtillsyn. 

6. Avslutande ord 
Arbetsprocessen som ligger bakom besöksnäringsstrategin har präglats av ett brett engagemang där 
parterna gemensamt har identifierat möjligheter, utmaningar, behov och förutsättningar. En 
övergripande riktning har stakats ut och ramar har skapats för hur den regionala organisationen ska 
verka för att utveckla länets besöksnäring tillsammans med offentliga, privata och ideella aktörer. För 
att lyckas med att skapa handlingskraft och implementera strategin krävs fortsatt nära samverkan 
mellan parterna. 

Med ett stärkt ekosystem och rätt stöd till länets besöksnäringsaktörer skapas förutsättningar för fler 
besökare till länet och att fler verkar inom besöksnäringen. Länets platser blir mer attraktiva och fler 
vill besöka, investera och flytta hit.  

Den övergripande målbilden är att stärka besöksnäringens ekosystem genom flernivåsamverkan. Det 
kommer tas fram handlingsplaner som bidrar till en tydlig riktning med utveckling av tematiska 
områden och grundprincipen med platsutveckling i flernivåsamverkan. Den regionala organisationen 
och kommunerna har tillsammans en central roll i arbetet med samordning för att nå gemensamma 
mål. Med rimliga förväntningar kring möjligheter och insatser blir det gemensamma arbetet mer 
effektivt. En ökad kunskap om varandras verksamheter bidrar till en större förståelse och minimerar 
dubbelarbete. 

Genom en bredare samverkan mellan kommuner, regionala organisationer i Jönköpings län, 
interregional samverkan med aktörer på nationell nivå stärks ekosystemet runt besöksnäringen. 
Målet med en utökad samverkan är kunskapsutbyte och ett mer effektivt och koordinerat 
genomförande av insatser på nationell och regional nivå. Detta möjliggör också att besöksnäringen 
integreras bredare i utvecklingsfrågor och genom att tala med gemensam röst får insatserna starkare 
genomslag. Genom samordnade insatser stärker vi ekosystemet och bidrar till en ökad 
utvecklingskraft när alla aktörer drar åt samma håll.  Det handlar om att ta tillvara den stora potential 
som finns i besöksnäringen och utveckla länets attraktivitet. Regional samverkan mot gemensamma 
mål lägger grunden för en positiv utveckling och en hållbar besöksnäring i länet.   
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8. Bilaga 
8.1. Arbetsprocess för framtagande av strategin 
Detta är Jönköpings läns första besöksnäringsstrategi och processen har varit omfattande och 
involverande. Det har varit avgörande att regionala aktörer, näringslivet, kommuner, politiker, 
invånare och civilsamhälle har inkluderats i processen. Vid två större workshops har regionala 
aktörer, kommuner och näringslivet bjudits in för att lyfta olika intressenters perspektiv och behov.  

Under processen har ett antal besöksnäringsaktörer bjudits in till djupintervjuer. Företagen och 
aktörerna har representerat länets större dragare samt kategorierna boende, kultur och naturturism. 
Fokusområden för dessa möten har varit att fånga in företagens framtidsplaner och behov och ta 
reda på hur de arbetar med hållbarhet och digitalisering och vilket behov av samverkansstrukturer de 
har.  

Svensk Destinationsutveckling har på uppdrag av Region Jönköpings län lett processen tillsammans 
med projektledare från Regional utveckling. Framtagandet av strategin har skett i projektform som 
finansierats via medel från React-EU (Europeiska regionalfonden) och via regionala utvecklingsmedel. 

 

Workshop Syfte Deltagare 
Mål och behov (digitalt) Inledande dialog med 

kommuner och regionala 
främjare om processen samt 
flernivåsamverkan för ett 
ekosystem som stödjer 
besöksnäringsutveckling 
 

Länets kommuner 

Mål och utvecklingsområden 
(Spira) 

Ta nulägesanalys utifrån tre 
perspektiv styrning, besökare 
och näringsliv 
 

70 personer från näringsliv, 
kommuner och regionala 
aktörer 

Hållbarhetssäkring del 1 
(digitalt) 
 

Identifiera hur besöksnäringen 
bidrar till målbilden i 
strategiska dokument samt 
identifierade eventuella 
målkonflikter 

Regionala aktörer 

Hållbarhetssäkring del 2 
(digitalt) 

Identifiera regionens kraft 
kopplat till 
besöksnäringsutveckling och 
eventuella målkonflikter.  

Den regionala organisationen  

Strategiska fokusområden 1 
(digitalt) 

Identifiera strategiska 
fokusområden genom att utgå 
från utmaningar kopplat till 
besöksnäringen utifrån 
näringslivets, kommunens och 
regionens perspektiv 
 

Kommunala tjänstemän 
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Evenemang, mässor och 
möten (Elmia) 

Trendspaning inom området 
mässor, möten och 
evenemang och 
gruppdiskussioner för 
identifiering av nuläget för 
event, mässor och möten.  
 

Utvalda aktörer  

Medborgardialog (digitalt) Fokus på att lyfta samarbete 
på platsen och involvera 
civilsamhälle och länets 
invånare 

Inbjudan gick ut till samtliga 
hushåll och annonsering 
skedde även i sociala medier. 

Strategiska fokusområden 2 
(digitalt) 

Fokus på nationell strategi och 
kopplingen till strategiskt 
viktiga områden som 
kommunens fyra roller, 
platsutveckling och samverkan. 
Verifierade nuläget i 
processen, nuläget hos 
näringen och utbudsanalysen  
 

Länets kommuner 

Framgångsfaktorer och 
rollfördelning (Hooks herrgård) 

Genomgång om mässor, 
möten och evenemang. 
Workshop med fokus på vad 
respektive aktör kan bidra med 
i implementering och 
prioritering utifrån de 
områden som kommit fram i 
processen. Verifierade 
matchning mellan utbud och 
efterfrågan, roller och 
framgångsfaktorer 
 

85 personer från näringsliv, 
civilsamhälle, främjare, 
kommuner och regionala 
aktörer 
 

Workshop regionpolitiker - 
Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  
 

Presentation av projektet för 
politiker i ANA-nämnden och 
genomgång av områdena i den 
nationella 
besöksnäringsstrategin samt 
om platsutveckling och 
samverkan kopplat till 
besöksnäringen 

ANA-nämnden 

Workshop Kommunalt forum Genomgång av områdena i den 
nationella 
besöksnäringsstrategin och 
gruppdiskussion för att fånga 
inspel kopplat till 
platsutveckling och samverkan.  

Kommunalråd, oppositionsråd, 
Kommundirektörer och 
regionråd 

Workshops civilsamhälle Dialog kring kulturarvet och 
hembygdsrörelsens 
utmaningar och möjligheter 
kopplat till besöksnäringen och 
platsutveckling 

Två workshops:   
- Hembygdsrörelsen  
- Hela Sverige ska leva 
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Implementering och 
organisering (Elmia) 

Gjorde en gemensam SWOT 
för framgångsrik 
implementering organisering, 
platsutveckling och samverkan.  
 

59 kommunala tjänstemän 
från länets kommuner 

Digital enkät till företag inom 
besöksnäringen 

Enkäten visar ett behov av 
satsningar inom 
affärsutveckling, förädling och 
paketering av erbjudande.  
 

83 företag från länets 
kommuner besvarade en 
digital enkät 

Fördjupning affärsutveckling 
(Regional utveckling) 

Fördjupning affärsutveckling 
för att identifiera möjligheter 
och gap kopplat till 
affärsutvecklingsinsatser för 
aktörer inom besöksnäringen 

Almi, Länsstyrelsen, Science 
Park, Nyföretagarcentrum, 
Smålands Turism och Regional 
utveckling 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 43  
 
Resursförstärkning, Smålandsleden 
Diarienummer: RJL 2023/615 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Besluta avsätta 315 000 kr löpande till resursförstärkning av 
Smålandsleden. Med utvärdering efter 3 år.  

2. Finansiering sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Under flera år har Region Jönköpings län tillsammans med kommunerna, 
Smålands Turism AB och Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetat för att 
främja utvecklingen för ett urval längre vandringsleder. Idag omfattas en 
sammanhängande sträcka på ca 90 mil som berör alla kommuner och går 
under benämningen Smålandsleden. Samarbetet är ett led i det 
gemensamma intresset att få en ökad naturturism, hållbar besöksnäring och 
stärkt folkhälsa genom friluftsliv.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-16 
• WSP:s utredning av organisation för etablering och drift av 

Smålandsleden 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2023-02-16 RJL 2023/615 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

Resursförstärkning, Smålandsleden 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beslutar avsätta 315 000 kr löpande till resursförstärkning av 
Smålandsleden. Med utvärdering efter 3 år.  

2. Finansiering sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel. 
 

Sammanfattning  
Under flera år har Region Jönköpings län tillsammans med kommunerna, 
Smålands Turism AB och Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetat för att främja 
utvecklingen för ett urval längre vandringsleder. Idag omfattas en 
sammanhängande sträcka på ca 90 mil som berör alla kommuner och går under 
benämningen Smålandsleden. Samarbetet är ett led i det gemensamma intresset att 
få en ökad naturturism, hållbar besöksnäring och stärkt folkhälsa genom 
friluftsliv.  
 

Information i ärendet 
Under 2022 åtog sig Länsstyrelsen med stöd av övriga aktörer att utreda behov 
och förutsättningar för att hitta nya arbetssätt, organisationslösningar och 
finansiering för att få till en långsiktighet i förvaltning och samordning av lederna 
i länet. Utredningen pekade ut en framtida ledstruktur som vi har påbörjat att 
införliva. Tydlig rollfördelning med resurser är avgörande faktorer för utveckling 
av Smålandleden.   
Idag står Regional utveckling för finansiering av en deltidstjänst som 
administrerar och driver arbetet framåt. Tjänsten är placerad på kommunal 
utveckling där det finns en naturlig koppling till länets fritidschefer och det 
gemensamma arbetet runt friluftslivsutveckling. Erfarenheten av detta arbete visar 
dock att det krävs ytterligare resurser och ett mer strukturerat gemensamt 
arbetssätt för att nå en långsiktighet kopplat till en ny ledsamordningsstruktur med 
tydliga roller. För att komma vidare så vill Regional utveckling och kommunerna 
växla upp befintlig resurs till halvtid med finansiering via regionala utvecklings 
medel.  Länets kommuner bidrar tillsammans med samma belopp som regional 
utveckling.  
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  RJL 2023/615 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-16 
• WSP:s utredning av organisation för etablering och drift av Smålandsleden 

 

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
Kommunal utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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Förord  
 

Under flera år har kommunerna i länet tillsammans med Region Jönköpings län, Smålands 
Turism AB och Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetat för att främja utvecklingen för ett 
urval längre vandringsleder. Idag omfattas en sammanhängande sträcka på ca 90 mil som 
berör alla kommuner och går under benämningen Smålandsleden. Samarbetet är ett led i 
det gemensamma intresset att få en ökad naturturism, hållbar besöksnäring och stärkt folk-
hälsa genom friluftsliv. Erfarenheten av detta arbete visar dock att det krävs ytterligare re-
surser och ett mer strukturerat gemensamt arbetssätt för att nå dit.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län har regeringsuppdrag att samordna och ge vägledning i arbe-
tet med det regionala friluftslivsarbetet kopplat till de tio friluftspolitiska målen, bland annat 
Tillgänglig natur för alla, Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling samt Friluftsliv 
för god folkhälsa. Utifrån den rollen åtog sig Länsstyrelsen med stöd av övriga aktörer att 
utreda behov och förutsättningar för att hitta nya arbetssätt, organisationslösningar och 
finansiering för att få till en långsiktighet i förvaltning och samordning av låglandslederna i 
länet. Även ett eventuellt möjligt samarbete med intilliggande län, Kalmar och Kronoberg, 
skulle undersökas. 

Med föreliggande utredning som underlag är nu förutsättningarna goda för berörda aktörer 
att ta beslut som bidrar till fortsatt ledutveckling och i förlängningen ett än mer attraktivt 
Småland. 

 

 

 

Anna Isaksson   Henrick Blank 

Friluftslivssamordnare  Enhetschef Landenheten  
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Sammanfattning 
I denna rapport redovisas WSP utredning av organisation för etablering och drift av Små-
landsleden. Utredningen har genomförts under perioden maj – oktober 2022 och syftar till 
att utreda för- och nackdelar med olika organisationstyper vid etablering och drift av en ge-
mensam organisation för arbetet med Smålandsleden. Utredningen har utgått från följande 
frågeställningar: 

- Vilken eller vilka organisationstyper är lämpliga för att skapa en gemensam organi-
sation för att arbeta med Smålandsleden?  

- Vilka finansieringsmodeller skulle kunna användas och vilka för- och nackdelar 
finns med olika modeller?  

- Vilka uppgifter kan en organisation för arbetet med leder ha utöver det som är di-
rekt kopplat till lederna?  

- Vilka är för- och nackdelarna finns med att ha en organisation för samordning av 
ledarbetet som också har andra uppgifter med koppling till friluftsliv, natur- och 
kulturmiljöer? 

Utredningen bygger dels på intervjuer med berörda aktörer i Jönköpings län, samt i Kalmar 
och Kronobergs län, dels på en omvärldsanalys där WSP undersökt organisering, finansie-
ring och arbetssätt i fyra andra län: Skåne, Västra Götaland, Dalarna och Halland.  

Utredningen bygger på en analysmodell som beskriver hur Smålandsledens organisering ser 
ut och fungerar idag, vilka behov och motiv olika berörda aktörer ser kopplat till utveckling 
av Smålandsleden, vilka egenskaper en organisation för etablering och utveckling av Små-
landsleden bör besitta, samt vilka arbetsuppgifter som bör ligga hos organisationen. Vidare 
beskrivs möjliga organisations- och finansieringsmodeller utifrån vad som framkommit i 
utredningen, samt för- och nackdelar med dessa. 

I utredningen presenteras följande tre förslag på organisations- och finansieringsmodeller 
för etablering och drift av Smålandsleden:  

1. Kommunal utveckling som ledsamordnare 
2. Delat ansvar för ledsamordning mellan Regional utveckling och kommunal utveckl-

ing 
3. Nyskapad extern organisation som ledsamordnare 

Förslagen bygger på den empiri som samlats in i samband med utredningen. Förslagen bör 
således betraktas som just förslag, som potentiellt kan kombineras med varandra, och ut-
göra underlag för en fortsatt diskussion kring Smålandsledens organisering.  

Övergripande visar utredningen att rätt egenskaper och ingående aktörer hos en organisat-
ion är viktigare än organisationsformen i sig. Vidare framkommer det att en gemensam syn 
på syfte och ambition med ledarbetet och ett gediget förankringsarbete på såväl tjänste-
person- som politikernivå är A och O i det fortsatta utvecklingsarbetet. WSP lämnar föl-
jande rekommendationer för arbetet framåt: 
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- Lägg tid och resurser på att analysera och diskutera vilka egenskaper som eftersöks 
av en organisation, samt vilka aktörer som besitter dessa. Utredningen kan utgöra 
underlag för dessa diskussioner. 

- Samla berörda aktörer, på politiker- och tjänstepersonnivå, och säkra att man är 
överens om en framtida organisations syfte och funktion innan arbetet med att eta-
blera en gemensam organisation tas vidare. 

- Skapa en organisation som är öppen för att inkludera fler aktörer. 

- Våga sätta i gång och låt starten utgöra gott exempel för fortsättningen. 
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Kap. 1 Inledning 
Intresset för vandring och friluftsliv ökar. Inte minst till följd av de senaste årens pandemi. 
Detta ökar behovet av att kunna erbjuda ett fungerande nätverk av natur- och vandringsle-
der för såväl länets egna invånare som besökare och turister.  

Det finns idag en uppsjö av olika vandringsleder i Jönköpings län. Lederna har olika huvud-
män, förvaltare och intressenter. Det kan vara till exempel kommun, länsstyrelse eller kyr-
kan. Parterna har ansvar för sin del med olika förutsättningar och behöver stöd i sitt arbete 
med att utveckla och förvalta lederna framåt. Det ökade intresset för friluftsliv har väckt 
behovet av att utveckla ett gemensamt arbetssätt för ett urval av lederna. Delvis har detta 
arbete påbörjats under namnet Smålandsleden.  

Följande rapport presenterar resultatet av WSP:s uppdrag att genomföra en utredning av 
organisation för etablering och drift av Smålandsleden. I detta inledande kapitel beskrivs 
Smålandsledens historik, samt hur arbetet med Smålandsleden ser ut idag. Vidare beskrivs 
WSP:s uppdrag och genomförandet av utredningen.   

Om Smålandsleden 
Smålandsleden är idag en cirka 900 kilometer lång sammanslagning av vandringslederna 
Västra Vätterleden (etapp 8), Södra Vätterleden, John Bauerleden, Holavedsleden, Aneby-
leden, Höglandsleden, Järnbärarleden, Kävsjölänken och Gislavedsleden. Sedan 2020 finns 
det en webb app för Smålandsleden i verktyget Basetool. I webbappen finns det etappin-
delningar av leden med utskrivbara PDF: er, samt ytterligare information om till exempel 
höjdkurvor och intressanta besöksmål.   
 
Utveckling av Smålandsleden startade 2012 genom ett initiativ från fritidschefen i Mullsjö 
kommun. Initiativet resulterade i en beviljad ansökan om EU-medel för att påbörja utveckl-
ingen av Smålandsleden genom ett tvåårigt projekt. Huvudman för utvecklingsprojektet var 
dåvarande Landstinget i Jönköpings län och huvudansvarig för arbetet var dåvarande ut-
vecklingsdirektör och folkhälsochef. För att driva projektet framåt tillsattes två projektle-
dare. Projektet avslutades 2014/2015 och övergick då i permanent verksamhet. 
 
2016 tillsattes en tjänst på 30 procent i Mullsjö kommun som finansierades genom Regional 
utveckling på Region Jönköpings län. Tanken med tjänsten var att kvalitetssäkra Smålands-
leden i syfte att ökad turism, utveckla samarbetet med landsbygdens entreprenörskap, 
främja folkhälsa, stimulera folkrörelseaktiviteter och stärka länets kulturidentitet.  
 
Idag, precis som de varit sedan arbetet med Smålandsleden inleddes, är kommunerna hu-
vudmän för den del av Smålandsleden som går genom respektive kommun. Detta innebär 
även att de ansvarar för praktisk skötsel och underhåll av leden. Det är Regional utveckling 
på Region Jönköpings län som är ansvarig för Smålandsleden som helhet. Det dagliga arbe-
tet med att samordna och utveckla ledarbetet sköts genom en halvtidstjänst som delvis fi-
nansieras av Regional utveckling, men är placerad under Kommunal utveckling. 
 
Smålands Turism och Regional utveckling ansvarar för marknadsföring och kommunikat-
ion kring Smålandsleden. Smålands Turism är också en kompetensresurs för affärs/-
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företagsutveckling längs leden. Kommunal utveckling fungerar idag som en sammankal-
lande länk för arbetet med Smålandsleden som helhet och för drift och förbättringsåtgärder 
längsmed leden kopplat till det nationella ramverket för vandringsleder. Folkhälsoenheten 
på Region Jönköpings län är en brobyggare mot de hälsoinsatser som görs på regional nivå. 
Länsstyrelsen är huvudman för vissa naturreservat som Smålandsleden passerar igenom, 
och är dessutom beställare och finansiär av föreliggande utredning. Samtliga nämnda aktö-
rer sitter med i en arbetsgrupp som regelbundet träffas för att stämma av arbetet med Små-
landsleden. Arbetsgruppen har tillsammans utformat det förfrågningsunderlag som utgjort 
underlag för denna utredning.  
 
Arbetet med Smålandsleden har kommit längst i Jönköpings län, men även i Kronoberg 
och Kalmar län finns det aktörer som visat intresse för att utveckla arbetet med Smålands-
leden.  

Utredningens frågeställningar och syfte 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har, tillsammans med berörda kommuner, Region Jönkö-
pings län och Smålands Turism identifierat ett behov av att anta ett gemensamt regionalt 
ramverk för Smålandsledens standard. Utifrån det identifierade behovet behöver det ge-
nomföras en utredning avseende för- och nackdelar med olika organisationstyper vid eta-
blering och drift av en gemensam organisation för arbetet med Smålandsleden. I förfråg-
ningsunderlaget definieras följande exempel på frågeställningar som utgångspunkt för ut-
redningen:  

• Vilken eller vilka organisationstyper är lämpliga för att skapa en gemensam organisation 
för att arbeta med Smålandsleden?  

• Vilka finansieringsmodeller skulle kunna användas och vilka för- och nackdelar finns 
med olika modeller?  

• Vilka uppgifter kan en organisation för arbetet med leder ha utöver det som är direkt 
kopplat till lederna?  

• Vilka är för- och nackdelarna finns med att ha en organisation för samordning av ledar-
betet som också har andra uppgifter med koppling till friluftsliv, natur- och kulturmil-
jöer? 

Analysmodell  
Utifrån frågeställningarna har WSP utgått från en analysmodell i fem steg, vilken beskrivs 
nedan.  

1. Det första steget handlar om att titta närmare på hur behovet av välfungerande vand-
ringsleder ser ut hos berörda aktörer samt var frågan ligger såväl strategiskt som organi-
satoriskt. Detta steg har vi kallat kartläggning och analys av behovs- och målbilder. 

2. Det andra steget handlar om att undersöka vilka egenskaper en organisationstyp som 
ska vara ansvarig för ledsamordning bör besitta. Detta steg i analysmodellen har vi kal-
lat för kartläggning och analys av egenskaper.  

3. Det tredje steget handlar om att kartlägga vilka arbetsuppgifter en ny organisationsform 
behöver kunna lösa och hantera. Detta steg har vi kallat för kartläggning och analys 
av arbetsuppgifter.  
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4. Utifrån kunskap om relevanta egenskaper och behov av arbetsuppgifter en ny organise-
ring av Smålandsleden bör möta handlar det fjärde steget i analysmodellen om att kart-
lägga möjliga organisations- och finansieringsmodeller.  

5. Den sista och femte delen i analysmodellen omfattar en samlad analys av för- och 
nackdelar med olika organisationstyper vid etablering och drift av en gemensam or-
ganisation för arbetet med Smålandsleden. 

Genomförande 
WSP:s genomförande bygger på fyra materialinsamlingsmetoder, vilka beskrivs närmare ne-
dan.  

Dokumentanalys 
WSP har studerat relevanta underlag och styrdokument kopplade till Smålandsleden, samt 
underlag från liknande samordning av leder i andra delar av landet. Även internationella 
kvalitets- och styrdokument, som de kvalitetskriterier som tagits fram inom ramen för arbe-
tet med ett nationellt ramverk för vandringsleder, har utgjort viktigt underlagsmaterial i ut-
redningen. 

Djupintervjuer 
WSP har genomfört ett antal semistrukturerade djupintervjuer med personer som på olika 
sätt berörs, eller kan komma att beröras, av arbetet med Smålandsleden (fullständig lista på 
intervjupersoner återfinns i bilaga 1). Två typer av djupintervjuer har genomförts och urval 
av intervjupersoner har gjort i samråd med uppdragsgivaren.  

De första intervjuerna var så kallade sonderande intervjuer. Syftet med de sonderande intervju-
erna var att ge WSP en god förståelse för olika aktörers förväntansbild på uppdraget, samt 
en god övergripande förståelse för hur olika aktörer ser på behov och målbild kopplat till 
samordning av Smålandsleden. Intervjuerna syftade också till att ge underlag till relevanta 
frågeställningar i övriga intervjuer. Totalt intervjuades sex personer från Länsstyrelser och 
representanter från regionerna i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län.  

Därefter genomfördes 12 djupintervjuer med representanter från kommuner, ideella före-
ningar, pilgrimscentrum och turist- och besöksnäringsaktörer. Urval av intervjupersoner 
skedde i samråd med beställaren. Intervjuerna utgick från en intervjuguide men möjlig-
gjorde samtidigt för intervjuarna att utforma frågor anpassade för intervjutillfället, vilket 
skapade en hög grad av situationsanpassning under varje enskilt samtal. Intervjuerna be-
rörde framför allt frågor kopplade till vilka egenskaper man ser att en ny organisation för 
samordning av Smålandsleden bör besitta, samt vilka arbetsuppgifter man ser behov av att 
organisationen ska kunna utföra, men berörde också hur man ser att en framtida organise-
ring av Smålandsleden skulle kunna se ut.  
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Omvärldsanalys 
WSP har också genomfört en omvärldsanalys med fokus på hur ett antal andra län arbetar 
med ledsamordning. Studieobjekten (organisationerna) valdes ut i dialog med beställaren 
och med hänsyn till att WSP har god kunskap om dem utifrån tidigare genomförda upp-
drag. Omvärldsanalysen har fokuserat på frågeställningar kopplade till organisation, ägar-
struktur, finansierings- och kostnadsmodell, egenskaper och arbetsuppgifter samt utveckl-
ingsområden framåt.  

Följande ledorganisationer har ingått i omvärldsanalysen:  

REGION SKÅNE OCH STIFTELSEN SKÅNSKA LANDSKAPS SAMORDNING AV SKÅNE-

LEDEN  

Skåneleden är en 130 mil lång vandringsled genom Skåne. Den är enhetligt markerad och 
har en organisation för drift, underhåll, kommunikation och marknadsföring där Region 
Skåne är huvudman. Stiftelsen Skånska Landskap (SSL) är förvaltare och kommunerna an-
svarar för drift och skötsel samt har avtal med berörda markägare.  

VÄSTKUSTSTIFTELSENS ROLL SOM REGIONAL LEDSAMORDNARE I VÄSTRA GÖTA-

LANDSREGIONEN  

Genom stöd från Regionala utvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen, har Västkust-
stiftelsen en roll som regional ledsamordnare. Inom ramen för detta projekt assisterar och 
stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar i utvecklingen av hållbara och kvali-
tetssäkrade vandrings- och cykelleder. I projektet samarbetar Västkuststiftelsen, förutom 
med en lång rad kommuner, också med Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för Kultur-
utveckling samt Länsstyrelsen, som alla bidrar till projektet med sina respektive kompeten-
ser. 

BIKING DALARNA  

Biking Dalarna är huvudman för MTB-leder i Dalarna, tillhör Visit Dalarna och startade of-
ficiellt 2007. Organisationen består idag av två heltidsanställda och är ”spindeln i nätet” för 
21 cykeldestinationer i länet. Biking Dalarna erbjuder totalt 140 mil uppmärkta leder för 
stigcykling och 25 leder för downhill från Säfsen i söder till Idre Fjäll i norr (98 leder och 
1400 kilometer). Organisationen har en styrgrupp som består av representanter från de 
olika destinationerna där syftet är att diskutera sakfrågor som dyker upp och hålla god kon-
takt mellan medlemmar.  

REGION HALLAND OCH SAMARBETSPARTNERS UTVECKLING AV EN KUSTNÄRA 

HALLANDSLED 

Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands fem kustnära kommuner plane-
rar en sammanhängande kustnära vandringsled genom Halland. En avsiktsförklaring har 
tagits fram för att ge samtliga berörda samarbetsparter i Halland möjlighet att gemensamt 
uttala sitt stöd för projektet. Region Halland och samarbetsparterna håller nu på att arbeta 
fram en hållbar organisation och samverkansmodell för etablering och drift av leden. 
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Analysseminarium 
WSP har genomfört ett analysseminarium med olika för uppdraget relevanta intressenter. 
Syftet med seminariet var att utveckla konstruktiva argument och pröva synsätt och teser 
gemensamt. Mötet fungerade som en plattform för diskussion och gemensamt lärande mel-
lan beställaren och WSP. 

Analysseminariet genomfördes digitalt när materialinsamlingen var avslutad och preliminära 
slutsatser hade formulerats.   

Disposition 
Efter detta inledande kapitel 1 beskrivs det i kapitel 2 hur Smålandsleden och dess organi-
sering uppfattas idag – samt vilka behov av utveckling som finns kring Smålandsledens or-
ganisering framåt. I kapitel 3, 4, 5 och 6 presenteras utredningens resultat utifrån de fyra 
första stegen i den analysmodell som beskrivs i avsnitt 1.3. I kapitel 7 sammanfattar WSP 
sina slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet framåt.  
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Kap. 2 Smålandsleden idag 
Som beskrivet i avsnitt 1.1 finns det såväl historik som viss organisering kring Smålandsle-
den redan idag. För att närmare förstå hur olika aktörer ser på behovet av att utveckla arbe-
tet med Smålandsleden framåt, har vi i intervjuerna ställt frågor kring hur organiseringen av 
Smålandsleden upplevs idag och vilka behov av förbättring och förändring som finns. De 
samlade svaren sammanfattas nedan.  

Kapitlet är indelat i ett antal underrubriker som alla beskriver observationer från genom-
förd materialinsamling.  

Stort intresse 
I såväl intervjustudien som i omvärldsanalysen beskrivs det att det finns ett stort intresse 
för friluftsfrågor i Jönköpings län idag, och att det intresset har ökat markant under de sen-
aste åren. Detta uppges delvis vara en följd av de senaste årens pandemi, men verkar också 
spegla ett allmänt intresse för hälsa, naturturism och utomhusvistelse. 

Det stora intresset hos allmänheten leder till att fler och fler vistas utomhus, inte minst i na-
turreservat, strövområden och på olika vandringsleder. Detta ställer krav på ett fungerande 
nätverk av natur- och vandringsleder, med hög kvalitet och tillgänglighet. Detta kräver i sin 
tur ökat stöd och samordning i arbetet med att utveckla och förvalta till exempel vandrings-
leder, inte minst för kommunerna.  

Samtidigt så uppges intresset hos politiker och tjänstemän skapa goda förutsättningar för 
engagemang och finansiering av sådant stöd. Flera menar att man har fått upp ögonen för 
flera nyttor förknippade med utomhusvistelse och friluftsliv, som har bäring mot så väl det 
regionala utvecklingsuppdraget som kommunernas uppdrag. Detta resonemang utvecklas 
ytterligare i kapitel 3.  

Intresset är alltså stort bland de aktörer som intervjuats i Jönköpings län. Samtidigt visar in-
tervjuer med aktörer i Kronoberg och Kalmar att såväl intresse för, som kunskap om Små-
landsleden varierar. I Kronoberg finns det en viss regional samordning kring ledutveckl-
ingsarbetet som till viss del liknar den i Jönköpings län, medan man inte kommit lika långt 
med den regionala samordningen i Kalmar län.  

Ett personberoende arbete 
En stor del av det arbete som bedrivits kopplat till Smålandsleden så här långt beskrivs som 
personberoende. Dels kopplat till den tjänsteperson vid Mullsjö kommun som under flera 
år var relativt ensam om det övergripande arbetet. Dels i kommunerna där arbetet i flera 
fall blivit avhängigt en viss tjänsteperson. Detta uppges ha skapat en sårbarhet kring ledens 
långsiktiga utveckling och drift. En intervjuperson berättar att: 

Vi har till exempel försökt etablera avtal med en kommun. Att de ska sköta lederna som går genom våra 
reservat i deras kommun. Det har fungerat bra i några år men sedan började det en ny tjänsteperson på 
kommunen. Han kände inte till avtalet vi hade, då föll det. Så det behöver verkligen bli ordning. Någon 
som har centralt ansvar i hela länet. Även kontakt med angränsande län. 
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Begränsade och varierande resurser 
Efter att det övergripande arbetet med Smålandsledens etablering och utveckling övergick 
från projekt till parmentent verksamhet, har det mesta arbetet bedrivits på 30 procent av en 
tjänst. Detta uppges framför allt ha räckt till att inventera och ge feedback till kommuner-
nas skötselansvariga på sådant som behövts åtgärdas – och inte till att samordna och stötta 
kommunerna i arbete med åtgärder eller arbeta mer strategiskt med ledens utveckling. Re-
sultatet uppges ha blivit att dialogen med kommunerna har varierat och att listor på rekom-
menderade åtgärder till kommunerna ibland blivit så långa att de inte mäktats med eller 
kunnat prioriteras. 

En delförklaring till detta uppges vara att det kan variera stort hur mycket de olika kommu-
nerna kan satsa på utveckling och förvaltning av leder. I regel finns ingen särskild budget 
för detta. I stället får behov av åtgärder på en vandringsled ofta konkurrera med behov av 
upprustning och åtgärder på andra fritids- och sportanläggningar, som fotbollsplaner och 
simhallar. En intervjuperson uttrycker att: 

Uppdraget finns hos kommunerna att ta hand om vandringslederna. Men den finansiella stabiliteten sak-
nas idag, vilket gör att kommunerna prioriterar, och måste prioritera, olika.  

