
 

  

KALLELSE 1(3) 

   

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00 

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 

  
Ärenden 
1 Upprop och val av protokollsjusterare  
2 Fastställande av dagordning  
3 Föregående mötesprotokoll 4 - 24 
4 Anmälan av informationshandlingar - Nämnd 

för trafik, infrastruktur och miljö 2022 
25 

5 Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö 2022 

26 

6 Inkomna remisser, promemorior och motioner  
7 Kurser och konferenser 27 - 52 
8 Aktuell information  
9 Månadsrapport 53 - 58 
10 Frågor 59 - 65 

Informationsärenden och aktuellt 
11 Ukrainakrigets påverkan på näringslivet 66 
12 Resa på kallelser  
13 Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
14 Regional Cykelstrategi för Jönköpings län 67 - 95 
15 Delårsrapporter nr 1 2022 96 - 196 

Beslutsärenden för nämnden 
16 Initiativärende 197 - 199 
17 Verksamhetsområdenas delårsrapporter nr 1 

2022 
200 - 283 

18 Ansökan om projektmedel- cykelsatsning 2022 284 - 304 
19 Projekt nya stambanor 305 - 310 
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KALLELSE 2(3) 

  

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00 
 

 

20 Samråd för översiktsplan Eksjö kommun 2040 311 - 590 
21 Remiss Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 

2023-2027 
591 - 693 

Övrigt 
22 Övriga frågor  
   
Kallade 
 
Ordinarie ledamöter 
Marcus Eskdahl (S) ordförande 
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Camilla Holm, budgetchef  
Peter Friberg, sektionschef 
samordning, uppföljning och analys 
Maria Cannerborg, miljöchef 
Fredric Fingal, ekonomichef JLT  
Erik Bromander, sektionschef 
samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Laura Habib, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter:  
Kent Grahn, SACO 

För kännedom 
 
Ersättare 
Berry Lilja (S) 
Liza Oswald (S) 
Krister Hansson Dahl (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Lena Ahnstedt (C) 
Andreas Elamsson (C) 
Eric Hedlund (L) 
Anders Ramstedt (MP) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Elisabeth Werner (SD) 
 
Regionråd 
Maria Frisk (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Rachel De Basso (S) 
Per Eriksson (C) 
Jimmy Ekström (L) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Mikael Ekvall (V) 
Malin Wengholm (M) 
Dan Sylvebo (-) 
Samuel Godrén (SD) 
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KALLELSE 3(3) 

  

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00- 16:35. Ajournerats kl. 12:15-13:00, 15:00-15:15  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Innehållsförteckning Diarienr Sida 
 

 
§ 64 Upprop och val av protokollsjusterare  4 
§ 65 Fastställande av dagordning  5 
§ 66 Föregående mötesprotokoll  6 
§ 67 Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för trafik, 

infrastruktur och miljö 2022 
2022/4 7 

§ 68 Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 

2022/1 8 

§ 69 Inkomna remisser, promemorior och motioner  9 
§ 70 Kurser och konferenser  10 
§ 71 Aktuell information  11 
§ 72 Månadsrapport  12 
§ 73 Frågor  13 
§ 74 Uppföljning av miljödelarna i hållbarhetsprogrammet  14 
§ 75 Återrapport utvärdering Värnamo stadstrafik  15 
§ 76 Kostnadstäckning i allmän trafik  16 
§ 77 Tågstrategi  17 
§ 78 Avsiktsförklaring Itino-tåg  18 
§ 79 EU-strukturfonder fokus grön omställning  19 
§ 80 Remiss för nybyggnad av järnväg mellan Byarum och 

Tenhult 
2022/609 20 

§ 81 Övriga frågor  21 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00- 16:35. Ajournerats kl. 12:15-13:00, 15:00-15:15  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande 

Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 

Ersättare Liza Oswald (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Andreas Elamsson (C) 
Eric Hedlund (L) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef  
Maria Cannerborg, miljöchef § 74 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Erik Andersson, trafikutvecklare § 77 
Anna Olsson, sektionschef § 79 
Laura Habib, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00- 16:35. Ajournerats kl. 12:15-13:00, 15:00-15:15  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Anders Gustafsson (SD) 
 
 
 

 Mikael Karlsson (L)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 64  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Upprop förrättas. 
Nämnden utser Anders Gustafsson (SD) och Mikael Karlsson (L) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 

47



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 65  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 

58



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 66  
 
Föregående mötesprotokoll 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

69



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 67  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/4 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

710



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 68  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

811



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 69  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

912



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 70  
 
Kurser och konferenser 
Ordföranden informerar nämnden om följande kurser, konferenser och 
seminarier som presidiet beslutat om under presidiesammanträdet den 12 april 
2022: 
 

• En ledamot från koalitionen och en ledamot från oppositionen, tillåts 
att delta i cykelkonferensen i Värnamo den 24 - 25 augusti 2022. 

 
• Två ledamöter från koalitionen och två ledamöter från oppositionen, 

tillåts att delta i seminarium rapport från Dun & Bradstreet på 
Jönköpings Tekniska Högskola den 7 juni 2022. 

 

Beslutets antal sidor 
1 

1013



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 71  
 
Aktuell information 
Regionalutvecklingsdirektör Karin Hermansson, informerar och besvarar frågor 
från nämnden avseende: 
 

• Nationell planprocess,  
• Samverkan med Länsstyrelsen,  
• Påverkan på näringslivet- Ukrainakrisen  
• Analys,  
• Aktuell lägesbild- näringslivet, 
• Påbörjade insatser, 
• Almedalen- upplägg. 

 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg, informerar och besvarar frågor från 
nämnden avseende: 
 

• Fritt resande för ukrainska flyktingar, 
• Politisk samverkansgrupp Krösatågen 31/3-1/4, 
• Sjukresor som kräver bärhjälp- beslut fattats i regionens 

ledningsgrupp, 
• Statistik över biljettförsäljning och resande. 

Beslutets antal sidor 
1 

1114



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 72  
 
Månadsrapport 
Camilla Holm budgetchef, informerar nämnden om mars månads ekonomiska 
resultat. Nämnden skickar med en del frågor och funderingar i form av 
medskick. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1215



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 73  
 
Frågor 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna anmäler frågor till 
nämnden, som besvaras vid nämndsammanträdet den 31 maj 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 

1316



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 74  
 
Uppföljning av miljödelarna i hållbarhetsprogrammet 
Maria Cannerborg miljöchef, informerar och besvarar frågor från nämnden 
avseende: 
 

• Resultat för 2021, 
• Klimatpåverkan 2021- klimatsmart region, 
• Inköp av varor och tjänster, 
• Energianvändning, 
• Mål år 2025- kollektivtrafiken, 
• Drivmedelsstrategi, 
• Utomhusmiljö, 
• Upphandlingar med hållbarhetskrav, 
• Livsmedel och matsvinn, 
• Regionens största utmaningar. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1417



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 75  
 
Återrapport utvärdering Värnamo stadstrafik 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg, informerar om att vi ska gå vidare med att 
teckna avsiktsförklaringar med kommunerna och börja med Värnamo, 
Nässjö och Tranås. Presidiemöte kommer att bokas in med de tre berörda 
kommunerna innan sommaren. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1518



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 76  
 
Kostnadstäckning i allmän trafik 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg, informerar och besvarar frågor från 
nämnden avseende statistik över kostnadstäckningen för regionens trafikslag, 
fördelat per linje. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1619



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 77  
 
Tågstrategi 
Erik Andersson trafikutvecklare, informerar och besvarar frågor från 
nämnden avseende: 
 

• Tid- och processplan för framtagandet av persontågsstrategi, 
• Strategin omfattar två tidsfönster- 2023-2028 samt 2029-2035, 
• Prioriteringar A-C, 
• Stråken och dess tidsfönster och prioriteringar. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1720



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 78  
 
Avsiktsförklaring Itino-tåg 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg, informerar och besvarar frågor från 
nämnden avseende: 
 
Kalmar Länstrafik och Jönköpings Länstrafik är överens om att teckna en 
avsiktsförklaring för att Jönköpings Länstrafik ska säkra sin trafik på 
oelektrifierade banor fram till 2033/2034. Fordonen behöver utrustas med 
det nya signalsystemet ERTMS. För att klara detta krävs en del 
kvalifikationer. En översiktlig kostnadsbild skall framföras inför beslut samt 
att en borgensförbindelse tecknas för de fyra Itinofordonen. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1821



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 79  
 
EU-strukturfonder fokus grön omställning 
Anna Olsson sektionschef, informerar och besvarar frågor från nämnden 
avseende: 
 

• Den europeiska gröna given- EU:s tillväxtstrategi som ska hjälpa oss 
minska utsläpp och skapa jobb, 

• En del av EU:s sammanhållningspolitik, 
• Regionalfonden ERUF och dess uppbyggnad- utmaningar och 

prioriteringar 
• Grön omställning tidigast efter sommaren 2022, 
• Verktyg för omställningen- strategier, samverkan, nätverk. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1922



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 80  
 
Remiss för nybyggnad av järnväg mellan Byarum och 
Tenhult 
Diarienummer: RJL 2022/609 
 
Erik Bromander sektionschef, informerar och besvarar frågor från nämnden 
angående besvarad remiss. 
 
Nämnden tackar för informationen som delgetts. 

Beslutets antal sidor 
1 

2023



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 81  
 
Övriga frågor 
Nämndsekreteraren presenterar ett preliminärt schema inför studieresan i 
Malmö den 30-31 maj 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 

2124



 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2022-05-31 

 Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

• Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2022-05-03 
• Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2022-05-17 

 
Inkomna handlingar 

 
• Planprogram för Habo centrum 2022-03-31 

Utgående skrivelser 
 

• RJL 2022/938 Remiss - Renhållningsordning 2023-2026, Maria Cannerborg. 

Regeringsbeslut 
 

 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

• Handlingar årsstämma Svensk Kollektivtrafik 24 maj 2022 

RJL 2021/17
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Laura Habib2022-05-24

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Region Jönköpings län

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Sekretess: Visas ej

2022-05-31

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

215875 Samråd över Gislaveds kommuns förslag till 
fördjupning av översiktsplan för Gislaved och 
Anderstorp

Karin Hermansson §

2022-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen Gislaveds kommun Karin Hermansson

RJL 2022/595 Remiss - Förslag till fördjupning av översiktsplanen 
ÖP16 för Gislaved och Anderstorp.

TIM 4.1.3

Ida Hedberg

219469 Yttrande gällande förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjning för Gislaveds kommun

Karin Hermansson §

2022-05-02 Gislaveds kommun Karin Hermansson

RJL 2022/960 Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning TIM 4.1.3

Ida Hedberg

221926 Granskningsyttrande Jönköpings kommuns förslag 
till utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare

Karin Hermansson §

2022-05-17 Jönköpings kommun Karin Hermansson

RJL 2021/856 Remiss - Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare TIM 4.1.3

Ida Hedberg

222662 Missiv granskning av Jönköpings kommuns förslag 
till utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare

Karin Hermansson §

2022-05-20 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Karin Hermansson

RJL 2021/856 Remiss - Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare TIM 4.1.3

Ida Hedberg

222670 Missiv förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning för 
Gislaveds kommun

Karin Hermansson §

2022-05-20 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Karin Hermansson

RJL 2022/960 Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning TIM 4.1.3

Ida Hedberg

Sidan  1 av 1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 83  
 
Kurser och konferenser 
Presidiet beslutar att tillåta: 
 

• En ledamot från koalitionen och en ledamot från oppositionen att 
delta i föreläsningen den 14 juni 2022 om temat Walk the talk – så 
tar ni er hållbarhetskommunikation från teori till praktik, via Norra 
energikontoret Småland. 

 
• Leif Anderson (C) delta den 10 juni 2022 i Föreningsmöte och 

Föreningsstämma i Europakorridoren samt Årsstämma i 
Europakorridoren AB. 

 
• En ledamot från koalitionen och en ledamot från oppositionen att 

delta i webbinariumet ”Vägen till hållbara och etiska batterier” den 
31 maj 2022, med endast en halv dags arvodering.  

 
• Möjlighet för presidiet att delta i konferensen Transportforum den 16 

juni 2022. 
 
 
Peter Friberg sektionschef, hänvisar till länk gällande dokumentation - 
Regional utveckling 2022 - Skapa bilder med hjälp av fakta, statistik och 
analyser, 10 maj 2022. Presidiet önskar få dokumentationen mailad. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Subject:                             VB: [*Suspicious Email*] Energikontor Norra Smålands nyhetsbrev april 2022

 

Från: Energikontor Norra Småland <energikontoret@rjl.se> 
Skickat: den 29 april 2022 12:49
Till: Regionledningskontoret Kansli <regionledningskontoret.kansli@rjl.se>
Ämne: [*Suspicious Email*] Energikontor Norra Smålands nyhetsbrev april 2022 
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April 2022 

 
Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län och arbetar med Sveriges energi- 

och klimatmål på regional och lokal nivå i vårt län. I vårt nyhetsbrev, som kommer ungefär sju gånger 

om året, får du nyheter om våra satsningar och verksamhetsområden.  
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Nathalie Gustafsson bor i Jönköping och arbetar i Vaggeryd. Hon har samåkt ända sedan 2017 och ser flera fördelar med att 

göra det.                                                                                                         Foto: Stina Sandahl  

 

Blir 2022 samåkningens år? 
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Med slopade Coronarestriktioner och höga bränslepriser är samåkning något som lockar allt fler. För 

somliga handlar det om att spara pengar, andra vill minska sin miljöpåverkan eller kunna ta sig till 

jobbet utan ansträngningen framför ratten. Nathalie Gustafsson som bor i Jönköping har samåkt 

ända sedan 2017, då hon började arbeta på socialförvaltningen i Vaggeryds kommun.

Vilken är den främsta anledningen till att du började samåka?