En annan intervjuperson menar att: 

Det räcker inte med samordning. Om det inte kan skjutas till medel till kommunerna, något konkret – då 
kommer inget att hända ändå.   

Och en tredje intervjuperson, som representerar en kommun, beskriver att: 

Risken är stor att den här typen av frågor hamnar långt ner på prioriteringslistan när den bränner till. Vi 
behöver hjälp med hur finansieringsmodellen ser ut. Vad vi kan få för regionalt stöd och annat stöd, men 
också tydlighet kring vad vi behöver gå in med för egen insats. 

Det är framför allt mer resurser och en finansiell stabiliteten som uppges behövas för att 
arbetet med Smålandsledens etablering och utveckling ska kunna växlas upp från idag. 
Detta behövs både på en övergripande och samordnande nivå, som på lokal nivå.  

Otydlig initiering och organisering 
Intervjuer visar att initieringen av arbetet med Smålandsleden, såväl som arbetet med leden 
idag, upplevs som otydligt och relativt okänt. Det initiala projektet, som drevs av dåvarande 
Landstinget i Jönköpings län, uppges inte varit helt förankrat hos kommunerna – vilket 
från början orsakade vissa missförstånd kring syftet med ledutvecklingen och det regionala 
huvudmannaskapet. 

Vidare uppges det idag saknas tydlig standard och kravbild avseende etablering och ut-
veckling av Smålandsleden, såväl på övergripande nivå som på kommunnivå. Detta uppges 
också bidra till en otydlighet kring vem som förväntas göra vad i relation till leden. En in-
tervjuperson beskriver otydligheten i organiseringen på följande vis: 
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Det har varit otydligt vem som ansvarar för lederna när de går igenom reservaten. Det ställdes på sin spets 
när det blev stormar. Några leder tog vi hand om. Andra tänkte vi att någon annan skulle ta hand om. 
Vi hänvisade till kommunen och de hänvisade tillbaka till oss. Vi trodde de skötte det och de trodde vi 
skötte det. Då försökte vi hitta rätt kontaktperson, men ingen visste vem. Det har varit väldigt luddigt. 

Samma intervjuperson uttrycker följande kring vad som behövs framöver: 

Utifrån mitt verksamhetsperspektiv är det viktigt att vi kan få en motpart. En motpart som i sin tur har 
olika utförare som sköter leden. En central kontaktorganisation. Det är det som behövs. 

Ett antal intervjupersoner uttrycker också att det saknas tydliga uppdrag kopplat till att 
sköta och samordna leden, såväl på övergripande som lokal nivå. Den arbetsgrupp på över-
gripande nivå som finns idag bygger till stor del på intresse och engagemang snarare än fak-
tiska uppdrag från respektive organisation (med undantag för tjänsten som avsatts för led-
utveckling på Kommunal utveckling). Detta kan skapa otydlighet avseende vilka mandat 
och resurser respektive organisation faktiskt kan lägga på arbetet. En intervjuperson, som 
sitter med i arbetsgruppen, berättar att: 

Det står inget konkret i mitt uppdrag att jag ska jobba med Smålandsleden. Vi ska arbeta med att för-
bättra folkhälsan, men inget specifikt kring friluftsliv eller Smålandsleden.  

På lokal nivå finns det, som nämnt ovan, uppdrag att sköta lederna – men intervjuer visar 
att kommuner tar sig an det uppdraget med olika förutsättningar och olika ambitionsnivå, 
samt att det uppdraget inte är känt bland samtliga berörda aktörer. En intervjuperson ut-
trycker att: 

Ett av de stora problemen är att Smålandsleden är skapad men det finns inget uppdrag att kommunerna 
ska sköta om den. Och det finns ingen gemensam standard för leden.  
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Kap. 3 Potentiella motiv och målbilder 

för arbetet med Smålandsleden 
Det är WSP:s erfarenhet att det är av stor vikt att kunna motivera varför en fråga är viktig 
att driva samt vad man ser att ett förändrat arbetssätt ska leda till. Detta gäller framför allt 
när ambitionen är att utveckla nya organisationsmodeller och finansieringsformer. I detta 
kapitel redovisas därför vad såväl intervjustudien som omvärldsanalysen säger om motiv 
och målbilder kopplade till att utveckla arbetet med leder generellt, och Smålandsleden spe-
cifikt. Det vill säga varför arbetet bör bedrivas. 

Övergripande visar utredningen att de olika aktörerna som ingått i såväl intervjustudien 
som omvärldsanalysen är relativt överens om att det finns goda motiv att arbeta med att ut-
veckla Smålandsleden, samt vilka behov som ligger bakom ett utvecklingsarbete. Behoven 
har både koppling till Region Jönköping läns regionala utvecklingsstrategi, samt kommu-
nerna och Länsstyrelsens uppdrag. En intervjuperson från ett av studieobjekten i omvärlds-
analysen berättar: 

Man har en hel palett att välja bland i sina motiv och prioriteringar. Man kan till exempel koppla ledar-
betet till kulturplaner, folkhälsostrategier, mobilitetsplaner, miljöarbetet, rekreationsarbetet, näringsliv och 
turism. 

Stärkt varumärke och ökad attraktivitet  
Det framkommer i såväl intervjustudien som i omvärldsanalysen att välfungerande vand-
ringsleder bidrar till ett områdes attraktivitet – och att detta är ett viktigt motiv till att eta-
blera och utveckla Smålandsleden.  

Utredningen visar att ökad attraktivitet kan betraktas utifrån minst två målgruppsperspek-
tiv; besökare och invånare. Avseende besökare så handlar ökad attraktivitet framför allt om 
att, genom att stärka varumärket Smålandsleden, locka fler svenska och internationella be-
sökare och turister till länet (utvecklas ytterligare nedan). En intervjuperson menar att: 

Varför ska John Bauerleden ibland heta Smålandleden? Det är för att vi ska marknadsföra Småland som 
begrepp och att det blir lättare att kommunicera. Vi hänger ihop mer med vår omvärld.  

Utifrån invånarnas perspektiv framhålls framför allt två aspekter kopplat till ökad attraktivi-
tet. För det första har ökat antal besökare i länet goda förutsättningar att bidra till det lokala 
näringslivet och en levande landsbygd med stärkt sysselsättning. Detta bidrar till en mer at-
traktiv boendemiljö och kan locka fler att stanna kvar eller bosätta sig i länet. För det andra 
handlar attraktiviteten för invånarna om att kunna erbjuda platser för motion, rekreation 
och utevistelse av hög kvalitet. Som i sin tur kan bidra till att fler vill bosätta sig i regionen.  
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Främja folkhälsan 
Att främja folkhälsan förs fram som ett av de viktigaste motiven för att arbeta med vand-
ringsleder generellt, och Smålandsleden specifikt. En intervjuperson uttrycker att: 

Naturen har en viktig roll i folkhälsoarbetet. Det påverkar hälsan både psykiskt och fysiskt att vistas i 
naturen. Men friluftsliv betyder inte bara fysisk aktivitet, det kan också vara mer stillsamma återhämt-
ningsaktiviteter. Mot bakgrund av det är Smålandsleden ett medel för att få ut folk i naturen. 

Det finns tydligt vetenskapligt stöd för att naturorienterad livsstil och fysisk aktivitet har 
avgörande betydelse för människors hälsa och välbefinnande, både psykiskt och fysiskt. 
Detta beläggs bland annat i skriften Friluftslivets möjligheter av Johan Faskunger1. Han slår 
till exempel fast att ökad utevistelse för ungdomar kan minska depression och konsumtion 
av antidepressiva läkemedel, samt har förutsättningar att förbättra ungdomars skolresultat. 
Mycket goda hälsoeffekter påvisas även bland såväl vuxna som äldre.  

Just att främja folkhälsan är ett viktigt motiv bakom Region Skånes arbete med Skåneleden. 
I den kvalitetsstandard som tagits fram för Skåneleden framhålls det bland annat att:  

Fysisk aktivitet i naturen bidrar till flera hälsovinster. Ledsystemet bör planeras och kommuniceras så att 
så många som möjligt kan uppleva naturen längs Skåneleden. Skåneleden ska sänka tröskeln för att bege 
sig ut i naturen.  

Avseende just vikten att kunna motivera arbetet med ledutveckling, framhåller en av inter-
vjupersonerna i Skåne att:  

Det är viktigt att hitta och föra fram hårda fakta och kommunicerbara siffror. Vi slåss med 1000 andra 
frågor. Men detta är faktiskt ett av de billigaste sätten att bidra till folkhälsan. 

Gynna besöksnäring och näringslivsutveckling 
Möjligheten att gynna besöksnäringen och den lokala näringslivsutvecklingen lyfts av flera 
fram som ett viktigt motiv för att utveckla arbetet med Smålandsleden. Kopplingen görs 
framför allt till möjligheten att skapa natur-, kultur- och matupplevelser längs med och 
kring Smålandsleden, vilket bland annat kan möjliggöra för besökare att stanna längre och 
konsumera mer och därigenom gynna det lokala näringslivet.  

I den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län finns ett tydligt utpekat mål om att 
utveckla besöksnäringen i stad och landsbygd2 och vid tiden för föreliggande utredning ar-
betar Region Jönköpings län, tillsammans med Smålands Turism, med att ta fram en be-
söksnäringsstrategi för hela länet. Just naturupplevelser uppges vara är en viktig del i det ar-
betet, med ett särskilt fokus på att få besökare att stanna kvar under längre tid. I det arbetet 
kan Smålandsleden, tillsammans med utveckling av upplevelsepaket runt leden, vara en vik-
tig del. En intervjuperson som arbetar med besöksnäringsstrategin berättar: 

 

1 Faskunger Johan (2020), Friluftslivets möjligheter - En kunskapssammanställning av friluftslivets nytta för individ och samhälle 

2 Jönköpings län Regional utvecklingsstrategi 2020 – 2035  
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Att utveckla produkter runt olika anläggningar är något vi lägger mycket prio på nu kopplat till framför 
allt utländska besökare. Vi informerar om vad som finns runtomkring anläggningen för att vi vill att de 
ska stanna på samma plats under längre tid. Det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Där kommer vandringen och vandringsleder in som en viktig del. 

Besöksnäring och näringslivsutveckling är även viktiga motiv för ledutveckling i andra delar 
av landet. I Västkuststiftelsens kvalitetsstandard för hållbara och kvalitetssäkrade vand-
ringsleder i Västsverige går det att läsa att vandring och cykling spelar en allt större roll för 
besöksnäringen och att Västra Götalandsregionen har pekat ut just naturturism som en av 
de främsta reseanledningarna för att besöka regionen. I en utvärdering av Västkuststiftelsen 
som WSP genomförde under våren 20223 undersöktes bland annat värdet av att ha en led-
samordnare utifrån ett näringslivsperspektiv. Utvärderingen visade att företagen (som på ett 
eller annat sätt var beroende av naturturism längs en vandringsled) såg ett stort mervärde i 
att någon samordnar och stöttar arbetet med ledutveckling. En av företagarna beskrev: 

För oss har Västkuststiftelsens arbete varit en fantastisk tillgång. De har hjälpt oss att utveckla reseanled-
ningen ”vandring” på ett sätt vi inte kunnat åstadkomma själva. Lederna har blivit så mycket bättre och 
tillgängliga för gästerna.  

Även i Skåne pekas besöksnäringen och näringslivsutveckling ut som ett viktigt motiv till 
att arbeta med Skåneleden. I Skåneledens kvalitetsstandard framhåller man att natur- och 
kulturturism är den gren inom besöksnäringen som ökar allra mest, vilket innebär att det 
finns en stor potential för landsbygdens näringsidkare att utveckla tjänster kring Skånele-
den. Därför, menar man, bör Skåneledens potential för besöksnäringen implementeras i 
kommunens näringslivsarbete. 

Ökad tillgänglighet  
Att genom att utveckla Smålandsleden öka tillgängligheten till utomhusvistelse generellt, 
och vandringsleder specifikt, är ytterligare ett motiv som lyfts fram i utredningen. Tillgäng-
lighet diskuteras då utifrån framför allt tre olika perspektiv: 

1. Tillgänglighet på själva leden – fysisk utformning 
2. Tillgänglighet till leden 
3. Kommunikation och digital tillgänglighet 

Det första perspektivet; tillgänglighet på leden handlar övergripande om att alla ska kunna ta 
sig fram och hitta på leden på ett säkert sätt. I praktiken handlar det om att göra leden så 
tillgänglig som möjligt för att fler ska komma ut men också att leden är en trygg plats att 
vistas på. Till exempel kan det handla om etapper som fungerar för hjul, såväl barnvagn 
som rullstol, men det kan också handla om att det ska finnas en handikappanpassad toalett 
i nära anslutning till en anpassad etapp eller att leden ska kunna utgöra en trygg och bety-
delsefull plats för de målgrupper som inte är vana att vistas och röra sig i naturen. Natur-
vårdsverket har tagit fram en handbok och webbutbildning för att underlätta tillgänglighets-
anpassning. 

 

3 WSP Advisory (2022) Utvärdering av Västkuststiftelsen 

390



Utredning av organisation för etablering och drift av Smålandsleden 

 

 

 21 

Det andra perspektivet; tillgänglighet till leden handlar om att alla ska kunna ta sig till och från 
leden på ett säkert sätt. I praktiken handlar det om infrastrukturen runt leden, som parke-
ringsplatser, tåg och bussar. Just tillgänglighet till leden är något som prioriteras högt i arbe-
tet med Skåneleden. Framför allt utifrån perspektivet att alla ska ha tillgång till leden oav-
sett ålder, naturvana eller plånbok. En av intervjupersonerna som jobbar med Skåneleden 
berättar att:  

Tanken med Skåneleden är att den ska finnas där skåningen bor. Vi kommer inte få bussar dit vand-
ringsleden går. Så vi måste dra vandringsleden där bussarna går. 

Det sista perspektivet på tillgänglighet handlar om kommunikation och den digitala till-
gängligheten. I praktiken handlar det om att kunskapsförmedling, inhämtande av kunskap 
samt information kring leden ska kunna komma alla till dels.  

Ett perspektiv som förs fram i anslutning till tillgänglig kommunikation är möjligheten att 
nå ut till olika prioriterade målgrupper för att öka deras vistelse i naturen. Utanförskap bi-
drar till ohälsa och vissa menar att Smålandsleden kan utgöra en arena för särskilda insatser 
riktade mot till exempel barn- och unga, utlandsfödda och äldre.   

Tillgängliggöra och bevara natur- och kulturvär-

den 
I utredningen framkommer det att tillgängliggörandet och bevarandet av natur- och kultur-
värden är ytterligare en viktig del i arbetet med att etablera och utveckla Smålandsleden. 
Det kan till exempel handla om att knyta an arbetet till nationella mål om naturvård och bi-
dra till att bevara biologisk mångfald och markernas naturliga egenskaper längs leden i sam-
arbete med Länsstyrelsen. Det kan också handla om att beskriva, berätta om och visa upp 
Smålands unika värden och miljöer med hjälp av Smålandsleden, vilket kan bidra till såväl 
hållbar utveckling som en starkare besöksnäring. 

I detta arbete kan det, i alla fall på sikt och om behov föreligger, bli aktuellt att överväga 
omdragningar av leden för att ytterligare tillgängliggöra natur- och kulturvärden. Erfaren-
heter från omvärldsanalysen vittnar även om att det kan bli aktuellt att arbeta strategiskt för 
att kanalisera besökare till delar av leden där det rör sig färre människor för att minska 
trängsel och stort slitage på naturen.  
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Kap. 4 Viktiga egenskaper 
En viktig fråga för att etablera en långsiktigt hållbar organisation för etablering och drift av 
Smålandsleden är att identifiera vilka egenskaper en sådan organisation bör besitta för att 
kunna möta de önskemål, behov och förväntningar som olika berörda aktörer har.  

I detta kapitel presenteras ett antal egenskaper som utredningen visar är viktiga för att få till 
stånd en långsiktigt hållbar organisation, men även vad som lyfts fram som viktiga egen-
skaper i de kvalitetskriterier som tagits fram inom ramen för nationellt ramverk för vand-
ringsleder. Egenskaperna kan i praktiken fördelas på olika aktörer – men utredningen visar 
att alla på ett eller annat sätt bör ingå i en organisation för etablering och utveckling av 
Smålandsleden. 

Länsöverskridande perspektiv och intresse  
En egenskap som förts fram som viktig i utredningen är att en organisation för etablering 
och drift av Smålandsleden bör ha länsöverskridande perspektiv och intressen. Det innebär 
att organisationen ska se till hela länets intresse, i så väl strategiska frågor som praktiskt ge-
nomförande. En av intervjupersonerna i Skåne menar att: 

Organisationen behöver vara kommunöverskridande. Det är den viktigaste funktionen. Att det är någon 
annan än de enskilda kommunerna själva som samordnar.  

Det har även kommit upp att ett visst oberoendet till exempel kan vara viktigt i dialog med 
markägare. Det är inte ovanligt att kommuner och markägare har relationer som går långt 
tillbaka med potentiella åsiktsskiljaktigheter i bagaget. I sådana lägen kan, vid till exempel 
omdragning eller nya dragningar av en led, det vara av värde att en mer oberoende part kan 
föra dialog med markägare.   

Ekonomiska resurser och finansiell stabilitet 
Flera intervjupersoner lyfter att det måste finnas ekonomiska resurser och en långsiktig fi-
nansiell stabilitet bakom en organisering för arbete med Smålandsleden. Detta för att säkra 
en långsiktighet i arbetet, samt förtroende hos olika samarbetspartners. 

En av de största utmaningarna i arbetet med Smålandsleden idag är just att det saknas eko-
nomiska resurser och finansiell stabilitet. Stora delar av utvecklingsarbetet hittills har bedri-
vits med projektmedel och avstannat när projekten tagit slut. Även efter det att utvecklings-
arbetet blivit en del av ordinarie verksamhet har det präglats av knappa ekonomiska resur-
ser.  

Som nämns i kapitel 2 är det viktigt att säkra ekonomiska resurser i såväl den övergripande 
organisationen som lokalt i kommunerna. Övergripande behövs det en långsiktig finansie-
ring som täcker upp för de arbetsuppgifter som bör ligga hos en ledsamordnare (utvecklas 
ytterligare i kapitel 5). På lokal nivå behöver det finns resurser för att praktiskt kunna sköta 
leden på ett sätt som lever upp till den kvalitetsstandard och de mål som gemensamt tas 
fram för leden. Enligt kriterier för det nationella ramverket för vandringsleder bör det 
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finnas en dedikerad ledbudget för berörda ledpartners vilken ska överensstämma med am-
bitionerna i ledens kvalitetsstandard. 

Legitimitet och mandat  
Ytterligare egenskaper som benämns som viktiga i arbetet med Smålandsleden är att ansva-
rig organisation har legitimitet och mandat att driva frågor kopplade till arbetet med Små-
landsleden. Detta framkommer också i det nationella ramverket för vandringsleder där man 
slår fast att samordnare, ledansvarig och berörda ledpartners bör ha ett tydligt och långsik-
tigt uppdrag från sina egna respektive organisationer. 

Det framkommer även att det måste finnas legitimitet och ansvar aktörerna emellan i en 
ledorganisation. I Skåne och Västra Götaland regleras det genom de skriftliga avtal och 
överenskommelser som tagits fram mellan de olika organisationerna i ledsamarbetet. Syftet 
med avtalen är att reglera roll- och ansvarsfördelning samt åtagande mellan samarbetspar-
terna kring samverkan, utveckling och finansiering av ledutvecklingen. I överenskommel-
serna beskrivs de olika organisationernas roller och vad respektive organisation förväntas 
bidra med. I Skåne finns det till exempel en överenskommelse mellan Region Skåne och 
Stiftelsen Skånska landskap, ett avtal mellan Region Skåne och de 29 kommuner som ingår 
i samarbetet kring Skåneleden samt ett avtal mellan kommuner och respektive markägare 
vars mark Skåneleden går genom.  

Vidare framkommer det i omvärldsanalysen att det är viktigt att en ledsamordnare, genom 
till exempel skriftliga överenskommelser och avtal, kan ställa krav på ledansvariga. Till ex-
empel avseende att fatta beslut om att bidra till att leva upp till en gemensam standard för 
leden, samt avsätta tillräckliga resurser för detta. 

Relations- och nätverksbyggande 
Att kunna skapa och behålla goda relationer, samt bygga nätverk är egenskaper som lyfts 
fram som mycket viktiga hos en ledorganisation. För att arbetet ska bli framgångsrikt är det 
flera aktörer som måste samverka och vara motiverade att arbeta tillsammans. Hela vägen 
från markägare till kommuner och region. Detta kräver en funktion som kan få flera aktö-
rer, med delvis olika intressen, att arbeta mot gemensamma visioner och mål samt ha kapa-
citet att samla aktörer för att diskutera, hitta möjligheter för utveckling och lösa upp even-
tuella knutar kring utvecklingen av Smålandsleden. Projektledaren för ledutvecklingspro-
jektet på Västkuststiftelsen berättar att: 

Vi försöker måla upp visionen att vi ska skapa något fantastiskt, där Västkuststiftelsen ska bidra till 
utvecklingen, men vi ska göra det tillsammans med kommuner och andra aktörer. Kommunerna ser att vi 
inte gör det ”överstatligt”, utan vi gör det i team. 

Samma person menar att just relations- och nätverksbyggande är den allra viktigaste egen-
skapen för en ledorganisation. En stor del av arbetet med att skapa samverkan kring ledar-
betet i Västra Götaland har bestått i att besöka kommuner och samla olika relevanta aktö-
rer och politiker för samverkan kring ledarbetet. Liknande roll har Region Skåne haft i ar-
betet med Skåneleden. En intervjuperson i Skåne berättar att: 
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De som jobbar med vandringslederna i kommunerna ska också ta hand om fotbollsplanerna och läckande 
simhallar. Vi har fått göra ett arbete där. Varit med på kommunernas arbetsutskottsmöten och fullmäkti-
gemöten. Berättat och motiverat varför de bör prioritera att arbeta med Skåneleden. 

I detta arbete är det viktigt att det finns en god förståelse och kunskap om olika aktörers 
förutsättningar, utmaningar och intressen. Till exempel är det viktigt att förstå kommuners 
förutsättningar och utmaningar kring att arbeta med friluftslivsfrågor och förmågan att 
kunna omsätta strategiska prioriteringar till praktisk handling. 

Strategisk förståelse för ledutvecklingens bety-

delse och potential 
I utredningen framkommer det också att det bör finnas strategisk förståelse för betydelsen 
av ledutveckling och friluftsliv ur ett regionalt och kommunalt utvecklingsperspektiv – och 
att det perspektivet kopplas ihop med det praktiska genomförandet. Detta är inte minst 
viktigt för att kunna motivera finansiering, samt motivera och engagera kommuner och 
andra offentliga och privata aktörer i arbetet. De områden som framför allt nämns att det 
behövs en strategisk förståelse för, är de områden som lyfts en kapitlet Potentiella motiv och 
målbilder för arbetet med Smålandsleden. En intervjuperson uttrycker att:     

Det strategiska tänket är viktigt. Att organisationen utgör navet mellan de olika nivåerna och gruppering-
arna. Från den strategiska nivån till de som är ute på fältet. 

Kunskap  
I utredningen framkommer det att en ledorganisation bör besitta en hel del kunskap inom 
en rad områden. Omvärldsanalysen visar att andra ledorganisationer ofta betraktas som 
kunskapsnav dit flera olika aktörer vänder sig med frågor – allt från invånare och besökare 
till företagare, markägare och kommuner. De områden som framför allt kommit upp som 
viktiga för organisationen att besitta kunskap inom är: 

• Olika aktörers uppdrag, förutsättningar och intresse att arbeta med Smålandsleden 

• Strategisk kunskap om besöksnäring, målgrupper, besökare (exempelvis statistik, 
besöksmål med mera) 

• Natur- och kulturvärden 

• Kommunikation och marknadsföring 

• Praktisk kunskap om skötsel, skyltning med mera. 

• Kunskap kring avtal och andra juridiska aspekter 

• Tillgänglighetsanpassning 

• Nationella ramverk och finansierings-/ och stödmöjligheter 

I omvärldsanalysen framkommer det dock att all ovan listad kunskap inte behöver finnas 
inuti organisationen från start – men att den enkelt ska kunna knytas till organisationen vid 
behov – till exempel genom en referensgrupp.  
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Kap. 5 Arbetsuppgifter som bör ligga 

hos organisationen 
En viktig fråga att ställa sig i en utredning kring en organisation för etablering och drift av 
Smålandsleden är vad en sådan organisation ska ägna sig åt. I följande kapitel presenteras 
vad som framkommit i så väl intervjustudien som omvärldsanalysen kring vad en gemen-
sam organisation för Smålandsleden bör ägna sig åt för arbetsuppgifter.  
 
Förutom det som framkommit i intervjuer och omvärldsanalys har hänsyn tagits till de ar-
betsuppgifter som lyfts fram som viktiga i de kvalitetskriterier som tagits fram inom ramen 
för nationellt ramverk för vandringsleder. 
 
Övergripande visar utredningen att en gemensam organisation för ledutveckling framför 
allt ska ägna sig åt att på olika sätt stötta och underlätta för framför allt kommunerna – som 
är den aktör de flesta anser även fortsatt ska ansvara för att praktiskt sköta leden. Nedan 
presenteras WSP:s observationer. 

Ta fram en kvalitetsstandard för leden  
Som nämnt i kapitel 2 lyfts det fram i intervjuer att det idag saknas en gemensam standard 
för Smålandleden, som samtliga aktörer kan förhålla sig till. I de kvalitetskriterier som tagits 
fram för nationellt ramverk för vandringsleder framkommer det att ”ledsamordnare eller 
ledansvarig bör ta fram en kvalitetsstandard för leden och förankra denna med samtliga 
ledpartners”. Vidare beskrivs det att:  

Kvalitetsstandarden ska tydliggöra målgrupper, syfte och ambition med leden. Det ska även framgå vad 
som kännetecknar den fysiska leden avseende till exempel stigkvalité, märkning och skyltning, hur leden 
ska skötas och kvalitetssäkras, vad besökaren kan förvänta sig beträffande service och upplevelser samt hur 
leden ska kommuniceras.  

Omvärldsanalysen visar att en kvalitetsstandard bör inkludera tydliga målsättningar med det 
gemensamma ledarbetet – och att dessa kan vara långsiktiga. Erfarenheter visar att det kan 
ta olika lång tid för olika aktörer och kommuner att leva upp till målen i kvalitetsstandar-
den, men att detta inte bör avskräcka från att sätta ambitiösa mål med ledarbetet. Kopplat 
till det projekt Västkuststiftelsen driver gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade 
vandringsleder har man till exempel satt upp det ambitiösa målet att Västra Götaland ska 
”bli Sverigeledande kring utvecklingen och förvaltningen av leder för vandring och cykling, 
med fokus både på närboende och turister”. Erfarenheter från arbetet med Skåneleden vitt-
nar om att arbetet kan med att nå upp till målen i standarden kan ta tid, och att detta kan 
vara nödvändigt. En intervjuperson i Skåne berättar att:  

Vi har en högt satt målbild. Men vi säger inte att vi ska vara där direkt. 2015 sa vi att Skåneleden 
skulle vara exportmogen 2020. Så det har fått ta tid.  

I flera intervjuer lyfts behovet av att upprätta en strategisk plan för Smålandsleden fram. 
En sådan plan kan bland annat användas för att hjälpa respektive organisation att motivera 
ledarbetet och kan även användas i dialog med markägare. Planen bör vara en del av den 
gemensamma kvalitetsstandarden och bör bland annat tydliggöra varför kommuner och 
andra aktörer bör arbeta med att utveckla Smålandsleden, till exempel utifrån ett folkhälso- 
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och näringslivsperspektiv. Planen bör även tydliggöra målgrupper för ledarbetet. Ska ledar-
betet framför allt gynna invånare eller besökare, eller båda dessa grupper likvärdigt? Finns 
det grupper inom målgrupperna det finns särskilt intresse att arbeta med, som till exempel 
unga eller grupper som befinner sig i utanförskap? Dessa diskussioner hänger nära samman 
med hur Smålandsleden bör kommuniceras och marknadsföras, vilket diskuteras närmare 
nedan.  

Fungera som kontakt- och informationsnav 
En av de viktigast arbetsuppgifterna och funktionerna som framkommer i såväl omvärldsa-
nalysen som intervjustudie är ledorganisationens roll som kontakt- och informationsnav. 
Det ska vara tydligt var man kan vända sig om man har frågor kring Smålandsleden, oavsett 
om man är Länsstyrelsen, en kommun, markägare, näringsidkare, besökare eller kommu-
ninvånare.  

På detta tema kan en lämplig arbetsuppgift för den gemensamma ledorganisationen till ex-
empel vara att tillse att aktuella driftstörningar kommuniceras till besökare samt att inrap-
porteringar från besökare kommuniceras till kommunernas ledansvariga. 

Besiktning, inventering och dokumentation 
Redan med tidigare och befintlig organisation har det skett återkommande inventerings-, 
och besiktningsinsatser på Smålandsleden. Detta är arbetsuppgifter som även behöver ingå 
i en framtida gemensam ledorganisationen. I de kvalitetskriterier som tagits fram för nat-
ionellt ramverk för vandringsleder framkommer det att:  

För att bibehålla ledens kvalitet, är det viktigt att ledsamordnaren eller ledansvarig följer upp kvalitetskri-
terierna regelbundet och att det pågår ett långsiktigt arbete med kvalitetssäkringen. Detta ställer krav på 
att det finns ett välfungerande system för uppföljning och besiktning av leden.  

Vidare beskrivs det att: 

• Leden bör kontrolleras årligen inför säsongsöppning. Brister och slitage ska doku-
menteras och åtgärdas. 

• Det bör finnas en etablerad metod för att mäta antalet besökare på leden och 
koppla detta till lämpliga förvaltningsåtgärder. 

• Leden bör kontrollbesiktigas i fält minst vart tredje år av annan part än ledförvalta-
ren. Brister och slitage som framkommer under kontrollen och som behöver åtgär-
das bör rapporteras in till ledförvaltaren senast sex månader före nästa säsongsöpp-
ning. Detta så att nödvändiga förbättringsåtgärder är utförda innan ledens huvud-
sakliga säsong. 
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Stötta och koordinera skötsel och drift  
Det är tydligt i utredningen att det är kommunerna som även fortsatt bör vara ansvariga för 
skötsel och drift av Smålandsleden. Kommunerna är huvudman för sin respektive del av 
Smålandsleden, och bör vara så även framöver. Det som efterfrågas av den gemensamma 
ledorganisationen är att vara ett nav i, och stötta och koordinera skötseln av leden, så att 
kvaliteten blir så jämn som möjligt mellan olika kommuner och delleder. Den praktiska 
skötseln av leden kan enligt intervjuer, omvärldsanalys och kvalitetskriterier för det nation-
ella ramverket för vandringsleder till exempel handla om: 

• Ledmarkering - Säkerställa gemensamma riktlinjer kopplat till ledmarkering.  

• Vägvisare och avståndsskyltar 

• Ledentréer 

• Anordningar, stigar och underlag4 

I omvärldsanalysen blir det tydligt att en viktig del i att stötta och koordinera skötseln av 
leden är att vara just ett nav och stöd för kommunerna i arbetet med till exempel ovan 
punkter. En intervjuperson i Skåne beskriver att: 

Det behöver finnas ett nav som kan säga något om den praktiska biten. Det är ofta där det brister. Kom-
munerna har så mycket att göra. Det måste finnas någon som hjälper och stöttar kommunerna i det prak-
tiska arbetet. En tydlighet där. 

Vidare behöver den gemensamma ledorganisationen tillse att det finns en ledansvarig och 
en ledförvaltare för samtliga delar av leden. Det behöver även säkras upp att samtliga led-
förvaltare har en skötselplan för leden. I de kvalitetskriterier som tagits fram för nationellt 
ramverk för vandringsleder beskrivs det att skötselplanen bör redogöra för:  

Hur ledförvaltaren avser att lösa den löpande skötseln samt redovisa eventuella behov av särskilda 
punktinsatser. Det bör framgå vad som ska göras, hur det ska göras, när skötselåtgärderna ska vara ge-
nomförda och vem som ansvarar för utförandet. Planen bör också definiera vad som ska vara gjort innan 
ledens huvudsakliga säsong. 

Ett antal intervjupersoner efterfrågar även mer praktiskt stöd i skötsel och drift av leden; 
att den gemensamma ledorganisationen ska kunna erbjuda faktiska resurser, såväl perso-
nella som finansiella, samt upphandlingsstöd, om en kommun till exempel inte mäktar med 
skötseln av leden. 

Just personellt stöd i den faktiska skötseln av leden rekommenderas inte i intervjuer med 
representanter för de studieobjekt som ingått i omvärldsanalysen. Samtliga menar att ansva-
ret för den praktiska skötseln bör ligga på kommunerna. Däremot finns det exempel på att 
de gemensamma ledorganisationerna erbjuder finansiellt stöd. I Skåne finns det till exempel 
en årlig summa pengar kommunerna kan söka bidrag från om särskilda insatser behöver ut-
föras på leden (utvecklas ytterligare i kapitel 6).  

 

4 Innebörden av samtliga dessa punkter beskrivs utförligt i Nationellt ramverk för vandringsleder - kvalitetskriterier 
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Bistå med kunskapsstöd och utbildning 
En viktig roll som framkommer utredningen är en gemensam ledorganisations roll i att bi-
stå med kunskapsstöd och utbildningsinsatser. I kapitel 4 presenteras en rad områden en 
gemensam ledorganisation efterfrågas besitta kunskap inom. Inom flera av dessa områden 
efterfrågas det även att organisationen erbjuder visst stöd – och i vissa fall faktiska utbild-
ningsinsatser.  

Hos samtliga studieobjekt i omvärldsanalysen erbjuder den gemensamma ledorganisationen 
så kallade skötselutbildningar för ledansvariga och ledförvaltare. I Skåneledens kvalitets-
standard framgår det att Stiftelsen Skånska landskap åtar sig att: 

Löpande erbjuda skötselutbildningar för kommunens driftspersonal, länsstyrelsens berörda reservats förval-
tare och vid behov gemensamma träffar. 

I intervjuer kopplade till omvärldsanalysen framkommer det att skötselutbildningarna är 
mycket omtyckta och efterfrågade bland kommunerna, samt att de är nödvändiga för att 
säkra att kunskap inte går förlorad när till exempel personal byts ut över tid.  

En annan form av kunskapsstöd som efterfrågas i intervjuer är kopplad till juridiska frågor 
och avtal. I kvalitetskriterier för nationellt ramverk för vandringsleder framkommer det att 
skriftliga överenskommelser bör finnas mellan berörda markägare längs leden och ledans-
varig. Utredningen visar att den typen av överenskommelser även fortsatt bör tecknas mel-
lan kommunerna och markägarna, men att en gemensam ledorganisation kan bistå med 
kunskap kring avtal samt gemensamma avtalsmallar. Juridisk kunskap kan även behövas 
kring nödvändiga tillstånd, dispenser eller bygglov vid åtgärder utmed leden. Exempel på 
detta är samråd med Länsstyrelsen vid nyanläggning och när skyddade områden berörs eller 
nödvändiga bygglov från kommunen. 

Stöd i marknadsföring och kommunikation  
Utredningen visar att stöd i marknadsföring och kommunikation är viktiga arbetsuppgifter 
hos en gemensam ledorganisation. I intervjuer efterfrågas bland annat att en kommunikat-
ionsplan upprättas, för att synliggöra Smålandsleden och stärka varumärket både internt 
och externt, samt att en webbsida och eventuellt utbyggd app- funktion utvecklas. I kvali-
tetskriterier för nationell standard för vandringsleder tydliggörs följande som bland annat 
bör framkomma på en webbsida: 

• Beskrivning av leden: Aktuell ledstatus, ledens sträckning, ledentréer, avståndsangi-
velser, ledgradering, kännetecken ledmarkering och skyltning i fält, tillgänglighets-
anpassade ledavsnitt. 

• Säkerhet: Brandrisknivå, utrustning, mobiltäckning, karta med offlinefunktionalitet, 
lokal väderprognos, kontaktuppgifter felanmälan, jaktsäsong, vilda djur. 

• Besökaransvar: Allemansrätten alternativt områdesbestämmelser till exempel reser-
vatsregler, känsliga områden, besökarens ansvar för sophantering. 

• Service: Dricksvatten, toaletter, parkeringsplatser, regional kollektivtrafik, boende 
såväl kommersiella som lägerplatser, livsmedel och restaurang, guidetjänster, baga-
getransport. 
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• Upplevelse: Beskrivning på vilka upplevelser man som besökare kan förvänta sig, 
natur- och kulturvärden i området. Information om när det är goda förutsättning-
arna för att vandra på leden. 

Utöver att upprätta webbsida lyfter kvalitetskriterierna information om ledgradering, att er-
bjuda information på såväl svenska som engelska på webbsida, skyltar och trycksaker, att 
erbjuda papperskarta (utskriven eller som nedladdningsbar PDF) samt att tydligt informera 
om vilken tid på året som leden sköts och är garanterat vandringsbar som viktiga delar i 
kommunikationen runt leden.  

Marknadsföringsarbetet kan också vara en del av ett strategiskt arbete att få ut fler i naturen 
och används för att kanalisera besökare till delar av leden där det rör sig färre människor 
för att minska slitage på leden.  

Omvärldsanalysen visar att det kan variera på vilken aktör ansvaret för marknadsföring av 
leder ligger. I Västra Götaland delas ansvaret för marknadsföring mellan Västkuststiftelsen 
och Turistrådet Västsverige. Västkuststiftelsen ansvarar för att: utveckla och administrera hem-
sida, app och sociala media för leden. Turistrådet Västsverige har ansvar för att lederna/delar av 
lederna marknadsförs nationellt och internationellt och att i samarbete med lokala turistor-
ganisationer hjälpa företag längs leden med företags- och produktutveckling. I Skåne ansva-
rar Region Skåne för marknadsföring av Skåneleden genom att vara ansvariga för kommu-
nikationsplan, nationell marknadsföring och PR-insatser, inklusive hemsida och sociala me-
dier. Samtidigt har det under perioder skett samarbeten med Visit Skåne, till exempel kopp-
lat till produktutveckling längs leden.  

Digital förvaltning  
I kvalitetskriterierna tydliggörs även det man kallar för digital förvaltning av leden. Detta 
innebär att ledens sträckning med tillhörande anordningar bör vara inlagd i kommunens 
GIS-system och därifrån rapporteras vidare till Lantmäteriet. Detta för att säkerställa att 
hänsyn till leden tas i samhällsplaneringen. Underlaget bör uppdateras årligen så att aktuella 
förhållanden i fält återspeglas i det digitala materialet. Den gemensamma ledorganisationen 
bör säkerställa att aktuella förhållanden i fält återspeglas digitalt på webbplatsen, i appar och 
i tryckta produkter. 

Arbetsuppgifter utöver det som är direkt kopplat 

till leden 
I detta avsnitt besvaras frågeställningen om vilka arbetsuppgifter en organisation för arbetet 
med leder kan ha utöver det som är direkt kopplat till lederna. Generellt indikerar utred-
ningen att det är gynnsamt för en ledorganisation av den typ som planeras för i Jönköpings 
län att ”börja i det lilla” för att sedan löpande växla upp och låta organisationen och dess 
arbetsuppgifter växa. Detta kan betyda att vissa arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade 
till leden kan låta vänta på sig. Det är dock tydligt att vissa arbetsuppgifter, som inte kan sä-
gas vara direkt kopplade till leden, bör prioriteras redan från start. 
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Infrastruktur till och från leden  
En arbetsuppgift som inte är direkt kopplad till skötseln av själva leden, men som bör prio-
riteras från start, är infrastrukturen till och från leden. I praktiken handlar det till exempel 
om parkeringsplatser vid ledentréer samt tåg- och bussförbindelser i anslutning till leden. I 
intervjuer beskrivs det att det i dagsläget inte finns något tydligt ansvar för att få ut männi-
skor på leden och att kommunernas intresse och mandat att driva dessa frågor varierar. 

Erfarenheter från omvärldsanalysen visar att det kan vara aktuellt för en ledorganisation att 
upprätta dialog och samverkan med Jönköpings länstrafik i frågor kring till exempel place-
ring av busshållplatser. Det kan även vara aktuellt att se över och dra om sträckningar på 
Smålandsleden för att de bättre ska harmonisera med befintlig kollektivtrafik. En intervju-
person i Skåne beskriver att:  

Man kanske behöver vara öppen för att Smålandsleden behöver dras om – för att tangera service och för att 
det ska bli enklare att ta sig ut. I Båstad fick vi till exempel dra om Skåneleden när de flyttade tågstat-
ionen.  

Affärs- och produktutveckling längs leden 
För att möta en eventuell målbild om att Smålandsleden ska bidra till stärkt varumärke och 
ökad attraktivitet samt att gynna såväl besöksnäring och näringslivsutveckling, som utveck-
lande av natur- och kulturmiljöer, är affärs- och produktutveckling längs med leden en vik-
tig arbetsuppgift för en ledorganisation att ta hänsyn till.  

Övergripande handlar det om möjligheten att skapa natur,- kultur- och matupplevelser 
längs med leden. Till exempel genom att i samverkan med näringsidkare längs med leden 
stötta i att ta fram paketerbjudande kopplade till leden, eller förse berörda näringsidkare 
med relevant informations- och kommunikationsmaterial. Även detta är en arbetsuppgift 
som anses angelägen att komma i gång med i ett tidigt skede i utvecklingen av en gemen-
sam ledorganisation.   

Inkludera fler leder  
När arbetet med Smålandsleden kommit i gång och visat sig framgångsrikt kan det bli aktu-
ellt att knyta fler befintliga vandringsleder till konceptet ”Smålandsleden”. Smålandsleden 
som koncept skulle då stå för en kvalitetsstämpel som säkrar en viss ledstandard på samt-
liga leder som ingår. Här kan det även vara aktuellt att utöka Smålandsleden med ledsträck-
ningar i Kalmar och Kronobergs län.   

Samordna/utöka Smålandsleden med övriga ledtyper 

med annan infrastruktur 
Erfarenheter från omvärldsanalysen visar att uppdraget att samordna vandringsleder lätt ex-
panderar till att inkludera fler ledtyper med annan infrastruktur. Västkuststiftelsen arbetar 
till exempel både med cykel- och vandringsleder och tittar just nu på möjligheten att utöka 
med mountainbikeleder. Även Region Skåne utreder just nu möjligheten att arbeta mer 
strukturerat med mountainbikeleder. 
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Gemensamt för de båda organisationerna är att de möter ökad efterfrågan av stöd och 
hjälp kring fler ledtyper än vandringsleder, såväl från allmänheten som från kommunerna. 
Till exempel hör allmänheten av sig om frågor kring möjlighet att cykla på vandringsle-
derna, eller har frågor kring kanotleder eller klättringsmöjligheter i anslutning till lederna. 
En intervjuperson i Skåne beskriver att: 

Det som dykt upp i Skåne nu är att kommunerna efterfrågar den hjälp de får avseende Skåneleden, inom 
andra delar av friluftslivet också, till exempel de skötselutbildningar Skånska landskap ger. Den är man 
intresserad av inom fler områden.  

Tankar kring att på sikt utvidga en ledorganisationens uppdrag till att inkludera fler ledtyper 
har även framkommit i intervjustudien.  

Riktade insatser för prioriterade målgrupper 
En ytterligare arbetsuppgift som lyfts fram som möjlig på längre sikt är att använda Små-
landsleden för riktade insatser mot prioriterade målgrupper. Sådant arbete skulle kunna 
vara en del i att än tydligare knyta Smålandsleden till mål om förbättrad folkhälsa. Exempel 
på liknande arbete finns i Skåne där man dels arbetat med utomhuspedagogik riktat till 
bland annat barn och unga, dels anordnat guidade vandringar för olika prioriterade mål-
grupper.  
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Kap. 6 Organisation och finansiering 
I följande kapitel beskrivs vad som framkommit i utredningen avseende organisation- och 
finansiering för arbetet med Smålandsleden.  

Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Det första redovisar vad nationellt ramverk för vandrings-
leder säger om viktiga funktioner i organisering av ledutvecklingsarbete, det andra redovisar 
vad som framkommit i intervjustudien, det tredje lärdomar från omvärldsanalysen och de 
fjärde möjliga organisations- och finansieringsmodeller för Smålandsleden. 

Utpekade funktioner i kvalitetskriterier för nation-

ellt ramverk och omvärldsanalys 
I kvalitetskriterierna för nationellt ramverk för vandringsleder pekas ett antal funktioner ut 
som viktiga i en organisering av ledutveckling. Dessa funktioner presenteras närmare nedan 
och kommer fungera som utgångspunkt i de förslag på organisationsmodeller som present-
eras i detta kapitel.  

• Ledsamordnare. Bör finnas för längre ledsystem. Ledsamordnaren ansvarar för 
samordning av arbetet med längre leder som involverar flera ledansvariga/ledför-
valtare.  

• Ledansvarig. Ska finnas för samtliga leder. Ledansvarig är huvudansvarig för led 
eller ledavsnitt och innehavare av skriftliga överenskommelser med markägare. 

• Ledförvaltare. Ansvarig för drift och skötsel av led eller ledavsnitt. 

• Ledpartnerorganisationer. Föreningar, markägare, företag och lokalbefolkning 
som är engagerade i arbetet med vandringsleden. 

Av kvalitetskriterierna framgår det vidare att ansvarsfördelningen mellan ledsamordnare, 
ledansvarig och övriga ledpartners bör framgå i ledens kvalitetsstandard och vara reglerad i 
skriftliga överenskommelser. Rollfördelningen i ledsamarbetet bör vara beslutat av respek-
tive organisations högsta instans och alla ledpartners bör utse en kontaktperson som ansva-
rar för sin organisations åtagande gentemot ledansvarig eller ledsamordnare. 

Reflektioner från intervjustudie  

Relevanta aktörer  
En relevant fråga att ställa sig i skapandet av en organisation för etablering och drift av 
Smålandsleden är vilka aktörer som bör ha roller i en sådan organisation. Denna fråga har 
diskuterats i den intervjustudie som genomförts inom ramen för utredningen, samt under-
sökts i omvärldsanalysen. Nedan presenteras vilka aktörer, inklusive roller hos dessa aktö-
rer, som enligt utredningen bör utgöra en del i en framtida organisation. 
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LÄNETS SAMTLIGA KOMMUNER 

Som nämnts tidigare är kommunerna de aktörer som redan idag är ansvarig för den del av 
Smålandsleden som går genom den egna kommunen. Utredningen visar att så ska vara fal-
let även framöver vilket gör kommunerna till helt centrala aktörer i arbetet med att etablera 
och utveckla Smålandsleden, och de aktörer en ledorganisation framför allt ska bidra till att 
stötta. Kommunernas viktiga roll bekräftas i omvärldsanalysen där de benämns som ”helt 
avgörande för ett framgångsrikt ledutvecklingsarbete”.  

Inom kommunerna kan det vara olika förvaltningar som är relevanta att koppla till arbetet 
med Smålandsleden. Utifrån vilka behov man vill att arbetet med Smålandsleden ska möta 
för kommunerna, kan det till exempel vara relevant att koppla på näringslivsenheterna och 
vård- och omsorgsenheter. De som flest lyfter fram är dock fritidscheferna, som redan idag 
finansierar och styr verksamheten FoUrum fritid som är en del av Kommunal utveckling.  

REGION JÖNKÖPINGS LÄN  

Region Jönköping har redan idag en betydande roll i arbetet med Smålandsleden och är en 
av de aktörer som lyfts fram som viktigast i en framtida organisering. Flera intervjupersoner 
menar att det finns tydliga kopplingar mellan utveckling av Smålandsleden och flera delar i 
Region Jönköpings uppdrag, både kopplat till det regionala utvecklingsuppdraget, kultur 
och folkhälsa. Följande sektioner och enheter inom Region Jönköping har lyfts fram som 
relevanta att på ett eller annat sätt involvera i en framtida organisering av Smålandsleden: 

• Regional utveckling - Regional utveckling ansvarar för det regionala tillväxtarbe-
tet och planeringen av infrastrukturen 

• Kommunal utveckling (fritid) - Kommunal utveckling arbetar på uppdrag av 
kommunerna, men är organiserad inom Region Jönköpings län och styrs av ett po-
litiskt samverkansorgan (PKS) 

• Sektion folkhälsa – Sektion folkhälsa ansvarar för Region Jönköpings läns arbete 
med folkhälsa. Inom sektionen arbetar folkhälsoplanerare i nära samarbete med lä-
nets kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar 

• Sektionen för kulturutveckling – Sektionen för kulturutveckling är ansvarig för 
Region Jönköpings läns kulturutvecklingsarbete. 

• Jönköpings länstrafik – Jönköpings länstrafiks uppdrag är att inom Jönköpings 
län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. 

LÄNSSTYRELSEN 

Länsstyrelsen har i uppdrag att leda och samordna det regionala arbetet med friluftsliv i lä-
net. Länsstyrelsen förvaltar även många naturreservat och nationalparker, genom vilka delar 
av Smålandsleden går. Länsstyrelsen är alltså, utifrån båda dessa perspektiv, en viktig part i 
en framtida organisering av Smålandsleden.  

SMÅLANDS TURISM 

Smålands Turism AB har i uppdrag att fungera som regionens expertorganisation inom be-
söksnäringen. Smålands turism utvecklar och marknadsför turistprodukter, samt utvecklar 
och främjar turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Om-
världsanalysen visar att aktörer motsvarande Smålands turism i andra regioner har viktiga 
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roller i ledutvecklingsarbetet. Inte minst avseende att koppla ihop ledutvecklingen med de 
näringsidkare som befinner sig längs leden, samt marknadsföra leden och olika paketerbju-
dande kopplade till leden nationellt och internationellt.    

SVENSKA KYRKAN  

Norra Sigfridsleden och Franciskusleden är två pilgrimsleder som går genom Jönköpings 
län som på olika sätt anknyter till Smålandsleden.  

Norra Sigfridsleden är en pilgrimsled som är anlagd av Svenska kyrkan och går genom Ban-
keryd församling. Förutom att Svenska kyrkan anlagt leden, är de också med och arrangerar 
både längre och kortare pilgrimsvandringar på leden.5 Franciskusleden går mellan Byarum, 
Jönköping och Alvastra där den ansluter till Klosterleden som leder vidare till Vadstena. 
Leden underhålls av Föreningen Franciskusleden 

I intervjuer framkommer det att pilgrimslederna är en viktig del i natur- och kulturbevaran-
det. I och med Svenska kyrkans och Föreningen Franciskusledens arbete med pilgrimsle-
derna, utgör de viktiga samarbetspartners i en framtida ledorganisation.  

LOKALA FÖRENINGAR 

Lokala föreningar nämns av flera intervjupersoner som viktiga aktörer i arbetet med att eta-
blera och utveckla Smålandsleden. Omvärldsanalysen visar att flera kommuner har valt att 
göra lokala föreningar till ledförvaltare för hela eller delar av en ledsträcka som går genom 
kommunen. Lokala föreningar kan även ha viktiga roller i att utveckla paketerbjudande 
kopplat till leden eller i arbete med att arrangera olika målgruppsanpassade aktiviteter på 
och runt leden. Exempel på föreningar som nämns särskilt är hembygdsföreningar och Fri-
luftsfrämjandet.  

AKTÖRER I KALMAR OCH KRONOBERGS LÄN 

Flera intervjupersoner nämner att det, i alla fall på sikt, är relevant att involvera aktörer i 
Kalmar och Kronobergs län i arbetet med att etablera och utveckla Smålandsleden. Fram-
för allt nämns Region Kalmar län och Region Kronoberg. Det är WSP:s bild att de redan 
idag är involverade i diskussioner kring hur ett gemensamt arbete med Smålandsleden kan 
se ut framåt.  

Finansiering 
I intervjustudien har vi ställt frågor kring hur en organisering för etablering och utveckling 
av Smålandsleden skulle kunna finansieras. Flera av de aktörer som nämns som relevanta i 
avsnittet ovan nämns också som möjliga medfinansiärer till en ledorganisation.  

Region Jönköpings län tillsammans med kommunerna är dem de flesta nämner som lämp-
liga finansiärer. Flera menar att frågor kring till exempel attraktivitet, näringslivsutveckling 
och hälsa är frågor som till stor del ligger hos Region Jönköping, varför de också bör 

 

5 https://www.svenskakyrkan.se/bankeryd/pilgrim  
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betraktas som en naturlig finansiär av arbetet. Även medfinansiering från Länsstyrelsen och 
Smålands turism kommer upp som förslag.  

Flera lyfter också möjligheten att använda sig av interna och externa projektmedel för att 
finansiera en organisation, framför allt för att starta upp arbetet. Till exempel nämns Till-
växtverket som en möjlig finansiär men även Region Jönköpings län genom regionala pro-
jektmedel. Dock lyfter flera att organisationen inte får bli projektberoende och att en pro-
jektfinansiering måste komma med en tydligt uttalad ambition om att projektet ska övergå i 
ordinarie verksamhet med bibehållen finansiering efter projektavslut.  

Erfarenheter från omvärldsanalys  
I följande avsnitt presenteras erfarenheter från omvärldsanalysen avseende organisations- 
och finansieringsmodeller. Den första delen presenterar hur de två studieobjekt som be-
traktades som mest relevanta under det analysmöte som genomfördes med arbetsgruppen 
för Smålandsleden (Skåne och Västra Götaland), valt att organisera sig. Redovisningen ut-
går från de funktioner som pekas ut som viktiga i kvalitetskriterierna för nationellt ramverk 
för vandringsleder. Den andra delen redovisar hur de tre organisationer som betraktades 
som mest relevanta utifrån ett finansieringsperspektiv (Skåne, Västra Götaland och Hall-
and), finansierar sina organisationer.  

Hur har andra organiserat sig? 

SKÅNE 

Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och driver utvecklingen av leden framåt. De 
är även ansvariga för kommunikation och marknadsföring av leden. Stiftelsen Skånska 
Landskap ansvarar för förvaltningen av leden på uppdrag av Region Skåne. Utifrån funkt-
ionerna som beskrivs ovan, delar alltså Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap på 
ledsamordnarfunktionen. Kommunerna Skåneleden går igenom är ledansvariga för sin 
respektive del av leden, och ansvarar för all praktisk hantering utmed leden. I de flesta fall 
är kommunerna också ledförvaltare, men det finns exempel där kommuner tagit in till ex-
empel lokala föreningar för det uppdraget. Relation och ansvarsfördelning mellan såväl 
Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap som mellan Region Skåne och kommunerna 
regleras av skriftliga överenskommelser.  

På Region Skåne är det flera olika sektioner som är involverade i arbetet med Skåneleden. 
Det finns en strategigrupp för ledutveckling som hanterar den regionala styrningen. I den 
gruppen sitter Region Skånes chef för miljö och hälsa, chef för transport och infrastruktur, 
chef för regional planering, VD för Tourism in Skåne och Stiftelsen Skånska landskap. Skå-
netrafiken är adjungerad medlem i gruppen.  

Viktiga ledpartnerorganisationer i Skåne är till exempel Länsstyrelsen, framför allt fri-
luftssamordnaren och reservatförvaltarna, som tjänstemän på såväl Region Skåne som Stif-
telsen Skånska landskap jobbar nära. Just nu pågår det också ett samarbete med en kvinno-
klinik i Skåne som jobbar med gyncancerrehabilitering. Samarbetet handlar om att erbjuda 
vandring och skogsbad som en del av kvinnors cancerrehabilitering. Andra viktiga 
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ledpartnerorgansiationer är markägarna och de företag som erbjuder service och tjänster 
utmed leden och Tourism in Skåne som sköter all internationell marknadsföring av leden.  

Ansvar- och rollfördelning mellan Region Skåne, Stiftelsen Skånska landskap, kommu-
nerna, markägarna och länsstyrelsen tydliggörs i Skåneledens kvalitetsstandard.  

VÄSTRA GÖTALAND 

I Västra Götaland är Västkuststiftelsen ledsamordnare. Hittills har dock arbetet med led-
utveckling i Västra Götaland bedrivits som ett projekt med Västra Götalandsregionen som 
projektägare och uppdragsgivare. Precis som i Skåne så är det respektive kommun lederna 
går igenom som är ledansvariga och kommunerna själva och/eller lokala föreningar fun-
gerar som ledförvaltare. Ansvarsfördelning mellan Västkuststiftelsen och kommunerna re-
gleras av skriftliga överenskommelser.  

I ledutvecklingsarbetet samarbetar Västkuststiftelsen också med Turistrådet Västsverige, 
Förvaltningen för Kulturutveckling samt Länsstyrelsen, som alla bidrar till projektet med 
sina respektive kompetenser, och utgör viktiga ledpartnerorganisationer. Andra viktiga 
ledpartnerorganisationer är markägare, företag som erbjuder service och tjänster utmed le-
den och Svenska kyrkan genom sitt arbete med pilgrimslederna.  

Roll- och ansvarsfördelning mellan Västra Götalandsregionen, Västkuststiftelsen, länssty-
relsen, Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för kulturutveckling och kommunerna tydlig-
görs i den kvalitetsstandard som också fungerar som överenskommelse mellan berörda 
partner.    

Hur finansieras ledutveckling i andra regioner? 

SKÅNE 

Ledutvecklingsarbetet kopplat till Skåneleden finansieras av Region Skåne genom ett årligt 
verksamhetsbidrag från regionala utvecklingsnämnden. Verksamhetsbidraget är på 3,2 mil-
joner SEK årligen Till det kommer kostnaden för tre heltidstjänster på Region Skåne. 1,9 
miljoner SEK av verksamhetsbidraget går årligen till Stiftelsen Skånska landskap.  

Respektive kommun står själva för finansiering av förvaltning och skötsel på sin del av le-
den. Uppskattningsvis kostar detta i snitt 2 500 SEK/kilometer av led och år för kommu-
nerna. Det framkommer i omvärldsanalysen att de skånska kommunerna har olika förut-
sättningar att finansiera skötsel av leden, och att vissa finner det utmanande. För att stötta 
kommunernas arbete avsätter Region Skåne årligen en pott på ca.150 000 SEK i utveckl-
ingsmedel som regionerna kan söka medel från. Medlen ska användas för större investe-
ringar på leden och kommunerna och Region Skåne går med hjälp av utvecklingsmedlen in 
med 50 procent var av investeringen. Vidare söker Region Skåne löpande externa projekt-
medel för att stötta upp kommunernas arbete. Till exempel har Region Skåne nyligen bevil-
jats 3,6 miljoner från Tillväxtverket för att rusta upp Skåneleden. Pengarna ska till exempel 
gå till större investeringar längs leden, dock måste respektive kommun själva drifta investe-
ringarna efter projektet.  
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VÄSTRA GÖTALAND 

Västkuststiftelsen arbete med ledsamordning har hittills finansierats genom projektmedel 
från Västra Götalandsregionen. 2021 uppgick den projektfinansieringen till 3,7 miljoner 
SEK. I omvärldsanalysen framkommer det att projektet har vuxit i omfattning sedan det 
initierades. Det som startade som ett pilotprojekt 2018 handlade framför allt om att testa en 
samverkansform för ledarbetet tillsammans med de 11 kommuner som ingår i nätverket 
”Ett samlat Bohuslän”. Arbetet innefattade då framför allt Bohusleden och Kuststigen. 
Projektfinansieringen från Västra Götalandsregionen bestod då av 2 miljoner SEK/ år och 
täckte förutom fasta kostnader i form av bil, material osv. lönekostnader för två heltids-
tjänster: en projektledare och en person som ansvarade för den fysiska utvecklingen. 

Såväl omfattning som budget för projektet har sedan vuxit. Från 2 miljoner per år de första 
två åren till 3,7 miljoner per år de senaste två åren. Idag omfattar arbetet tio vandringsleder 
och tre cykelleder. Organisationen består av fyra heltidsanställda med kompetens inom 
GIS, kommunikation, projektledning och fysisk ledutveckling och samarbetet omfatta 35 
kommuner. Ledorganisationen har även möjlighet att plocka in kompetens från Västkust-
stiftelsens reservatförvaltare i de delar av lederna som går genom Västkuststiftelsens reser-
vat.  

Under hösten 2022 fattades det beslut om att projektfinansieringen från Västra Götalands-
regionen ska övergå i ett mer långsiktigt verksamhetsbidrag från regionala utvecklings-
nämnden. Detta har förordats från flera håll för att skapa en mer stabil och långsiktig finan-
sieringsform för organisationen.  

HALLAND 

Halland är vid tiden för denna utredning inne i ett utvecklingsarbete som till viss del liknar 
det som sker i Jönköpings län. Det diskuteras just nu hur det arbete som planeras med att 
utveckla en ny, kustnära Hallandsled ska organiseras och finansieras. Men även hur arbetet 
med befintlig Hallandsled ska organiseras framöver. I diskussionerna har behovet av en 
tydligare regional ledsamordnare kommit upp, och finansiering av densamma.  

Idag finansierar Region Halland en ledstrateg som har dialog med respektive ledansvariga 
ute i kommunerna. Region Halland har nyligen beviljats drygt 2,8 miljoner från Tillväxtver-
ket för att dels uppdatera befintlig Hallandsled, dels utveckla den kustnära Hallandsleden.6 
Pengarna kommer användas för fysiskt utvecklingsarbete med leden.  

Det har i dagsläget tagits fram en avsiktsförklaring vars syfte är att samtliga berörda samar-
betsparter i Halland, det vill säga Region Halland, fem kommuner och Länsstyrelsen, ska 
ges möjlighet att gemensamt uttala sitt stöd för att finansiera en framtida organisation och 
samverkansmodell. Förslaget bygger på att varje kommun ansvarar för drift och skötsel av 
respektive ledavsnitt. Finansieringen av ledsamordnarens arbetsuppgifter delas mellan kom-
muner och Region Halland till en årlig kostnad om maximalt 500 000 SEK. 

 

6 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/nyheter-for-turism-och-besoksnaring/nyheter/2022-07-01-

nio-projekt-beviljas-stod-for-att-utveckla-leder.html  
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Möjliga organisations- och finansieringsmodeller 

för Smålandsleden 
I följande kapitel presenteras tre förslag på organisations- och finansieringsmodeller för or-
ganisation för etablering och drift av Smålandsleden. Förslagen bygger på den empiri som 
samlats in i samband med utredningen. Det betyder både att det kan finnas andra möjliga 
sätt att såväl organisera som finansiera arbetet på, samt att vart och ett av förslagen behö-
ver arbetas vidare med, samt undersökas närmare avseende till exempel juridiska förutsätt-
ningar innan något alternativ sjösätts i praktiken. Förslagen bör således betraktas som just 
förslag, som potentiellt kan kombineras med varandra, och utgöra underlag för en fortsatt 
diskussion kring Smålandsledens organisering.  

Förslag 1: Kommunal utveckling som ledsamordnare 

ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Det första förslaget bygger på att Kommunal utveckling, som redan idag påbörjat arbetet 
med att samordna kommuner i arbetet med Smålandsleden, får ett tydligt uppdrag från 
kommunerna att fungera som ledsamordnare för Smålandsleden. Kommunal utvecklings 
roll skulle likna Västkuststiftelsens roll i Västra Götaland, och innebära ansvar för såväl 
praktiska som strategiska utvecklingsfrågor och arbetsuppgifter runt leden.  

De 13 kommunerna skulle även fortsatt vara ledansvariga och ha ansvar för att utse ledför-
valtare för sina respektive delar av Smålandsleden. Ansvarsfördelningen mellan Kommunal 
utveckling och kommunerna beskrivs i Smålandsledens kvalitetsstandard och regleras ge-
nom skriftliga överenskommelser mellan Kommunal utveckling och kommunerna. 

Viktiga ledpartnerorgansiationer skulle till en början vara berörda sektioner och enheter på 
Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och Smålands turism. Samtliga dessa aktörer skulle 
med fördel kunna ingå i en strategi- eller styrgrupp för ledutvecklingsarbetet med ett tydligt 
uppdrag (och tid att avsätta) från sina respektive organisationer att jobba med etablering 
och förvaltning av Smålandsleden. De skulle också kunna ha mer praktiska funktioner i or-
ganisationen. Till exempel skulle Länsstyrelsens kunskaper kring praktisk skötsel av natur-
områden kunna ha en viktig betydelse, samt Smålands Turisms kunskaper om besöksnä-
ring, turistprodukter och marknadsföring. 

Ytterligare ledpartnerorgansiationer kan efter hand knytas till ledarbetet och till exempel ut-
göra en referensgrupp för ledutvecklingsarbetet. Sådana organisationer skulle till exempel 
kunna vara Svenska kyrkan, större markägare och representanter för ledutvecklingsarbete i 
Kronoberg och Kalmar län.  