- Dels för att spara pengar, men också för att vi i mitt hushåll bara har en bil. Genom samåkningen 

behöver vi inte skaffa ytterligare en. En annan fördel är att slippa köra själv varje dag, utan att istället 

kunna luta sig tillbaka och samtala fritt. 

Tycker du att det är en nackdel att inte alltid kunna välja sina egna tider?

- Nej det tycker jag inte, utan det bygger på hur vi kommunicerat innan. I mitt jobb får man vara 

beredd på att det kan dyka upp något akut eller att man behöver slutföra något, men det tänker jag 

att de flesta har förståelse för. Man får vara beredd på att saker kan komma emellan, men det är mer 

undantag än regel, säger Nathalie.

Samåkningen gör att hon inte påverkas lika mycket av dagens höga bränslepriser. Hon betonar 

också att samåkningen inte alltid handlar om att spara pengar, utan faktiskt om att underlätta för sig 

själv.

- Samåkning är såklart också en förtjänst för klimatet, så det är inte bara jag som vinner på det utan 

det blir en ”win-win”.

Hela artikeln på vår webbplats  

 

Är du arbetsgivare och vill uppmuntra till samåkning?
Vill du som arbetsgivare göra det enklare för dina medarbetare att samåka till arbetet? Via vår 

satsning ATTRACT hjälper vi privata och offentliga arbetsgivare att underlätta hållbar 

arbetspendling, bland annat via samåkning.
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ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län  
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Inspirationsföreläsning: Kan en kommun skapa ett 
hållbart varumärke? 

 

Tid och plats: Fredagen den 20 maj kl. 9-10 via Zoom  

 
Nu är det dags för vårens andra inspirationsföreläsning på temat hållbarhets-kommunikation. Den 20 

maj möter vi Helena Nordström, VD och grundare av företaget Placebrander och tidigare 

marknadschef på Destination Jönköping. Helena kommer att ge flera inspirerande exempel på 

organisationer som har lyckats ta sitt varumärke ett steg längre genom att bygga på med 

hållbarhetstänk.

Kan en kommun ha ett varumärke? Hur hänger varumärket ihop med platsen där de finns? Hur ska 

man tänka för att få en röd tråd i hållbarhetskommunikationen genom en kommuns samtliga 

verksamheter – det handlar ju om allt från vård och omsorg till nya cykelvägar?

Placebrander fick för några år sedan uppdraget att analysera och beskriva platsvarumärket Höga 

Kusten. Det arbetet resulterade bland annat i en kommunikationsstrategi genomsyrad av hållbarhet 

utan att ens nämna ordet hållbarhet.

Helena berättar om hur de gjorde och om fler inspirerande exempel på organisationer som lyckats ta 

sitt varumärke ett steg längre genom att bygga på med hållbarhetstänk. Hur de genom att ta ansvar 

för människor och även för planeten skapat hållbara och starka varumärken. Hon har också koll på 

de senaste trenderna kopplat till platsattraktion och kommunikation och ger oss tipsen du inte vill 

missa.

Länk till föreläsningen, som är kostnadsfri, skickas ut någon dag i förväg till alla som har anmält sig.

Välkommen att anmäla dig  
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Nästa inspirationsföreläsning 14 juni
Det här är den andra föreläsningen i vårens seminarieserie, som har till syfte att ge inspiration i 

ert hållbarhetsarbete och är öppen för alla som är intresserade. Vid nästa tillfälle, den 14 juni, 

gästas vi av PR-specialisterna Amelie Furborg och Helen Iwefors på temat Walk the talk – så 

tar ni er hållbarhetskommunikation från teori till praktik. Håll utkik på vår webb och i sociala 

medier efter mer info framöver.

Föreläsningsserien arrangeras inom ramen för vår satsning FASTR – Snabbare omställning till 

fossilfria transporter i Jönköpings län.  

 

 

Ansökan till Klimatklivet öppnar 3 maj 

 
Den 3 maj öppnar Klimatklivet för nya 

ansökningar för åtgärder som minskar 

klimatpåverkan. Har du tankar på en 

investering, men är osäker på hur du ska 

gå tillväga?

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!  

 
Finansiella stöd är ett av de områden som vi kan erbjuda rådgivning inom genom vår satsning 
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RE:AGERA – grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings 

län. Andra områden där vi erbjuder hjälp och stöd till små och medelstora företag är inom resurs- och 

energieffektivisering, cirkulär ekonomi samt övergång till förnybart och elektrifiering. Ta chansen och 

gör nytta på riktigt i energi- och klimatomställningen!

Våra erbjudanden  
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Seminarium: Öka din lönsamhet
– digitalisera rätt 

 
Välkommen att delta på ett kostnadsfritt seminarium den 11 maj för att lära dig mer om industriell 

digitalisering och hur vi bäst tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Allt för att skapa bättre 
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processer, öka maskinutnyttjandet och i slutändan höja kundvärdet. I mån av plats finns även 

möjlighet att delta på ett studiebesök hos AD-Plast i Anderstorp, som berättar om sin 

digitaliseringsresa. Först till kvarn gäller!

Dag och tid: Onsdagen den 11 maj, kl. 9.00-14.00, frukost och mingel från kl. 8.00

Plats: Hotell Åsen, Storgatan 20, Anderstorp och AD-Plast, Stansgatan 6, Anderstorp. Det finns 

även möjlighet att delta digitalt.

Seminariet anordnas av Almi Jönköping och projekt inkomst 4.0 i samverkan med Energikontor 

Norra Småland.

Mer info och anmälan  

 

 

Studiebesök på vindkraftpark i Habo kommun 

 
Den 10 maj ordnar vår satsning 

Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län ett 

studiebesök på Hornamossens vindpark i 

Habo kommun. Då kommer OX2, som 

förvaltar parken, att finnas på plats för att 

visa anläggningen och svara på frågor. 

Studiebesöket kommer att bli relativt 

enkelt och vänder sig framförallt till 

kommuner, Länsstyrelsen samt politiker i 

hela länet.  
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Dag och tid: Tisdagen den 10 maj, kl. 13.30-15.30 (OX2 finns tillgängliga kl. 14.00-15.30)

Plats: Hornamossens vindpark

Samlingsplats: Vi återkommer med samlingsplats

Transport: Vi återkommer med möjlighet till gemensam transport/samåkning (antagligen från 

Jönköping) – beroende på intresset

Hornamossens vindpark

Anmäl dig så snart som möjligt  

 

 

Energipark ska göra Gislaved till pluskommun 

 
Gislaved blir den första kommunen i 

Sverige som bygger en grön energipark 

med innovativ teknik. Bakom initiativet står 

Gislaved Energi och PLS Energy 

Systems. Projektet syftar till att utöka 

andelen förnyelsebar energi i kommunen 

från och med våren 2023 då parken 

förväntas stå klar.  

 
Det är sammansättningen av energiparken som gör den unik. Lösningen består av tre komponenter i 

form av solceller som står för energiutvinningen, energilagring med återbrukbara batterier och 

vätgasproduktion.
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Gislaved först ut med unik energipark  

 

 

39

https://rjl.us8.list-manage.com/track/click?u=3de9e56f6915a2fd957059ccc&id=f06d8c3690&e=b786837974


 

 
Copyright © 2022 Energikontor Norra Småland, All rights reserved.

Våra kontaktuppgifter

Vill du uppdatera dina e-postinställningar eller avprenumerera på vårt nyhetsbrev?

Du kan update your preferences or unsubscribe from this list.  
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Regional utveckling 2022 
Skapa bilder med hjälp av fakta, statistik och analyser.  

Tema: Regional utveckling i tid av återställning, omställning och stundande val. 

 

 
Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat regionalt utvecklings- 
och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning. Konferensen är digital och 
arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. 
 
Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna 
insatser. Nulägesbilder är viktiga pusselbitar i det regionala utvecklingsarbetet. Vi hanterar 
fortsatt Coronapandemins effekter samtidigt som omställning till mer hållbart behöver 
genomföras. Den offentliga sektorns arbete behöver därför utformas för att möta dessa 
effekter och utmaningar. Till hösten 2022 är det åter val i Sverige och politikens ambitioner 
att möta dessa nulägesbilder blir centrala i det fortsatta arbetet.  
 
Under dagen försöker vi fånga in statistik, fakta och relevanta analyser och lyfta in dem i 
svenska regioners perspektiv. Detta för att få en uppfattning om hur det ser ut regionalt, 
lokalt och nationellt samt i relevanta fall i den nordiska eller europeiska kontexten.  
 
Välkommen till en spännande dag! 
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 Datum: 10 maj 2022 kl. 09.30-15.30  

Plats: Digitalt via länk som skickas ut till de anmälda 

Målgrupp: Politiker och tjänstemän, regionalt och lokalt, myndigheter och andra intresserade 

Kostnad: Deltagaravgift 1200 kr (exkl. moms). Gör din anmälan via denna länk eller via 
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/regionalutveckling2022
skapabildermedhjalpavfaktastatistikochanalyser.60485.html  

Anmälan: Sista anmälan 8 maj 

Information:  

För frågor kring anmälan, tekniska och praktiska detaljer kontakta: SKR Resurs och Konferens, e-
post konferens@skr.se tfn 08-452 70 00 

För frågor kring innehållet kontakta: Helena Gidlöf, epost e-post helena.gidlof@skr.se   
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PROGRAM 
  

Moderator: Ellinor Ivarsson och Helena Gidlöf, SKR 

09.30 Välkommen 

Tillväxtverket, SCB och Sveriges Kommuner och Regioner hälsar alla välkomna till dagens 
konferens och program. 

09.35 Läget i Sverige – fokus svensk ekonomi 

Svensk ekonomi påverkas av olika egna förmågor såsom företagens produktivitet, 
kompetensförsörjning och förmågan till omställning i spåren av klimatutmaningar, men 
även ett antal omvärldshändelser i form av pandemin och kriget i Ukraina med efterföljande 
sanktioner har påverkat och påverkar svensk ekonomi. Hur ser svensk ekonomi ut och 
vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras.  
 
Kristian Seth, Tillväxtverket 
 

09.55 Ekonomiska skillnader mellan svenska regioner under efterkrigstiden 

De senaste decenniernas svenska ekonomiska strukturomvandling har varit framgångsrik. 
Men den har också varit dramatisk vilket har förändrat villkoren för både arbetstagare, 
företag och regioner. Hur ser bilden av den svenska strukturomvandlingen ut om man ser 
till landets regioner över tid?  
 
Martin Henning Handelshögskola vid Göteborgs universitet 
 

10.15 Paus 

 

10.25 State of the Nordic Regions 

Rapporten om nordens tillstånd 2022 har sin utgångspunkt i covid-19-pandemin 
som undersöker hur den har påverkat demografi, arbetsmarknad och ekonomi i de 
nordiska länderna, städerna och regionerna. 

Gustaf Norlén, Nordregio 

 
10.55 Livskvalitén i Sveriges regioner – senaste data ur BRP+ 

Förutsättningarna för en ökad livskvalitet i Sverige är goda. Invånarnas 
utbildningsnivå ökar, fler har ett jobb, inkomstnivåerna stiger och människorna 
lever längre och har bättre självskattad hälsa. Samtidigt finns skillnader inom och 
mellan regioner där livskvaliteten inte utvecklas lika för alla. BRP+ ger en bredare 
bild av samhällsutvecklingen och pekar på områden av vikt för en hållbar 
utveckling. 

Sofi Sjöberg och Filippa Egnér, Tillväxtverket 
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11.15 Problematiseringar av regional utvecklingsdiskurs utifrån ett 
genusperspektiv 

Många av de utmaningar som inkluderas i regional utveckling, till exempel 
demografisk utveckling, arbetskraftsutbud, välfärdens förutsättningar samt 
skillnader mellan rurala och urbana områden, är kopplade till jämställdhet. Därför 
behövs också en genusanalys genomsyra politik och praktik för hållbar regional 
utveckling.   

Lena Grip, Karlstads universitet 

 
11.45 Lunch 

 

12.45 Om regional utveckling, SKRs nya rapport: vad gör våra regioner 

Rapporten belyser regionens verksamhet inom områdena: näringsliv och 
innovation, kompetensförsörjning, energi och grön omställning, transporter och 
infrastruktur, kultur, folkhälsa och hållbar samhällsplanering. Hur regionerna 
arbetar med frågorna och vilken samverkan med andra aktörer som finns.  

Karolina Henningsson och Göran Hallin, WSP 

 
13.15 Kunskap, kraft, pengar och omvärldskoll - fyra perspektiv på regional 

omställningsförmåga 
 

o Nordisk studie om regionalpolitik och omställningsförmåga. 

Jörgen Lithander, Tillväxtanalys 

 
o Ekonomiska effekter av kriget i Ukraina i Sverige i post-pandemitider? 

Peter Frykblom, Tillväxtanalys  

 
o Framtidens elektrifierade samhälle – analys för en hållbar elektrifiering. 

Susanne Lindmark, Energimyndigheten 

 
o Det har kommuner och regioner att hantera. 

Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Regioner 

 
14.15 Paus 

 

14.30 Vilka röstar och vilka låter bli i vårt avlånga land? 

Sedan 2018 har SCB en totalräknad valdeltagandeundersökning. Denna möjliggör 
nya typer av analyser av valdeltagande på olika regionala nivåer. Vad kan vi se för 
mönster när vi studerar valdeltagandet i stad och på landsbygd? Och vilka 

44



 
 
 

 

 

skillnader framträder när analysen görs på kommun- eller ännu finare geografisk 
nivå? Mikaela Järnbert och Jonas Olofsson arbetar med SCB demokratistatistik 
och ger en fördjupad bild av det svenska valdeltagandet inför allmänna valen 2022. 

Mikaela Järnbert och Jonas Olofsson, SCB 

 
15.00 Samtal om: Vår omvärld – pandemi och krig, vilka förändringar genererar det 

för Sveriges näringsliv och svensk politik och förvaltning  

 
Jan Larsson, VD Business Sweden  

Svenska styrkeområden och möjligheter internationellt i en osäkrare värld 
 
 
Niklas Eklund, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet  

Vad betyder pandemi och kriget för svensk politik och förvaltning – mot mer 
centralisering?  
 

15.30 Tack för idag! 
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Inbjudan frukostseminarium: Läget för cyklingen post-pandemin och hur förbättrar vi tillgången till 
anpassade cyklar? 
  
Ändrades våra cykelvanor under pandemin? Hur ser läget ut för cyklingen ut idag och vilka är 
utmaningarna imorgon? Cykling ska dessutom vara för alla. Hur gör vi det möjligt för 
funktionsnedsatta att ha samma möjlighet att välja att cykla? 
Välkommen på frukostseminarium med Riksdagens cykelnätverk. 
  

• Hur mår cyklingen post-pandemi: en lägesbild av cyklingen idag och utmaningar imorgon 
Rami Yones sammanfattar cyklingens utveckling under och efter pandemin och sätter fokus 
på några utmaningar och möjligheter för framtiden. 

  
• Hur förbättrar vi tillgången till anpassade cyklar till personer med funktionsnedsättning? 

Erika Olkerud och Mikael Fredriksson om hur en aktiv fritid för personer med 
funktionsnedsättning kan främjas lokalt och regionalt 

  
  
Medverkande 
Rami Yones är regional direktör på Trafikverket och före detta ordförande för Nationella cykelrådet 
Erika Olkerud arbetar på Fritidsbanken Sverige för att öka möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättning att gratis låna parasportutrustning/fritidshjälpmedel över hela landet. 
Mikael Fredriksson arbetar på Svenska triathlonförbundet med att starta upp och etablera 
paratriathlon. En av de stora utmaningarna är just tillgången till anpassade cyklar. 
  
Datum: Torsdag den 19 maj 
Tid: 08:00 - 09:00 (frukost serveras från 07:30) 
Plats: RV2-Partimatsalen 
OSA: senast 12 maj  

Anmälan sker via mejl till någon av oss nedan 
Ulrika Jörgensen, ulrika.jorgensen@riksdagen.se 
Elin Gustafsson, elin.a.gustafsson@riksdagen.se 
Jessica Thunander, jessica.thunander@riksdagen.se 
  
  
VARMT VÄLKOMNA 
önskar Riksdagens cykelnätverk i samarbete med Svensk Cykling. 
  
Styrgruppen för cykelnätverket 
Ulrika Jörgensen (M) 
Jessica Thunander (V) 
Emma Berginger (MP) 
Elin Gustafsson (S) 
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Europakorridoren AB  
Garvaren/Stationsgatan 2 
352 33 LJUNGBY                                                                                                                           www.europakorridoren.se  

KALLELSE  

2022-05-02 

Föreningsrepresentanter i Europakorridoren Bolagsstyrelsen i Europakorridoren AB 

Europakorridorens tjänstemannanätverk 

 

Föreningsmöte och Föreningsstämma i Europakorridoren samt 
Årsstämma i Europakorridoren AB 
 
10 juni 2022 i Helsingborg  

Program 

Fredag den 10 juni 

 

08:30 - 10.00               Helsingborgsresan – En av Europas mest innovativa och hållbara städer 

Plats:                              Dunkers Kulturhus Atriet, Kungsgatan 11, 252 21 Helsingborg 

                                        Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och stadsdirektör Palle   

                                        Lundberg delar med sig av lärdomar och erfarenheter från de senaste tio årens  

                                        arbete med att utveckla staden till at bli en av Europas mest innovativa och  

                                        gröna städer. Ta del av resans strategiska vägval, konkreta lösningar och  

                                        lärdomar. 

 

Plats för stämma:       Rådhuset, Järnvägsgatan 35, 252 25 Helsingborg 

10:30                             Samling med kaffe  

11.00                             Förenings- och årsstämmor samt föreningsangelägenheter 

12:00                             Avslut 

12:15                             Lunch och avslut på restaurang Madame Moustache   

                                       Norra Storgatan 9, 252 20 Helsingborg 

Anmälan om deltagande görs till Anna Wifvesson, anna@europakorridoren.se eller 073-3739 191 

senast 25 maj.  

 

Ange vilka aktiviteter du har för avsikt att delta på, och glöm inte att meddela speciella 

kostönskemål!  

Vi är också tacksamma för besked om eventuell frånvaro. 

Välkomna, 

Ann-Marie Nilsson 

Styrelseordförande 
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Hej Region Jönköpings län, 

Vänligen vidarebefordra nedan inbjudan till hållbarhetsstrateger, upphandlare med ansvar för 
kollektivtrafik samt ansvariga tjänstepersoner och politiker för läns- och kollektivtransporten.  
 
Vänliga hälsningar 
Pontus Björkman 
Policyrådgivare på Fairtrade Sverige 

 

 

 
Hej!  
 
Det är av stor betydelse att ställa om till eldriven transport för att motverka klimatförändringar. Vad är 
möjligheterna och riskerna för hållbara och etiska batterier? Hur kan vi ställa om till eldrivna 
transporter utan att det uppstår nya svårigheter med negativ påverkan på människor och miljö? Detta 
är några frågor som tas upp under webbinariumet ”Vägen till hållbara och etiska batterier” den 31/5. 

Innehåll: 
 
Rättvis klimatomställning som Fairtrade City: Malmö stad, Sveriges första Fairtrade City, vann EU-
kommissionens pris EU City for Fair and Ethical trade award 2020 för sitt långsiktiga arbete med etisk 
och hållbar konsumtion. Dessutom ska Malmö stad bli en så kallad nettonoll-organisation år 2030, 
vilket innebär att alla inköp, inklusive elfordon, måste beräknas utifrån klimatpåverkan i hela livscykeln. 
Under webbinariumet presenterar Malmö stad det EU finansierade projektet ”Bättre batterier - för 
hållbara fordonsbatterier i Malmö stad” och en färdplan.  
 
Fokus Kina: ETI Sverige presenterar en omvärldsanalys om risker och möjligheter med 
batteritillverkning i Kina. 
 
Nya lagar på gång: ADDA inköpscentral ger en uppdatering om EUs direktiv om tillbörlig aktsamhet 
för företag i fråga om hållbarhet och EUs batteriförordning.  
 
Varmt välkommen till webbinariumet ”Vägen till hållbara och etiska batterier”!  
 
Tid: 31/5 kl 8.30-10.00 
Plats: Digitalt (länk skickas ut innan webbinariumet) 
Syfte: Att fördjupa kunskapen om läget vad gäller tillverkning av fordonsbatterier. Att samla kunskap 
och engagemang för att ta nästa steg mot hållbara och etiska batterier. 
 
Målgrupp: Hållbarhetstrateger, ansvariga för läns- och kollektivtrafiken, upphandlare med ansvar för 
kollektivtrafik och andra som är intresserade av frågan om hållbara och etiska batterier. Bjud gärna in 
personer inom er organisation och nätverk som kan tänkas ha intresse av webbinariumet. 
 
Medverkande: 
Olov Källgarn, koordinator för Malmö Fairtrade City, Malmö stad 
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Ulrika Svallingson, koordinator för social hänsyn, upphandlingsenheten, Malmö stad  
Henrik Lindholm, verksamhetschef, ETI Sverige 
Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateg, ADDA inköpscentral 
Anneli Örtqvist, ansvarig för Fairtrade City och Fairtrade Region, Fairtrade Sverige 
 
Webbinariumet är kostnadsfritt. Här är länk till anmälan. Anmäl dig gärna redan idag!  
 
Vänliga hälsningar 
Pontus 

--- 

Pontus Björkman  |  Policyrådgivare - Policy Advisor 
pontus.bjorkman@fairtrade.se  | Mobil: +46 73 77 11 850 | 

Fairtrade Sverige 
Åsögatan 119  |  116 24 Stockholm  |  Sverige   
Telefon: +46 (0)8-1220 89 00   
www.fairtrade.se  |  twitter.com/fairtradeSe  |  facebook.com/FairtradeSverige  

Fairtrade är en internationell certifiering och aktör för en mer hållbar världshandel  
med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. När du väljer Fairtrade bidrar du  
till att odlare och anställda får förbättrade arbets- och levnadsvillkor. 
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PwC hälsar välkommen 
till årets Visionära Arena

Välkommen till PwC:s Visionära Arena

den 16 augusti 2022

PwC:s Visionära Arenan är den självklara 
mötesplatsen för dig som vill vara med och 
utforma den offentliga sektorn för en bättre 
morgondag. 

Under en spännande dag och kväll med 
middag får du ta del av högintressanta 
insikter från PwC:s specialister och 
inbjudna experter. 

Visionära Arenan hålls traditionsenligt dagen 
innan KOMMEK i Malmö. Du får ta del av ett 
fullspäckat program och föreläsare som talar till 
både hjärta och hjärna. 

Vi hoppas att vi ses vid Visionär Arena 2022!

           

Tid: 16 augusti kl. 13.00  

(registrering från kl 12.00)

Plats: Malmömässan, Malmö

Pris: 3 695 kronor/person exklusive 
moms

Tema: Förebygga, förhindra och 
upptäcka välfärdsbrott

Vill du veta mer?

Kontakta:

Hanna Franck 010-212 75 47

hanna.franck@pwc.com

Malou Olsson 010-212 58 67

malou.olsson@pwc.com

Anmäl dig här
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Program

12:00 Registrering

13:00 PwC Sveriges vd Sofia Götmar-Blomstedt 
och moderator Måns Liljenlov från PwC 
hälsar välkomna och introducerar dagens 
tema.  

13:15-13:35 Vad är välfärdsbrott? Hur kan vi 
förebygga, förhindra och upptäcka 
välfärdsbrott - Cecilia Cederberg, PwC, 
och Lena Salomon, PwC

13:40-14:30 Så arbetar vi för att motverka 
välfärdsbrott-
Per-Erik Ebbeståhl från Malmö Stad och 
Gunnar Grönkvist, poliskommissarie vid 
polisens nationella operativa avdelning, 
NOA, ger oss en bild över vilka styrkor och 
utmaningar som finns kring myndigheternas 
arbete mot välfärdsbrottslighet.

14:30-15:15 Fika och mingel

15.15-15:50 Djuplodande diskussioner kring 
välfärdsbrott och intervjuer välfärdsbrott - 
Lena Salomon, PwC, Cecilia Cederberg, 
PwC, Per-Erik Ebbeståhl, Malmö Stad,  
Gunnar Grönkvist, NOA

15:50-16:00 Bensträckare

16:00-16:30 Upphandlingsprocessen -Lotta Ricklander 
är utvecklingsledare för revision på Sveriges 
kommuner och regioner. Lotta delar med sig 
av högintressanta insikter kring upphandling 
av revision och sakkunniga biträden. Hur kan 
man tänka och vilka fallgropar bör man 
undvika? 

16:30-17:00 Mingel

17:00-17:45 Fem principer som gör verksamheter 
bättre - Henrik Eriksson, professor vid 
Chalmers Tekniska Högskola, institutionen 
för Teknikens Ekonomi och Organisation. 
Henrik forskar på vad som kännetecknar 
framgångsrika verksamheter och 
organisationer. Under detta pass får du ta del 
av de senaste forskningsrönen och insikter 
kring fem principer som gör verksamheter 
bättre, varför förbättring är att föredra framför 
implementering och förändring och goda 
exempel.

17:45- Avrundning -Susanna Collijn, PwC, 
sammanfattar dagens Visionära Arena och 
ger oss förhandsinformation kring PwC:s 
närvaro på KOMMEK.

18:30 Middag

Sofia Götmar-Blomstedt Måns Liljenlov Susanna Collijn
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Gäster och talare på 
Visionära Arena 2022

Per-Erik Ebbeståhl

Per-Erik Ebbeståhl är direktör för Avdelningen för 
Trygghet och säkerhet vid Malmö stad. Han kommer 
tillsammans med en kollega att prata om hur de i 
Malmö stad arbetar med Välfärdsbrott för att ge oss 
en verklighetsanknytning inom området samt vilka 
utmaningar som behöver beaktas.

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson är professor vid Chalmers Tekniska 
Högskola, institutionen för Teknikens Ekonomi och 
Organisation. Henrik har forskat på vad som 
kännetecknar framgångsrika verksamheter och 
organisationer i tjugo år. Han har sammanfattat sin 
forskning i den populärvetenskapliga boken 
”Sveriges bästa verksamheter”. Resultaten från 
Henriks forskning samt praktiska erfarenheter 
presenteras under föreläsningen.

Lotta Ricklander

Lotta Ricklander arbetar som utvecklingsledare för 
revision på Sveriges kommuner och regioner. Lotta 
kommer att prata om upphandling av revision och 
sakkunniga biträden.

Gunnar Grönkvist

Gunnar Grönkvist är Poliskommissarie vid Polisens 
nationella operativa avdelning (NOA) och arbetar 
sedan flera år tillbaka med myndighetssamverkan 
mot bland annat välfärdsbrottslighet. Gunnar 
kommer att ge oss en bild över vilka styrkor och 
utmaningar som finns kring myndigheternas arbete 
mot välfärdsbrottslighet.
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 73  
 
Månadsrapport 
Camilla Holm budgetchef, informerar och besvarar frågor från presidiet om 
april månads resultat.  

Beslutets antal sidor 
1 
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Månadsrapport – april  2022, TIM  
5  5  3  0  av 13 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Prisvärdhet 
 
 
 
 

42 % 

 

 

Resultatet för prisvärdhet sjönk 
under tertial 3 förra året, men har 
ökat sedan årsskiftet med tre 
procentenheter. Resultatet är nu 
sex procentenheter högre än 
landets genomsnitt. 

  

 

 Andel nöjda NKI 
- allmän trafik - alla 
länsbor 
 
 
 
 

46 % 

 

 

Resultatet har ökat med tre 
procentenheter sedan förra 
tertialet men är fortfarande under 
landets genomsnitt som är på 
51%. 