FINANSIERING 

En viktig förutsättning för att detta förslag skulle innebära en utveckling/förändring jäm-
fört med den organisering som finns i dag är en mer omfattande och stabil finansiering. Ut-
redningen visar att ett ambitiöst ledutvecklingsarbete med ansvar för såväl praktiska som 
strategiska frågor till en början skulle omfatta cirka två heltidstjänster, inklusive eventuella 
fasta kostnader. I Västra Götaland inleddes ledutvecklingsarbetet med 11 kommuner och 
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två leder med en budget på 2 miljoner SEK/år. Detta skulle kunna vara ett riktmärke för 
en startfinansiering av ledutvecklingsarbetet.  

Utifrån att det är Kommunal utveckling som enligt förslaget fungerar som ensam ledsam-
ordnare skulle ledsamordningen ske genom det som inom Kommunal utveckling benämns 
som ett utvecklingspartnerskap, där kommunerna är långsiktiga finansiärer och aktiva 
ägare. Kommunerna skulle även vara ansvariga för att tillsätta personalresurserna. 

Kommunerna skulle även fortsatt vara ansvariga för att finansiera skötsel av den del av le-
den som går genom respektive kommun.  

Initieringen av ledorganisationen skulle kunna finansieras med projektmedel – antingen 
från berörda sektioner och enheter på Region Jönköpings län eller från extern aktör, till ex-
empel Tillväxtverket.  

FÖR- OCH NACKDELAR MED FÖRSLAGET 

Fördelar med förslaget skulle framför allt kunna vara att:  

• Startsträckan för att komma i gång med arbetet skulle vara kort, då Kommunal ut-
veckling redan är insatt och till viss del i gång med arbetet. 

• En organisation skulle ansvara för såväl strategiska som praktiska frågor. Detta kan 
bidra med en tydlighet gentemot andra aktörer.  

• Uppdraget skulle komma med en tydlig beställning från kommunerna som aktiva 
ägare och finansiärer, vilka utredningen visar är de absolut viktigaste aktörerna i det 
fortsatta arbetet med att etablera och utveckla Smålandsleden. 

Nackdelarna med förslaget skulle framför allt kunna vara att: 

• Hela den långsiktiga finansieringsbördan hamnar på kommunerna. Detta är en be-
tydande nackdel som i mångt och mycket försvårar ovan finansieringsförslag. 

• Allt ansvar hamnar på en aktör. Omvärldsanalysen visar att det kan finnas fördelar 
med ett dela upp ansvar mellan de strategiska och praktiska delarna. Dessa eventu-
ella fördelar uteblir.  

• Det kan innebära utmaningar att på sikt inkludera Kronoberg och Kalmar i organi-
sationsmodellen. 

Förslag 2: Delat ansvar för ledsamordning mellan Reg-

ional utveckling och kommunal utveckling 

ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING 

I förslag 2 tar Regional utveckling och kommunal utveckling ett delat ansvar för ledsam-
ordningsuppdraget. Ansvarsfördelningen skulle likna den mellan Region Skåne och Stiftel-
sen Skånska landskap och innebära att Regional utveckling tar ett ökat ansvar för det strate-
giska arbetet, och kommunal utveckling för det praktiska arbetet och den dagliga kontakten 
med kommunerna.  
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De 13 kommunerna skulle även fortsatt vara ledansvariga och ha ansvar för att utse ledför-
valtare för sina respektive delar av Smålandsleden. Ansvarsfördelningen mellan ledsam-
ordnarorganisationerna och kommunerna beskrivs i Smålandsledens kvalitetsstandard och 
regleras genom skriftliga överenskommelser dem emellan.  

Precis som för förslag 1 så skulle viktiga ledpartnerorgansiationer till en början vara övriga 
berörda sektioner och enheter på Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och Smålands tur-
ism. Samtliga dessa aktörer skulle med fördel kunna ingå i en strategi- eller styrgrupp för 
ledutvecklingsarbetet med ett tydligt uppdrag (och tid att avsätta) från sina respektive orga-
nisationer att jobba med etablering och förvaltning av Smålandsleden. De skulle också 
kunna ha mer praktiska funktioner i organisationen. Till exempel skulle Länsstyrelsens kun-
skaper kring praktisk skötsel av naturområden kunna ha en viktig betydelse, samt Smålands 
Turisms kunskaper om besöksnäring, turistprodukter och marknadsföring. 

Ytterligare ledpartnerorgansiationer kan efter hand knytas till ledarbetet och till exempel ut-
göra en referensgrupp för ledutvecklingsarbetet. Sådana organisationer skulle till exempel 
kunna vara Svenska kyrkan, större markägare och representanter för ledutvecklingsarbete i 
Kronoberg och Kalmar län. 

FINANSIERING 

Man kan tänka sig olika finansieringsformer för det organisationsförslag som beskrivs ovan. 
En lösning kan vara att regional utveckling, likt fallet i Skåne, tar kostnaden för hela organi-
sationen. Detta kan i sin tur ske antingen genom ett verksamhetsbidrag eller genom (i alla 
fall initialt) ett regionalt projekt.  

Ett annat alternativ kan vara att olika berörda sektioner och enheter i Region Jönköpings 
län tillsammans finansierar organisationen. Till exempel kan det handla om att sektion folk-
hälsa går in och medfinansierar organisationen utifrån de tydliga hälsoeffekter som kan på-
visas kopplat till utevistelse. Precis som ovan kan den regionala finansieringen ske genom 
ett verksamhetsbidrag eller genom (i alla fall initialt) ett regionalt projekt.  

Ett tredje finansieringsalternativ kan vara att Region Jönköpings län och kommunerna, ge-
nom kommunal utveckling, delar på finansieringen av organisationen. Denna lösning skulle 
likna den som föreslås för en framtida ledorganisation i Halland.  

I samtliga dessa alternativ skulle kommunerna även fortsatt vara ansvariga för att finansiera 
skötsel av den del av leden som går genom respektive kommun.  

Initieringen av ledorganisationen skulle kunna finansieras med projektmedel – antingen 
från berörda sektioner och enheter på Region Jönköpings län eller från extern aktör, till ex-
empel Tillväxtverket.  

FÖR- OCH NACKDELAR MED FÖRSLAGET 

Fördelar med förslaget skulle framför allt kunna vara att: 

• Startsträckan för att komma i gång med arbetet skulle vara kort, då såväl Regional 
utveckling som Kommunal utveckling redan är insatt och till viss del i gång med ar-
betet. 
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• Regional utveckling är ansvarig för och har ett intresse i flera av de områden som 
berörs av Smålandsledens utveckling. Deras ansvar för strategiska frågor skulle där-
med kunna bidra med den legitimitet som beskrivits som avgörande i utredningen. 

• Finansiering genom Region Jönköping (särskilt i form av ett verksamhetsbidrag) 
skulle kunna stå för den stabila och långsiktiga finansiering som eftersöks i utred-
ningen. 

Nackdelar med förslaget skulle framför allt kunna vara: 

• En 100 procentig finansiering från regionalt håll kan sänka känslan av ansvar och 
ägarskap hos kommunerna.  

• Ett delat ledsamordnaruppdrag kan bidra med otydlighet gentemot andra berörda 
aktörer.  

• Det kan innebära utmaningar att på sikt inkludera Kronoberg och Kalmar i organi-
sationsmodellen. 

Förslag 3: Nyskapad extern organisation som ledsam-

ordnare 

ORGANISATION- OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Det tredje förslaget liknar förslag 1 och 2, med den skillnaden att Kommunal utvecklings 
roll ersätts med en nyskapad extern organisation. Detta skulle till exempel kunna vara en 
förening (ekonomisk eller ideell) eller en stiftelse.  

Stiftelseformen används i såväl Skåne (Stiftelsen Skånska landskap) som Västra Götaland 
(Västkuststiftelsen). I Sörmland (som inte varit ett av studieobjekten i utredningen) används 
den ideella föreningsformen för att sköta och utveckla Sörmlandsleden7. I södra Årefjällen 
(som inte varit ett av studieobjekten i utredningen) återfinns exempel på ledutvecklingsar-
bete genom Södra Årefjällen ekonomisk förening. Föreningen verkar för hållbara fjällupp-
levelser i södra Årefjällen.8 

Det första delförslaget bygger på att en nyskapad extern organisation fungerar som ensam 
ledsamordnare för Smålandsleden. Organisationens roll skulle likna Västkuststiftelsens roll i 
Västra Götaland, och innebära ansvar för såväl praktiska som strategiska utvecklingsfrågor 
och arbetsuppgifter runt leden. 

Det andra delförslaget bygger på att den nyskapade externa organisationen och Regional 
utveckling tar ett delat ansvar för ledsamordningsuppdraget. Ansvarsfördelningen skulle 
likna den mellan Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap och innebära att Regional 
utveckling tar ansvar för det strategiska arbetet, och den nyskapade organisationen för det 
praktiska arbetet och den dagliga kontakten med kommunerna. 

 

7 https://www.sormlandsleden.se/om-foreningen/  

8 https://sodraarefjallen.se/om-oss/  
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Nedan presenteras grundläggande förutsättningar kring bildande och finansiering av de tre 
organisationstyperna stiftelse, ideell förening och ekonomisk förening. Det är WSP:s bild 
att förutsättningar att skapa och driva respektive organisationstyp behöver utredas vidare. 
Bland annat i relation till juridiska förutsättningar.  

STIFTELSE 

En stiftelse bildas genom att genomför två rättshandlingar, upprättar ett stiftelseförord-
nande och genomför en förmögenhetsdisposition i enlighet med förordnandet (1 kap. 2 § 
SL). 

Stiftelseförordnande skall innehålla en förklaring från stiftarens sida att aktören för ett be-
stämt ändamål vill skapa en varaktig och självständig förmögenhet. Det ska också framgå 
av förordnandet vilken egendom som stiftaren har för avsikt att skjuta till när stiftelsen bil-
das (prop. 1993/94:9 s. 50 f.). Förordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stifta-
ren eller stiftarna. Stiftaren kan även skriftligen befullmäktiga någon att på uppdrag bilda en 
stiftelse (prop. 1993/94:09 s 108). 

Förmögenhetsdisposition innebär att en egendom har avskilts från stiftarens förmögenhet 
och att någon åtagit sig att förvalta egendomen i enlighet med stiftelseförordnandet. En 
stiftelse kan ha egen styrelse eller anknuten förvaltning. Stiftelselagens krav på att förmö-
genheten måste vara avskild från stiftaren för att en stiftelse ska ha kommit till stånd är en 
väsentlig nyhet i förhållande till gamla tillsynslagen (se vidare prop. 1993/94:9 s. 107). 

IDEELL FÖRENING 

En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och namn. Vill 
man registrera sin förening måste man skriva stadgar och välja en styrelse. En ideell före-
ning har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. En ideell förening får inte ha 
till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verk-
samhet. En ideell förening är alltid öppen för nya medlemmar, som delar föreningens mål-
sättning. Dessa behöver inte bidra med en kapitalinsats, däremot är det vanligt att det tas ut 
en medlemsavgift.9 

Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att sköta och utveckla ca 100 mil natur- 
och kulturvandringsled i Sörmland. Genom att bli medlem i föreningen stödjer man arbetet 
med att hålla leden öppen och får samtidigt tillgång till detaljerade kartor över alla etapper. 
Cirka 200 av Föreningen Sörmlandsledens medlemmar arbetar aktivt och ideellt med att 
hålla leden öppen och i bra skick. Sörmlandsledens styrelse består av 14 poster.10 

 

9 https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform/ideell-forening  

10 https://www.sormlandsleden.se/om-foreningen/  
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EKONOMISK FÖRENING 

En ekonomisk förening bildas genom att tre eller flera fysiska eller juridiska personer blir 
sådana medlemmar i föreningen som inte är investerande medlemmar, antar stadgar för 
föreningen och väljer styrelse och minst en revisor. 

Södra Årefjällen ekonomisk förening bildades 2010 i samband med att den ideella före-
ningen Södra Årefjällens Turistförening lades ner. Skälet till ombildningen var att få en mer 
ändamålsenlig och kommersiellt gångbar organisation till stöd för turistverksamheten i 
Södra Årefjällen. Under senare år har föreningens inriktning och uppdrag förändrats. Från 
att vara en turistförening med huvuduppgift att utveckla och förvalta leder för sommar och 
vinterbruk, till att bli en bygdeutvecklingsförening med uppgift att utveckla hållbara fjäll-
upplevelser i Södra Årefjällen med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

FINANSIERING 

Finansieringsmodeller skulle behöva se olika ut beroende på vilken organisationsform som 

blir aktuell för den externa organisationen.  

För att starta en stiftelse behövs egendom som kan bestå av till exempel pengar, fastigheter 

eller aktier. Det är WSP:s förståelse att det idag inte finns någon mark, skog eller fastigheter 

i Jönköpings län som skulle kunna utgöra sådan egendom. Alltså behöver kapital komma in 

från annan håll. I enstaka intervjuer framkommer det att sådant kapital skulle kunna samlas 

in från berörda aktörer i samtliga tre län som är aktuella för långsiktig etablering och ut-

veckling av Smålandsleden. WSP har idag ingen uppfattning om i vilken omfattning detta är 

möjligt i praktiken. Detta är alltså en fråga som behöver undersökas vidare om stiftelsefor-

men blir aktuell.  

En ideell förening skulle, liknande den i Sörmland, finansieras genom medlemskap. En stor 

del av skötselarbetet kring Sörmlandsleden består i att Föreningen Sörmlandsledens med-

lemmar arbetar aktivt och ideellt med att hålla leden öppen och i bra skick. Utöver detta 

har föreningen kostnader för informationsmaterial, kartor, byggnadsmateriel, kansli med 

mera. För att finansiera detta får föreningen stöd av markägare och ekonomiskt bidrag från 

länsstyrelser, kommuner och företag.  

I en ekonomisk förening ska varje medlem betala en insats till föreningen och eventuellt en 

årlig medlemsavgift. I stadgarna ska det stå hur mycket medlemmarna ska betala. I stad-

garna kan det även finnas ett krav på en inträdesavgift. Medlemmarna är inte personligt an-

svariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen. Utveckl-

ingsarbetet som bedrivs av södra Årefjällens ekonomiska förening möjliggörs genom ideellt 

arbete och finansieras genom serviceavgifter från medlemmarna och genom samarbete med 

olika aktörer.  
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FÖR- OCH NACKDELAR MED FÖRSLAGET 

Fördelar med förslaget skulle framför allt kunna vara: 

• Organisationen skulle få en oberoende roll i relation till såväl regionala som lokala 
aktörer. 

• En extern organisation möjliggör ett mer begränsat uppdrag än om ledsamord-
ningen placeras i befintlig kommunal eller regional förvaltning. Detta skulle kunna 
innebära ett mer långsiktigt perspektiv där organisationens verksamhet inte riskerar 
att konkurreras ut av annan verksamhet. 

• Organisationen skulle kunna vara mer öppen för att inkludera Kronoberg och Kal-
mar än övriga förslag. 

• En extern organisation kan möjliggöra för extern finansiering från till exempel pri-
vata aktörer som vill bidra till länets friluftsliv (de juridiska aspekterna av detta bör 
dock undersökas närmare).  

Nackdelar med förslaget skulle framför allt kunna vara: 

• Startsträckan skulle bli längre än med tidigare förslag då det i dagsläget inte finns 
någon extern organisation på plats. 

• Kapital behöver samlas in för att starta upp en stiftelse. Stiftelserna i såväl Västra 
Götaland som Skåne bygger på ett skogs- och markinnehav som säkrat grundkapi-
tal i stiftelserna. Ett sådant markinnehav är inte nödvändigt för att starta en stiftelse, 
men avsaknad av det förutsätter att tillräckligt mycket startkapital kan samlas in på 
annat håll.  

• Erfarenheter från Skåne och Västra Götaland visar att Stiftelseformen ibland kan 
upplevas oflexibel då Stiftelsens verksamhet alltid ska förhålla sig till den stiftelseur-
kund som formulerats för stiftelsen. Detta gör till exempel att det rent formellt inte 
går att uppdra en stiftelse något, utan Stiftelsens styrelse beslutar själv inriktning på 
verksamheten.  

• Den externa organisationen skulle från start inte vara känd hos berörda aktörer. 
Detta skulle kunna försvåra ett initialt förankringsarbete.  
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Kap. 7 Rekommendationer för arbetet 

framåt 
I följande kapitel presenteras WSP:s rekommendationer för arbetet framåt. Rekommendat-
ionerna baseras på vad som framkommit i utredningens olika delar. 

Rätt egenskaper hos en organisation är viktigare 

än organisationsformen i sig 
En viktig slutsats från utredningen är att rätt egenskaper hos en framtida organisation är 
viktigare än vilken organisationsform man väljer för arbetet. Det är därför WSP:s rekom-
mendation att tid läggs på att analysera och diskutera vilka egenskaper man söker, samt 
vilka aktörer som besitter dessa innan beslut fattas om organisationsform. Bland annat med 
föreliggande utredning som underlag. Vidare menar WSP att organisationsformen i sig, 
framför allt om ett framtida beslut landar i en extern organisation, bör utredas vidare. Inte 
minst utifrån juridiska aspekter.  

Berörda aktörer bör vara överens om  

organisationens syfte och funktion innan arbetet 

med att etablera organisation tas vidare 
En ytterligare slutsats från utredningen är vikten av att tala med en gemensam röst i det 
fortsatta arbetet med att utveckla en organisation för etablering och utveckling av Små-
landsleden. Det är WSP:s bild att arbete och ambition kring Smålandsleden idag är relativt 
välförankrat på tjänstepersonnivå i såväl kommuner som i Region Jönköpings län. Däremot 
behöver arbetet förankras och ”säljas in” på politisk nivå.  

Det är därför WSP:s rekommendation att samla berörda aktörer och säkra att man är över-
ens om en framtida organisations syfte och funktion innan arbetet med att etablera en ge-
mensam organisation tas vidare.  

Förankring är A och O i uppstarten av arbetet 
Att förankra väl är a och o i ett implementeringsarbete. I arbetet med att utveckla en orga-
nisation för etablering och drift av Smålandsleden handlar det dels om att förankra arbetet 
och dess potentiella fördelar hos potentiella finansiärer (politiker i kommun och region), 
dels på tjänstepersonnivå i framför allt kommunerna. Erfarenheter från omvärldsanalysen 
visar att just förankring är något andra organisationer hade velat jobba mer systematiskt 
med från start om de hade fått börja om från början. Projektledaren för ledutvecklingspro-
jektet hos Västkuststiftelsen beskriver: 

Hade vi gjort allt mer välplanerat och systematiskt från början, då kanske vi skulle gått via kultur- och 
fritidschefernas nätverk inom ett kommunalförbund till exempel. För att också kunna träffa många av 
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samma typ av funktion på samma gång. Nu blev erfarenheten att vi fick ha många möten för att förklara 
vad vi ville. 

Utredningen visar vidare att såväl intresse för, som kunskap om Smålandsleden varierar i 
Kronoberg och Kalmar län. I Kronoberg finns det en viss regional samordning kring ledut-
vecklingsarbetet som till viss del liknar den i Jönköpings län, medan man inte kommit lika 
långt med den regionala samordningen i Kalmar län. Detta indikerar att det finns ett för-
ankrings- och kommunikationsarbete kvar att göra innan fler län involveras i arbetet med 
Smålandsleden.  

Skapa en organisation som är öppen för att in-

kludera fler aktörer 
I utredningen framkommer det att det är av vikt att en framtida organisering av etablering 
och utveckling av Smålandsleden är öppen för att involvera fler aktörer löpande. Detta kan 
gälla flera av de ledpartnerorgansiationer som nämns i utredningen och inte minst möjlig-
heten att på sikt inkludera aktörer i Kalmar och Kronobergs län.  

En möjlighet som nämnts i samband med inkludering av Kalmar och Kronobergs län i ut-
redningen är att använda sig av så kallad avtalssamverkan. 11 Genom avtalssamverkan kan 
en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller 
en annan region. WSP menar att detta är en möjlig avtalsform att, i dialog med aktörer i 
Kalmar och Kronobergs län, utreda vidare framåt. 

Våga sätta i gång och låt starten utgöra gott 

exempel för fortsättningen 
Det vanligaste medskicket från studieobjekten i omvärldsanalysen är att ”våga sätta i gång” 
för att kunna visa för såväl finansiärer som andra berörda aktörer att det behövs en organi-
sation för etablering och utveckling av Smålandsleden. Om alla kommuner till exempel inte 
vill vara med från början kan arbetet sätta i gång med de kommuner som är mest drivna. 
Projektledaren för ledutvecklingsprojektet hos Västkuststiftelsen beskriver: 

Om man börjar från början måste det finnas ett erbjudande som känns attraktivt för kommunerna. Var-
för skulle de annars vilja göra något annat? Bygger på en vision om att vi vill skapa en led som är mycket 
bättre än idag och ett generöst erbjudande till kommunerna. Sen när man visar att arbetet skapar värde, då 
vill fler vara med.  

En start kan även fungera som inspiration för såväl Kalmar län som Kronobergs län i deras 
respektive arbete med att utveckla ledsamverkan och eventuellt ansluta sig till arbetet med 
Smålandsleden.  

 

 

11 https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/driftformer/avtalssamverkan.17186.html  
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Bilaga 1: Intervjupersoner 

Organisation Roll Intervjuperson 

Länsstyrelsen i Jönköpings län Friluftslivssamordnare och natur-
vårdshandläggare 

Anna Isaksson 

Länsstyrelsen Kronobergs län Samordnare friluftsliv, folkhälsa, 
besöksnäring 

Annika Bladh 

Region Jönköpings län Sektionschef Regional utveckling Ante Jankovic 

Pilgrimscentrum i Vadstena Pilgrimsutvecklare Eva Hagström 

Länsstyrelsen i Jönköpings län Enhetschef skötsel Eva Wallander 

Kalmar kommun Friluftsutvecklare Eva-Lena Larsdotter 

Friluftsfrämjandet Region Öst Regionsutvecklare Hans-Åke Antonsson 

Smålands turism VD Helene Berg  

Värnamo kommun Fritidschef Johan Arvidsson 

Gnosjö kommun Näringslivsutvecklare Johan Svedberg 

Visit Dalarna Affärsutvecklare med ansvar för 
Biking Dalarna 

Johan Ängström 

Destination Småland Projektledare Karin Nilsson 

Region Jönköpings län Projektledare för besöksnärings-
strategin 

Katrin Löwe 

Region Jönköpings län Folkhälsoutvecklare Lena Hedin 

Region Jönköpings län Utvecklingsledare, kommunal ut-
veckling 

Lisa Bergström 

Region Kronobergs län Samordnare för Smålands skogs- 
och trästrategier (Kronoberg, Kal-
mar och Jönköping) 

Magnus Hellgren 

Stiftelsen Skånska landskap Verksamhetsansvarig skåneleden Magnus Malm 

Västkuststiftelsen Projektledare ledutveckling Olof Wängborg 

Region Kalmar län Besöksnäringsstrateg Oskar Lind 

Länsstyrelsen Kalmar län Samordnare friluftsliv Per-Markus Jönsson 

Växjö kommun Projektledare Peter Lönn 

Region Skåne Utvecklingsstrateg vandring- och 
cykelleder 

Sofie Norrby 

Region Halland Strateg Staffan Johansson 

Vetlanda kommun Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson 
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Bilaga 2 - Referenslista 
Faskunger Johan (2020), Friluftslivets möjligheter - En kunskapssammanställning av friluftslivets 
nytta för individ och samhälle. 
 
Henningsson Karolina, Lindqvist Pär (2022), Utvärdering av Västkuststiftelsen, WSP Advisory  
 
Henningsson Karolina, Anna Clara Örtendahl (2022), Utvärdering av Stiftelsen Skånska land-
skap, WSP Advisory 
 
Region Jönköpings län, Regional utvecklingsstrategi 2020 – 2035. Region Jönköpings län, 2020. 
 
Region Skåne, Kvalitetsstandard Skåneleden, 2021-11-30. https://utveckling.skane.se/siteas-
sets/miljo_och_klimat/dokument/kvalitetsstandard-skaneleden.pdf (2022-10-19) 
 
Tourism in Skåne, Nationellt ramverk för vandringsleder – Kvalitetskriterier, Uppdaterad 2021-02-
19. https://tourisminskane.com/sv/projekt/nationellt-ramverk-for-vandringsleder (2022-
10-19) 
 
Västkuststiftelsen, Kvalitetsstandard – Hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder i 
Västsverige, Version 2021-04-22. https://herrljunga.se/down-
load/18.75372e90177cacd299137fe/1623832055888/Kvalitetsstandard%20Le-
der%20i%20V%C3%A4stsverige%202021-04-22.pdf (2022-10-19) 
 
 
Webbsidor 
 
Pilgrimsleder i Jönköping: https://www.svenskakyrkan.se/bankeryd/pilgrim (2022-10-19) 
 
Beviljat projektstöd från Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-
och-besoksnaring/nyheter-for-turism-och-besoksnaring/nyheter/2022-07-01-nio-projekt-
beviljas-stod-for-att-utveckla-leder.html (2022-10-19) 
 
Sörmlandsleden: https://www.sormlandsleden.se/om-foreningen/ (2022-10-19) 
 
Södra Årefjällens ekonomiska förening: https://sodraarefjallen.se/om-oss/ (2022-10-19) 
 
Verksamt.se: https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform/ideell-forening (2022-10-
19) 
 
Avtalssamverkan, SKR: https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/driftformer/avtals-
samverkan.17186.html (2022-10-19)
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 44  
 
Hemsändningsbidrag - Sävsjö kommun 
Diarienummer: RJL 2023/160 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Sävsjö kommun 45 300 kr i hemsändningsbidrag för 2022. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Eksjö, 
Vetlanda och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 
för 2022 och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för 
hemsändningen. 
Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut för 2022 är 
ca. 610 000 kronor, (föregående år ca. 708 000). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
• Ansökningar från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2023-02-24 RJL 2023/160 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

Hemsändningsbidrag - Sävsjö kommun 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar 

1. Sävsjö kommun 45 300 kr i hemsändningsbidrag för 2022. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel 

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Eksjö, Vetlanda 
och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader för 2022 och 
bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för hemsändningen. 
Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut för 2022 är ca.  
610 000 kronor, (föregående år ca. 708 000). 

Information i ärendet 
Enligt förordningen om stöd till kommersiell service kan hemsändningsbidrag 
lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror 
till hushåll. Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till 
varuförsörjning, det vill säga mat och andra dagligvaror. För de människor på 
landsbygden som inte bedöms ha möjlighet att ta sig till butik och handla själva 
kan kommunerna söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av varor.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
• Ansökningar från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslut skickas till 
Sävsjö kommun 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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jff Region
Jönköpings län

Ansökan med bilagor lämnas till:

Region Jönköpings län
Regional utveckling
Box 1024
551 11 Jönköping

Ansökan

Hemsändningsbidrag för kommersiell service

Dnr

�F�,�5�H�U���ÄJonk(å.

2023 -01- 16

91-)35)

Kommun

Sävsjö kommun /Utvecklingsavdelningen
Organisationsnummer

212000-0563

Postadress
Djurgårdsgatan 1

Postnummer och ort

576 80 Sävsjö

Kontaktperson

Esna Alic
Telefonnummer (även riktnummer)

0382-15231

E-post kontaktperson

esna.alic@saysjo.se

Kommunbeslut om kriterier för hemsändningsbidrag
bifogas.

Post eller bankgironummer

Bg 588-7062
JA e

Hemsändnin2 under bidra2såret 2022

Hemsändning har utförts med Antal
försändelser/
inköpsturer

Kommunens
bidrag per
försändelse/tur

Total kostnad

Handlarens eget fordon
(specificerade uppg. i bilaga 1) 604 150 kr 90 600

Lantbrevbärare
(specificerade uppg. i bilaga 2)

Inköpsturer/Annat (t.ex.
förening)
(specificerade uppg. i bilaga 3)

SUMMA: 90 600 kr

Sökt bidrag
Max 50 % av nettokostnaden I 45 300 kr

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga.
Detta beslut får enligt SFS 200:284,$ 4,1iinte överklaa4s.--

2023-01-13
Datum rskift av firrnatecknare

41,)
Namnförtydligande
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IL Region
Jönköpings län Ansökan

Hemsändningsbidrag fõr kommersiell service

Bilaga 1

Förteckning över butik som har fått kommunalt hemsändningsbidrag.

Bidragsåret: 2022

Namn på but ik
Antal

fiirsändelser:
Total

kostnad:

Affären Modahl, Modahl 1, 576 93 Rörvik 170 25 500

Thors Livs AB Hernköp Vrigstad, Torget 5, 576
Vrigstad

96 434 65 100

Summa: 604 90 600 kr
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4-2k-k

1 / 5 j

ornmun

Insändes till: Sävsjö kommun
Utvecklingsavdelningen

576 8o SÄVSJÖ

SAMMANDRAG FÖR UTBETALNING AV HEMSÄNDNINGSBIDRAG

Redovisningsperiod: Jon d e .2

A-6-KLivsmedelsbutik/firma: .. - CI re ísL c d 111 (

Adress: Mociahl 57-‘, 3 Rib u k
Telefon: 0382,— 202_5
Postgipo/Bankgiro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Antal hemsändningar: ________________x 150 kr = 25.500 kronor

Jag behöver redovisningsblankett _______st.

Jag behöver sammandragsblankett _______st.

Handlarens unders

Frick 41, GI( st465eirk-
Namnförtydligande

Fylls i av kommunen

Ans ar
•

Konto Verksanhet Belopp

10051 45199 22015 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �²
B talningsdag �*���D �Q �V�N�Q�L�Q �J�ã �D �W �W �H�V�W Besluts tt Sunm a

5-5VO :'i

Besöksadress Postadress Telefon Telefax Mejl

Djurgårdsgatan 1 5-576 80 SÄVSJÖ

Webbplats

+46 382 152 00 +46 382 152 10 kommun@saysjo.se www.saysjo.se424



2.2

Insändes fill: Sävsjö kommun
Utvecklingsavdelningen

576 So SÄVSJÖ

SAMMANDRAG FÖR UTBETALNING AV HEMSÄNDNINGSBIDRAG

Redovisningsperiod: 9-0”2,01, O i �² 4.0

Livsmedelsbutik/firma: -Hein klip Ve195404 -DON •8?›
Adress: TOrzy-k- 5-1-19q42 Vri,osta451

Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Postgiro/Bankgiro: 366 - kö'51
Antal hemsändningar: x 150 kr = OD .'e>nor

3LI
Jag behöver redovisningsblankett _______st.

Jag behöver sammandragsblankett _______st.

Handlarens underskrift

YUCtrian, M/tor
Namnförtydligande

Fylls i av kommunen

Ansvar Konto Verksanahet Belopp

10051 45199 22015 65 Joo
Betalrangsdag Granskningsattest B t t Smyrna

G51()));.--'

Besöksadress Postadress Telefon

Djurgårdsgatan 1. S-576 80 SÄVSJÖ +46 382 152 00

Telefax

+46 382 152 1.0

Mejl Webbplats

kommun@saysjo.se www.saysjo.se425
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 45  
 
Hemsändningsbidrag - Vetlanda kommun 
Diarienummer: RJL 2023/281 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Vetlanda kommun 386 175 kr i hemsändningsbidrag för 
2022. 

2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningarna om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, 
Vetlanda, Eksjö och Nässjö kommuner. Ansökningarna avser kommunens 
kostnader för 2022 och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna 
för hemsändningen.  
Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut i 
hemsändningsbidrag för 2022 är ca. 610 000 kronor, (föregående år  
ca 708 000 kr).  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
• Ansökningar från kommunerna  
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284). 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2023-02-24 RJL 2023/281 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

Hemsändningsbidrag - Vetlanda kommun 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar 

1. Vetlanda kommun 386 175 kr i hemsändningsbidrag för 2022. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningarna om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Vetlanda, 
Eksjö och Nässjö kommuner. Ansökningarna avser kommunens kostnader för 
2022 och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för hemsändningen.  
Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut i 
hemsändningsbidrag för 2022 är ca. 610 000 kronor, (föregående år  
ca 708 000 kr).  

Information i ärendet 
Enligt förordningen om stöd till kommersiell service kan hemsändningsbidrag 
lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror 
till hushåll. Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till 
varuförsörjning, det vill säga mat och andra dagligvaror. För de människor på 
landsbygden som inte bedöms ha möjlighet att ta sig till butik och handla själva 
kan kommunerna söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av 
dagligvaror. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
• Ansökningar från kommunerna  
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284). 