  

 

 Andel nöjda NKI 
- allmän trafik 
- resenärer 
 
 
 
 

57 % 

 

 

Det är en liten ökning av 
nöjdheten bland resenärerna 
sedan förra tertialet men dock två 
procentenheter lägre än landets 
genomsnitt. 
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Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Andel nöjda NKI 
- serviceresor 
 
 
 
 

85 % 

 

 

Nöjdheten har ökat något sedan 
förra tertialet, men är lägre än för 
ett år sedan. 

 

 Andel tåg som går 
enligt tidtabell 
 
 
 
 

92 % 

 

 

Av 11786 avgångar med Krösatåg 
i Jönköpings Län ankom 10845 
stycken inom gränsen för 
punktlighet vilket innebär ett 
resultat på 92%. Det är en lägre 
punktlighet än under 2021, vilket 
förklaras av fel som uppstått på 
fordonen och i något fall även 
spårfel som orsakat förseningar. 

 

 Antal 
påstigande/mil 
 
 
 
 

5,5 

 

 

Resultatet för påstigande per mil 
når inte målet vilket beror på att 
resandet är lägre än före 
pandemin samt att valideringarna 
(stämplingarna) är lägre än själva 
resandet. Statistiken baseras på 
valideringar och vi vet att många 
inte validerar sina biljetter idag.  
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Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Antal resor 2022 
ska öka jfm 2021 
 
 
 
 

65 % 

 

 

Statistiken inkluderar skolresor 
både i årets och föregående års 
utfall. Resandet har ökat stadigt 
sedan årets början och det är 
troligt att resandet är ännu högre 
än vad antalet valideringar i 
statistiken visar. Det pågår arbete 
med intrimning av 
kundräkningssystem ombord på 
bussarna vilket på ett bättre sätt 
kommer visa antalet resor. 

  

 

 

 Andel 
heltidsanställda 

95 % 

 

 

Det är en hög andel 
heltidsanställda och målet nås. 

 

 

 Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 
 
 
 
 

3,7 % 

 

 

Sjukfrånvaron har ökat sedan 
föregående år. Det är den korta 
sjukfrånvaron som ökat och den 
ökar framförallt för de yngre 
medarbetarna. Sjukfrånvaron är 
högre för kvinnor än för män. 
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Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Ekonomi i balans 
 
 
 
 

-60 279tkr 

 

 

Regional utveckling (TIM) -60,3  
mnkr 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skattesubventionsgrad 
- allmän trafik 
 
 
 
 

73 % 

 

 

Skattesubventionsgraden har ökat 
dels pga att intäkterna är lägre än 
före pandemin men också för att 
kostnaderna ökat pga 
indexuppräkningar.   

 

Regional utveckling (TIM) -60,3  mnkr 

 

A. Länstrafiken (-61  mnkr ) 

Biljettintäkterna är fortsatt lägre än före pandemin och avviker ca 32 mnkr mot budget. Intäkterna har dock ökat sedan årets början och 
når i april ca 87 procent av budgeterad nivå. 

 

På kostnadssidan är det fortsatt negativa avvikelser. Kostnaderna för köpt verksamhet (framförallt ersättningar till trafikföretag) är 
ca 10,3 procent högre än föregående år samma period, vilket beror på prisutvecklingen för bränsle/energi. Till och med april avviker 
index med ca 15 mnkr jämfört med  budgeterade prisökningar i den allmänna kollektivtrafiken. Vidare har det varit många inställda 
tågavgångar inom Krösatågen vilket lett till ökade kostnader för ersättningsbussar, ca 8 mnkr januari-april. 

 

Inom Serviceresor är budgetavvikelsen ca -9 mnkr. Avvikelsen förklaras av ca 3 mnkr som beror på efterreglering av miljöersättning 
avseende 2021, ca 4 mnkr förklaras av indexreglering samt övrigt förklaras av ensamåkning och glesare i fordonen i början av året. 
Budgetkompensation kommer ske för särskilda Covid-transporter vilket tagits hänsyn till i bokslutet. 

 

Fördelat på Resultatenheter: 

Stab, ek, marknad & Allmän trafik       - 51,7 mnkr 

Serviceresor                                         -  9,4  mnkr 

 

B. Centrala ansvar (+ 0,8 mnkr) 

Ett överskott på 0,7 mnkr finns för anslaget för projektmedel samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott på 0,1 mnkr till 
och med april månad 2022. 
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Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 
 
 
 
 

25,16 
kr/km 

 

 

Samåkningen i fordonen har ökat 
efter pandemin vilket ger effekt på 
kostnaden/resenärkm. 
Indexuppräkning i mars medför 
dock att målet inte nås. 

  

 

 Andel resenärer 
med giltig biljett 

93 % 

 

 

Andelen resenärer med giltig 
biljett under det första kvartalet 
uppgår till 93 % enligt statistik från 
biljettkontrollverksamheten. Av 20 
700 kontroller hade 1 521 ogiltig 
biljett och tilläggsavgift utfärdades. 
Andelen med ogiltig biljett 
motsvarar ca 7 procent. Under 
2021 var motsvarande siffra 5 
procent, men då gjordes inga 
kontroller under det tredje 
kvartalet pga problem med 
biljettsystemet. 
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Har vi tagit höjd för inflationen och de ökande drivmedelskostnaderna i budgeten. 
 
/Robert SD 
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Till TIM-nämnden den 3 maj 2022.     

 

Under rubriken frågor i dagordningen ställes härmed 2 stycken frågor.   

 

Fråga 1:                                                                                                                                                                            

Med anledning av pågående prov med nattstopp på JLT;s linje mellan Huskvarna och Gränna, 
ställer vi frågan om nattstoppet kommer att permanentas samt om det kan utvidgas till 
samtliga JLT,s linjer utanför tätbebyggelsen. Vi ser detta som en trygghetsfaktor nattetid då 
det kan vara oro på en buss och långt mellan hållplatserna vid avstigande.                         
Bussföraren kan här stanna mellan hållplatserna om det finns oro från någon resande.  

 

Fråga 2:   

Vad är orsaken till att Vänsterpartiet inte har någon tillgång till sammanträdeslokal innan 
TIM-nämndens ordinarie sammanträden, såsom Moderaterna och Sverigedemokraterna har 
fått sig tilldelade?    

 

 

Vänsterpartiet   

Willy Neumann, Mauno Virta  
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Det har kommit till vår kännedom att ungdomar kopierar/fotograferar av kompisens QR kod för att 
kunna resa gratis på bussarna. Är problematiken känd för Länstrafikens ledning? I så fall vilka planer 
finns för åtgärda detta problem? 
 
För Moderata TIM gruppen 
Per-Allan Axén 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 64-81 

Tid: 2022-05-03 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 73  
 
Frågor 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna anmäler frågor till 
nämnden, som besvaras vid nämndsammanträdet den 31 maj 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 

62



Robert Andersson Sverigedemokraterna har ställ frågan om Länstrafiken har tagit höjd för inflationen 
och de ökande drivmedelspriserna i budgeten. 

Svar: Indexering av budgetram har gjorts för 2022 med 2 % enligt beslut i regionfullmäktige. Utöver 
det har Länstrafiken använt en stor del av nettotillskottet för att ytterligare budgetera för 
kostnadsökningar. På grund av fortsatt ökande priser hittills i år, framförallt på bränsle och el, har det 
inte räckt. Det är också en stor anledning till det prognostiserade underskottet för 2022 vilket 
beskrivs närmare i delårsrapporten under prognos och handlingsplan.  
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Moderata TIM-gruppen har ställt frågan om Länstrafikens ledning känner till att ungdomar 
kopierar/fotograferar av kompisens QR kod för att kunna resa gratis på bussarna och i så fall vilka 
planer som finns för att åtgärda detta problem. 

 

Svar: Länstrafiken har haft kännedom om detta och problemet är åtgärdat. 
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Fråga från Willy Neumann och Mauni Virta Vänsterpartiet angående nattstopp i kollektivtrafiken. 

 

Svar: Sedan hösten 2020 har Länstrafiken provat att ha nattstopp på linje 121 på sträckan Gränna 
fram till Norrängen i Huskvarna. 

Då försöket sammanfallit med pandemin som minskat resandet i kollektivtrafiken på ett påtagligt 
sätt får man ha detta med i utvärderingsresultatet.  

Från bussentreprenörens sida har inga negativa konsekvenser framkommit. Man påtalar att det varit 
få personer som nyttjat tjänsten. Från förarhåll har det förekommit synpunkter på att det kan finnas 
en problematik i att olika förare gör olika bedömningar av när det är trafiksäkert att stanna utanför 
ordinarie hållplatsområde vilket kan skapa osäkerhet hos såväl kund som förare. Detta har dock inte 
framförts som ett betydande problem. 

Utifrån försökets erfarenheter görs bedömningen att ett införande av nattstopp kan göras på linjer 
som har en struktur som passar för detta. Linjen ska då ha en sträckning där det på ett trafiksäkert 
sätt går att släppa av resenärer utmed vägnätet. 

Nattstopp skulle kunna iföras på ett antal utvalda regionbusslinjer i samråd med 
bussentreprenörerna. I stadstrafik är nattstopp inte lämpligt då hållplatstätheten är förhållandevis 
hög. Även inom regionbusstrafiken bör nattstopp inom tätorter undvikas. 

En sak som är viktig i sammanhanget är att det slutligen är föraren som har att bedöma var det är 
trafiksäkert att stanna utanför ordinarie hållplatser. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 75  
 
Informationsärenden till nämnden 
 

• Ukrainakrigets påverkan på näringslivet 
Peter Friberg sektionschef, informerar och besvarar frågor kring 
ämnet under nämndsammanträdet den 31 maj 2022. 
 

• Avrapportering av uppdrag i budget "Fortsätta utreda möjligheten 
att utveckla en modell med resekort med personliga zoner" 
Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör, informerar och besvarar frågor 
kring ämnet under nämndsammanträdet den 21 juni 2022. 
 

• Statligt stöd för bredbandsutbyggnad 
Erik Bromander sektionschef, informerar och besvarar frågor kring 
ämnet under nämndsammanträdet den 21 juni 2022. 
 

• Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 
Budgetförslag från koalitionen kommer att finnas tillgängligt till 
nämndsammanträdet den 31 maj 2022, oklart när oppositionens 
förslag finns åtkomligt. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 77  
 
Regional Cykelstrategi för Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/69 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslå Regionfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till 
regional cykelstrategi för Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi 
för Jönköpings län. Den regionala cykelstrategin ska fungera som en grund 
för ett systematiskt länsgemensamt arbete med att stärka cykelns 
attraktivitet som transportmedel. Förslaget till cykelstrategi har varit på 
remiss i länet under perioden 2022-02-24 – 2022-05-06, efter 
remissomgången har mindre justeringar gjorts av dokumentet. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2022-05-13 
• Förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län  

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2022-05-13 RJL 2022/69 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Regional cykelstrategi för Jönköpings 
län 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslår regionfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till regional 
cykelstrategi för Jönköpings län 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi för 
Jönköpings län. Den regionala cykelstrategin ska fungera som en grund för ett 
systematiskt länsgemensamt arbete med att stärka cykelns attraktivitet som 
transportmedel. Förslaget till cykelstrategi har varit på remiss i länet under 
perioden 2022-02-24 – 2022-05-06, efter remissomgången har mindre justeringar 
gjorts av dokumentet. 

Information i ärendet 
Inkomna synpunkter 
Remissinstanserna lyfter generellt att det är positivt att Region Jönköpings län tar 
ansvar för att lyfta cykelfrågan på ett länsövergripande sätt. Flera yttranden menar 
att strategin har ett bra och tydligt upplägg och att det är positivt att Region 
Jönköpings län avser att arbeta aktivt med uppföljning genom cykelbokslut. Ett 
antal kommuner lyfter också värdet i ett regionalt cykelnätverk. Merparten av 
remissinstanserna pekar på behovet av att säkerställa ett bra genomförande av 
strategin såväl vad gäller framdrift av insatser som finansiering. 
 

Justeringar av förslaget till strategi 
• Förtydligande beskrivning av Region Jönköpings läns övergripande roll 

och ansvar 
• Beskrivning av kommande projekt kring regional cykelsatsning (kopplat 

till genomförande) 
• Mindre justeringar av ordlista, och beskrivande text kopplat till strategins 

vision 
• Komplettering inom insatsområde kombinationsresor 
• Mindre justeringar av mått och insatser inom målområde samverkan 

68



MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/69 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2022-05-13 
• Förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län  

 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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UTKAST

REGIONAL CYKELSTRATEGI FÖR 
JÖNKÖPINGS LÄN
För antagande den 7 juni 2022
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INNEHÅLL

Ordlista        3

Inledning         5

Bakgrund        6

Vision        9

Målområde vardagsresor     10

Målområde cykelbarhet     12

Målområde samverkan     14

Ansvar för genomförande och uppföljning 16

Nulägesbeskrivning och prioriteringar  18

Fotografier och illustrationer: sid 1 och 8 Ida Hedberg, sid 2 Energikontoret Norra Småland, sid 4 och sid 18 Johnér 
och sid 25 Smålands turism 

NOTERING: De justeringar/kompletteringar av 
text som har gjorts av remissversionen inför 
antagandet är gulmarkerade. Markeringen tas 
bort i det fastställda dokumentet.
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ORDLISTA
Allmän väg En väg där staten (Trafikverket) eller en 
kommun är väghållare.

Beteendepåverkan I den regionala cykelstrategin 
avses insatser som syftar till att påverka beteenden 
och attityder bland resenärer.

Blandtrafik Där biltrafik och cykeltrafik använder 
samma yta längs en väg/gata.

Cykelbana Del av gata/väg, avsedd för cykeltrafik och 
trafik med moped klass II. Cykelbana är avskild från 
vägbana genom fysisk anordning exempelvis kantstöd.

Cykelbarhet Beskriver hur inbjudande gator och 
vägar är att cykla på.

Cykelbokslut En sammanställning över de cykelfräm-
jande insatser kopplade till cykelstrategin som har 
genomförts under året.

Cykelfält: Särskilt körfält som genom vägmarkering 
anvisats för cyklande eller förare av moped klass II. 

Cykelled En cykelled definieras av Trafikverket som 
ett sammanhängande cykelstråk för rekreation eller 
turism. Leden kan bestå av olika typ av infrastruktur; 
lågtrafikerade vägar, cykelbanor med mera. Cykelleds-
nätet för rekreations- och turiständamål delas in i långa 
(nationella), medellånga (regionala) och korta (lokala) 
cykelleder utifrån kvalitetskriterier som upprättats av 
Trafikverket. Cykelleder kan också omfatta till exempel 
byggda leder för mountainbike inom ramen för desti-
nations- eller föreningsverksamhet.

Cykelväg Väg för cykeltrafik eller moped klass II, med 
egen terrassering och linjeföring, skild från gata/väg, 
det vill säga friliggande. Huvudman är antingen staten 
eller kommunen. I lagstiftning kallas den cykelbana.

Enskild väg Väg som inte är allmän väg eller gata 
(till exempel väg där vägförening/samfällighet är 
väghållare). Kan också vara väg som hör till och hålles 
av enskild fastighet (privat väg). Enskild väg kan också 
vara väg som är en gemensamhetsanläggning (en 
anläggning som är gemensam för flera fastigheter och 
som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse 
för dem).

Framkomlighet: Restid på specifik sträcka (Trafikver-
kets definition i förhållande till det vidare begreppet 
tillgänglighet).

Funktionellt samband För att Trafikverket ska kunna 
bygga en allmän väg i form av en friliggande cykelväg 
krävs ett funktionellt samband med en allmän väg.  
Utan det funktionella sambandet är inte kravet på 
allmän samfärdsel uppfyllt (vilket en allmän väg ska 
vara till för).

Kombinationsresor Resor där cykel kompletterar 
andra transportslag för att skapa hög tillgänglighet till 
målpunkter på lite längre avstånd.

Ledhuvudman Ledhuvudmannen är den part som 
ansöker om utmärkning av en cykelled och som 
ansvarar för att redovisa för bedömningsgruppen att 
kvalitetskriterierna uppfylls. Ledhuvudmannen håller 
ihop allt arbete som krävs kring en led: förankring 
med alla berörda, kvalitetssäkring, marknadsföring, 
utveckling med mera.

Mobilitetsstrategi Trafikstrategiskt dokument som 
fokuserar på att påverka resmönster i önskad riktning.

Mobilitet Rörlighet av personer, varor och tjänster.

Potentialstudie GIS-baserad analys som visar var 
potentialen för cykelresor är som störst i länet.

Regional statlig cykelinfrastruktur Cykelvägar där 
staten är väghållare (i allmänhet utanför tätort) och 
som inte löper utmed statliga stamvägar (E4, Rv 26 
och Rv 40).

Regional transportplan Omfattar investeringar 
i det regionala vägnätet, samfinansiering av 
järnvägsåtgärder samt medfinansiering till kommuner.

Saknad länk Avsnitt i cykelstråk där cykelsäker väg 
saknas.

Statlig medfinansiering Innebär att staten bidrar 
till genomförande av regionala kollektivtrafikanlägg-
ningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäker-
het på kommunala gator och vägar via avsatta medel 
i regional transportplan.

Tillgänglighet Möjligheten att från ett område kunna 
nå olika målpunkter med hänsyn till variabler som 
möjliga färdmedel, restid, reskostnad och tillförlitlig-
het (Trafikverkets definition).

TIM-nämnd Region Jönköpings läns nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö.

VGU Trafikverkets  regler för vägar och gators 
utformning.

Väghållare Den part som ansvarar för drift och 
underhåll av en väg. Staten (Trafikverket) är väghållare 
för statliga allmänna vägar, kommuner är väghållare 
för kommunala allmänna vägar och gator och vägför-
eningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastig-
hetsägare är väghållare för enskilda vägar.
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FLER LÄNSINVÅNARE SKA SE 
CYKELN SOM ETT ATTRAKTIVT 
TRANSPORTMEDEL 

Om fler människor i Jönköpings län väljer att transportera sig 
genom att cykla skapas betydande individ- och samhällsnyttor 
kopplade till miljö, folkhälsa och näringslivsutveckling på såväl 
regional som lokal nivå. 

För att vi i vårt län ska kunna realisera dessa inneboende 
potentialer behöver vi både stärka länets cykelkultur — det vill 
säga hur vi samlat ser på cyklingens status och möjligheter — 
och förbättra den fysiska transportinfrastrukturen, så att det 
blir tillgängligare och mer trafiksäkert att cykla. 

Den regionala cykelstrategin är en grund för ett systematiskt 
länsgemensamt arbete med att stärka cykelns attraktivitet som 
transportmedel. Genom att beskriva en struktur för kommande 
insatser skapar vi förutsättningar för att flytta fram cykelns 
position i såväl strategisk planering som genomförande.
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BAKGRUND

Tidigt i processen med att ta fram en regional cykelstrategi har 
politiska avstämningar gjorts kring strategins grundläggande 
förutsättningar och uppdrag genom att formulera syfte, 
omfattning, process och struktur.

SYFTE
Den regionala cykelstrategin är en utpekad åtgärd i Åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län.

Den regionala cykelstrategin ska definiera den önskvärda utvecklingen av cykling i länet. 
Cykelstrategin ska också synliggöra vilka strategiska satsningar och åtgärder som bör 
prioriteras för att stärka cyklingen i länet på ett effektivt sätt. Ytterligare en viktig ingång 
i arbetet med en regional cykelstrategi är att stärka samarbetet kring cykelfrågor i länet.

En fortsättning på den regionala cykelstrategin är att ta fram en plan för regional statlig 
cykelinfrastruktur i länet. Denna plan är i sin tur en viktig förutsättning för att möjliggöra 
välgrundade prioriteringar och ett effektivt genomförande av länets regionala transport-
plan i de delar som berör cykling.

OMFATTNING
Strategi - inte plan för genomförande Strategin är ett ramverk som ska ge riktning 
åt kommande cykelsatsningar ur ett samlat regionalt perspektiv och pekar ut vilken 
typ av konkreta insatser som bör prioriteras för genomförande.  Dessa aktiviteter kan 
ske på många olika nivåer och genomföras av såväl regionala och kommunala aktörer 
som förenings- eller näringslivet. Strategin har dock inte mandat att kravställa specifika 
insatser från andra aktörer än Region Jönköpings län.

Strategin är inget heltäckande trafikstrategiskt dokument Strategin är därför inte 
inriktad på att reglera andra transportslag. Strategin riktar sig mot trampcyklar samt 
trampcyklar med elassistans. Andra typer av cykelfordon (elfordon utan trampor) eller 
mopeder omfattas inte.

Den regionala cykelstrategin omfattar hela länets geografi1 och alla typer av cykling. 
Detta betyder att strategin inbegriper såväl vardagscykling som cykling kopplad till 
rekreation eller besöksnäring. 

Cykelstrategin siktar mot år 2035, vilket också är målår för Jönköpings läns regionala 
utvecklinsstrategi. Det är betydelsefullt att den regionala cykelstrategins inriktning är 
uppdaterad i förhållande till samhällsutveckling och politik. Utvärdering av och beslut om 
strategins aktualitet bör därför fattas varje mandatperiod.

1 De fysiska åtgärder som Region Jönköpings län har möjlighet att prioritera via den regionala transportplanen omfattar endast 
regionalt statligt vägnät, bytespunkter för kollektivtrafik samt de delar av de kommunala vägnäten som är aktuella för åtgärder som 
medfinansieras med statliga medel via pott i regional transportplan.
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MÅLGRUPPER
Cykelstrategin vänder sig främst till länets kommuner, Region Jönköpings läns politiker, 
Trafikverket s amt c ykelrelaterade o rganisationer i  l änet. S ekundära m ålgrupper f ör 
strategin är näringsidkare som på något vis har eller kan komma att ha beröring med 
cykling. Den breda allmänheten kan vara målgrupp för vissa specifika a ktiviteter e ller 
kampanjer. Som region verkar vi i projektet framförallt genom våra primära målgrupper.

PROCESS
Förslaget till regional cykelstrategi har arbetats fram av en projektgrupp från Regional 
Utveckling tillsammans med en utsedd arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från 
fyra av länets kommuner (Gislaveds, Jönköpings, Nässjö och Värnamo kommuner). 
Under framtagandet av förslaget till regional cykelstrategi har projektgruppen även haft 
dialogmöten med Trafikverket Region Syd, Jönköpings Länstrafik, Energikontoret Norra 
Småland, Smålands Turism, NTF, Cykelfrämjandet och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Den regionala cykelstrategin har stämts av löpande med länets politiska referensgrupp 
för transportinfrastruktur, Nämnden för trafik, i nfrastruktur o ch m iljö s amt r egionalt 
infrastrukturnätverk. Information har även gått ut till kommunchefsnätverk samt 
kommunalt forum. Den regionala cykelstrategin ska enligt gällande tidplan fastställas 
av regionfullmäktige i Region Jönköpings län den  14 juni 2022.

Region Jönköpings läns övergripande roll 
och ansvar kopplat till cykling
Regionalt utvecklingsansvar Region Jönköping har möjlighet att ta fram övergri-
pande regionala strategier1 i utvecklingsfrågor för att peka ut en gemensam riktning 
för länet. Dessa strategier behöver oftast konkretiseras i handlingsplaner eller ge-
nomförandeplaner för att få effekt. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
ska vara en integrerad del det regionala tillväxtarbetet.

Länsplaneupprättare Region Jönköpings län ansvarar för att i regional transport-
plan prioritera medel till investeringar i regional statlig cykelinfrastruktur och statlig 
medfinansiering till cykelåtgärder inom kommunalt vägnät. I vår roll som länspla-
neupprättare är det viktigt att säkerställa att det finns en tydlig och välförankrad 
prioritering av åtgärder för genomförande2. Detta ökar möjligheterna att åtgärda 
länets största brister i cykelinfrastruktur och därmed förbättra tillgängligheten med 
cykel i länet.

Kollektivtrafikmyndighet Inom ramen för Region Jönköpings läns uppdrag som 
kollektivtrafikmyndighet tar vi strategiska och operativa beslut som påverkar 
cykelns attraktivitet kopplat till kombinationsresor kollektivtrafik/cykel. Detta kan 
till exempel gälla taxor, investeringar i anläggningar och fordon samt planer och för 
trafikering och bytespunkter.

Ansvar för jämlik och tillgänglig hälsa Region Jönköpings län ansvarar för att 
utveckla och samordna folkhälsoarbetet i länet, vilket bland annat görs genom 
hälsofrämjande insatser kopplade till livsstil och vardagsmotion. Eftersom aktiva 
transporter i vardagen har en så tydlig hälsofrämjande effekt bör Region Jönköpings 
läns långsiktiga arbete med cykelfrågor samordnas med det strategiska folkhälso-
arbetet.

1 Alla regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) för det övergripande utvecklingsarbetet i länet, RUSen kan 
förtydligas i tematiska strategier.
2 Trafikverket och länets kommuner genomför åtgärderna
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STRUKTUR
Den regionala cykelstrategin kan betraktas som ett samlande paraply som systematise-
rar pågående och kommande insatser kopplade till cykling i Jönköpings län. Genom att 
definiera en tydlig struktur skapar vi en gemensam riktning åt arbetet med att stärka 
cyklingen i länet.

Den regionala cykelstrategin grundar sig på en vision som är en övergripande målbild av 
vad vi vill uppnå med cykling i länet. 

Visionen är nedbruten i tre målområden, målen definierar vad vi ska fokusera på för att 
nå vår vision och ger struktur åt efterföljande strategier och insatsområden. Målen är 
tydligt definierade och måttsatta för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen inom 
respektive område.

Respektive målområde har kopplade strategier. Strategierna utgår från identifierade 
utmaningar och anger hur vi ska rikta de insatser som tas fram för att nå cykelstrategins 
mål.

Insatsområdena beskriver inom vilken typ av områden som åtgärder bör göras. Inom 
respektive insatsområde lyfts exempel på insatser — det är dock möjligt att även andra 
aktiviteter än de som nämns kan vara relevanta kopplat till den regionala cykelstrategins 
mål och strategier. Specifika insatser kan göras av olika aktörer och drivas som ordinarie 
verksamheter eller i form av projekt.

Fler korta vardagsresor 
ska göras med cykel

Stärkt samverkan 
kring cykling på 

länsnivå

Cykling 
ska stärka 

näringslivet

Beteende- 
påverkan

Arbets- 
platser

Trafik- 
säkerhets- 
kampanjer

Fysiska 
åtgärder

Lär av andra 
och varandra

Främja hela 
resan

Skapa ett 
regionalt 
cykelnät

Gör det lätt 
att välja rätt

Gör cyklingen 
trygg och 

säker

Besöks- 
näring

Handel och 
service

Fysisk 
planering

Nätverk 
och 

utveckling

Kombina-
tions- 
resor

Utveckla 
cykelleder 

i länet

Plan för 
regional 
statlig 
infra- 

struktur

Vision 
Vad vill vi uppnå?

Mål  
Vad ska vi 
fokusera på?

Strategier 
Hur ska vi rikta 
insatser för att nå 
våra mål?

Insatsområden  
Vilka insatser svarar 
bäst mot våra mål?

Cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel i Jönköpings län

Sammanhängande 
cykelbarhet mellan 
målpunkter i länet
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Cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel i Jönköpings län

I vårt län cyklar vi för att det är smidigt, ekonomiskt och gör oss 
friskare. Genom att främja cykling skapar vi tillgängliga, trygga 
miljöer och vi lär våra barn viktiga resvanor för livet.
Cykling har stora möjligheter att bidra till en stärkt social hållbarhet i samhället. 
Eftersom cykling är ett billigt transportslag bidrar satsningar på cykling till 
ekonomisk jämlikhet. Cykling är också ett transportmedel som är tillgängligt för 
samhällsgrupper utan körkort — till exempel barn och unga.