Beslut skickas till 
Vetlanda kommun 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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Region 
Jönköpings län 

Ansökan med bilagor skickas till: 

regional.utveckling(tvr jl.se 

Kommun 

v~~L,A._)~A 
Postadress 

~0.;>...,6 .0,, '\ 
Kontaktperson 

\'--\A-6 \...J '-' .s 3~s-:!..~~ 
E-post kontaktperson 

Ansökan 
Hemsändningsbidrag för kommersiell senrice 

Organisationsnummer 

2\ 2.ooO - O'S"+l 
Postnummer och ort 

~'-t 2 V~-.l~A 
Telefonnummer (även riktnummer) 

0'.5'63 - 9+(0+ 

~ - -...Jv , ,\3~s~.::-~.-r;z:;v~. ~...::!.. 
Kommunbeslut om kriterier för hemsändningsbidrag Post eller bankgironummer 
bifogas. 

2...e>q -7--SS-l JA 

H emsan nme un er 1 raesare .. d . d b"d 0 t 2022 
Hemsändning har utförts med Antal Kommunens Total kostnad 

försändelser/ bidrag per 
inköpsturer försändelse/tur 

Handlarens eget fordon 
(specificerade uppg. i bilaga 1) ~\½9 \S-0 +'.:12. 5D 
Lantbrevbärare 
( specificerade uppg. i bilaga 2) 

Inköpsturer/Annat (t.ex. 
förening) 
(specificerade uppg. i bilaga 3) 

SUMMA: 1--:i 23S-ö s-, ½ C\ \-S-D 
Sökt bidrag 

SB~\+~ Max 50 % av nettokostnaden 

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. 
Detta beslut får enligt SFS 2000:284 § 41 inte överklagas. 

Datum 

430



Region 
Jönköpings län Ansökan 

Hemsändningsbidrag för kommersiell senrice 

Bilaga 1 

Förteckning över butik som har fått kommunalt hemsändningsbidrag. 

Bidragsåret: 2022 

Antal 
Namn på butik försändelser: 

On~")A S'-10 

?u, ,-3-S \C\36 

\5:i;)~V'\-"\~~ ""-~ s.~~~64 S-01-

uv~ \o2.S 

·'<'.'.'.'...-o~.s'-''""'~ ~u. b~ 

. IL.v•--'-'S~o~S. e2S 

C..oo? ~,,c: ... "'l:,. ,.;;;;;ss~~ 2. '-1 <o 

Summa: 51'-c<=t 

Bilaga 2 

Total 
kostnad: 

<2>,coo 

2-ctc½oc::> 

4--C:.ö.SO 

\S-s ":l.sn 

\0.2.0IO 

\°2...s+-SO 

5:\-2.oea 

+1--2.. ~-sn 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 46  
 
Hemsändningsbidrag - Eksjö kommun 
Diarienummer: RJL 2023/297 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Eksjö kommun 121 020 kr i hemsändningsbidrag för 2022. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningarna om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Eksjö, 
Vetlanda och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 
för 2022 och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för 
hemsändningen. Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län 
betalar ut i hemsändningsbidrag för 2022 är ca. 610 000 kr (föregående år 
ca.708 000 kronor). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
• Ansökningar från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2023-02-24 RJL 2023/297 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

Hemsändningsbidrag - Eksjö kommun 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar 

1. Eksjö kommun 121 020 kr i hemsändningsbidrag för 2022. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningarna om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Eksjö, 
Vetlanda och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader för 
2022 och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för hemsändningen. 
Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut i 
hemsändningsbidrag för 2022 är ca. 610 000 kr (föregående år ca.708 000 
kronor). 

Information i ärendet 
Enligt förordningen om stöd till kommersiell service kan hemsändningsbidrag 
lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror 
till hushåll. Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till 
varuförsörjning, det vill säga mat och andra dagligvaror. För de människor på 
landsbygden som inte bedöms ha möjlighet att ta sig till butik och handla själva 
kan kommunerna söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av 
dagligvaror.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
• Ansökningar från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslut skickas till 
Eksjö kommun 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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tiJar Region
r Jönköpings län

Ansökan med bilagor skickas till:

regional.utveckling(å rjl.se

Ansökan

Hemsändningsbidrag för kommersiell service

Jönkpings lån

223 -01- 2 6

Kommun ,----- Organisationsnummer

17-6 0 ²a2 0Postadress .57Ö

Postnummer och ort
,-._ "I

4. 5 - i4'  ' ° 0 4.

Kontaktperson

j-n
Telefonnummer (även riktnummkr)

E-post kontaktperson

j al/ e G ‡ reJC4111 L¼ t 1 6 , j
Kommäbeslut om kriterier för hemsändningsgidrag
bifogas. i  / ,, 4

-PesteRef bankgironummer

S-cr i 5 -JA ‡ i t ,i r--- t= 7> a.-44,(J1-4.--1)

Hemsändnine under bidraesåret 2022
Hemsändning har utförts med Antal

försändelser/
inköpsturer

Kommunens
bidrag per
försändelse/tur

Total kostnad

Handlarens eget fordon
(specificerade uppg. i bilaga 1) 2 / / 6/-- D 22/201/1)
Lantbrevbärare
(specificerade uppg. i bilaga 2)

Inköpsturer/Annat (t.ex.
förening)
(specificerade uppg. i bilaga 3)

SUMMA:

Sökt bidrag
Max 50 % av nettokostnaden if t.g / 0; ()

Undertecknad försäkrar art de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga.
Detta beslut får enligt SFS 2000:284 § 41 inte ~laps.

2.3M1,4
Datum Underskrift av firmatec1na-17 Namnförtydligande
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jff Region
Jönköpings län Ansökan

Hemsändningsbidrag för kommersiell service

Förteckning över lantbrevbärarlinjer som har fått kommunalt hemsändningsbidrag.

Bidragsåret: 2022

Linjebeteckning
Antal

försändelser:
Total
kostnad:

37/14rC

/c). c2Ariri / 9 11-1

Summa:

Bilaga 3
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 47  
 
Hemsändningsbidrag - Nässjö kommun 
Diarienummer: RJL 2023/679 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Nässjö kommun 57 100 kr i hemsändningsbidrag för 2022. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Eksjö, 
Vetlanda och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader 
för 2022 och bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för 
hemsändningen. 
Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut för 2022 är 
ca 610 000 kronor, (föregående år ca. 708 000). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
• Ansökningar från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2023-02-24 RJL 2023/679 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

Hemsändningsbidrag - Nässjö kommun 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar 

1. Nässjö kommun 57 100 kr i hemsändningsbidrag för 2022. 
2. Finansiering sker ur anslaget för 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Sävsjö, Eksjö, Vetlanda 
och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader för 2022 och 
bidraget kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för hemsändningen. 
Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut för 2022 är ca  
610 000 kronor, (föregående år ca. 708 000). 

Information i ärendet 
Enligt förordningen om stöd till kommersiell service kan hemsändningsbidrag 
lämnas till kommuner, som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror 
till hushåll. Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till 
varuförsörjning, det vill säga mat och andra dagligvaror. För de människor på 
landsbygden som inte bedöms ha möjlighet att ta sig till butik och handla själva 
kan kommunerna söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av varor.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-24 
• Ansökningar från kommunerna 
• Regler om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) 

Beslut skickas till 
Nässjö kommun 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 49  
 
Remiss - Nytt system för statsbidrag till 
studieförbundens verksamhet 
Diarienummer: RJL 2022/3361 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Folkbildningsrådet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag från Folkbildningsrådet, som innebär att statsbidraget till 
studieförbund ska fördelas enligt en sammanvägd helhetsbedömning, där 
kvalitetsindikatorer utgör ett viktigt inslag i fördelningsmodellen. Region 
Jönköpings län tillstyrker principiellt Folkbildningsrådets förslag till en ny 
fördelningsmodell, men vill att Folkbildningsrådet i dialog och förankring 
med studieförbunden ytterligare preciserar hur den nya 
kvalitetsbedömningsmodellen ska utformas och hanteras långsiktigt. Region 
Jönköpings län är inte beredd att omfattande utöka den egna administrativa 
insatsen för den regionala bidragsfördelningen till studieförbundsdistrikt om 
en ny nationell fördelningsmodell införs. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2023-03-29. 
• Förslag till yttrande: Nytt system för statsbidrag till 

studieförbundens verksamhet. 
• Remiss: Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet 

(Folkbildningsrådet, 2022-12-15). 
• Remisskrivelse angående förslag till nytt bidragssystem för 

studieförbunden (Folkbildningsrådet, 2022-12-15). 
• Förslag: Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden 

(Folkbildningsrådet). 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(3) 

 2023-03-29 RJL 2022/3361 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attrakti-
vitet 

Remiss - Förslag till nytt bidragssystem 
för studieförbunden 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Folkbildningsrådet. 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag från 
Folkbildningsrådet, som innebär att statsbidraget till studieförbund ska fördelas 
enligt en sammanvägd helhetsbedömning, där kvalitetsindikatorer utgör ett viktigt 
inslag i fördelningsmodellen. Region Jönköpings län tillstyrker principiellt Folk-
bildningsrådets förslag till en ny fördelningsmodell, men vill att Folkbildningsrå-
det i dialog och förankring med studieförbunden ytterligare preciserar hur den nya 
kvalitetsbedömningsmodellen ska utformas och hanteras långsiktigt. Region Jön-
köpings län är inte beredd att omfattande utöka den egna administrativa insatsen 
för den regionala bidragsfördelningen till studieförbundsdistrikt om en ny natio-
nell fördelningsmodell införs. 
 

Information i ärendet 
Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieför-
bundens verksamhet. Ett förslag till nytt bidragssystem har utarbetats och skickats 
ut på remiss. Region Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna ett remissvar. 
 
Folkbildningsrådets förslag innebär att bidraget ska fördelas enligt ett kvalitetsbe-
dömningssystem. Hittills har fördelningen av statsbidraget byggt på statistik från 
tidigare genomförd verksamhet (volymrelaterat), vilket innebär att Folkbildnings-
rådet nyttjat statistik över tidigare genomförd verksamhet som underlag för beräk-
ningen av bidrag. Nu gällande modell innehåller organisationsbidrag, tillgänglig-
hetsbidrag och verksamhetsbidrag, vart och ett med egna fördelningsgrunder. De 
rörliga måtten omfattar studietimmar, arrangemang, unika deltagare, deltagare 
med förstärkta insatser och kortutbildade. Ett par mindre belopp är fasta och lika 
för alla studieförbund. Beräkningsunderlaget hämtas från år 1–3 och betalas ut år 
5.  
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Nuvarande fördelningsmodell av statsbidraget har kritiserats för att leda till vo-
lymjakt. En del verksamhet har bedrivits i marginalen till vad som kan anses vara 
god folkbildning. Folkbildningsrådet anger också att det har funnits brister i kon-
trollen, vilket lett till att det förekommit fel och oegentligheter. Studieförbunden 
har även fått kritik för att inte nå en tillräcklig bredd av befolkningen och inte hel-
ler i tillräckligt hög utsträckning kortutbildade, samt att deras unika ideologiska 
profiler med tiden tonats ner. Det nya förslaget innebär skärpta villkor, bland an-
nat om studieförbundets ansvar vid samverkan och för kostnadsersättningar till 
samverkansparter. Målet med en ny fördelningsmodell är att ett mer kvalitetsin-
riktat bidragssystem ska råda bot på dessa brister. 

Enligt Folkbildningsrådet är det en stor och angelägen reform. För första gången 
kommer statsbidraget att fördelas utifrån kvalitetskriterier och de olika studieför-
bundens egna målsättningar. Målet är att ett nytt system med bidrag i treårsperio-
der för första gången ska gälla mellan åren 2025 – 2027. 
 
Förslaget bygger på de intentioner om målstyrning som uttrycktes i samband med 
folkbildningsreformen 1991, då Folkbildningsrådet också bildades, och på tidigare 
rekommendationer från Riksrevisionen om att Folkbildningsrådet aktivt ska sti-
mulera folkbildningens styrning mot mål och kvalitet. 

Folkbildningsrådets uppgift blir att bedöma studieförbundens eget målarbete, kon-
trollera att de följer statsbidragsvillkoren, samt att följa upp och utvärdera verk-
samheten. Utvärderingarna kommer att bidra till ökad kunskap om folkbildningen, 
dess effekter och värde för deltagare och samhälle. En bedömarpanel ska värdera 
kvaliteten i studieförbundens verksamhet med hjälp av bland annat indikatorer 
och ge Folkbildningsrådet förslag till bidragsandelar. Bedömningen av de olika 
kriterierna ska göras i en tregradig skala: 

• Mycket hög kvalitet eller potential att nå mycket hög kvalitet. 
• Hög kvalitet eller potential att nå hög kvalitet. 
• Delvis utvecklad kvalitet. 

Bidragsandelarna tilldelas i treårsperioder. Det nya systemet ger sanktionsmöjlig-
heter i form av minskat bidrag vid felaktig hantering av statsbidraget. 

Remissen ska besvaras senast den 31 mars 2023. 

 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2023-03-29. 
• Förslag till yttrande: Nytt system för statsbidrag till studieförbundens 

verksamhet. 
• Remiss: Nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet 

(Folkbildningsrådet, 2022-12-15). 
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• Remisskrivelse angående förslag till nytt bidragssystem för studieförbun-
den (Folkbildningsrådet, 2022-12-15). 

• Förslag: Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden (Folkbildningsrå-
det). 
 

Beslut skickas till 
Folkbildningsrådet 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef Näringsliv och kompe-
tensförsörjning 

 

443



YTTRANDE 1(7) 

 2023-03-29 RJL 2022/3361 

  

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

  

                      
                      

Folkbildningsrådet 
      
            
 

Yttrande - Nytt system för statsbidrag till 
studieförbundens verksamhet 
 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Nytt sy-
stem för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. 
 

Sammanfattning 
• Region Jönköpings län tillstyrker principiellt Folkbildningsrådets förslag 

till en ny fördelningsmodell för statsbidraget till studieförbunden, vilket 
innebär att bidraget ska fördelas enligt ett kvalitetsbedömningssystem. 
 

• Även om Region Jönköpings län står bakom principen att fördela statsbi-
draget utifrån kvalitetsbedömning är det svårt att oreserverat ställa sig 
bakom Folkbildningsrådets nu liggande förslag. Innan det sjösätts krävs 
ytterligare preciseringar av hur bedömningsarbetet ska utföras och utifrån 
vilka premisser, samt hur ett nytt fördelningssystem ska vårdas långsiktigt. 
 

• Kvalitetsbedömningen måste vara förankrad och accepterad av studieför-
bunden samt utgöra en sammanvägd helhetsbedömning, där kvalitetsindi-
katorer utgör ett viktigt inslag i fördelningsmodellen. 
 

• Region Jönköpings län tillstyrker att Folkbildningsrådet beslutar om bi-
dragsandelar för treårsperioder. 
 

• Den nya föreslagna verksamhetsformen ”Studiecirkel i kursform” kommer 
att tydliggöra och stärka studieförbundens roll i det regionala kompetens-
försörjningsarbetet. 
 

• Kulturprogram på en institution ska kunna rapporteras. 
 

• Region Jönköpings län är inte beredd att utöka den egna administrativa in-
satsen om en ny fördelningsmodell införs. 
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• Avsnittet ”Verksamhetens kvaliteter” bör också ange att studieförbunden 
ska arbeta med en hållbar grön samhällsutveckling samt att studieförbun-
den kan vara aktiva aktörer i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.  

 
 

Synpunkter på förslaget 
 
 
Tillstyrker en ny fördelningsmodell av statsbidraget  
 
Region Jönköpings län bejakar att en ny fördelningsmodell av statsbidraget foku-
serar på styrning mot mål och kvalitet. Det finns en förväntan på att en fri och fri-
villig studieförbundsverksamhet ska leda till att statens motiv för att stödja den 
uppnås, vilket anges i de fyra syftena i folkbildningspropositionen (prop. 
2013/14:172)1. Region Jönköpings län tillstyrker därför i stort en ny fördelnings-
modell som bygger på en fri och oberoende folkbildning, där folkbildningsaktö-
rernas egna mål och prioriteringar utgör utgångspunkten för kvalitetsbedöm-
ningen.  
 
Region Jönköpings län vill betona vikten av att en ny fördelningsmodell utformas 
så att den kan verka långsiktigt. Det ger en ökad stabilitet för alla parter, så också 
för de regionala bidragsgivarna. Vi vill också poängtera vikten av att en ny fördel-
ningsmodell ger ökade incitament till att stärka folkbildningens samhällsrelevans, 
vilket kommer till uttryck i statens fyra syften för att stödja folkbildningen. Det är 
något som är angeläget för oss regionala utvecklingsaktörer och som öppnar för 
att folkbildningens olika organisationer kan bli viktiga samverkansparter i arbetet 
med att förverkliga de olika regionala utvecklingsstrategierna (RUS).    
 
Den föreslagna fördelningsmodellen flyttar fokus från volymjakt till en stärkt kva-
litativ folkbildningsverksamhet, vilket är önskvärt. Detta kräver, såsom Folkbild-
ningsrådet anger, att det skapas incitament för studieförbundens eget mål- och 
kvalitetsarbete. Det kräver också att Folkbildningsrådet utvecklar sitt arbete med 
att följa upp, utvärdera och bedöma studieförbundens kvalitativa målarbete. Vi 
förutsätter att det görs i nära samarbete med studieförbunden. Folkbildningsrådet 
skriver att det kan ske genom utbildningar, konferenser, utvärderingar och om-
världsanalyser. Region Jönköpings län ser gärna att detta förankringsarbete även 
involverar de regionala bidragsgivarna. Det kan inte nog poängteras att ett sådant 
arbete är nödvändigt för bidra till att en ny kvalitetsbedömningsmodell ska få stor 
legitimitet och acceptans. 
 

 
1 Syftet med statens stöd till folkbildningen är att  
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,  
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att 
delta i samhällsutvecklingen,  
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och  
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 
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Kvalitetsbedömning i ett helhetsperspektiv 
 
Region Jönköpings län delar Folkbildningsrådets bedömning att fördelningen av 
statsbidraget inte kan ske schablonmässigt utifrån kvalitetsindikatorer. Kvalitets-
bedömningen måste utgöra en sammanvägd helhetsbedömning, där kvalitetsindi-
katorer utgör ett viktigt inslag i fördelningsmodellen. Samtidigt anser Region Jön-
köpings län att verksamhetsvolymer är en del i den föreslagna helhetsbedöm-
ningen, men med införandet av kvalitetsindikatorer tillförs en nödvändig bedöm-
ning av om en god folkbildning med värde för deltagare och samhälle har upp-
nåtts. Region Jönköpings län menar därför att volymmått också har ett värde. Se-
dan kan det diskuteras vilka volymmått som ska användas. Begreppet ”unika del-
tagare” ska kanske uppvärderas, eftersom det ger en fingervisning om hur många 
personer som deltar i ett studieförbunds verksamhet. Volymstatistik säger ändock 
något om hur relevant ett studieförbund är i lokalsamhället. Dock måste volym-
mått vägas mot kvalitativa bedömningar. En rimlig slutsats är att volymstatistik 
utgör en av flera indikatorer, vilket finns med i presenterat förslag. Ett väl utveck-
lat mål- och kvalitetsrelaterat bidragssystem, som bygger på flera indikatorer, 
kommer att stärka studieförbundens folkbildningsverksamhet och leda till en 
bättre måluppfyllelse av statens syfte med stödet till folkbildningen. 
 
Däremot anser Region Jönköpings län att det inte framgår med tydlighet hur 
denna kvalitetsbedömning ska utföras. Folkbildningsrådet anger själva att det är 
en oprövad modell. Ur den aspekten är det därför svårt att oreserverat säga ja till 
Folkbildningens föreslagna modell. Även om Region Jönköpings län stöder prin-
cipen om en fördelning utifrån kvalitet, borde vi få mer klarhet i hur denna be-
dömning ska gå till i en konkret verklighet. Det framgår inte med tydlighet hur 
denna kvalitetsbedömning ska komma fram till godtagbara kvalitetsavvägningar 
samt hur det säkerställs att man uppnår ett rättvist fördelningssystem. Vidare anser 
vi att det inte framgår hur en bedömarpanel ska arbeta. Hur säkerställer man en 
kontinuitet och långsiktighet över tid när bidragsandelar ska fördelas i treårsperio-
der? Vidare skulle vi önska att det tydliggörs hur detta bedömararbete blir transpa-
rant och rättssäkert. Vi står dock bakom principen om att fördela statsbidrag uti-
från en kvalitetsbedömning, men innan ett nytt system sjösätts måste det tydliggö-
ras på ett mer utvecklat sätt hur denna bedömning ska gå till. Vi utgår från att 
denna kvalitetsbedömning processas fram i stor delaktighet mellan Folkbildnings-
rådet och alla studieförbund. Det krävs koncensus och förankring i alla organisa-
toriska led. Det är också viktigt att vi som regionala bidragsgivare blir delaktiga i 
den vidare processen så att vi kan känna förtroende för ett nytt fördelningssystem. 
 
Folkbildningsrådet anger i förslaget ett antal områden där det ska finnas indikato-
rer (7 områden). Det anges också att ”dessa områden kan utökas och förändras 
som en följd av studieförbundens kvalitetsutveckling”. I denna uppräkning saknar 
vi dock ett angeläget område. Med tanke på klimatutmaningen anser Region Jön-
köpings län att området ”hållbarhet” i dess tre dimensioner (ekonomisk, ekologisk 
och social) bör vara ett sådant område. Vi understryker också vikten av att dessa 
indikatorer tas fram i nära samarbete med studieförbunden. 
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Bidragsandelar i treårsperioder är bra 
  
Region Jönköpings län tillstyrker att Folkbildningsrådet beslutar om bidragsande-
lar för treårsperioder. Det stöder ett mer långsiktigt kvalitativt folkbildningsarbete. 
Vi tillstyrker också att underlag för Folkbildningsrådets beslut lämnas av en bedö-
marpanel. Det är viktigt att detta underlag innehåller flera olika parametrar såsom 
kvalitetsindikatorer, volymmått, uppföljningar och utvärderingar m. m. På så sätt 
kan en utvecklad bedömning ligga till grund för en rättvis fördelning av statsbi-
draget. Region Jönköpings län anser att ett sådant arbetssätt kommer att verka 
kvalitetsdrivande, minska fokus på volymjakt samt öka studieförbundens profile-
ringsarbete.  
 
Bedömarpanelen får en viktig roll i denna nya fördelningsmodell. Den bör vara 
sammansatt av personer med hög integritet och djup kunskap om folkbildningens 
mål och verksamhet. Bedömarpanelen bör även bestå av någon eller några med 
forskarkompetens. Det är viktigt att bedömarpanelen speglar mångfald och per-
spektiv. Däremot framgår det inte hur denna bedömarpanel ska tillsättas. Ska det 
ske genom en nomineringsprocess, eller är det Folkbildningsrådets styrelse som 
utser bedömarpanelen? 
 
Region Jönköpings län delar Folkbildningsrådets uppfattning att det finns en risk 
att nackdelarna med nuvarande fördelningssystem består om inte studieförbunden 
genomför den nya föreslagna fördelningsmodellen internt i sina organisationer. En 
följsamhet i alla organisationsled är därför en förutsättning för att ett nytt fördel-
ningssystem utifrån kvalitet ska vara hållbart långsiktigt. Härvidlag är det viktigt 
att det nya förslaget får en god förankring i alla studieförbund, samt att förslaget 
vidareutvecklas i en nära och god dialog. Region Jönköpings län ser gärna att vi 
som regioner involveras i denna dialog. 
 
Studiecirkel i kursform bör införas 
 
Region Jönköpings län välkomnar att Folkbildningsrådet föreslår att en ny verk-
samhetsform, ”Studiecirkel i kursform”, införs. Det kommer att möjliggöra en 
ökad och större flexibilitet för studieförbunden. Det är också bra att den verksam-
hetsformen riktar sig till kortutbildade eller de som står långt från arbetsmarkna-
den. Likaså välkomnar vi att validering anges som ett verktyg för att stärka delta-
garnas ställning på arbetsmarknaden. För oss som regionala utvecklingsaktörer 
(RUA) kommer denna nya verksamhetsform att möjliggöra ett ökat samarbete 
mellan regioner/kommuner och studieförbund. Region Jönköpings län arbetar för 
att tydliggöra studieförbundens roll i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 
Härvidlag är den nya verksamhetsformen ett välkommet inslag. 
 
 
 
Kulturprogram på en institution ska kunna rapporteras 
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Region Jönköpings län reser däremot frågetecken mot att det införs en begräns-
ning vad gäller kulturprogram på en institution. Enligt Folkbildningsrådets förslag 
ska alla kulturprogram vara publika. Det kan vi bejaka som ett övergripande vill-
kor, men det bör inte gälla kulturprogram som genomförs på olika institutioner. 
Just kulturprogram på exempelvis olika omsorgs- och vårdinstitutioner utgör myc-
ket värdefulla inslag för att nå de människor som inte kan besöka publika kul-
turarrangemang. För både regioner och kommuner som ansvarar för landets sjuk-
vårds- och omsorgsinstitutioner är just kulturarrangemang inom dessa institutioner 
viktiga kvalitativa inslag. Det ger många människor en reell möjlighet att få ta del 
av kultur i olika former. Om inte studieförbund ges möjlighet att rapportera kul-
turprogram inom vården är vi oroliga för att antalet kulturarrangemang på vård- 
och omsorgsinstitutioner kommer att minska drastiskt. Det vore en klar nackdel 
om kultur i vården begränsas. Kulturprogram inom vården utgör viktiga inklude-
rande och rehabiliterande verksamheter och studieförbunden är centrala möjliggö-
rare av sådana program. 
 
Regionen vill inte öka den egna administrationen 
 
Folkbildningsrådet skriver att ”den föreslagna fördelningsmodellen är svår att ge-
nomföra för kommunernas och regionernas bidragsgivning till studieförbunden 
utan kraftigt utökade administrativa insatser både för bidragsgivare och motta-
gare”2. Region Jönköpings län förstår värdet av att uppnå en följsamhet hos alla 
bidragsgivare, men vi vill som regional bidragsgivare betona att vi inte ser det 
som en realistisk möjlighet att utöka vår administrativa insats. Idag fördelar vi re-
gionens bidrag till studieförbund enligt en modell där 60 % bygger på statsbi-
dragsfördelningen till respektive studieförbundsdistrikt samt 35 % på volymande-
lar och 5 % på hållbarhetsarbete. Region Jönköpings län är naturligtvis beredda att 
diskutera en ny regional fördelningsmodell om Folkbildningsrådets nu föreslagna 
modell införs, men det kräver en mer ingående dialog och kunskap om vilka un-
derlag som Folkbildningsrådet kan delge oss som regioner. Vårt preliminära be-
sked är att vi inte är beredda att kraftigt utöka vår egen administrativa insats. En 
tänkbar modell för Region Jönköpings län är att fördela 80 % av regionbidraget 
till studieförbundsdistrikt i relativa andelar utifrån de statsbidrag som tillfaller re-
spektive studieförbundsdistrikt och resterande 20 % baserat på volymstatistik och 
hållbarhetsarbete i syfte att stärka följsamheten. Folkbildningsrådet skriver också 
att de har för avsikt att kunna presentera ”en uppsättning mätbara indikatorer som 
i kombination uttrycker eftersträvansvärda kvaliteter för studieförbundens verk-
samhet”3. Innan vi exakt vet vad detta i realiteten kommer att innebära kvarstår 
vår bedömning om den egna administrativa insatsen. Därtill undrar vi om denna 
leverans av indikatorer kommer att medföra ökade kostnader för Sveriges regioner 
genom fakturering från Folkbildningsrådet? Vi är dock beredda att införa en regi-
onal fördelningsmodell som är följsam mot det som införs på nationell nivå, men 
det får samtidigt inte medföra att vi måste bygga ut vår egen administrativa insats. 

 
2 Sid 9, Remisskrivelse angående förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden. 
3 Sid 9, Remisskrivelse angående förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden. 
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Region Jönköpings län bedömer att vi inte har kapacitet eller ambition att tillsätta 
egna regionala bedömarpaneler. 
 
Frågan om regioners följsamhet till en ny fördelningsmodell kräver en god dialog 
mellan Folkbildningsrådet och Sveriges Regioner. Generellt sett anser Region 
Jönköpings län att dialogen mellan Sveriges regioner och Folkbildningsrådet bör 
öka och systematiseras för att långsiktigt stärka folkbildningens viktiga roll i att 
förverkliga arbetet med de olika regionala utvecklingsstrategierna. 
 
Avsnitt 2 – Verksamhetens kvaliteter kan förtydligas 
 
Region Jönköpings län kan ställa sig bakom det som skrivs i Avsnitt 2, Verksam-
hetens kvaliteter, men skulle vilja göra två medskick. 
 
Alla Sveriges regioner har ett nationellt uppdrag att arbeta med regional kompe-
tensförsörjning. Uppdraget har ytterligare tydliggjorts genom en förnyad lagstift-
ning. Sedan 1 augusti 2022 ska regionerna enligt lag (2010:630) om regionalt ut-
vecklingsuppdrag ”fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetens-
försörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov 
inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt”. I detta regionala kompe-
tensförsörjningsuppdrag samverkar regionen med flera relevanta samarbetspart-
ners. Folkbildningens organisationer – studieförbund och folkhögskolor – utgör 
sådana viktiga samverkansparter för de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna. 
Region Jönköpings län anser att det nya förslaget till fördelningsmodell av statsbi-
draget till studieförbund ytterligare kan stärka detta samverkansarbete. I avsnitt 2 
relateras på ett bra sätt till studieförbundens delaktighet i samhälls- och kulturliv. 
Det skrivs om studieförbundens arbete för att höja studiemotivation och stärka 
kompetensutvecklingen. Validering nämns som en uppgift för att validera gene-
rella kompetenser. Det är något som ligger i linje med det nationella uppdraget att 
etablera hållbara regionala strukturer för validering, som Sveriges regioner nu ar-
betar med. Även kopplingen till studieförbundens arbete för att stärka de kultu-
rella och kreativa branscherna (KKB) omnämns. Region Jönköpings län vill där-
för göra ett medskick om att även relatera till att studieförbunden kan vara viktiga 
aktörer i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 
 
Region Jönköpings län vill också föreslå att avsnitt 2 poängterar vikten av att stu-
dieförbunden i all sin verksamhet beaktar perspektivet hållbar utveckling. Det 
skrivs om att jämställdhetsperspektivet ska vara integrerat i folkbildningsverksam-
heten och att alla former av diskriminering ska motverkas. Region Jönköpings län 
anser också att avsnittet ska ange vikten av att arbeta för samhällets hållbara om-
ställning och utveckling. 
 
 
I övriga delar tillstyrker Region Jönköpings län de förslag som Folkbildningsrådet 
lämnar i remisskrivelsen. 
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REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Kerstin Hammar 
Nämnden för arbetsmarknad,  
näringsliv och attraktivitet 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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Remisskrivelse angående förslag till nytt 
bidragssystem för studieförbunden 
 

 

 

Sammanfattning 
Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till 

studieförbundens verksamhet. Ett förslag till nytt bidragssystem har 

utarbetats. Det nya systemet föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Fördelningen av statsbidraget föreslås ske i ett 

kvalitetsbedömningssystem. Förslag finns även till ändring av några 

villkor – bland annat en ny form av studiecirkel och att kulturprogram 

ska vara offentliga. Förslag finns till skärpning av villkor som rör 

kostnadsersättning, revisor samt ansvar för verksamhet och pedagogik. 

Ett nytt system för statsbidrag till studieförbunden 
Förslaget till nytt system för fördelning av statsbidrag till verksamhet i 

studieförbunden innebär en stor och angelägen reform. För första 

gången kommer statsbidraget att fördelas med kvalitativa 

utgångspunkter. 

Bakgrund 
Folkbildningsrådet påbörjade i juni 2021 en översyn av bidragssystemet 

för studieförbund. I Folkbildningsrådets bidragssystem – ett 

kunskapsunderlag inför en översyn (september 2021)1 redogjordes för hur 

folkbildningens bidragsfrågor hanterats historiskt tillsammans med 

tidigare analyser och kritik av systemen från statliga utvärderingar, 

Riksrevisionen och Statskontoret. Ett utkast till fyra områden för 

fortsatt analys skissades: studieförbundens roller i civilsamhället, i 

kulturlivet och som anordnare av utbildning samt frågan om att kunna 

fördela medel efter kvalitet. Analysen av de fyra områdena presenterades 

i en rapport till Folkbildningsrådets styrelse (maj 2022). Därefter 

 
1 https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/publikationer-och-
remissvar/rapporter/rapporter-2022/folkbildningsradets-bidragssystem-ett-kunskapsunderlag-
infor-en-oversyn/ 
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utarbetades förslaget som Folkbildningsrådet i december 2022 beslutat 

ska sändas på remiss till och med 31 mars 2023. 