När vi väljer cykeln som transportmedel rör vi oss mer vilket skapar stora nyttor 
för vår hälsa och vårt välmående.

Fysisk planering som främjar ökad cykling bidrar till skapandet av mer tillgängliga 
och trygga miljöer — något som gynnar alla i samhället.

Jönköpings län är en attraktiv cykelregion där olika näringar 
samverkar och utvecklas kring cykling som produkt och kultur.
Det finns en stor potential i att utveckla länets besöks- och servicenäring kring 
cykling — inte minst i samarbetet mellan olika typer av intressenter.

När vi cyklar rör vi oss i en hastighet och skala som möjliggör interaktion med 
omgivningen. Detta ger i sin tur möjligheter till utveckling av det småskaliga 
lokala näringslivet i våra tätorter. 

Satsningar på cykelinfrastruktur har stora samhällsekonomiska vinster där varje 
satsad krona ger nyttor som överstiger investeringen.

V
IS

IO
N

Vi väljer cykeln för att aktivt bidra till ett resurssnålt och 
ekologiskt hållbart samhälle.
Cykling är ett resurssnålt transportslag som ger liten omgivningspåverkan och 
inte ger några koldioxidutsläpp vilket gör att cyklingen har en tydlig koppling till 
hållbarhetsmål som relaterar till ekologisk hållbarhet.

Viljan att bidra till hållbarhet och ställa om från fossila transportsätt är en viktig 
drivkraft för att människor ska välja att cykla. 

Till år 2035 vill vi att cykeln har en hög status som transportmedel och 
är ett förstahandsval för kortare resor i vårt län. Genom vår vision vill 
vi trycka på möjliggörande faktorer kopplat till cykling — vi ska genom 
strategiskt arbete få fler människor att vilja och kunna cykla. Detta har 
tydlig bäring på Region Jönköpings läns övergripande vision om att bli 
Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region.

Cykelstrategins vision förtydligas utifrån de tre perspektiven på 
hållbarhet:

Ekologisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet
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	Gör det lätt att välja rätt
Genom att aktivt planera och arbeta för att underlätta vardagscykling 
kan vi få fler människor att välja cykel för kortare resor.

Strategin bygger på att skapa både incitament och yttre förutsättningar 
för cyklister. Vi ska få fler att se nyttorna med cykling samtidigt som rätt 
åtgärder görs för att underlätta cyklande.

Vårt mål är att fler människor ska välja cykeln 
som transportmedel för den typ av kortare 
persontransporter som görs ofta. Detta ger 
nyttor för såväl folkhälsa som luftkvalitet, 
buller, utrymme och trafiksäkerhet inne i våra 
tätorter. 

Merparten av länets befolkning bor inom fem 
kilometers radie från tätortscentrum, vilket 
betyder att det finns en stor grundläggande 
potential för cykling.

Många människor ser också behoven av att ställa 
om till ett mer hållbart liv - såväl för miljöns som 
för den egna hälsans och ekonomins skull. Detta 
är viktiga drivkrafter som vi bör nyttja för att nå 
målet om vardagscykling.

DEFINITION VARDAGSRESA

Återkommande, standardiserad 
resa (t.ex. transport till 
fritidsaktivitet, arbete, skola 
livsmedelsbutik).

MÅTT

Antal och andel cyklister i stråk 
med hög potential för cykling.

Andel barn som cyklar till skolan.

M
Å

L
ST

R
AT

EG
IE

R
Fler korta vardagsresor ska 
göras med cykel

	Gör cyklingen trygg och säker
Att resor med cykel upplevs som trygga och säkra är en viktig 
förutsättning för att få fler att cykla. Åtgärder som görs för att höja 
trafiksäkerheten för cyklister gagnar särskilt barn och ungas mobilitet 
eftersom det ökar deras möjligheter att cykla till och från skola och 
fritidsaktiviteter.
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Trafiksäkerhetskampanjer

För att fler ska våga välja cykeln som transportmedel är det 
betydelsefullt att bedriva informerande insatser kopplade till 
beteenden i trafiken och attityder kring till trafiksäkerhet och 
cykling.

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Utbildning och information kring trafiksäkerhet 

• Kampanjer kopplade till skolor och arbetsplatser

Fysiska åtgärder

För att skapa säkra cykelstrukturer behöver vi veta var det finns 
brister i befintlig transportinfrastruktur och även säkerställa 
funktionen i våra befintliga anläggningar.

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Inventeringar och åtgärder av saknade länkar av stor betydelse inom regionalt och 
kommunala cykelvägnät

• Kartlägga förutsättningar för drift och underhåll av cykelvägar i länet (t.ex. budget, 
ansvarsfördelning, strategier och samordning).
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Beteendepåverkan

Information och kunskapsspridning kring cykelns fördelar är 
viktiga insatser för att nå målet om ökad vardagscykling. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Lyfta och sprida goda exempel på beteendepåverkande aktiviteter

• Resvaneundersökningar

• Kampanjer kopplat till satsningar i transportinfrastruktur

Förbättra förutsättningarna på arbetsplatser

Inställningen till och agerandet kring cykling hos länets 
arbetsgivare är en viktig faktor för att få fler att se fördelarna 
med att cykelpendla till och från sitt arbete. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Fysiska åtgärder på arbetsplatser (t.ex. cykelförvarning och ombytesmöjligheter)

• Erbjudanden som lockar till arbetspendling med cykel (t.ex. förmånscyklar och 
gemensamma aktiviteter)
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Genom att arbeta för att skapa en 
sammanhängande cykelbarhet i länet 
stärker vi både länsinvånarnas mobilitet 
och förutsättningarna för rekreation och 
besöksnäring.

Länet har en ojämn geografi med långa 
avstånd och många små tätorter att binda 
samman samtidigt som det är kostsamt 
att bygga nya statliga cykelvägar. För att 
skapa en förbättrad tillgänglighet med cykel 
behöver lösningar identifieras både inom 
befintligt vägnät och i kopplingarna mot länets 
kollektivtrafik.

DEFINITION CYKELBARHET

Sträckor mellan definierade 
målpunkter ska upplevas tillräckligt 
säkra för cykling.

Regionala cykelstråk ska upplevas 
som attraktiva.

MÅTT

Utbyggnad av cykelvägar i länet.

Antal kilometer utmärkta statliga 
cykelleder.

Antal noder för kombinationsresor 
som är anpassade för cyklister.
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Sammanhängande cykelbarhet 
mellan målpunkter i länet

	Främja hela resan
Genom att ge förutsättningar för fler och attraktivare möjligheter 
till resor där olika trafikslag kombineras förbättrar vi mobiliteten 
med cykel över längre avstånd, ökar tillgängligheten till hela 
länets kollektivtrafikstråk och stärker förutsättningarna för 
besöksnäringen.

	Skapa ett regionalt cykelnät
Möjligheten att på ett säkert sätt kunna cykla till målpunkter 
som ligger utanför länets tätorter skapar viktig tillgänglighet 
för länsinvånare som inte har tillgång till bil och förbättrar 
förutsättningarna för rekreation och utvecklingen av länets 
besöksnäring.

Genom att peka ut ett regionalt cykelnät på olika nivåer tydliggörs 
både inriktning för framtida investeringar och potentiella leder och 
stråk inom befintligt vägnät.
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Utveckla cykelleder i länet

Genom att utveckla cykelleder i länet kan vi stärka 
förutsättningarna för cykling kopplad till rekreation och 
besöksnäring. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Enas kring länsgemensam strategi för att arbeta med cykelleder på olika nivåer i 
länet

• Utredning av potential för cykling i blandtrafik inom befintligt vägnät

• Driva frågan kring utveckling och vidmakthållande av leder över tid

Strategisk planering för kombinationsresor

Insatsområdet ska förbättra förutsättningarna att kombinera 
cykling med andra transportslag och på så vis stärka 
tillgängligheten till länets starkaste stråk för resande.

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Förbättrade möjligheter att ta med cyklar på kollektivtrafikens fordon

• Framtagande av strategisk plan för bytespunkter

• Bristanalyser av befintliga bytespunkter i länet

• Sammanställa dataunderlag kring resandevolymer

• Utveckla pendlarparkeringar för att möjliggöra kombinationsresor cykel/bil

Plan för regional statlig cykelinfrastruktur

Insatsområdet är en viktig del i genomförandet av Regional 
transportplan. I planen kan vi tydliggöra prioriteringar kopplade 
till medel i regional transportplan och skapa en gemensam bild 
av det framtida cykelnätet i länet. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Definiera de viktigaste målpunkterna för cykling i länet och kartlägga befintlig 
cykelbarhet till dem

• Ta fram potentialstudie som grund för prioriteringar

• Ta fram tydliga grunder för prioriteringar av åtgärder utmed regional statligt 
vägnät

• Peka ut kommande objekt för utredning och genomförande 

• Peka ut ett regionalt cykelnät
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För att få bättre utväxling av de insatser som 
görs för att öka cyklingen i länet behöver vi 
hjälpa och inspirera varandra. 

Att stärka länets övergripande cykelkultur är 
en förutsättning för att vi ska nå vår vision om 
cykling som ett attraktivt transportmedel i länet.

Samverkan kan ses som ett kraftfullt verktyg för 
att få bättre tryck i cykelfrågan. Största möjliga 
framgång i detta arbete åstadkoms när vi driver 
utvecklingen på bred front genom många aktiva 
intressenter och organisationer. 

Att samarbeta blir också ett sätt att jämna ut 
förutsättningarna i länet; kommuner och aktörer 
som har välutvecklade processer och strategier 
kopplade till cykling kan stötta och inspirera 
dem som inte har kommit lika långt.
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Stärkt samverkan kring 
cykling på länsnivå

	Cykling ska stärka näringslivet 
Att aktivt skapa samarbeten mellan olika parter och intressenter 
bidrar till utveckling av näringar som redan växer eller har 
möjligheter att växa genom att fokusera på cykling. Vi ska 
tillsammans arbeta för att näringsidkare ska se nyttan och 
potentialen i cykling.

	Lär av andra och varandra
Länets aktörer har varierande resurser och förutsättningar 
att arbeta med planering och utveckling kopplat till cykling. 
Mellankommunal samverkan och samarbete mellan olika aktörer 
inom cykling kan ge kraft och inspiration åt det arbete och de 
förändringar som behöver drivas igenom för att flytta fram 
cyklingens positioner i hela länet.

DEFINITION SAMVERKAN

Samverkan på länsnivå kring 
cykelfrågor med fler än två 
inblandade parter.

Regional stöttning för att lyfta 
cykel i länet och möjliggöra  att 
frågan drivs över tid.

MÅTT

Antalet anställda i länet som 
arbetar inom näringar med 
koppling mot cykel.

Antal aktiviteter inom regionalt 
cykelnätverk.

Mängd projektmedel som går 
till cykelinsatser där flera parter 
samarbetar.
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Fysisk planering

Att stärka cykelns plats i samhällsplaneringen är grundläggande 
för att nå vår vision och våra mål. Genom att stötta varandra 
i det strategiska arbetet kring cykling når vi längre än om alla 
arbetar var för sig.

EXEMPEL PÅ INSATSER

Utveckla länsgemensam checklista för cykelfrämjande planering

Stötta för att samtliga kommuner ska ha strategiska dokument för cykel

Ta fram gemensamma underlag för cykelplanering 

Nätverk och utveckling

Genom att hitta sätt att dra nytta av varandras kunskaper 
och erfarenheter kan vi jämna ut olika aktörers resursmässiga 
förutsättningar och aktivt hjälpas åt att stärka cykelkulturen i 
länet.

EXEMPEL PÅ INSATSER

Verka för utvecklingsprojekt och finansiering inom cykling

Skapa regionalt nätverk på tjänstepersonsnivå som aktivt syftar till kunskapsutbyte

Skapa evenemang kring cykling och cykelplanering

Tillskapa ökad kompetens och kontakter genom att gå med i nationella och 
internationella nätverk kopplade till cykling

Bevaka frågor som gäller regelverk och processer
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Besöksnäring

För att stärka länets besöksnäring behöver vi hitta nya och 
utveckla befintliga samarbeten kring såväl specifika produkter 
och destinationer som mer övergripande frågor.  

EXEMPEL PÅ INSATSER

Främja samverkan mellan aktörer inom besöksnäring, övrigt näringsliv och 
föreningslivet 

Arbete med destinationsutveckling

Handel och service

Insatsområdet strävar efter att öka förståelsen för cyklister som 
viktig målgrupp bland näringsidkare. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

Synliggöra cyklisters bidrag till handel och service

Åtgärder för att öka attraktiviten för cyklister kopplat till kommersiella lokaler

Stöd för produktutveckling av tjänster kopplade till cykling
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ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE 
OCH UPPFÖLJNING

Om målen som är satta i den regionala cykelstrategin ska nås 
behöver arbetet med att stärka cyklingen i länet bedrivas på 
flera nivåer. Den regionala cykelstrategin anger en struktur 
för länets samlade arbete, men själva genomförandet ligger i de 
insatser som olika aktörer i länet tar ansvar för.

Länets aktörers ansvar för att arbeta med cykelfrämjande åtgärder
Arbetet med de olika insatsområden som pekas ut i den regionala cykelstrategin bygger 
på aktiva insatser från många olika aktörer i länet och respektive organisation beslutar om 
verkställandet av egna specifika aktiviteter. Strategins genomförande är därför mycket 
beroende av att respektive aktör vill och kan driva utvecklingsfrågor kring cykel på ett 
sätt som stämmer överens med den regionala cykelstrategin.

Region Jönköpings läns ansvar
Region Jönköpings län åtar sig i och med fastställandet av den regionala cykelstrategin 
att arbeta med cykel i såväl projekt som löpande över tid. För att kunna göra detta 
behöver det kommande arbetet få klara politiska mandat och bli en specifik del i Region 
Jönköpings läns verksamhetsplanering. 