Nuvarande fördelningsmodell 
Nuvarande fördelningsmodell, liksom alla tidigare, använder sig av 

statistik över tidigare genomförd verksamhet som underlag för 

beräkningen av bidrag. Modellen innehåller organisationsbidrag, 

tillgänglighetsbidrag och verksamhetsbidrag, vart och ett med egna 

fördelningsgrunder. De rörliga måtten omfattar studietimmar, 

arrangemang, unika deltagare, deltagare med förstärkta insatser och 

kortutbildade. Ett par mindre belopp är fasta och lika för alla 

studieförbund. Beräkningsunderlaget hämtas från år 1–3 och betalas ut 

år 5. Uppföljningen söker eventuella brister och utvärderingen 

undersöker effekter på samhällsnivå. 

Förändringsbehov 
Tidigare och nuvarande fördelningsmodell har kritiserats för att leda till 

så kallad volymjakt, vilket kan beskrivas som en suboptimering av 

bidragssystemet för att bevaka och vinna nya bidragsandelar. 

Verksamhetsvolymen har växt, ofta i gråzoner, som inte självklart 

kunnat ses som god folkbildning, och med bristande kontroll, som lett 

till att det förekommit fel och oegentligheter. Trots incitament i form av 

gynnande kvantitativa bidragsvariabler når studieförbundens 

verksamhet inte i tillräckligt hög utsträckning kortutbildade. 

Mångfalden av deltagare är inte tillräckligt hög, exempelvis i 

kulturprogrammen. Studieförbundens profiler är inte tillräckligt tydliga, 

vilket återkommande uppmärksammats i statliga propositioner, där man 

också efterlyst ett fördelningssystem som bygger på värderande, 

kvalitativa element. 

Förslagets utgångspunkter och tänkta konsekvenser 
Det förslag till bidragsvillkor och fördelning av statsbidraget till 

studieförbundens verksamhet som nu föreligger återvänder till de 

intentioner om målstyrning som uttrycktes i samband med 

folkbildningsreformen 1991, då Folkbildningsrådet också bildades (prop. 

1990/91:82). Förväntningarna på bidragsfördelningen var följande. Den 

skulle ske utifrån en helhetssyn på folkbildningen och med internt 

förankrade kvalitetsbedömningar, med avsikt att skapa bättre 

förutsättningar för studieförbunden att nå de egna folkbildningsmålen. 

Vidare förutsattes att det skulle finnas kontinuerliga mål- och 

innehållsdiskussioner, som bygger på en fortlöpande lokal och central 
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uppföljning och utvärdering av folkbildningens kvalitet. Kvalitativa 

bedömningar skulle få konsekvenser för fortsatt verksamhet. 

Studieförbunden skulle arbeta efter egna prioriteringar, och inte syssla 

med volymjakt och anpassningsbeteenden. 

Kvardröjandet vid kvantitativa fördelningsmodeller var knappast det 

som reformen förväntades innebära. Dessa modeller har försvårat 

kvalitetsutvecklingen inom folkbildningen genom att intresset riktats 

mot verksamhet som är tillåten och inom reglernas ramar snarare än 

mot verksamhet som varit önskvärd. 

Kvalitetsbedömningsmodell 

Den nu föreslagna modellen bygger på ett förslag från Riksrevisionen i 

en tidigare rapport (RRV 1999:44). Förslaget var en rekommendation till 

Folkbildningsrådet att aktivt stimulera folkbildningens styrning mot mål 

och kvalitet. Modellen hämtar också inspiration från aktuella 

fördelningsmodeller inom kultur och forskning, där bedömning av 

kvalitet är självklara inslag. Den framtagna modellen är konstruerad 

unikt för folkbildningen och därmed oprövad. Målstyrning inom 

folkbildningsområdet måste anpassas efter folkbildningens krav på 

oberoende. Utgångspunkten måste därför vara en modell som bygger på 

folkbildningsaktörernas egna mål och prioriteringar – en fri och frivillig 

studieförbundsverksamhet förväntas leda till att statens motiv för att 

stödja den uppnås. Statens syften med bidraget ses som ett önskat 

resultat på nivån samhällseffekter, och inte som en styrning av 

studieförbunden som organisationer eller deras verksamhet vare sig till 

form eller innehåll. Att statens styrning främst ska ske genom de fyra 

syftena bekräftades i den senaste folkbildningspropositionen (prop. 

2013/14:172). 

Folkbildningsrådets uppgifter i styrmodellen blir att skapa incitament 

för och bedöma studieförbundens eget målarbete, att följa upp och 

utvärdera för att peka på behov av omprioriteringar samt att kontrollera 

att villkor efterlevs. För att göra den nya fördelningsmodellen rättvisa 

behöver Folkbildningsrådet dels genom utbildningar och konferenser 

utveckla målstyrningsmodellen, dels bedriva ett arbete med 

omvärldsanalys. Därtill behövs utvärderingar såväl av enskilda 

studieförbunds insatser som inom tematiska områden med direkt 

anknytning till fördelningsmodellen. Dessa utvärderingar förväntas 

bidra till kunskap om hur god folkbildning blir till, om folkbildningens 

effekter och om dess värde för deltagare och samhälle. 

453



4 (11) 

Mot bakgrund av folkbildningens oberoende ställning och de olikheter 

som anses vara grunden för folkbildningens genomslag i samhället kan 

fördelningen av statsbidraget inte ske schablonmässigt utifrån 

kvalitetsindikatorer. Sådana indikatorer är ett viktigt inslag i modellen 

men behöver ingå i en sammanvägd bedömning. 

Principer för förändringar av villkoren 

Generellt kan sägas att ett resursfördelningssystem baserat på 

redovisade verksamhetsvolymer ställer högre krav på precisa 

bidragsdefinitioner än ett mål- och kvalitetsrelaterat system. Det 

föreliggande förslaget till villkor innebär dock inte ett tillbakadragande 

av definitioner, minskad precision eller mindre av kontroll och 

uppföljning. 

Dispositionen av villkorsdokumentet är något förändrad och ett avsnitt 

har tillkommit – 2. Verksamhetens kvaliteter. Det är uppdelat på de 

huvudområden där studieförbunden bör verka. Vilket innehåll 

verksamheten ska ha styrs inte, utan avsnittet beskriver de kvaliteter 

studieförbundens folkbildningsverksamhet ska ha. Texten kommer att 

användas som en utgångspunkt såväl i bedömningsmodellen som i 

uppföljning och utvärdering. Texten får därmed en auktoritativ 

karaktär. Avsnittet avser att uttrycka en folkbildningssyn som delas av 

många. 

Vissa delar i nuvarande villkor har flyttats till avsnitt 2, såsom 

demokrativillkoren och villkoren om vad som ska karakterisera en 

studiecirkel. 

Förslagets innehåll med konsekvensanalys 

Kvalitetsbedömningsmodellen 

Kvalitetsbedömningsmodellen beskrivs i villkorsdokumentet utifrån vad 

bidragsmottagarna ska prestera i form av måldokument, 

verksamhetsåtagande, deltagande i dialoger med mera. Vid sidan av 

detta kommer det att behövas dels anvisningar till studieförbunden för 

de olika stegen i modellen, dels en intern manual för Folkbildningsrådets 

hantering. 

Statsbidraget föreslås tilldelas i form av bidragsandelar som beslutas av 

Folkbildningsrådet för treårsperioder. En bedömarpanel ger 

Folkbildningsrådet en rekommendation. Underlaget för bedömningen 

har flera delar, främst ett antal bedömningsområden och indikatorer i 

anslutning till dessa, och därtill uppföljningar och utvärderingar. 
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Den nya modellen ställer på ett helt nytt sätt studieförbundens egna mål 

i förgrunden. Konsekvenserna av förslaget är att det förväntas bli 

kvalitetsdrivande, minska volymjakt och öka profileringen av 

verksamheten. En konsekvens är fler möten och dialoger att delta i och 

en ökad administration hos studieförbunden. Det kan motverkas genom 

att antalet bedömningsvariabler och indikatorer begränsas till det 

nödvändiga. 

Bidragsfördelningen kommer att bli mer långsiktig men samtidigt 

mindre dynamisk genom att treårscykler används. En risk är att 

studieförbunden inte genomför modellen internt varigenom nackdelarna 

med nuvarande system kvarstår. 

Kvalitetsinriktade modeller ställer höga krav på legitimitet, integritet 

och handlingskraft såväl hos granskare som beslutsfattare. Åtgärder för 

att uppfylla dessa krav blir viktiga. Exempelvis behöver bedömnings- 

och kvalitetskriterier vara väl förankrade. 

Det går inte att utesluta suboptimeringsmöjligheter även i den nya 

fördelningsmodellen, men det är svårt att förutse. Det är angeläget att 

modellen inte gynnar dem som är bäst på att formulera underlagen. 

Eftersom incitamenten för att finna ny och bibehålla tidigare 

verksamhet, där den huvudsakliga avsikten varit att bibehålla eller öka 

bidragsandelar, tonas ner kraftigt i den nya fördelningsmodellen är den 

väntade konsekvensen att studieförbundens verksamhet minskar. Detta 

kan ses som en önskad effekt – att verksamhet som inte tillräckligt starkt 

relaterar till inriktning och profil fasas ut. Detta måste varje 

studieförbund bedöma. Legitimitet hos bidragsgivare behöver sökas för 

det rimliga i att verksamheten minskar men bidragsnivåerna 

upprätthålls. 

En generell konsekvens av det nya bidragssystemets inriktning på 

kvalitet kan vara ett minskat behov av villkorstolkning och mindre av 

motsättningar inom etik- och gränsdragningsarbetet. 

Villkoren 

Utöver redaktionella förändringar föreslås ett antal förändringar av 

villkoren: 

— Kravet på att lokalavdelningar ska vara juridiska personer tas 

bort.  

Folkbildningsförordningen anger att det ska finnas lokala 

studieförbundsavdelningar vars uppgift är att godkänna ledare. 
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Bedömningen är att dessa avdelningar kan ha samma funktion oavsett 

om de är egna juridiska personer eller inomorganisatoriska enheter. 

Konsekvensen är en ökad frihet för studieförbunden att organisera sig. 

Nuvarande krav innebär skattemässiga nackdelar. Att undvika ett så 

kallat demokratiskt underskott har varit ett argument för nuvarande 

krav – dock föreslås inga förändringar i den roll studieförbunden ska ha 

för att stärka och utveckla demokratin. Den lokala förankringen mätt i 

verksamhetens utbredning har hittills i begränsad grad påverkats av 

studieförbundens stegvisa minskning av antalet underliggande enheter. 

En tänkbar konsekvens av förslaget är att ökade skillnader i 

studieförbundens sätt att organisera sig medför svårigheter att bedöma 

deras verksamhet i den nya modellen. 

— Kravet på att studieförbundet ska vara en ideell förening tas bort. 

Denna förändring har redan skett genom Folkbildningsrådets beslut om 

riktlinjer för nya bidragsmottagare, där huvudmotivet är att 

folkbildningsförordningens skrivning om att syftet med verksamheten 

inte får vara kommersiellt anses vara tillräcklig bedömningsgrund. 

— Riktlinjerna för ny statsbidragsmottagare har införts i villkoren. 

De nuvarande riktlinjerna för att bli ny statsbidragsmottagare innehåller 

en blandning av villkor och anvisningar för Folkbildningsrådets 

hantering av ansökan. Villkoren för att bli ny bidragsmottagare och att 

redan vara det har ensats. 

— Studieförbundet ska ha en auktoriserad revisor. 

I nuvarande villkor anges ”godkänd eller auktoriserad revisor”. Den 

senaste tidens ökade krav på revisionsåtgärder inom studieförbunden 

gör det naturligt att skärpa kravet på vem som kan vara revisor. 

— Skrivningarna om studieförbundets ansvar för verksamheten och 

vid samverkan har skärpts och tydliggjorts. 

Det framgår nu tydligare än tidigare att studieförbundet har ett odelat 

ansvar för varje arrangemang, även om finansieringen av arrangemanget 

delas med annan part. Avgränsningar som gäller vad och hur mycket 

som kan genomföras tillsammans med en samverkanspart har 

textmässigt förts samman. 

— Villkoren för kostnadsersättningar har skärpts. 

Förslaget innebär en skärpning och ett förtydligande av vad som gäller 

för när och till vem ersättningar för utlägg kan göras. Villkoret kan 

uppfattas som en begränsning av studieförbundens frihet att stödja 
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verksamhet, men Riksrevisionens granskning visar att det behövs ett 

utökat reglemente kring kostnadsersättningar. 

— Ett avsnitt som rör ansvaret för pedagogik har tillkommit. Ett 

godkännande av cirkelledare ska inte bara handla om kompetens 

utan också om lämplighet. Studieförbundets roll för att säkra 

planmässighet tydliggörs och studieplaner kan knytas till 

studiecirklarna på olika sätt. 

Folkbildning har i hög grad pedagogiska kännetecken, och detta har lyfts 

fram dels i villkorsdokumentets avsnitt om Verksamhetens kvaliteter, 

dels under verksamhetsvillkoren. Godkännande av ledares lämplighet 

har sin betydelse i samband med demokrativillkoren. Förordningens 

krav på planmässighet läggs nu som ett ansvar hos studieförbundet, 

vilket är en förändring från tidigare då ansvaret främst legat på varje 

grupp (vilket det fortsätter att göra) medan studieförbundets roll varit 

att säkerställa att planen fanns. Detta innebär ett utökat pedagogiskt 

ansvar, samtidigt som det kan underlätta administrationen i verksamhet 

som bedrivs planmässigt på ett likartat sätt. 

— Verksamhetsformen Studiecirkel i kursform införs. 

Den nya verksamhetsformen är en variant av studiecirkeln. Den 

omfattas av alla studiecirkelns villkor, förutom att den ska bedrivas mer 

sammanhållet. Formen liknar på det sättet vad som är möjligt i 

folkhögskolornas kortkurser. En begränsning är att denna typ av 

studiecirkel ska vända sig till vissa målgrupper, en annan att 

deltagaravgifter inte får tas ut. Syftet är att ha en flexibel form för 

studieförbundens arbetsmarknadsinriktade verksamheter. Även 

validering ska rymmas. Konsekvensen kan bli att befintlig verksamhet 

flyttas till denna form med motivet att slippa studiecirkelns tidsregler, 

vilket kan vara ett problem om formen får en stark koppling till 

eventuella nya statliga arbetsmarknadsinsatser som värderas 

annorlunda än andra verksamheter. En risk med den nya formen är att 

det uppstår gränsdragningsproblem mot uppdragsverksamhet. 

— Kulturprogram ska vara publika och det ska inte föreskrivas vad 

de ska leda till. 

Förändringen innebär att kulturaktiviteter som är interna i en förening 

eller på en institution, där allmänheten inte är inbjuden eller inte kan 

bjudas in, inte får rapporteras som kulturprogram. Syftet är att medlen 

för kulturprogram främst ska användas för att öka delaktighet och 

mångfald genom att verksamheten är utåtriktad. Syftet är inte att 

begränsa kulturens roll inom folkbildningen. Interna kulturaktiveter kan 
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genomföras som studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet, 

vilket innebär att deltagarnas personuppgifter måste inhämtas – 

svårigheterna att göra det kan leda till att en del av nuvarande typer av 

kulturprogram försvinner. Förändringen innebär också att den 

statistiska serien för kulturprogram påverkas. En risk med förändringen 

är att interna arrangemang påstås vara publika genom en omvänd 

definition, det vill säga att det inte varit omöjligt för allmänheten att 

delta. 

Kulturen i folkbildningen har ett egenvärde. Därför finns det ingen 

anledning att påbjuda vad kulturprogrammen ska leda till. 

Formuleringen att kulturprogrammen ska ”ha en sådan utformning att 

det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke” är 

struken. 

— Studieförbunden kan samverka med varandra om ett 

kulturprogram. 

Samverkan mellan studieförbunden om kulturprogram vid stora och 

kostsamma evenemang förekommer redan idag, men endast ett 

studieförbund kan rapportera arrangemanget, vilket medför att de 

övriga studieförbundens användning av statsbidrag är svårt att koppla 

till ett arrangemang. Förändringen legitimerar samverkan. 

Konsekvensen blir att samma arrangemang rapporteras av flera 

studieförbund. Detta bör kunna lösas inom ramen för 

verksamhetsrapporteringen. 

Vad händer med bidrag för organisation, tillgänglighet 
och verksamhet? 
De tre nuvarande delarna av statsbidraget kommer inte att finnas kvar. 

Ett stöd för organisation får anses vara inbyggt i det samlade bidraget till 

varje studieförbund. Bedömning av studieförbundens organisatoriska 

förmåga kommer att ingå i kvalitetsbedömningsmodellen, vilket kan ses 

som en utökad sanktionsmöjlighet för Folkbildningsrådet genom att 

resultat av uppföljningar och kontroller vägs in. 

Studieförbunden har under ett par decennier aktivt arbetat med 

tillgänglighet, med stöd av en särskilda bidragsdel. Tillgängliggörandet 

av verksamheten för alla bör nu kunna ses som en självklar del av ett 

studieförbunds åtagande. Detta kommer att vara ett område som särskilt 

bedöms i fördelningsmodellen. En eller flera indikatorer ska användas 

och en pågående utredning kommer att ge stöd för vilka det bör vara. 

458



9 (11) 

Det kommer också att vara möjligt att ha tillgänglighet som en del i ett så 

kallat strategiskt profilområde. 

Verksamhetsstödet i nuvarande modell är helt byggt på kvantitativa 

variabler. I den nya modellen kommer ett samlat stöd att ges till 

studieförbundets hela verksamhetsåtagande utifrån en samlad 

bedömning.  

Intern fördelning av statsbidraget i studieförbunden 
För att den nya fördelningsmodellen ska få avsedda effekter måste den 

implementeras i alla led i studieförbunden. En risk är att det görs 

bristfälligt, för långsamt eller möter motstånd.  

Eftersom studieförbunden har olika organisation, storlek och rutiner för 

att fördela och följa upp statsbidragen blir det svårt att föreskriva en 

enda modell. Folkbildningsrådet bör ha stödjande aktiviteter vid 

igångsättningen av den nya modellen, och stimulera utbyte mellan 

studieförbunden i dessa frågor. 

I bedömningsmodellen kommer studieförbundens förmåga att bedriva 

kvalitetsarbetet, inkluderande profilering, att granskas och bedömas. 

Kommuners och regioners bidragsfördelning 
Den föreslagna fördelningsmodellen är svår att genomföra för 

kommunernas och regionernas bidragsgivning till studieförbunden utan 

kraftigt utökade administrativa insatser både för bidragsgivare och 

mottagare. Folkbildningsrådets avsikt är därför att för de kommuner och 

regioner som så önskar tillhandahålla kvalitetssäkrad lokal och regional 

statistik (korrigerad för eventuella felrapporteringar) samt en eller flera 

modeller för bidragsfördelning som nära ansluter till 

Folkbildningsrådets kvalitetsindikatorer. 

Utvärderingar av tidigare försök att göra statsbidragsfördelningen mer 

kvalitetsbetonad har fallit delvis på grund av att kommunernas bidrag 

fortsatt varit grundat på kvantitativa variabler, vilket ansetts stimulera 

en så kallad volymjakt. Syftet nu är att för kommuners och regioners 

bidragsgivning skapa en uppsättning mätbara indikatorer som i 

kombination uttrycker eftersträvansvärda kvaliteter för 

studieförbundens verksamhet. Indikatorerna kan vara både sådana som 

studieförbunden rapporterar och hämtade från andra statistiska källor. 

Verksamhetsstatistik kommer även att finnas tillgänglig på samma sätt 

som tidigare via SCB och med i stort sett samma variabler som tidigare. 
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Implementering av det nya bidragssystemet 
Den nya fördelningsmodellen kräver en hel del omställning såväl hos 

studieförbunden som på Folkbildningsrådet. Modellen bygger bland 

annat på dialoger om bedömningsområden och indikatorer. Det behöver 

göras en omvärldsanalys och framställas målbilder. Studieförbunden ska 

ta fram underlag för sina verksamhetsåtaganden. Bedömningspanelen 

ska rekryteras och den ska sedan få det underlag den behöver i form av 

rapporter, utvärderingar och statistik. Vissa delar i modellen kan behöva 

justeras inledningsvis. 

Merparten av dessa åtgärder kan ske under 2023, men inte alla. Det 

kommer att behövas en implementeringsperiod. Den kortaste tänkbara 

är att arbetet med att genomföra den nya modellen påbörjas i början av 

2023 (det vill säga redan innan beslutet om ny modell som väntas fattas i 

maj 2023) och landar i ett beslut om treåriga bidragsandelar i mitten av 

2024, att gälla för perioden 2025–2027. Det innebär att värden för 

statsbidraget behöver fastställas för 2024 års verksamhet utanför 

modellen. Vidare att Folkbildningsrådet kan säkerställa att tillräckliga 

resurser finns för en sådan tidsplan. Alternativt att ingångsvärden 

tillämpas för ytterligare ett år. Beslutet om detta behöver inte fattas 

förrän i slutet av 2023, då det är mer klart hur mycket som har hunnit 

genomföras. 

Ingångsvärden 
Folkbildningsrådet har fastställt ingångsvärden för statsbidraget i det 

fall den föreslagna modellen ska tillämpas. Vid ingången i en ny 

fördelningsmodell är det angeläget att ge tydliga och stabila 

förutsättningar för studieförbunden. Innan någon kvalitetsbedömning 

har gjorts finns inga grunder för en omfördelning mellan 

studieförbunden. 

På grund av studieförbundens olikartade svårigheter att genomföra 

verksamhet under pandemin ska ingångsvärdena fastställas utifrån 

bidragsandelar (och inte verksamhetsandelar) för åren 2019–2023. I 

beräkningen har fastställda återkrav av statsbidrag frånräknats. 

Remissfrågor 
Yttranden över förslaget lämnas senast 31 mars 2023 till 

info@folkbildningsradet.se. 

Utöver synpunkter på förslaget som helhet och dess delar önskar 

Folkbildningsrådet särskilt synpunkter på följande. 
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— Kvalitetsbedömningsmodellen: behov av komplettering eller 

ändring. 

— Avsnittet ”2. Verksamhetens kvaliteter” som godtagbar och 

allmänt accepterad beskrivning av kvaliteterna i 

studieförbundens folkbildningsverksamhet med förutsättning att 

tjäna som utgångspunkt såväl för fördelningsmodellen som för 

uppföljning och utvärdering. 

— Möjligheterna för studieförbunden att tillämpa 

fördelningsmodellen i hela organisationen. 

— Förslaget om att tillhandahålla underlag för kommunernas och 

regioners bidragsgivning (se denna remisskrivelse). 
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1 Folkbildningspolitiskt mål 

och förordning (2015:218) 

om statsbidrag till 

folkbildningen 

Det av riksdagen beslutade folkbildningspolitiska målet utgör tillsammans 

med förordningen om statsbidrag till folkbildningen statens styrning av 

statsbidraget till folkbildningen. Utöver målet och förordningen gäller de 

villkor som redovisas i övriga avsnitt i detta dokument och som beslutats av 

Folkbildningsrådet. 

1.1 Folkbildningspolitiskt mål 
Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin 

kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 

1.2 Förordning (2015:218) om statsbidrag till 

folkbildningen 
T.o.m. SFS 2020:737 

Inledande bestämmelser 

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till 

folkbildningen. 

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att 

   1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

   2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att 

påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 

samhällsutvecklingen, 

   3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i samhället, och 

   4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 
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Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. 

2 §   Folkhögskolor och studieförbund bedriver utbildnings-, bildnings- och 

kulturverksamhet. Studerandeorganisationer inom folkhögskolan bevakar 

de studerandes intressen. 

3 §   Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver utbildnings- och 

bildningsverksamhet. 

4 §   Folkbildningsrådet är en ideell organisation, där organisationer som 

företräder folkhögskolor och studieförbund är medlemmar. Enligt 

organisationens stadgar har Folkbildningsrådet i uppgift att sprida kunskap 

om folkbildningen och bevaka folkhögskolan som utbildningsform i 

utbildningssystemet. I dokument som antagits av organisationen ger 

Folkbildningsrådet anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen och 

intyg. 

Förutsättningar för statsbidrag 

5 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till folkhögskolor, 

studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. 

Folkbildningsrådet beslutar vilka som ska få statsbidrag och fördelar 

tillgängliga medel mellan dem. 

6 §   Statsbidrag enligt denna förordning får också lämnas till idrottens 

studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna beslutar vilka som ska få 

statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem. 

7 §   För att statsbidrag ska lämnas för en verksamhet ska verksamheten ha 

den inriktning som anges i 1 §. 

Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte. 

8 §   För att få statsbidrag ska folkhögskolor och studieförbund dessutom 

uppfylla de villkor som anges i 9–11 §§ respektive 12 §. 

Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor 

9 §   En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara 

gemensam för flera folkhögskolor. 

Folkhögskolan ska ha en ordning för hantering av studeranderättsliga 

frågor. Folkhögskolan ska även ha en ordning för att ta tillvara de 

studerandes intressen i övrigt. 
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10 §    Undervisningen ska vara avgiftsfri för de studerande. 

11 §    En folkhögskola ska anordna allmänna kurser främst avsedda för 

studerande som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Allmänna 

kurser ska årligen utgöra minst 15 procent av folkhögskolans verksamhet. 

Folkhögskolan ska för allmän kurs  

   1. ställa krav på resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på 

motsvarande utbildning inom grundskolan respektive gymnasieskolan, 

   2. utfärda intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå 

från folkhögskola till en studerande som efter genomförd allmän kurs på 

grundskolenivå bedöms kunna tillgodogöra sig studier på gymnasial nivå, 

och  

   3. utfärda intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå 

från folkhögskola till en studerande, som efter genomförd allmän kurs på 

gymnasial nivå uppnår de krav som ställs för grundläggande behörighet till 

högskolestudier enligt högskoleförordningen (1993:100) eller 

yrkeshögskolestudier enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. 

Till en plats på allmän kurs som finansieras med statsbidrag enligt denna 

förordning får folkhögskolan anta den som har fyllt 18 år eller ska fylla 18 

år under det kalenderår kursen börjar.  

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund 

12 §   Ett studieförbund ska ha en ansvarig styrelse. 

Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier 

ska utgöra basen för verksamheten. 

I varje studiecirkel eller kulturaktivitet ska det finnas en ledare som är 

godkänd av en lokal studieförbundsavdelning. 

Beslut om statsbidrag 

13 §   Beslut om statsbidrag ska innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de 

villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning. 

Uppföljning och redovisning 

14 §   Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska 

varje år lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen enligt de 

riktlinjer som regeringen meddelar. 

15 §   Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska 

kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de 
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syften som anges i 1 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska 

lämnas. 

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska, i 

enlighet med de riktlinjer som regeringen meddelar, lämna regeringen 

sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning 

som behövs för uppföljning och utvärdering. 

Folkbildningsrådet ska granska kvaliteten i utbildningen inom de allmänna 

kurserna och folkhögskolornas eget kvalitetsarbete när det gäller denna 

utbildning inklusive utfärdande av intyg. Kvalitetsgranskningen ska 

genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys. 

Återkrav 

16 §   Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna får 

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om 

   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har 

förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 

   2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats 

felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 

   3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller 

   4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts. 

Revision 

17 §   Staten ska ges möjlighet att utse en revisor i Folkbildningsrådet och 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Folkbildningsrådet och 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska ersätta staten för kostnaderna 

för denna revision. 

Behandling av känsliga personuppgifter 

17 a §   Bestämmelsen i 17 d § tillämpas vid behandling av personuppgifter 

hos studieförbund i den verksamhet som statsbidrag enligt denna 

förordning har beviljats för. 

17 b §   Bestämmelsen i 17 d § kompletterar Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. 
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Termer och uttryck i 17 d § har samma betydelse som i EU:s 

dataskyddsförordning. 

17 c §   Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till 

den lagen. 

17 d §   Sådana personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s 

dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) som avslöjar etniskt 

ursprung eller som rör hälsa får med stöd av artikel 9.2 g i samma 

förordning behandlas av ett studieförbund. 

   1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar 

handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller 

   2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte 

innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet. 

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att 

utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga 

personuppgifter. 

Förvaltningslagens tillämplighet 

18 §    Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas 

följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):  

   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet, 

   - 10 § om partsinsyn, 

   - 16-18 §§ om jäv, 

   - 23 § om utredningsansvaret, 

   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, 

   - 25 § om kommunikation, 

   - 31 § om dokumentation av beslut, 

   - 32 § om motivering av beslut, och 

   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett 

överklagande går till. 

Överklagande 

19 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

Övergångsbestämmelser 

2015:218 

   1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2015. 
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   2. Förordningen tillämpas första gången för bidrag för 2016. 

   3. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:977) om statsbidrag 

till folkbildningen. 

2017:275 

   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017. 

   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på intyg från 

utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2017. 
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2 Verksamhetens kvaliteter 

Verksamhet som studieförbund erhåller statsbidrag för ska ha följande 

inriktning. Utifrån profil, idégrund och verksamhetsmål arbetar 

studieförbunden på varierande sätt med dessa kvaliteter. 

Verksamhet med dessa kvaliteter ska leda till att de samhällseffekter som 

uttrycks i statens syften med statsbidraget till folkbildningen uppnås. 

Kvaliteterna är utgångspunkter för uppföljning och utvärdering av 

studieförbundens verksamheter. 

Bildning 

Folkbildningen är en bred folklig rörelse som studieförbunden bidrar till att 

skapa förutsättningarna för. Verksamheten är deltagarstyrd. Studiecirklar 

och kulturaktiviteter möter människors behov av lärande, kultur, 

gemenskap och personlig utveckling vid olika tillfällen i livet och ger 

kunskaper och färdigheter. Studieförbunden arbetar aktivt för att nå en 

mångfald av människor och ge möjligheter till bildningsresor. 

Folkbildningen i studieförbunden är fri och frivillig. Det betyder att 

deltagarnas bildningsprocesser styrs av deras egna intressen och 

ambitioner och att studieförbunden är självständiga aktörer i samhället. 

Cirkelledare och andra pedagogiska ledare är avgörande för kvaliteten i 

verksamheten. Verksamheten bedrivs med progression, så att den bygger 

vidare på deltagarnas tidigare kunskaper och färdigheter. 

Studieförbundens folkbildningsverksamhet stärker människor och stärker 

på det viset samhället. Studiecirklarna är det viktigaste redskapet. 

Studiecirkeln är en flexibel form som bygger på möte, samarbete, samtal, 

skapande och reflektion med olika betoning på dessa delar. Studiecirkeln är 

anpassad till deltagares skiftande behov, till samhällsbehov, 

utbildningsbehov och till olika sammanhang i lokalsamhället, 

civilsamhället och i kulturlivet. 

Demokrati och delaktighet 

De grupper som verkar inom folkbildningen använder demokratiska 

arbetsformer. Deltagarna får redskap att påverka sin egen situation och 
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samhället. Detta tillsammans med verksamhetens stora omfattning gör att 

folkbildningen bidrar till ett aktivt medborgarskap och stärker demokratin. 

Folkbildningen är kompensatorisk genom att den särskilt verkar med och 

för dem som samhälle, kulturliv och utbildning annars är mindre 

tillgängligt för. Studieförbunden når särskilt deltagare som är 

kortutbildade, deltagare som är utrikes födda och deltagare med 

funktionsnedsättning. Studieförbunden erbjuder en verksamhet som 

tillgängliggjorts för alla. Jämställdhetsperspektivet är integrerat i 

folkbildningsverksamheten. Alla former av diskriminering motverkas. 

Studieförbunden är demokratiska aktörer som ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska 

värderingar. Studieförbunden ska motverka antidemokratisk verksamhet. 

Studieförbunden inbjuder till inkluderande möten och är på så sätt en 

integrerande samhällskraft. Studieförbunden verkar för att nå nya 

deltagare. Genom studieförbundens rikstäckande verksamhet är de en 

utvecklande, innovativ och demokratistärkande resurs för lokalsamhället 

och för medborgarna. 

Utbildning 

Studieförbunden är en viktig resurs för lärandet som en livslång process. 

Studieförbundens verksamhet ger kompetensutveckling och 

studiemotivation. Den stärker deltagarnas ställning i arbetslivet, särskilt för 

dem med kort utbildning och dem som står långt från arbetsmarknaden. 

Därigenom bidrar studieförbunden till att minska utbildningsklyftorna i 

samhället. 

Studieförbundens verksamhet ger deltagare generella kompetenser, som 

kan valideras av studieförbunden. 

Civilsamhälle 

Studieförbunden är en del av civilsamhället. De är demokratiska verktyg för 

civilsamhället och dess idéutveckling. Studieförbundens verksamhet ska 

stödja föreningslivet att fullgöra sina uppgifter och nå sina mål. 

Folkbildningsverksamheten i civilsamhället ger stöd åt ledares och 

medlemmars kunskapsutveckling och åt ett aktivt föreningsmedlemskap. 

Verksamheten omfattar en mångfald av inriktningar, även politiska och 

religiösa, och ska stödja deltagarnas fria åsiktsbildning. 
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Studieförbunden tillgodoser folkbildningsbehov i nya föreningar och 

rörelser. 

Studieförbundens folkbildningsverksamhet med civilsamhällets 

organisationer kan omfatta samverkan om resurser för genomförandet 

genom lokaler, ledare, utrustning och studiematerial. 

Kulturliv 

Folkbildningen är en kulturarena som täcker hela Sverige. Studieförbunden 

bidrar till ett rikt och lokalt förankrat kulturliv med en mångfald av 

uttrycksformer och ett tillgängligt utbud av kulturella fritidsaktiviteter. 

Utgångspunkten är kulturens egenvärde. 

Studieförbunden kompletterar samhällets övriga kulturutbud och sänker 

trösklarna till kulturen. 

Studieförbunden stödjer den lokala amatörkulturen. Deltagarna får 

möjlighet till kulturövande och eget skapande med folkbildningens 

metoder. 

Verksamheten innehåller möten mellan professionella och amatörer. Den 

erbjuder en rikstäckande arbetsmarknad för kulturarbetare och 

professionella konstnärer. Studieförbundens kulturverksamhet har stor 

betydelse för de kreativa näringarna. 
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3 Grundläggande villkor för 

att erhålla statsbidrag 

Verksamhet som får statsbidrag ska bedrivas i enlighet med 

statsbidragsförordningen och i enlighet med Folkbildningsrådets villkor 

och anvisningar. 

Följande villkor rör bidragsmottagarens förutsättningar och kapacitet för 

att ansvara för en folkbildningsverksamhet: 

— Studieförbundets nationella nivå ska vara en juridisk person. 

Ändring av organisationsform medför ny prövning. 

— Studieförbundet ska ha lokalavdelningar som är godkända av 

förbundsstyrelsen. 

— Studieförbundet ska ha minst tre medlemmar som företrädesvis är 

riksorganisationer inom civilsamhället. Undantag kan beviljas om 

särskilda skäl finns. 

— Studieförbundet ska bedriva en bred folkbildningsverksamhet med 

god geografisk täckning över Sverige. 

— Studieförbundets förbundsstyrelse har ansvar för att varje 

arrangemang genomförs i enlighet med statsbidragsförordning och 

villkor. 

— Studieförbundet och underliggande juridiska personer ska årligen 

genomföra revision utförd av auktoriserad revisor. 

— Studieförbundet ska lämna de dokument som krävs för 

bidragsgivningen och de uppgifter som Folkbildningsrådet begär för 

uppföljning, utvärdering, kontroll och granskning. Dit hör bland 

annat årsredovisning med revisionsberättelse, 

verksamhetsberättelse, styrelsesammansättning, stadgar vid 

ändring, lokalavdelningar, centralt anslutna medlemsorganisationer 

och samarbetsorganisationer samt mål och planeringsdokument. 

— Årsredovisningens ekonomiska redovisning ska omfatta resultat- 

och balansräkning samt notapparat. Verksamhetsår och kalenderår 
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ska sammanfalla. Det ska framgå hur mycket studieförbundet 

erhållit i statsbidrag från Folkbildningsrådet. Eventuella övriga 

statliga medel ska också redovisas. Transfereringar av statsbidragen 

till lokalavdelningar/enheter ska redovisas. På intäktssidan i 

resultaträkningen alternativt i not ska statliga bidrag särredovisas. I 

de fall dessa ej överensstämmer med de belopp som fördelats av 

Folkbildningsrådet ska i not eventuell periodisering eller annan 

omfördelning redovisas. Vid periodisering ska noten också hänvisa 

till aktuell balanspost. Uppdragsutbildning och 

konferensverksamhet utanför statsbidraget ska redovisas som egen 

intäktspost eller i not. 

— Studieförbundet ska i enlighet med Folkbildningsrådets anvisningar 

redogöra för hur eventuellt oförbrukat statsbidrag kommer att 

användas för folkbildningsverksamhet. 

Ny statsbidragsmottagare 

Ny statsbidragsmottagare ska uppfylla ovanstående villkor. Vid ansökan om 

att bli ny bidragsmottagare kan vid en samlad bedömning även beaktas 

organisationens potential att uppfylla vissa av villkoren. 

För organisation som ansöker om en försöksperiod för att bli ny 

bidragsmottagare gäller följande: 

— Folkbildningsverksamhet som uppfyller villkoren för statsbidrag ska 

före det år ansökan lämnas in ha bedrivits och dokumenterats under 

minst två år. 

— Verksamheten ska under ansökningsåret omfatta minst 100 000 

studietimmar och 5 000 unika deltagare. 

— Organisationen får inte ha skulder för svenska skatter eller avgifter 

hos Kronofogdemyndigheten, inte heller vara i likvidation eller 

försatt i konkurs. 

— Utöver villkoren tillämpas följande kriterier för bedömningen av om 

ansökan ska beviljas: 

— Verksamheten tillgodoser nya bildnings- och utvecklingsbehov. 

— Det finns ett ekonomiskt utrymme inom folkbildningsanslaget. 

— Ansökan kommer från organisationer som saknar tillgång till 

studieförbund. 
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— Verksamheten innebär pedagogisk förnyelse av folkbildningen. 

— Verksamheten tillför lokala och regionala värden. 

För organisation som efter ansökan enligt ovan beviljats en försöksperiod 

gäller följande: 

— Under försöksperiodens avslutande år ska verksamheten uppgå till 

minst 200 000 studietimmar och 10 000 unika deltagare. 

Folkbildningsrådet tillhandahåller anvisningar om ansökningsförfarandet. 

476



Förslag: Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden 16 

 

 

4 Verksamhetsvillkor 

4.1 Ansvar för verksamheten och statsbidragets 

användning 
När studieförbund använder statsbidrag i en verksamhet ska 

studieförbundet i alla led ta ansvar för och kunna redovisa varje 

användning av bidraget. 

När statsbidrag används i en verksamhet ska det alltid framgå att 

studieförbundet är arrangör. 

Ansvar vid samverkan 

Studieförbundet kan genomföra sin verksamhet i samarbete med 

medlemsorganisationer och samverkansparter. När flera parter samarbetar 

om verksamheten har studieförbundet ansvar för sin del av finansieringen 

och därtill ett ansvar för att hela arrangemanget genomförs i enlighet med 

statsbidragsvillkoren. 

Statsbidraget får inte användas till ett allmänt verksamhets- eller 

organisationsstöd. För organisationer med en stor andel 

folkbildningsmässig verksamhet ansvarar studieförbundet för en 

rimlighetsbedömning av vad som kan finansieras med statsbidrag. 

Föreningsverksamhet såsom sammanträden, förenings- eller 

planeringsmöten och liknande, kan inte genomföras med statsbidrag. 

Verksamhet som en myndighet, kommun eller ett annat organ än 

Folkbildningsrådet har finansieringsansvar för, kan inte finansieras med 

statsbidrag. 

Studier som ingår i personalutbildning eller som är ett led i formella 

utbildningsprogram, till exempel inom det ordinarie skolväsendet, kan inte 

genomföras med statsbidrag. 

Verksamhet som tillkommit på uppdrag och därigenom har annan 

finansiering är inte statsbidragsberättigad. 
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Ansvar för kostnader 

En samverkanspart eller privatperson som har haft utlägg kan enbart få 

ersättning för kostnader direkt förknippade med en specifik 

folkbildningsverksamhet. Studieförbundet ska avgöra vad som är en skälig 

kostnad. 

Kostnadsersättning får inte ersättas av bidragsförmedling, exempelvis 

baserad på schabloner såsom omfattningen av verksamheten. 

Kostnadsersättning utöver arvode, reseersättning, studiematerial och 

förbrukningsmateriel får inte ges till privatpersoner.  

Oavsett omfattning av kostnadsersättning ska studieförbundet 

dokumentera hur ersättningen avser folkbildningsverksamhet och kunna 

uppvisa kvitton eller motsvarande. 

Ansvar för pedagogik 

Studieförbundet har ansvar för planering, genomförande och uppföljning 

av folkbildningsverksamheten. 

Den viktigaste delen av studieförbundets pedagogiska ansvar är att utbilda 

och godkänna ledare för studiecirklar och övriga aktiviteter. 

Studieförbundets lokalavdelningar ska ha rutiner för godkännande av dessa 

ledare. Ett godkännande innebär att lokalavdelningen bedömer att ledaren 

är lämplig för och har den kompetens som krävs för uppdraget. 

Verksamheten i alla studiecirklar och andra grupper ska bedrivas 

planmässigt genom en dokumenterad plan som gruppen gemensamt 

utarbetar eller genom planer utformade på lokal eller nationell nivå i 

studieförbundet. 

4.2 Verksamhetsformer 
Statsbidrag kan ges för verksamhetsformerna studiecirkel, annan 

folkbildningsverksamhet och kulturprogram. 

Verksamheten kan genomföras genom fysiska sammankomster, på distans 

eller i kombination. Deltagare i en sammankomst måste delta samtidigt. 

Studiecirkel 

Studiecirkeln ska: 
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— Ha en gruppstorlek om minst tre och högst 20 deltagare inklusive 

cirkelledaren. 

— Ha en omfattning per vecka om högst tre sammankomster om 

vardera fyra studietimmar. En studietimme är 45 minuter. 

— Ha minst tre sammankomster och minst nio studietimmar. Varje 

sammankomst ska ha minst tre deltagare, inklusive ledaren. 

Deltagarna: 

— Ska fylla minst 13 år under verksamhetsåret. 

— Ska ha varit närvarande vid minst nio studietimmar och minst tre 

sammankomster, varav minst en gång vid de tre första 

sammankomsterna. Enstaka undantag kan göras för vikarierande 

ledare. 

— Får delta maximalt 480 studietimmar per år i studiecirkel och annan 

folkbildningsverksamhet. Undantag gäller för ledare som anställts 

eller arvoderats av studieförbundet enligt kollektivavtal. 

Studiecirkel i kursform 

En studiecirkel i kursform ska bedrivas sammanhållet och undantas från 

villkoret om högst tre sammankomster per vecka om vardera fyra 

studietimmar. 

En studiecirkel i kursform: 

— Ska rikta sig till deltagare som är kortutbildade eller står långt från 

arbetsmarknaden. 

— Ska syfta till att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden 

genom utbildning eller validering. 

— Får inte ha deltagaravgift annat än för studiematerial. 

Annan folkbildningsverksamhet 

I annan folkbildningsverksamhet kan studieförbundet genomföra 

verksamhet i friare former, till exempel workshoppar eller liknande. 

Verksamhet i annan folkbildningsverksamhet ska ge studieförbundet 

möjlighet att pröva nya former och utveckla nyskapande 

folkbildningsverksamhet. 
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Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och 

genomföras tätare än i studiecirklar. Antalet sammankomster kan vara en 

eller flera. Deltagarna kan vara fler än i studiecirkeln. 

Annan folkbildningsverksamhet ska ha: 

— En omfattning av minst en studietimme, det vill säga 45 minuter. 

— En gruppstorlek om minst tre godkända deltagare inklusive ledaren. 

Deltagarna: 

— Ska fylla minst sex år under verksamhetsåret. 

— Får delta max 480 studietimmar per år i annan 

folkbildningsverksamhet och studiecirkel. Undantag gäller för 

ledare som anställts eller arvoderats av studieförbundet enligt 

kollektivavtal. 

Kulturprogram 

Kulturprogram kan vara föreläsning, sång/musik, dramatisk framställning, 

film/foto/bild, dans, utställning, litteratur, konst/konsthantverk eller 

tvärkulturell verksamhet. 

Kulturprogram ska: 

— Framföras inför, eller tillsammans med, minst fem deltagare utöver 

medverkande och studieförbundets ledare. 

— Utannonseras i förväg. 

— Vara publikt och därmed öppet för alla. 

— Pågå minst 30 minuter. 

Deltagarna ska: 

— Fylla minst 13 år under verksamhetsåret. 

Ett sammanhållet arrangemang som vänder sig till samma deltagare 

rapporteras som ett kulturprogram även om det innehåller flera 

medverkande eller olika kulturformer. 

Flera studieförbund kan samverka om att med statsbidrag finansiera ett 

kulturprogram vid större evenemang. 

Utställning kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett 

visningstidens längd. 
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Kulturprogram som är organisationsinterna eller riktade till särskilt 

inbjudna kan inte rapporteras. 

4.3 Övriga avgränsningar 
Utöver ovanstående gäller följande avgränsningar för vad statsbidraget kan 

användas till. Därtill bör varje studieförbund ha avgränsningar som berör 

dess sammanhang. 

— Endast folkbildningsverksamhet arrangerad i Sverige kan 

genomföras med statsbidrag. 

— Endast personer som är folkbokförda, eller har tillfälligt 

uppehållstillstånd i Sverige, kan delta i verksamhet finansierad med 

statsbidrag. Detta gäller även deltagare som är medborgare i EU- 

eller Eftaländer. 

— Anställda av uppdragsgivare inom offentlig verksamhet kan inte på 

sin arbetstid vara ledare i verksamhet som genomförs med 

statsbidrag. 

— Att delta i folkbildningsverksamhet ska vara frivilligt. Därför kan 

inte verksamhet där deltagares närvaro är kopplad till ekonomisk 

ersättning från det allmänna, till exempel socialtjänsten eller 

Försäkringskassan, genomföras med statsbidrag. 

— Verksamhet vars syfte är produktion kan inte finansieras med 

statsbidrag. Det samma gäller verksamhet vars syfte är utövande av 

lek, spel och idrott. 

4.4 Rapportering av verksamhet 
Studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet ska dokumenteras genom 

en närvarolista som förs digitalt i anslutning till varje sammankomst. 

Kulturprogram ska dokumenteras genom en rapport som förs digitalt i 

anslutning till genomförandet. 

Verksamhet som statsbidrag används för ska rapporteras i 

redovisningssystemet STUV, Studieförbundens verksamhetsredovisning. 

Folkbildningsrådets anvisningar om rapportering av verksamhet finns i 

bilaga 1. Tillkommande anvisningar meddelas löpande av 

Folkbildningsrådet. 
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5 Systematiskt 

kvalitetsarbete och kontroll 

Studieförbundet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som 

säkerställer att statsbidraget används för sitt syfte och kvalitetssäkrar 

verksamheten. 

Det systematiska kvalitetsarbetet utgör ett kontinuerligt utvecklings- och 

förbättringsarbete som utvecklas i takt med organisationens och 

omvärldens förändring. Det är en pågående process som identifierar fel och 

brister och belyser vad som påverkar och orsakar såväl önskade som 

oönskade resultat. Det visar på verksamhetens måluppfyllelse och på om 

ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras. 

Studieförbundets systematiska kvalitetsarbete ska bedrivas både centralt 

och lokalt. Det bidrar till att planera, följa upp, analysera, dokumentera och 

utveckla organisationen. 

Studieförbundet kan med fördel använda ett kvalitetsledningssystem för att 

systematisera kvalitetsarbetet med utgångspunkt i ett anpassat 

standardramverk. 

Folkbildningsrådets uppgift är att säkerställa att studieförbundet utför den 

egna kontrollen så att felaktigheter så långt möjligt förebyggs, upptäcks och 

rättas till samt att studieförbundet uppfyller de krav som ställs på 

mottagare av statsbidrag. 

Studieförbundets systematiska kvalitetsarbete ska innefatta följande 

områden: 

— Studieförbundet ska bedriva ett systematiskt internt etik- och 

gränsdragningsarbete, exempelvis genom nationellt samordnade 

etikgrupper, lokala kvalitetsansvariga eller styrande riktlinjer. 

— Studieförbundet ska ge relevant utbildning till alla 

organisationsföreträdare, såväl ledare i verksamheten som anställda 

och förtroendevalda. 

— Studieförbundet ska kontinuerligt, under pågående verksamhetsår 

och i efterhand, pröva den verksamhet som finansieras med 
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statsbidrag. Risk- och sårbarhetsanalys ska vara en integrerad del av 

förbundets arbete med bidragsuppföljning och kontroll. Arbetet 

med intern styrning och kontroll kan med fördel organiseras utifrån 

ett beprövat ramverk, vilket vanligen innehåller delarna 

riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 

kommunikation samt uppföljning och övervakning. 

— Studieförbundet ska genomföra rimlighetskontroller i pågående 

verksamhet. 

— Studieförbunden ska samarbeta för att identifiera risker och utreda 

möjliga fel samt gemensamt genomföra registerbaserad kontroll av 

pågående verksamhet minst två gånger per år. 

— Studieförbundet ska utföra revisionsinsatser och efterkontroller. 

Folkbildningsrådet ger anvisningar för redovisningen. Vid behov 

fördjupar Folkbildningsrådet uppföljningen inom olika områden. 

— Studieförbundet ska ha ett system för avvikelsehantering. 

— Studieförbundet ska lämna rättelser när man upptäckt fel i 

verksamheten eller användningen av statsbidrag. I det fall 

statsbidrag lämnats till ett studieförbund för verksamhet som i 

efterhand visat sig vara fel kan Folkbildningsrådet minska framtida 

statsbidrag.  

— Studieförbundet ska utan dröjsmål anmäla omständigheter som kan 

tyda på systematiska fel, oegentligheter eller felaktigt utnyttjande av 

statsbidrag till Folkbildningsrådet. 

— Studieförbundet ska efter avslutat verksamhetsår genomföra en 

självvärdering av verksamhetsutfall utifrån Folkbildningsrådets 

anvisningar. 
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6 Fördelning av statsbidrag 

6.1 Kvalitetsbedömningssystem 
Statsbidraget till studieförbunden fördelas i ett kvalitetsbedömnings-

system. 

Utgångspunkten för fördelningssystemet är att den samlade 

folkbildningsverksamheten, bedriven utifrån studieförbundens olika mål 

och profiler, har goda förutsättningar att uppfylla statens syften med 

statsbidraget. 

Fördelningsmodellen bygger på ett treårigt schema. För varje treårsperiod 

beslutas om en bidragsandel för varje studieförbund. Andelen ligger fast 

under treårsperioden, men kan påverkas av om det finns stora brister i 

verksamheten, om nya studieförbund behöver ta plats eller om andra 

grundförutsättningar ändras. 

Bidragsandelarna fastställs i en bedömningsmodell med indikatorer och 

med stöd av en extern bedömarpanel. Studieförbundens verksamhetsmål 

för kommande treårsperiod bedöms utifrån måluppfyllelsen i föregående 

period. Kvantitativa mått ingår i bedömningens olika delar, men utgör inte 

en huvudsaklig grund för den. Uppföljning och utvärdering ger underlag 

för bedömningen, liksom omvärldsanalys och risk- och sårbarhetsanalys. 

Varje studieförbund ges möjlighet att få stöd för ett eller flera strategiska 

profilområden. Syftet är att bidra till att folkbildningsverksamheten bedrivs 

i en mångfald av miljöer och att stärka kvaliteten i verksamheten. 

När andelar för en ny treårsperiod ska beslutas är tidigare andel en viktig 

utgångspunkt. Syftet är att garantera upparbetade verksamheter och skapa 

stabilitet och kontinuitet i bidragsgivningen. 

6.2 Fördelningssystemets olika steg 

Studieförbundet gör ett verksamhetsåtagande  

Inför bedömningen ska studieförbundet ta fram ett bidragsunderlag i form 

av ett verksamhetsåtagande för en kommande treårsperiod. Underlaget ska 

bygga på: 
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— Folkbildningsrådets och studieförbundets egen omvärldsanalys och 

risk- och sårbarhetsanalys för kommande år. 

— Beskrivning av hur studieförbundet självständigt och profilerat 

ansluter till de indikatorer, målbilder och behovsområden som 

Folkbildningsrådet tagit fram i dialog med studieförbunden. 

— Självvärdering av måluppfyllelse för pågående treårsperiod. 

— Verksamhetsmål. 

— Ett eller flera strategiska profilområden. 

Verksamhetsåtagandet ska innehålla ett eller flera strategiska 

profilområden. Antalet beror på studieförbundets storlek och fastställs i 

dialog med Folkbildningsrådet. Innehållet i ett profilområde ska vara ett 

etablerat och profilskapande verksamhetsområde i studieförbundet. 

Ett moment i att ta fram verksamhetsåtagandet är en dialog med 

Folkbildningsrådet där möjlighet ges till kompletteringar och justeringar. 

Folkbildningsrådet gör ett bedömningsunderlag 

Underlaget för bedömningen av studieförbundens kommande bidragsandel 

sammanställs av Folkbildningsrådet och utgörs av: 

— Folkbildningsrådets omvärldsanalys. 

— Studieförbundens verksamhetsåtaganden. 

— Resultatet av uppföljningar. 

— Resultatet av utvärderingar. 

— Risk- och sårbarhetsanalys. 

— Verksamhets- och deltagarstatistik 

En bedömarpanel ger en rekommendation 

En bedömarpanel utses av Folkbildningsrådet. Sammansättningen av 

gruppen ska tillgodose kunskaper och erfarenheter om folkbildning, kultur, 

forskning, utvärdering och samhälle. 

Huvudfrågor för bedömningen är: 

— På vilket sätt och i vilken grad innehåller verksamheten de 

kvaliteter som ingår i Verksamhetens kvaliteter (avsnitt 2 i 

villkoren)? 
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— Hur bidrar studieförbundets profil uttryckt i strategiska områden 

och i dess övriga verksamhet till hög kvalitet i 

folkbildningsverksamheten? 

— Hur förvaltar och utvecklar studieförbundet den upparbetade 

verksamhetens omfattning? 

— Hur relevant är studieförbundets verksamhetsåtagande och i vilken 

grad har studieförbundet kapacitet att genomföra det? 

— Är verksamheten av sådan kvalitet att den har förutsättningar att 

bidra till att uppfylla statens syfte med bidraget? 

Bedömningen av de olika kriterierna görs i en tregradig skala: 

— Mycket hög kvalitet eller potential att nå mycket hög kvalitet. 

— Hög kvalitet eller potential att nå hög kvalitet. 

— Delvis utvecklad kvalitet. 

Folkbildningsrådets kansli är en resurs för bedömargruppens arbete och 

inhämtar eventuella kompletterande underlag. 

Bedömningen ska för varje studieförbund resultera i en helhetsbedömning i 

form av ett yttrande som rör förändring av bidragsandelar. 

Folkbildningsrådet beslutar om bidragsandel 

Med ledning av bedömarpanelens yttranden beslutar Folkbildningsrådet 

om en treårig bidragsandel för varje studieförbund och som är knuten till 

respektive studieförbunds verksamhetsåtagande. 

Studieförbunden genomför verksamheten 

Studieförbundet genomför verksamheten i enlighet med sitt åtagande. 

Folkbildningsrådet genomför årlig uppföljning och måldialog 

Folkbildningsrådet genomför en årlig uppföljning av varje studieförbund 

för att följa utvecklingen, för måldialog och för kontroll. 

Folkbildningsrådet utvärderar 

Verksamhetens resultat undersöks med stöd av indikatorer och kvalitativa 

bedömningar. Inför en ny treårsperiod görs en samlad resultatredovisning. 
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Ett urval indikatorer ska användas för att belysa verksamheten i fyra 

dimensioner: individ (deltagare), förening (civilsamhälle), lokalsamhälle 

och nationellt. 

Indikatorerna kan variera över tid och nya kan utvecklas genom förändrade 

mätmetoder. Indikatorerna tas fram i dialog med studieförbunden. För 

uppföljning av profiler kan studieförbundsspecifika indikatorer användas. 

För följande områden ska det finnas indikatorer: 

— Mångfald och nya deltagare 

— Lokal närvaro 

— Deltagare som är korttidsutbildade, är utrikesfödda och har 

funktionsnedsättning 

— Samverkan med civilsamhället 

— Ledarutbildning 

— Jämställdhet 

— Tillgänglighet 

Dessa områden kan utökas och förändras som en följd av studieförbundens 

kvalitetsutveckling. 

En indikator kan användas för att belysa flera områden. 

Vid sidan av kvantitativa indikatorer görs kvalitativa bedömningar inom 

områden där mätningar är svåra eller där ett kluster av kvantitativa data 

krävs. Det gäller bland annat studieförbundens profiler. 

Resultatredovisningen är ett av underlagen för fördjupade utvärderingar av 

olika frågor knutna till de fyra dimensionerna och de kvaliteter som 

studieförbunden försöker bygga i anslutning till dessa dimensioner. 

Utvärderingarna ska söka samband mellan verksamhet och effekter och på 

så sätt stödja en utveckling av bidragssystemet. Utvärderingar kan göras 

såväl av enskilda studieförbund som tematiskt. Inför en ny treårsperiod 

görs en sammanställning av utvärderingarnas resultat. 
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7 Bilaga 1 Redovisning av 

verksamhet 

Signering av närvarolistor 

Närvarolistor och kulturprogramrapporter ska signeras av ledaren med en 

e-legitimation som innehar kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. 

I och med signeringen intygar ledaren att de lämnade uppgifterna är 

korrekta. Signeringen kan inte överlåtas till någon som ej närvarat.  

I det fall särskilda skäl föreligger kan signering göras med hjälp av SMS-

kod. I särskilt motiverade fall kan signering göras med namnteckning.  

Verksamhetsredovisning 

Studieförbund ska årligen inrapportera den bidragsberättigade 

verksamheten i två delar: 

— STUV (studieförbundens verksamhetsredovisning) med 

gruppuppgifter. 

— Deltagarrapport med personuppgifter. 

Folkbildningsrådet meddelar årligen anvisningar för vilka uppgifter som 

ska ingå i rapporteringen, samt datum för rapporteringen. 

Närvarolistan 

Följande uppgifter vilka ligger till grund för statsbidrag och redovisas i 

STUV-systemet ska framgå av närvarolistan, dock inte personnummer: 

verksamhetsår, förbund och avdelning, arrangemangstyp, 

verksamhetsform och arrangemangsnummer, ämne/rubrik, deltagare med 

namn och kontaktuppgifter (till exempel adress, telefon, e-post), deltagares 

närvaro per datum för sammankomst. 

Av närvarolistan ska framgå om det förekommit distansinslag av betydelse 

för studierna som helhet, oavsett hur stor del av tiden dessa omfattar. 

Distansverksamhet rapporteras i en lokalavdelning. 
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Förslag: Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden 28 

 

 

Personuppgifter och undantag 

I studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet krävs rapportering av 

uppgifter om deltagares personuppgifter.  

Undantag från personnummerrapportering accepteras för följande 

kategorier: deltagare med tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, 

medborgare i EU- och Eftaländer, person med skyddad identitet, person 

med LMA-kort och person med samordningsnummer. 

Kulturprogramrapport 

Kulturprogram dokumenteras genom en rapport som ska innehålla de 

uppgifter som redovisas i STUV-systemet för statsbidrag. 

Lagring 

Närvarolistan och kulturprogramrapporten är att betrakta som juridiska 

dokument och underlag för genomförd samhällsstödd verksamhet vid en 

eventuell granskning. Dokumenten ska lagras i sju år enligt bokföringslagen 

(1999:1078). De tre senaste åren ska skyndsamt kunna tillgängliggöras vid 

en eventuell uppföljning. 
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2022-12-15  Diarienr 22/00614 1 (2) 
 

  
Box 38074 BESÖKSADRESS: TEL: 08-412 48 00 www.folkbildningsradet.se 
100 64 Stockholm Ringvägen 100 ORG-NR: 802015-8690 info@folkbildningsradet.se 

 
 

Enligt sändlista 

Remiss: Nytt system för statsbidrag till 
studieförbundens verksamhet 
Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till 

studieförbundens verksamhet. Ett förslag till nytt bidragssystem har 

utarbetats. 

Förslaget bifogas tillsammans med en skrivelse som redogör för motiven till 

förändringarna och vari förändringarna består. I skrivelsen finns också 

frågor som Folkbildningsrådet särskilt önskar synpunkter på. 

Synpunkter ska inkomma senast 31 mars 2023 till info@folkbildningsradet.se  

För frågor kontakta Morgan Öberg, morgan.oberg@folkbildningsradet.se 

och telefon 08-412 48 11. 

Ett webbinarium med information om förslaget och möjlighet till frågor sker 

den 3 februari kl 08.30–09.30 (annonseras senare på Folkbildningsrådets 

hemsida och Folkbildningsrådet på Facebook). 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Graner 
Generalsekreterare 

 

Bilagor 

— Remisskrivelse angående förslag till nytt bidragssystem för 

studieförbunden 

— Förslag till Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden – villkor och 

fördelning. 
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   2 (2) 
 

  
  

Folkbildningsrådet 
 
 

Remissen har sänts till 

 

De tio studieförbunden: 
Arbetarnas bildningsförbund 

Studieförbundet Bilda 

Folkuniversitetet 

Studieförbundet Ibn Rushd 

Kulturens bildningsverksamhet 

Medborgarskolan 

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 

Sensus studieförbund 

Studiefrämjandet 

Studieförbundet vuxenskolan. 
 

Folkbildningsrådets medlemmar:  
Studieförbunden i samverkan 

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation 

Sveriges kommuner och regioner samt 

intresseorganisationerna OFI och Fhf 
 

Länsbildningsförbunden 
 

Kommuner: 
Stockholm 

Malmö 

Göteborg 

Trelleborg 

Södertälje 

Uppsala 

Eskilstuna 

Linköping 

Norrköping 

Jönköping 

Växjö 

Kalmar 

Halmstad 

Karlstad 

Örebro 

Västerås 

Borlänge 

Sundsvall 

Östersund 

Umeå 

Luleå 

Enköping 

Sandviken 

Karlskrona 

Arvika 

Strömstad 

Mora 
 

Regioner: 
Region Stockholm 

Region Uppsala 

Region Östergötland 

Region Jönköping 

Region Kronoberg 

Region Gotland 

Region Skåne 

Region Västra Götaland 

Region Värmland 

Region Gävleborg 

Region Norrbotten 
 

Övriga: 
Ax – kulturorganisationer i samverkan 

Civos – civilsamhällets organisationer i samverkan 

ForumCiv 

Forum – idéburna organisationer med social 

inriktning 

Funktionsrätt Sverige 

Ideell kulturallians 

LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer 

Riksidrottsförbundet 

Sisu idrottsutbildarna 

Svenskt friluftsliv 

Sveriges kvinnoorganisationer 

Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, 

Linköpings universitet 

Centrum för civilsamhällesforskning, Marie 

Cederschiöld högskola 

Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt 

lärande, Jönköpings universitet 

Kulturrådet 

Myndigheten för kulturanalys 

Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för yrkeshögskolan 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 50  
 
Projekt - Förstudie Yrkestrainee 2.0 
Diarienummer: RJL 2023/707 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Handelskammaren i Jönköpings län Service Aktiebolag, 
399 861 kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker med regionala utvecklingsmedel. 

Sammanfattning  
Den tidigare förstudien Yrkestrainee har undersökt intresset och ökat 
kunskapen om utbildningsformen yrkestrainee i länet, samt undersökt 
möjligheten att införa yrkestrainee med syftet att få fler elever att välja 
yrkesförberedande gymnasieutbildningar. I denna fördjupade förstudie vill 
Handelskammaren undersöka möjligheten att införa yrkestrainee på 
Yrkeshögskola och Högskola för att tillgodose näringslivets behov.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
• Projektmedelansökan 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2023-03-02 RJL 2023/707 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Förstudie – Yrkestrainee 2.0 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Handelskammaren i Jönköpings län Service Aktiebolag, 399 861 
kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. 

2. Finansiering sker med regionala utvecklingsmedel. 
 

Sammanfattning  
Den tidigare förstudien Yrkestrainee har undersökt intresset och ökat kunskapen 
om utbildningsformen yrkestrainee i länet, samt undersökt möjligheten att införa 
yrkestrainee med syftet att få fler elever att välja yrkesförberedande 
gymnasieutbildningar. I denna fördjupade förstudie vill Handelskammaren 
undersöka möjligheten att införa yrkestrainee på Yrkeshögskola och Högskola för 
att tillgodose näringslivets behov.  

Information i ärendet 
Handelskammaren kommer i denna fördjupade förstudie att undersöka 
möjligheten att införa yrkestrainee, det vill säga lärlingsanställning även på 
Yrkeshögskola och Högskola för att tillgodose näringslivets behov. Det finns idag 
inga utarbetade processer kring yrkestrainee inom högre utbildning. Förstudien 
syftar till att identifiera samarbetspartners inom Yrkeshögskola och Högskola 
samt potentiella arbetsgivare, kommuner och branschorganisationer. Förstudien 
ska innehålla en inventering om arbetssätt av arbetsplatsförlagt lärande inom 
Yrkeshögskola och Högskola för att kunna applicera konceptet Yrkestrainee även 
inom högre studier. 
 