Följande delar ska ingå som Region Jönköpings läns grundläggande ansvar kopplat till 
den regionala cykelstrategin:

a. Uppföljning genom årligt cykelbokslut 

Syftet med ett cykelbokslut är framförallt att se trender i förhållande till strategins mål, 
att sätta fokus på arbetet med cykling samt att genom uppföljning av utpekade insats-
områden hitta goda exempel och höja lägstanivån i länet.

Bokslutet tas fram årligen som en del av Regional Utvecklings ordinarie arbete. Bokslutet 
ska kunna utvecklas över tid men bör innehålla återkommande delar kopplat till uppföljning 
för att kunna mäta utvecklingen över tid. 

För att tydliggöra Region Jönköpings läns ambitioner gällande arbetet med cykling ska 
ett årligt politiskt beslut för cykelbokslutet tas av nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö (TIM-nämnden). TIM-nämndens beslut bör kopplas till Region Jönköpings läns verk-
samhetsplanering så att rätt resurser för att arbeta med cykelfrågor säkerställs.

b. Sammanhållande roll i regionalt cykelnätverk 

Ett regionalt cykelnätverk ska instiftas som ett led i att vidmakthålla det löpande arbetet 
kopplat till cykelstrategin. Cykelnätverket ska fungera som en plattform för löpande dialog 
och ge kontinuitet och driv inom de insatsområden som har pekats ut i den regionala cy-
kelstrategin. 

Arbetet med att samordna ett regionalt cykelnätverk läggs som ordinarie verksamhet 
inom Regional Utveckling på Region Jönköpings län och arbetet inleds med att tydligt 
definiera syfte, målgrupp och struktur för nätverket. Det är viktigt att nätverket samordnas 
med befintliga nätverk och strukturer kopplade till cykel i länet.
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Innehåll regionalt cykelbokslut
Region Jönköpings län ansvarar för att årligen göra en uppföljning av den regionala 
cykelstrategin. Cykelbokslutet ska vara en skriftlig redogörelse för utvecklingen av 
cykling i länet och motsvarar en uppföljning och uppdatering av strategins mål och 
genomförandedel. Cykelbokslutet ska grunda sig på följande delar:

1. Beskrivning av nuläge målområden Bokslutet ska visa resultat för de mått som 
tagits fram för respektive målområde, vilka insatser som har genomförts samt 
aktuell status inom respektive insatsområde. 

2. Analys av resultat Utifrån beskrivningen av nuläge tas analys av utförda insatser 
fram: gör vi rätt insatser kopplat till målen? Vilka faktorer påverkar utfallet och 
vilka av dessa faktorer har vi möjlighet att påverka?

3. Prioritering av insatser för kommande år Bokslutet ska innehålla ett framåtsyf-
tande avsnitt som med grund i nuläge och analys tydliggör vilka insatser som 
kommer att prioriteras under kommande år.

c. Plan för regional statlig cykelinfrastruktur 

Att ta fram en plan för regional statlig cykelinfrastruktur har tydlig bäring på Region 
Jönköpings läns ansvar som planupprättare av regional transportplan. Arbetet drivs i 
projektform under en begränsad tid. 

Regional cykelsatsning
För att säkerställa att Region Jönköpings län fullgör sitt ansvar för genomförandet av den 
regionala cykelstrategin har beslut fattats om att driva regionala cykelfrågor i projektform 
under tre år. Projektet möjliggör att Region Jönköpings län kan växla upp sitt arbete med 
cykelfrågor och har möjlighet att genomföra en tydlig satsning på att stärka cyklingen i 
länet under de kommande åren. 

I samband med projektets avslutande ska en utvärdering göras för att bedöma om 
satsningen ska bli en del av den löpande verksamheten inom Region Jönköpings län. 
Detta säkerställs i sin tur genom Regions Jönköpings läns verksamhetsplanering och 
politiska beslut kring budget.
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NULÄGESBESKRIVNING OCH 
PRIORITERINGAR

För att hitta rätt fokus under kommande år är det betydelsefullt 
att veta var i utvecklingen vi befinner oss just nu.

I nulägesbeskrivningen har vi gjort enkla utvärderingar av nuläget inom respektive 
målområde. Vi visar hur måtten som är kopplade till cykelstrategins mål kan följas upp 
och anger också vilka insatser som har högst prioritet under kommande år samt vilka 
aktörer som har särskilt stor påverkansmöjlighet inom insatsområdet. 

Nulägesbeskrivningen är ingen fullständig inventering av alla cykelfrämjande aktiviteter 
som bedrivs i länet, utan är en bedömning på samlad regional nivå där exempel inom 
respektive insatsområde redovisas översiktligt. 

Nulägesbilden kan ses som en brygga mellan den övergripande strategin och de konkreta 
insatser som årligen kommer att prioriteras och följas upp via Region Jönköpings läns 
cykelbokslut. 
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Mått Möjligt sätt att mäta

Antal cyklister i stråk med hög 
potential för cykling

Mätning av cyklister respektive bilar i relevanta 
avsnitt

Andel barn som cyklar till skolan Enkäter till urval av skolor, alternativt information 
från skolhälsovården

Strategi GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT

Insatsområde Beteendepåverkan
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Prioriterat att komma 
igång med

Inventering och utvärdering av insatser i länet

Arbete med fysiskt aktiva skoltransporter

Viktiga aktörer Regional Utveckling, Energikontoret Norra Småland, länets kommuner, NTF

Insatsområde Arbetsplatser
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Projektet ATTRACT drivs av Energikontoret och pågår aktivt i 9 av 13 kommuner. Projektets 
övergripande fokus ligger på insatser som gör arbetsgivare mer hållbara och attraktiva. 
Insatsen som är kopplad mot cykling fokuserar på beteendepåverkande aktiviteter kring 
arbetspendling med cykel. Projektet pågår till år 2023.

Prioriterat att komma 
igång med

Viktiga aktörer Regional Utveckling, Energikontoret Norra Småland, länets kommuner, företag i länet, NTF

Mål FLER KORTA VARDAGSRESOR SKA GÖRAS MED CYKEL
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Strategi GÖR CYKLINGEN TRYGG OCH SÄKER

Insatsområde Trafiksäkerhetskampanjer
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

    Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

NTF bedriver nationella kampanjer kring trafiksäkerhet kopplat till cykel, 
informationskampanjer arbetsplatser samt trafiksäkerhetsutbildningar för elever åk 4

Prioriterat att komma 
igång med

Kampanj kopplat till skolor - stöd Svenska cykelstäder

Viktiga aktörer NTF, länets kommuner, Trafikverket

Insatsområde Fysiska åtgärder
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

    Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Kampanjen ”Min skolväg” - inventering av elevers skolvägar (drivs av NTF).

Trafiksäkerhetsprogram framtagna för samtliga kommuner (NTF/Jönköpings kommun)

Punktvisa inventeringar av brister i cykelvägnät (NTF/kommuner)

Prioriterat att komma 
igång med

Kartläggning av drift och underhåll länets cykelvägar

Kartläggning av brister vägnät och cykelvägar (via analys i potentialstudie)

Viktiga aktörer Regional Utveckling, länets kommuner, Trafikverket, NTF, Energikontoret Norra Småland
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Mått Möjligt sätt att mäta

Antal kilometer nya cykelvägar i 
länet

Uttag ur befintliga system (t ex NVDB)

Antal kilometer utmärkta statliga 
cykelleder

Utdrag ur Trafikverkets förteckning över beslutade 
leder

Antal bytespunkter för 
kombinationsresor som är 
anpassade för cyklister

Förutsätter beslutade definitioner av bytespunkter 
respektive standard samt inventeringar utifrån dessa 
kriterier.

Strategi SKAPA ETT REGIONALT CYKELNÄT

Insatsområde Utveckla cykelleder i länet
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

I dagsläget finns det inga av Trafikverket beslutade cykelleder för rekreation och cykelturism 
i länet.

Prioriterat att komma 
igång med

Ta fram strategi kring hur arbetet med cykelleder i länet bör bedrivas (organisation, syfte och 
mål)

Potentialstudie som inbegriper analys av förutsättningar i befintligt vägnät (förslagsvis 
samordnas studien med framtagandet av planeringsunderlag kopplat till plan för regional 
statlig cykelinfrastruktur).

Viktiga aktörer Smålands turism, Regional utveckling, Trafikverket, länets kommuner, ledhuvudmän, 
Energikontoret Norra Småland

Insatsområde Plan för regional statlig cykelinfrastruktur
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Påbörjas vinter/vår 2022

Prioriterat att komma 
igång med

Framtagande av planeringsunderlag

Ev upphandling/projektansökan

Löpande avstämningar nätverk och politik

Viktiga aktörer Regional Utveckling, Trafikverket, länets kommuner

Mål SAMMANHÄNGANDE CYKELBARHET MELLAN MÅLPUNKTER I LÄNET

90



22

Strategi FRÄMJA HELA RESAN

Insatsområde Strategisk planering för kombinationsresor
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Möjlighet finns att mot betalning ta med cykel på länets kollektivtrafik (under 2022 kommer 
beslut att tas om att ta bort avgiften för cyklar på tåg enligt JLT:s verksamhetsplan för 
2022).

Arbetet med att ta fram en strategi för bytespunkter har påbörjats

Prioriterat att komma 
igång med

Ta fram specifikation av cykelspecifik standard för olika typer av bytespunkter och hållplatser 
i länet

Inventering av befintliga bytespunkter

Inventering av pendlarparkeringar

Undersöka möjligheter att ytterligare underlätta cykel på kollektivtrafik

Viktiga aktörer Länstrafiken, Regional Utveckling, länets kommuner, Energikontoret Norra Småland
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Mått Möjligt sätt att mäta

Antalet anställda i länet som 
arbetar inom näringar med 
koppling mot cykel

Hämta statistik utifrån SNI-koder

Antal aktiviteter inom regionalt 
cykelnätverk

RJL sammanställer information

Mängd projektmedel till 
cykelinsatser där flera parter 
samarbetar.

RJL sammanställer data

    
Strategi CYKLING SKA STÄRKA NÄRINGSLIVET

Insatsområde Besöksnäring
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Destinationsutveckling pågår på olika platser runt om i länet

Digitaliseringsprojekt Smålands Turism

Ledbyggnationer inom/kopplade till mountainbike-områden.

Prioriterat att komma 
igång med

Viktiga aktörer Smålands Turism, länets kommuner, Regional Utveckling, lokala cykelklubbar

Insatsområde Handel och service
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Inom ramen för ATTRACT arbetar Energikontoret Norra Småland med att hitta kopplingar 
mellan lokala cykelhandlare och projektdeltagande aktörer.

Prioriterat att komma 
igång med

Föra dialog med det lokala näringslivet kring hur cyklister ökar omsättning för 
centrumhandel och hur näringsidkare kan planera för detta.

Viktiga aktörer Länets kommuner, Regional Utveckling, Energikontoret Norra Småland, lokala cykelklubbar

Mål STÄRKT SAMVERKAN KRING CYKLING PÅ LÄNSNIVÅ
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Strategi LÄR AV ANDRA OCH VARANDRA

Insatsområde Fysisk planering
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Merparten av kommunerna har strategiska dokument

Inga länsgemensamma planeringsunderlag

Prioriterat att komma 
igång med

Ta fram fullständig potentialstudie för cykling som även täcker kommunalt vägnät (se plan 
för regional statlig cykelinfrastruktur)

Checklista som stöd för planarbete och plangranskning

Viktiga aktörer Länets kommuner, Regional Utveckling, Länsstyrelsen, NTF

Insatsområde Nätverk och utveckling
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Befintlig samverkan kring cykel och mobilitet för aktörer i ATTRACT-projektet 
(Energikontoret Norra Småland samordnande).

Samverkan kring trafiksäkerhet och åtgärdsbehov i kommungrupper (NTF samordnande).

Regioner för cykling - nätverk genom Svenska Cykelstäder

Cykelnätverk kopplat till besöksnäring som drivs av Smålands Turism (ca 90 intressenter)

Smålands Turism medlemmar IMBO Internationeal Mountainbike Association och ATTA 
Adventure Travel Trade Association

Nätverk för länets cykelklubbar på gång (syfte få fler tävlingar och event till regionen)

Prioriterat att komma 
igång med

Instifta regionalt cykelnätverk med fokus på samverkan mellan kommuner

Ansökan om medlemskap i Svenska cykelstäder (Region Jönköpings län tillsammans med 
Energikontoret)

Inventering och vid behov samordning av befintliga nätverk

Stöd för ansökningar av bidrag och projektmedel (t ex Stadsmiljöavtal)

Viktiga aktörer Alla aktörer i länet, Regional Utveckling/Länsstyrelsen samordnande i frågor som rör 
länsövergripande kommunala samarbeten
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Fler korta vardagsresor ska göras 
med cykel

Stärkt samverkan kring cykling på 
länsnivå

Sammanhängande cykelbarhet mellan 
målpunkter i länet

VISION 

Cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel i Jönköpings län

MÅL
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 78, 
86-89 
Tid: 2022-05-27 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 87  
 
Delårsrapporter nr 1 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

• Godkänna delårsrapport per april 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde. Presidiet noterar att till 
nämndsammanträdet den 31 maj 2022 återkomma kring 
underskottshanteringen av kollektivtrafiken, enligt rapport. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 76  
 
Delårsrapporter 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Med anledning av inkompletta underlag i ärendet, kallas presidiet till ett 
extra presidiesammanträde för att hantera ärendet, eftermiddagen den 27 
maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-05-23 RJL 2022/83 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Delårsrapport per april 2022 Region 
Jönköpings län 

 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• godkänna delårsrapport per april 2022 
 

Nämnden för folkhälsa sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

• godkänner delårsrapport per april 2022 för de delar som avser nämndens 
ansvarsområde 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport 
efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, 
bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 
 

Information i ärendet 
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. 
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som 
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och 
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl 
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas.  
 