Effekter på kort sikt: 
✓ En ökad andel av länets totala antal företag har nåtts av information om 

yrkestrainee inom högre utbildning och förstått vad det innebär för 
fördelar och effektivisering för en hållbar och kostnadseffektiv 
kompetensförsörjning. 

 
Effekter på lång sikt: 
✓ På längre sikt skapas en bättre matchning mellan utbildningsväsendet och 

arbetsgivares kompetensbehov vilket minskar arbetslösheten och 
utanförskap. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2023/707 

 
 

 

Ett flertal delstrategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) berörs av de 
insatser och aktiviteter som ingår i förstudien och ett eventuellt 
genomförandeprojekt. Effekterna kommer att påverka delstrategierna: 

• Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag 
• Samverka för kompetensutveckling 
• Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela 

länet 

Huvudsaklig målgrupp i projektet och förstudien är små till medelstora företag 
(aktiebolag) inom flertalet branscher där behovet av kompetens från 
eftergymnasial utbildning är stort. 

Projektperiod 2023-05-01 – 2023-12-31 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
• Projektmedelansökan 

 
 

Beslut skickas till 
Handelskammaren i Jönköpings län Service Aktiebolag 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Yrkestrainee 2.0 
Ansökansid: 430574 
Ärendeid: 20361011 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag: 2027-12-31 
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Handelskammarens i Jönköpings län 
Service Aktiebolag 

Org.Nr: 556121-6804 

Barnarpsgatan 11 
55316 JÖNKÖPING 
Sverige 

Antal anställda: 9 

  
Arbetsställe  
Namn: Handelskammarens i Jönköpings Län 
Service Aktiebolag 

Arb.ställenr.: 10869022 

Postadress: 
Barnarpsgatan 11 
55316 Jönköping 

Besöksadress: 
Barnarpsgatan 11 
55316 Jönköping 

 Region: Jönköping 
 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?  
Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?  
Nej 
 
Hemsida  
https://www.handelskammarenjonkoping.se/ 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  545-7049 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Många branscher står inför en stor kompetensförsörjningsutmaning. Arbetskraftsbrist finns  
inom flera branscher och återväxten av unga medarbetare är minskande. I och med 
omställningsstödet finns möjlighet för personer aktiva i yrkeslivet att byta karriär genom 
utbildning och diskussionen om livslångt lärande och karriärsväxling hörs oftare.  Ska 
Jönköpings län ha ett konkurrenskraftigt näringsliv måste förutsättningarna för företagens 
kompetensförsörjning lösas och samarbetet med olika skolformer förbättras.  
Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät för Jönköpings län visar att 34% av de som försökt 
rekrytera de senaste 6 månaderna efterfrågar kompetens från Yrkeshögskola, 25 % från 
Högskola. Samtidigt svarar 82% av de som försökt rekrytera de senaste 6 månaderna att det är 
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svårt att rekrytera från Yrkeshögskola och 74% upplever det svårt att rekrytera från Högskolan. 
Minskad försäljning eller fick tacka nej till order/uppdrag samt planerad expansion 
förhindrades toppar listan när frågan om konsekvenser som uppstod pga svårighet att rekrytera 
ställdes.  
Samtidigt står utbildningsanordnare inför en stor utmaning då antal sökande till flera branscher 
konstant har minskat de senaste åren. Handelskammaren har gjort en inventering av elever 
inom gymnasiet (genom Gymnasieval) som går program inom industritekniska, hotell/turism 
och restaurang/livsmedel och kan konstatera att volymen inte räcker för att försörja länet med 
den kompetens som behövs. För att komma upp i volym behöver vi involvera alla skolformer dvs 
gymnasiet, vuxenutbildningen, yrkeshögskola och högskola. Det är även något som de företag vi 
har träffat har efterfrågat - kompetens på flera nivåer. 
Vi söker därför medel för en fördjupad förstudie för att undersöka möjligheten att införa 
yrkestrainee dvs lärlingsanställning även på Yrkeshögskola och Högskola för att tillgodose 
näringslivets behov. Yrkestrainee innebär kortfattat att en elev som har en företagsförlagd del i 
sin utbildning får en viss ekonomisk ersättning under den tiden eleven är på företaget. 
Handelskammaren har fått mycket god respons från utbildningsanordnare inom Yrkeshögskola 
och Högskola men det finns idag inga utarbetade processer kring yrkestrainee inom högre 
utbildning.  Förstudien syftar till att identifiera samarbetspartners inom Yrkeshögskola och 
Högskola samt potentiella arbetsgivare, kommuner och branschorganisationer. Förstudien ska 
innehålla en inventering om arbetssätt av arbetsplatsförlagt lärande inom Yrkeshögskola och 
Högskola för att kunna applicera konceptet Yrkestrainee även inom högre studier. Genom att 
informera och engagera de nämnda kring utbildningsformen ska förstudien i dialog med 
berörda aktörer leda fram till en plan för ett pilotgenomförande inom en eller flera utbildningar 
i samverkan med företag inom branschen. Det finns ett behov av att möta företagens efterfrågan 
och konkret bidra till att lösa kompetensförsörjningsbehovet och bidra till stärkt 
konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
Som näringslivsorganisation med 350 medlemsföretag har Handelskammaren Jönköpings län 
nära kontakt med regionens företag och en god bild av behoven och utmaningarna. Behovet av 
kompetens finns från gymnasienivå till högskolenivå och många av verksamheterna är beroende 
av sitt geografiska läge och av att det finns arbetskraft lokalt. Genom att ta fram en ny metod 
baserat på Yrkestrainee kan vi  skapa en brygga mellan arbetsgivare och skolor. Det är viktigt att 
öka kunskapen om varandra för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen i länet. Vi 
behöver arbeta för att attrahera och behålla kompetens i länet vilket kan göras på olika sätt. Vi 
har valt att lyfta lärlingsanställning på högre nivå i denna förstudie som en väg för strategisk 
kompetensförsörjning. 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Avgörande för regionens tillväxt är att det finns kvalitativa utbildningar med ett högt söktryck i 
hela regionen. Inom Yrkeshögskola är det inte ovanligt att utbildningar som efterfrågas av 
näringslivet inte fylls av sökande samtidigt som det finns personer som önskar karriärsväxla. 
Högskolan upplever inte samma problem men där är utmaningen att examinerade studenter 
lämnar regionen. 
Genom Yrkestrainee matchas studerande redan under studietiden med företag med mål om 
anställning för att få kompetensen att stanna i regionen. Yrkestrainee säkerställer processen att 
tidigt knyta student med företag. Den blivande studenten kan i sin tur våga ta steget att studera 
om det finns möjlighet till den ekonomiska ersättningen som yrkestrainee innebär.  
Vi söker därför medel för en fördjupad förstudie för att undersöka möjligheten att införa 
yrkestrainee  på Yrkeshögskola och Högskola för att tillgodose näringslivets behov. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Huvudsaklig målgrupp i projektet och förstudien är små till medelstora företag (aktiebolag) 
inom flertalet branscher där behovet av kompetens från eftergymnasial utbildning är stort.  
 
Handelskammarens bedömning efter förstudie 1 är att företag är benägna och ivriga att hitta 
nya vägar  kring sin strategiska kompetensförsörjning. Att inte hitta rätt kompetens är ett av 
företagens största tillväxthinder, det vittnar både samtal och studier om. Förstudie 1 har tydligt 
visat att det inte är enbart breddkompetens som behövs i regionen utan även spetskompetens i 
form av eftergymnasiala utbildningar. Processen och metoden Yrkestrainee bedöms kunna 
appliceras på även Yrkeshögskola och Högskola varför vi nu söker ytterligare medel för en 
fördjupad förstudie med fokus på dessa högre utbildningsformer. 
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Viktiga parter för samverkan, kunskapsutbyte och/eller informationsspridning är länets 
Yrkeshögskolor samt Högskolan. Dessa både utbildningsformer finns spridda i länet där vissa 
kommuner har campusverksamhet som exempelvis Värnamo där både Yrkeshögskola och 
Högskola finns representerat. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Genom förstudien förväntas följande huvudsakliga resultat uppnås: En ökad andel av länets 
totala antal företag har nåtts av information om yrkestrainee inom högre utbildning och förstått 
vad det innebär för fördelar och effektivisering för en hållbar och kostnadseffektiv 
kompetensförsörjning. Genom den samverkan som uppstår kan företagen  i betydligt högre grad 
kunna påverka utbildningens innehåll och det skapas också snabbare  kommunikationsvägar till 
att ställa om till aktuella kompetensbehov. Samtliga utbildningsanordnare inom Yrkeshögskola 
och Högskola i Jönköping län som erbjuder program inom områden där det finns en stor 
kompetensbrist har blivit informerade om innebörden av yrkestrainee och vad projektet 
inklusive förstudien kan bidra till för förbättrad samverkan med arbetslivet samt hur det kan 
öka söktrycket på av näringslivet efterfrågade utbildningar. Det finns ett förslag till hållbar 
modell och organisatorisk struktur för att starta yrkestrainee hos arbetsgivare i en pilot och 
identifierade deltagare i ett kommande genomförande, både skolor och företag. Det finns en 
plan för hela steg 2, i ett genomförandeprojekt som ska ledas av Handelskammaren i 
Jönköpings län.   
 
Samverkan 
Viktiga parter för samverkan, kunskapsutbyte och informationsspridning är länets 
eftergymnasiala utbildningsanordnare som Yrkeshögskolan och Högskolan samt deras 
medarbetare i form av rektor, yrkeslärare, koordinatorer, studie- och yrkesvägledare och lärare 
(mfl).Även nuvarande och blivande elever på gymnasieskolorna är en målgrupp att beakta då de 
senare kan komma bli elever inom nämnda utbildningsformer.  
I några kommuner har SSA (Samordnare Skola Arbetsliv) inrättats och där finns idag ett 
upparbetat samarbete i bla Jönköpings kommun. För att få till långsiktiga hållbara strategier 
behövs en kontinuerlig kontakt och samverkan med SSA och näringslivsavdelningen. 
 
För att undvika att flera aktörer jobbar parallellt inom kompetensförsörjningsfrågor behövs 
ständig omvärldsbevakning, och nätverkande. Handelskammaren finns därför med i flera olika 
sammanhang där kompetensfrågor diskuteras och där olika initiativ lyfts och samverkan 
möjliggörs. För att få till långsiktiga hållbara strategier behövs samverkan mellan region, 
kommun, arbetsförmedling och näringsliv.  
Dessutom finns andra viktiga intressenter att utveckla samarbetet med; branschorganisationer, 
fackförbund, HiTech, Teknik College, Skärteknikcentrum, Polymercentrum, Träcentrum mfl. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
Yrkestrainee 2.0 innebär för företagen förbättrade förutsättningar till  kompetensförsörjning 
och därmed ökad tillväxt, även inför kommande snabba förändringar, inom flertalet branscher. 
När processer och metoder är på plats för Yrkestrainee kommer företagen kunna jobba med 
strategisk kompetensförsörjning genom utbildning på ett nytt sätt som innefattar 
lärlingskonceptet. På längre sikt skapas en bättre matchning mellan utbildningsväsendet och 
arbetsgivares kompetensbehov vilket minskar arbetslösheten och utanförskap. Redan i 
förstudien (steg 1) samt under fortsatta genomförandeprojekt (steg 2) kommer målet vara att 
sprida kunskapen om lärlingsanställningar och dela med sig av bestående kunskap, modeller 
och strukturer till företag och utbildningssystemen. När utbildningsformerna och metoderna för 
lärlingsanställning är på plats och är inarbetade i respektive organisation, är utbildningarna i 
princip självgående och kan fortsätta att utvecklas utan externa projektmedel.  
 
Eftersom yrkestrainee blir en ny utbildningsform kommer modeller och arbetssätt att integreras 
i YH-anordnarnas och högskolans ordinarie organisation samt i de branschråd som utgör navet 
mot det lokala näringslivet.  
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Genom att starta upp ett regionalt yrkestrainee-nätverk som kan leva vidare efter projekttiden 
skapas också förutsättningar för en lärandestruktur och erfarenhetsutbyten på längre sikt. 
Under både förstudien (Steg 1) och genomförandeprojektet (steg 2) kommer också Region 
Jönköping län och berörda kommuner att vara involverade i styr- och referensgrupp med 
representanter från kommuners utbildning/arbetsmarknad samt näringslivsutveckling. På detta 
sätt kommer även yrkestrainee att integreras i de samverkandeformer som finns på regional 
nivå, de regionala programråd för gymnasieskolan, branschråd på vuxenutbildningen, 
ledningsgrupper på Yrkeshögskolan och Högskola.  
 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra 
näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare och för att kunna möta 
välfärdens utmaningar. Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner. 
Genom en väl fungerande samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, 
näringslivet, akademi och utbildningsanordnare, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens 
parter säkerställs den långsiktiga kompetensutvecklingen och matchningen på 
arbetsmarknaden i hela länet. Förstudien och senare projektet kan i allra högsta grad även säkra 
för ett livslångt lärande där yrkesväxling är en viktig del. Genom att den ekonomiska förlusten 
minskas om studierna ger en möjlighet till att få en del finansierad genom Yrkestrainee ökas 
benägenheten att studera även i vuxen ålder. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
En förstudieledare anställs som både leder och genomför förstudien. En styrgrupp ska tillsättas 
där Handelskammaren är projektbeställare. Företrädare från regionen,  en kommun, 
Yrkeshögskola, Högskola samt företagsrepresentanter ingår.  
 
Förstudieledaren kommer få stöd av ledning och annan relevant personal på Handelskammaren 
Jönköping genom hela förstudieperioden. Handelskammarens medarbetare har vana av att 
arbeta i projektform och har väl fungerande IT-system och program. För att nå målen med 
förstudien kommer den delas upp i olika faser enligt nedan. Gemensamt för alla faser är vikten 
av förankring, erfarenhetsutbyte och samverkan, främst med det regionala näringslivet samt 
Yrkeshögskola/Högskola. Löpande dialog och kommunikation blir ett viktigt verktyg. Resultatet 
av förstudien kommer spridas i Handelskammarens kanaler såsom via nyhetsbrev, webb, 
LinkedIn samt i olika nätverksforum som tex kommunernas näringslivschefer, skolledningar 
samt företag. Även media, tex lokalpress, blir ett viktigt verktyg för att sprida såväl information 
som resultat. Handelskammaren har väl upparbetade relationer med dessa.   
 
1. Inledande planeringsfas:  
Fastställande av förstudieplan, etablering av förstudieorganisation.  
Etablering av kontakter med arbetsgivare, kommuner, Yrkeshögskolor och Högskola samt andra 
samverkansparter.   
Inventering av aktuella organisationer och arbetssätt avseende arbetsplatsförlagt lärande hos 
arbetsgivare samt inom Yrkeshögskola och Högskola.   
 
2. Genomförandefas:   
Denna fas syftar övergripande till att svara på huruvida om ett företag kan tillgodogöra sig sin 
kompetensförsörjning genom yrkestrainee, samt om attraktiviteten för yrkesutbildningar kan 
höjas genom utbildningsformen yrkestrainee samt att lägga en plan för steg 2.  
Informationsträffar med arbetsgivare, Yrkeshögskolor/Högskolor och andra relevanta parter.   
Plan för steg 2 som syftar till att nå projektmålen.  
 
3. Avslutsfas:  
Slutrapport tas fram.   
Spridning av resultaten.   
Avstämning och rapportering  
 
Internt - i varje fas ingår intern uppföljning och analys både som ett lärande och för att 
säkerställa resultatet och förutsättningarna inför nästa fas.   
Externt - i slutet av förstudien görs en slutrapport samt plan på steg 2.   
 
Informationsspridning: Under förstudien kommer aktuell information, aktiviteter och resultat 
att löpande spridas till identifierade målgrupper, men även till en bredare målgrupp. Det blir 
också en del av förankringsarbetet. Handelskammaren Jönköping har ett brett nätverk och stor 
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vana av att skriva och sprida information, t ex nyheter och rapporter, via olika kanaler. Både 
egna, sociala medier och traditionella medier kommer att användas. Spridning av resultatet 
kommer även ske till andra Handelskammare via det forum som finns etablerat för 
kompetensförsörjning, i vilken även Sydsvenska handelskammaren och Östsvenska 
handelskammaren ingår som ansvarar för övriga Småland och öarna. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Handelskammaren i Jönköpings län är en medlemsorganisation med uppdrag att främja 
regional tillväxt. Verksamhet utgår från företagens behov och bygger till stor del på nätverk och 
tre utpekade frågor: attraktivitet, infrastruktur och kompetensförsörjning. Resurserna är 
begränsade och koncentrerade till insatser som är högt prioriterade på en aggregerad nivå av  
företag och i närtid. Det gör att det inom ramen för ordinarie verksamhet inte är möjligt att 
arbeta med kompetensförsörjningsfrågor liknande Yrkestrainee 2.0, som är resurskrävande och 
ger den stora nyttan först på sikt. Även om det finns kunskap och kontaktnät inom 
organisationen som kommer projektet till godo så kommer avgränsningen gentemot ordinarie 
verksamhet att vara tydlig då projektet dels kommer att ha en dedikerad förstudieledare och 
dels särredovisas ekonomiskt. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Agenda 2030 
Hållbarhetsfrågan är ständigt aktuell i Handelskammarens arbete för sina företag. Ett särskilt 
nätverk för hållbarhetsfrågor drivs av Handelskammaren i Jönköpings län och det finns en stor 
expertis både hos personal som kommer att jobba med projektet men även hos medlemsföretag.  
Projektet går att koppla till bla Hållbar industriomställning och Hållbar upplevelse- och 
besöksnäring och genom att bidra till en hållbar industriomställning som förväntas ha en positiv 
påverkan på flera globala mål, bland annat mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt), mål 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och mål 12 (Hållbar 
konsumtion och produktion).  
 
För att nå delmålen som kopplar an till ökad jämställdhet och mångfald kommer projektet 
aktivt använda icke könsstereotypa bilder och filmer i kommunikativt material. Jämställdhets- 
och mångfaldsperspektivet kommer även beaktas vid samtliga informationsmöten, allt från 
materialet som används till att säkerställa möteslokalernas tillgänglighet. En annan aspekt som 
genomsyrar hela projektet är ett inkluderande arbetssätt. Projektet kommer därför aktivt arbeta 
för att underlätta och möjliggöra lärlingsanställningar även för etniskt och/eller könsmässigt 
underrepresenterade grupper. Det görs genom aktiv dialog med medverkande 
Yrkeshögskolor/Högskola och företag för att säkra kompetens för god arbetsplatskultur och 
möjlighet till handledning med språkutvecklande arbetssätt.  
 
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från en vision om hur Jönköpings län ska uppfattas år 
2035: Jönköpings län - Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. För att nå 
visionen är den regionala utvecklingsstrategin uppdelad i sex strategiområden: 
1. En hållbar region 
2. En attraktiv region 
3. En tillgänglig region 
4. En smart region 
5. En kompetent region 
6. En global region 
Förstudien kan kopplas till flera strategiområden men framförallt till En attraktiv region och En 
kompetent region.  
En attraktiv region - Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, 
leva, verka, åldras på och flytta till för alla 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region  en region som ser möjligheter i 
förändringar och värdesätter samverkan. Det är människor som bidrar med kompetens, som 
driver företag, som investerar kapital och som utvecklar samhällen. De attraheras av en öppen, 
inkluderande, jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö som ger möjligheter att 
kombinera ett bra boende med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, service, god 
hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till sig attraherar ännu fler. 
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En kompetent region - Mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings 
län genom det livslånga lärandet 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra 
näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare och för att kunna möta 
välfärdens utmaningar. Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner. 
Genom en väl fungerande samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, 
näringslivet, akademi och utbildningsanordnare, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens 
parter säkerställs den långsiktiga kompetensutvecklingen och matchningen på 
arbetsmarknaden i hela länet. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda länder 
Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda län 
Jönköping 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda kommuner 
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Inledande 
planeringsfas 

Inledande planeringsfas:  
Fastställande av förstudieplan, 
etablering av förstudieorganisation.  
Etablering av kontakter med 
arbetsgivare, kommuner, 
Yrkeshögskolor och Högskola samt 
andra samverkansparter.   
Inventering av aktuella organisationer 
och arbetssätt avseende 
arbetsplatsförlagt lärande hos 
arbetsgivare samt inom 
Yrkeshögskola och Högskola. 

2023-05-01 - 
2023-05-31 

99 965 

Inledande 
planeringsfas 

Inledande planeringsfas:  
Fastställande av förstudieplan, 
etablering av förstudieorganisation.  
Etablering av kontakter med 
arbetsgivare, kommuner, 
Yrkeshögskolor och Högskola samt 
andra samverkansparter.   
Inventering av aktuella organisationer 
och arbetssätt avseende 
arbetsplatsförlagt lärande hos 
arbetsgivare samt inom 
Yrkeshögskola och Högskola. 

 -  99 965 

Genomförandefas Genomförandefas:   
Denna fas syftar övergripande till att 
svara på huruvida om ett företag kan 

2023-06-01 - 
2023-11-30 

599 790 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

tillgodogöra sig sin 
kompetensförsörjning genom 
yrkestrainee, samt om attraktiviteten 
för yrkesutbildningar kan höjas 
genom utbildningsformen 
yrkestrainee samt att lägga en plan för 
steg 2.  
Informationsträffar med arbetsgivare, 
Yrkeshögskolor/Högskolor och andra 
relevanta parter.   
Plan för steg 2 som syftar till att nå 
projektmålen. 

Informera arbetslivet 
om möjlighet att ta 
emot lärling på olika 
nivåer.  

Informationsmöten: Information om 
möjlighet att ta emot lärling görs 
genom individuella företagsbesök där 
Handelskammaren får en inblick i 
företagets 
kompetensförsörjningsutmaning och 
kan samordna upplägg tillsammans 
med utbildningsanordnare. 
Information ges även genom 
planerade workshops med flera 
företag inom samma område. 
Kommunikationsinsatser riktat mot 
företag, branschorganisationer, 
fackförbund för att göra 
lärlingsanställning känt kommer att 
göras genom att ta fram 
informationsmaterial samt 
marknadsföring på sociala medier. 

 -  199 930 

Tillsammans med 
utbildningsanordnare 
ta fram arbetssätt och 
processer för ett 
koncept grundat på 
lärlingsanställning 
men applicerbart på 
högre utbildning. 

Skapa 1-5 mötesplatser för 
utbildningsanordnare inom 
Yrkeshögskola för fördjupad 
information och framtagning av 
konceptet lärlingsanställning inom 
högre utbildning. 
 Skapa 1-5 mötesplatser för 
utbildningsansvariga inom olika 
program på Högskolan kopplade till 
områden där det råder 
kompetensbrist. 

 -  199 930 

Skapa mötesplats 
mellan skola och 
arbetsliv. 

Som oberoende aktör kan 
Handelskammaren mäkla kontakter 
mellan skola och arbetsgivare, skapa 
mötesplatser för representanter för 
kommuner och skolor, nätverk för 
studie- och yrkesvägledare mm för att 
sprida information och utbilda kring 
konceptet lärlingsanställning samt 
skapa mötesplatser för regionalt 
näringsliv för att skapa intresse för 
lärlingsanställningar och informera 
om regelverk mm. Genom 
Handelskammarens kanaler kan vi 
skapa intresse för 

 -  199 930 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

lärlingsanställningar mot viktiga 
instanser och visa på de långsiktiga 
samhälleliga positiva effekterna. 

Avslutsfas Slutrapport tas fram.  Spridning av 
resultat. 

2023-12-01 - 
2023-12-31 

49 983 

Slutrapport tas fram. Via samarbetsaktörers gemensamma 
utvärdering samt sammanställande av 
dokumentation av förstudien. 

 -  3 

Spridning av resultat. Genom relevanta kanaler till 
prioriterade målgrupper sprida riktad 
information. 

 -  49 980 

Marknadsföra länets 
olika 
yrkesutbildningar och 
högskoleutbildningar. 

Marknadsföring av och rekrytering till 
utbildningen är av stor vikt för att få 
fler att söka till de utbildningar där 
kompetensbristen är ett faktum. 
Insatser kan bestå i deltagande på 
jobb/utbildningsmässor, Öppet hus, 
grafiskt material och riktat material i 
sociala medier. 

2023-05-01 - 
2023-12-31 

49 984 

Marknadsföra länets 
olika 
yrkesutbildningar och 
högskoleutbildningar. 

Marknadsföring av och rekrytering till 
utbildningen är av stor vikt för att få 
fler att söka till de utbildningar där 
kompetensbristen är ett faktum. 
Insatser kan bestå i deltagande på 
jobb/utbildningsmässor, Öppet hus, 
grafiskt material och riktat material i 
sociala medier. 

 -  49 984 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2023         Totalt 
Klumpsumma: 
Personal, 
resor/logi, 
lokal 799 722         799 722 
           
           
Summa 
kostnader 799 722         799 722 
Projektintäkter         
           
           
Summa 
faktiska 
kostnader 799 722         799 722 
Bidrag annat än pengar          
Summa bidrag 
i annat än 
pengar          0 
Summa totala 
kostnader 799 722         799 722 

 
 
Finansiering 

Finansiär 2023 
  

       Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar          
Total offentligt bidrag 
annat än pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Total offentlig 
kontantfinansiering          0 
Total offentlig 
finansiering          0 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
Handelskammaren 
Jönköpings län: Lön 
för projektledare samt 
kostnad för personal 
beställare. Kostnad för 
Handelskammarens 
lokaler vid 
informationsmöten, 
externa möte, 
workshops och andra 
aktiviteter för berörda 
partner. 399 861         399 861 
           
Total privat 
kontantfinansiering 399 861         399 861 
Total privat 
finansiering 399 861         399 861 
Summa 
medfinansiering 399 861         399 861 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2023         Totalt 
Stödfinansiering 399 861         399 861 
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Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 50,00% 
Stödandel av totala kostnader 50,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 
Stödandel av total finansiering 50,00% 
Andel annan offentlig finansiering 0,00% 
Andel offentlig finansiering 50,00% 
Andel privat finansiering 50,00% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 425 111 
Motivering: För att genomföra förstudien kommer en projektanställning göras då ingen i ordinarie 
bemanning kan avvaras för detta. Handelskammaren är en liten organisation med relativt liten budget 
vilket gör att ett förskott skulle underlätta då det är en utökning av befintlig budget. 
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Anna Zedig 
Telefonnummer: 0735890952 
Mobiltelefonnummer: 0735890952 
E-postadress: anna.zedig@handelskammarenjonkoping.se 
Roll: Projektledare 
Namn: Annika Cederfeldt Jiveby 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se 
Roll: Kontaktperson 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: Planeringsbudget Förstudie 2 Yrkestrainee.xlsx 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2023-03-01 
Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2023-03-01 
Filnamn: Signeringsinformation 
Beskrivning: Ansökan 
Uppladdningsdatum: 2023-03-01 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 35-53 
Tid: 2023-03-15 kl. 16:30  

Plats: Göteborg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 51  
 
Medel till konsultcheckar och verifieringsmedel 2023 
Diarienummer: RJL 2023/542 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Avsätta 2 000 000 kr ur det statliga anslaget 1:1 till regionala 
konsultcheckar samt verifieringsmedel för år 2023. 

Sammanfattning  
För att komplettera inom de områden som erhållna medel från 
Tillväxtverket inte täcker in samt täcka upp för tid efter 31 augusti, avsätter 
Region Jönköpings län medel till stöd för konsultcheckar samt till 
verifieringsmedel.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-28 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Eriksson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2023-02-28 RJL 2023/542 

  

 

  
  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Medel till konsultcheckar och 
Verifieringsmedel 2023 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Beslutar avsätta 2 000 000 kr ur det statliga anslaget 1:1 till regionala 
konsultcheckar samt verifieringsmedel för år 2023. 

Sammanfattning  
För att komplettera inom de områden som erhållna medel från Tillväxtverket inte 
täcker in samt täcka upp för tid efter 31 augusti, avsätter Region Jönköpings län 
medel till stöd för konsultcheckar samt till verifieringsmedel. . 

Information i ärendet 
Som regionalt utvecklingsansvarig ingår det i Region Jönköpings läns (RJL) 
uppdrag att besluta om företagsstöd som t.ex. för externa konsulttjänster i små- 
och medelstora företag (SMF) enligt förordningen SFS 2022:1468. 
 
Arbetet sker sedan flera år i nära samverkan med Almi Företagspartner som själva 
också avsätter medel till checkar.  
 
Under flera år har Tillväxtverket med egna nationella medel erbjudit regionerna 
medel till s.k. affärsutvecklingscheckar. För 2023 har Tillväxtverket beviljat länet 
2,3 miljoner kronor, som disponeras fram till den 31 augusti. Från andra halvåret 
2021 t.om. 2022 var dock, tack vare medel från React-EU, tillgängliga medel i 
länet betydligt större.  
 
En affärsutvecklingscheck från Tillväxtverket uppgår till maximalt 250 000 kr, 
och utgör då som mest hälften av kostnaderna för hela den godkända 
konsultinsatsen. Företag som kan söka ska ha minst 2 årsanställda samt omsätta 
minst 1 miljon kronor. Insatser som kan stödjas ska handla om Digital 
omställning, Grön omställning eller Internationalisering.  
 
Under flera år har RJL för att komplettera medlen från Tillväxtverket och Almi, 
avsatt egna regionala utvecklingsmedel ur 1:1-anslaget till s.k. konsultcheckar. 
Dessa checkar kan förutom till samma ändamål som checkarna från 
Tillväxtverket, också gå till att stödja utveckling av nya produkter och tjänster. 
Konsultcheckarna kan uppgå till maximalt 150 000 kr, förutsatt att företaget själv 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2023/542 

 
 

 

betalar samma summa, således en totalomslutning på upp till 300 000 kr per 
insats. 
 
Almi disponerar också egna medel till att stödja nyhetsgranskning, inledande 
utveckling och test av nya innovationer (s.k. verifieringsmedel). Ofta uppstår 
innovationer i små- eller relativt nystartade och resurssvaga företag, varför nedre 
gräns för omsättning och antal anställda här inte tillämpas. Dessutom kan Almis 
egna medel också stödja innovationer som uppkommer hos privatpersoner, något 
som vårt regelverk inte ger utrymme för. Efterfrågan på stöd till verifierings-
insatser är högre än som täcks av anslaget Almi disponerar. Därför tillskjuter RJL 
sedan flera år verifieringsmedel som kan beviljas till företag. Checkarna till 
verifieringsmedeluppgår till maximalt 50 000 kr, förutsatt att företaget själv 
avsätter ett lika stort belopp i pengar, dvs. totalomslutning på 100 000 kr. För att 
kunna beviljas stöd ska innovationen bedömas ha utvecklingspotential. 
 
Med ovan som grund föreslås 1 500 000 kr avsättas ur 1:1-anslaget till 
konsultcheckar. Den inbördes fördelningen till de olika ändamålen ovan, får 
avgöras utifrån efterfrågan. För att stödja även de riktigt små företagen i länet 
reserveras i år 500 000 kr av beloppet ovan till företag med minst 1 anställd på 
heltid som bedriver ett lönsamt företagande. Här sätts heller inget givet 
omsättningskrav. Maxbeloppet på dessa små checkar uppgår till 50 000 kr och 
utgör då som mest halva kostnaden för konsultinsatsen. Men i övrigt är 
regelverket detsamma som för de vanliga konsultcheckarna. Dessutom avsätts 
500 000 kr ur 1:1-anslaget till att utöka Almi:s anslag till verifieringsmedel. 
 
Som framgått ovan bereds alla checkar i samverkan med Almi. Besluten tas i 
gemensamma beslutsgrupper där såväl RJL som flera andra aktörer med kunskap i 
frågorna är representerade. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-28 

Beslut skickas till 
Region Jönköpings län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Karin Hermansson 
Regional Utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 27  
 
Val - Tage Karlssons stiftelse 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Kerstin Hammar (M) och Raymond Pettersson (C) som 
ledamöter vid Tage Karlssons stiftelse. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 
2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att Anders Wennblad (SD) utses till ledamot 
vid Tage Karlssons stiftelse. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Sverigedemokraternas förslag 
och finner att nämnden utser ledamöter till Tage Karlssons stiftelse enligt 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret – Kansli 
Tage Karlssons stiftelse 

Beslutets antal sidor 
1 
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