Efter första tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt 
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur 
som beslutad budget bygger på.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/137 

 
 

 

Av de 30 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 16 mål (53 procent) helt 
eller delvis uppnåtts, vilket är en förbättring med sju procent jämfört med 
föregående år.  
 
Det ekonomiska resultatet efter första tertialet för verksamheten (före finansnetto) 
är ett överskott på 263 miljoner kronor, vilket är 101 miljoner kronor bättre än 
periodbudget. Efter att finansnettot inkluderats är resultatet ett underskott på 247 
miljoner kronor, vilket är 488 miljoner kronor sämre än periodbudget. 
Finansnettot för tillgångar visar för första tertialet ett underskott med 428 miljoner 
kronor, vilket är 573 miljoner kronor sämre än budget. Perioden har påverkats 
negativt av främst orealiserade värdeminskningar på 459 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 557 miljoner kronor sämre än budget.  
 
Det prognostiserade årsresultatet för verksamheten (före finansnetto) visar ett 
överskott på 815 miljoner kronor vilket är 260 miljoner kronor bättre än 
helårsbudgeten. Det prognostiserade årsresultatet efter att finansnettot inkluderats 
visar ett överskott på 200 miljoner kronor vilket är 560 miljoner kronor sämre än 
budgeten på 760 miljoner kronor. Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt 
med 367 miljoner kronor, vilket är 770 miljoner kronor sämre än budget. 
Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. 
 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive 
avskrivningar, beräknas kunna nås. Totalt för åren 2015-2022 beräknas 
investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. Egenfinansieringsgraden 
är 132 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 1 918 miljoner kronors 
marginal.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  

 
Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Delårsrapporten återkopplar resultat och nuläge avseende de mätetal, mål och uppdrag som finns i 
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024. Regionstyrelsen lämnar delårsrapport till 
regionfullmäktige efter april månad samt efter augusti månad.  

De första månaderna 2022 präglades 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 har upphört. Vaccinationsuppdraget har pågått under hela 
tertialet.  

Delar av måluppfyllelsen per april 2022 är därför fortsatt påverkad av pandemin även om arbetet i 
verksamheten under till stor del kunnat ske under mer normala omständigheter. Tillgängligheten inom 
hälso- och sjukvård samt tandvård, publiktal inom Smålands Musik och Teater, antal resande i 
kollektivtrafiken, sjukfrånvaro bland medarbetarna är exempel på mätetal som är påverkade utifrån 
situationen i början av året. Här syns dock i alla delar en förbättring under slutet av årets första fyra 
månader då det varit stort fokus inom alla regionens verksamheter på att återstarta och ta igen det som 
kommit efter när pandemin påverkade som mest.  

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. Liksom vid annan påverkan på samhället sker arbetet inom ramen för F-samverkan där 
alla aktörer som berörs eller har en roll möts under Länsstyrelsens samordning.  

Utifrån uppdraget regional utveckling har kommundialoger genomförts vilket upplevts värdefullt från 
både kommunernas och regionens deltagare. Befintliga nätverk och forum med olika aktörer i länet 
som behövs för den regionala utvecklingen har fortsatt att stärkas och det finns en god samling kring 
att arbeta för länets utveckling tillsammans. Förberedelsearbete har länge pågått inför den nya 
programperioden för EU:s fonder och vi är nu väl rustade att tillsammans i länet arbeta för att dra nytta 
av dessa för utvecklingsarbeten och insatser i länet. 

Även inom folkhälsa och sjukvård präglas arbetet mycket av god samverkan i länet och det som pågår 
i t ex REKO får genomslag i våra verksamheter genom nya arbetsformer och förbättringar för våra 
invånare. Arbetet för en nära vård sker i verklig samverkan med kommunerna vilket är viktigt för att 
det ska bli bra för invånaren. Vi är även fortsatt aktiva i utvecklingen av hälso- och sjukvården på 
nationell och sjukvårdsregional nivå. I vår egen hälso- och sjukvård och tandvård har mycket fokus 
under senaste månaderna legat på tillgänglighet. I våra verksamheter pågår ett aktivt arbete för att ta 
omhand den vård som inte kunnat genomföras under pandemin. Det pågår både kortsiktiga insatser för 
att korta befintliga köer och mer långsiktiga förbättringsarbeten för att kunna upprätthålla en 
tillgänglig verksamhet.  

I mars 2022 skickade Jönköping University in en förnyad ansökan om att få starta en 
Tandläkarutbildning. Detta sker i nära samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings 
universitet. För att detta ska bli verklighet krävs, förutom en utbildning med hög kvalitet och bästa 
möjliga förutsättningar, att nödvändiga beslut fattas på riksnivå. Vi driver tillsammans ett positivt 
påverkansarbete och här finns fler regioner i landet engagerade utifrån att de ser detta som en mycket 
viktig satsning på kompetensförsörjning av tandläkare i landet. 

Att ta tillvara på möjligheterna av digitaliseringen är ett övergripande mål och uppdrag i budget sedan 
flera år och arbetet har inom flera områden fått extra fart under pandemin. Arbetet med digitalisering 
behöver ske integrerat och utgå från de ständiga förbättringar och den verksamhetsutveckling som 
pågår och i det finna de områden där en digital lösning är bästa sättet. En av utmaningarna är att 
verkligen ta tillvara på möjligheterna så att det digitala arbetssättet får önskad effekt. I 
digitaliseringsarbetet kopplat till införande och användning av IT-stöd är hållningen att göra så mycket 
som möjligt tillsammans nationellt eller i andra konstellationer som till exempel Sydöstra 
sjukvårdsregionen, samtidigt som arbetet med att ta tillvara möjligheterna och effekterna är områden 
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som vi behöver arbeta vidare med både på egen hand och tillsammans med andra.  

Ett annat övergripande uppdrag i budget handlar om målstyrning och tillitsbaserad ledning. Här har 
fokus varit att tydliggöra vår lednings- och ledarskapsidé med utgångspunkt i Region Jönköpings läns 
13 grundläggande värderingar, de fem ledningsstrategierna, kvalitet som strategi samt god 
hushållning. Lednings- och ledarskapsidén är kopplad till såväl uppdraget Sverige bästa offentliga 
arbetsgivare som ambitionen om en verksamhet som är bland de bästa i Sverige och som ständigt 
förbättras. Våra Nätverk för engagerat ledarskap (NEL) och chefsutvecklingsprogram är några forum 
där samtliga chefer involveras i samtalet. Arbetet med att ta fram ett medarbetarlöfte startade 2021. 
Det har fortsatt genom bland annat undersökningar av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig 
av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats. Genom 
dessa undersökningar har medarbetarna involverats. Arbetet sker även i dialog med den centrala 
samverkansgruppen (CSG).  

Hållbarhetsprogrammet är väl integrerat i budget och verksamhetsplaner och arbetet har i stort sett 
kunnat ske enligt plan inom alla tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk. 
Delårsrapporten per april visar flera goda resultat för de aktuella mätetalen.  

Det ekonomiska resultatet per april för verksamheten (före finansnetto) är ett överskott på 263 
miljoner kronor vilket är 101 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Efter att finansnettot 
inkluderats är resultatet ”på sista raden” per april ett underskott med 247 miljoner kronor vilket är 488 
miljoner kronor sämre än periodbudget. Sedan 2019 redovisas de finansiella posterna direkt, oavsett 
om värdeförändringen är realiserad eller inte och sedan dess har vi kunnat se både stora uppgångar och 
nedgångar direkt i resultatet. Över tid har Region Jönköpings län en god och stabil avkastning på 
placerat kapital och dessa svängningar påverkar inte verksamhetens budgetförutsättningar. 

Det prognostiserade årsresultatet för verksamheten (före finansnetto) visar ett överskott på 815 
miljoner kronor vilket är 260 miljoner kronor bättre än helårsbudgeten. Hela den prognostiserade 
avvikelsen mot budget beror på att skatteintäkter och statsbidrag beräknas blir högre än budgeterat. 
Målet att investeringar ska egenfinansieras beräknas kunna nås även 2022 vilket förutom att 
årsresultatet för verksamheten ligger på en tillräcklig nivå även beror på att investeringarna beräknas 
bli lägre än budgeterat under året. Den lägre investeringsnivån är inte önskvärd eftersom det är ett 
tecken på att byggnationsprojekt inte går i den takt som planerats utifrån verksamhetens behov.  

I vår omvärld märks nu tydliga effekter på ekonomin både i form av efterverkningar av pandemin och 
av det pågående kriget i Ukraina. Inflationen är mycket hög just nu 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. Efter pandemin blir även de 
underliggande obalanser i budget som funnits tidigare år åter synliga. När det gäller investeringar 
kommer prisökningarna vad gäller byggnadsmaterial medföra stor påverkan på vår möjlighet att 
genomföra beslutade och planerade byggprojekt.  
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Måluppfyllelse och god hushållning 
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-04-30 Andel 2021-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

5 17% 5 18% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

11 36% 8 28% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

14 47% 15 54% 

Totalt antal mätetal 30  28  

 
Av de 30 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som 
mäts för tertial 1 2022  har 16 mål (53 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en förbättring med 
sju procent jämfört med föregående år. 

Den förbättrade måluppfyllelsen finns främst inom perspektiv process produktion och avser mätetalen 
antal resor ska öka jämfört med föregående år och standardiserade vårdförlopp antal utredda patienter i 
SVF. 

Inom medborgare kund är det mätetal inom Folkhälsa sjukvård samt verksamhet inom Regional 
utveckling, utbildning kultur som inte når måluppfyllelse. Främst är det tillgänglighetsmått inom 
Folkhälsa sjukvård och inom utbildning och kultur betalande publik Smålands Musik och Teater och 
publik vid förställningar för barn och ungdomar som inte når måluppfyllelse. De mätetal som har  
måluppfyllelse är andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den utförd och andel nöjda NKI 
- serviceresor. 

Inom processproduktion är de mätetal inom Folkhälsa sjukvård samt Länstrafiken som inte når 
måluppfyllelse. Inom Folkhälsa sjukvård är det standardiserade vårdförlopp - andel inom max ledtid 
och inom Länstrafiken är det antal påstigande mil som inte når måluppfyllelse. Måluppfyllelse nås för 
mätetalen antal resor ska öka jämfört med föregående år och standardiserade vårdförlopp antal utredda 
patienter i SVF. 

Inom medarbetarperspektivet nås inte måluppfyllelse för kostnad för bemanningsföretag och 
sjukfrånvaro. Måluppfyllelse för mätetalet Kandidatupplevelse - CNPS. 

Inom perspektiv ekonomi nås inte måluppfyllelse för ekonomi i balans, prognos, kostnad per 
resenärkilometer serviceresor samt skattesubventionsgard. 

Inom perspektivet lärande och förnyelse finns inga mätningar delår utan bara årsmätetal. 

 

denna figur finns i rapporten för att visa vilka aktiviteter som stödjer Planen för framtidens hälso- och 
sjukvård 
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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 10 regioner i samverkan och de flesta 
regioner är underbemannade och saknar medarbetare i 
tjänsten vilket leder till att tillgängligheten blir försämrad. 
Arbete har påbörjats med ett nytt mål som är medelväntetid 
för inringare till tjänsten skall vara 20 minuter. Dessa 20 
minuter är framräknade från 2019 års resultat när det gäller 
medelväntetider. 
För att ytterligare förbättra tillgängligheten pågår arbete med 
digitala tjänster exempelvis infördes ett bildverktyg under 
2020 och ett videoverktyg under november 2021. 
  

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. 

I genomförd utredning har man tittat på hur och när man kan 
använda sig av Tolktjänst. 

Process 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 
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Aktiviteter Analys 

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 fortsätter 2022 är att utveckla 
våra samverkansformer inom ramen för vårt 
samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central 
samverkansgrupp (CSG) som i verksamhetsområdenas 
samverkansgrupper. Ett väl fungerande samverkansklimat 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. 
Sektionen som stödjer verksamheten att bättre ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter finns inom Folkhälsa och 
sjukvård. 
Inom området stödsystem är projektet kring 
organisationsinformation en viktig förutsättning även om det 
inte ger så synliga effekter. De två "lager" under det som är 
direkt synligt för användarna som appar och funktionaliteter 
i system är eftersatt, något vi delar med många 
organisationer inte minst övriga regioner. Här behöver 
kraftsamlas kommande år och arbetet med den så kallade 
tekniska skulden intensifieras. I övrigt sker utveckling vad 
gäller användandet av stödsystemen, att visa på effekter och 
hur detta leder oss att bli bäst i Sverige återstår. 

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 

Arbete pågår med att kunna stänga det blå intranätet och 
fullt ut använda det röda intranätet from 1 jan 2023. 
Projektgrupp har involverat nyckelfunktioner i hela Region 
Jönköpings län med migreringsarbete. Samtidigt pågår 
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Aktiviteter Analys 

arbete med att tydliggöra kommunikationskanaler och 
plattformar för samarbeten och dialog. 

Strategiska mål: Effektiva stödfunktioner 

Framgångsfaktorer: Vårdnära 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. 

Från januari till och med april har vården utökat köp av 
vårdnära servicetjänster med 3 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. 

Aktivitet har inte startat. 

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 Under har arbete skett med framtagande av underlag för 
såväl plattform som fond, beslutsunderlag för politiskt beslut 
kommer under tertial 2. 
Nätverksarbete med partners i regionen är etablerat och 
första initiativ till testbädd är på gång. 
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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. Framför 
allt handlar det om att förenkla och fasa ut administrativa processer genom 
att nyttja IT-stöd bättre, samt förenklad hantering vid utlämnande av 
handlingar. Ett annat exempel är att Futurum fasat ut studentbostäder som 
inte behövs vilket minskar arbete på flera håll i organisationen. 

Respektive verksamhet 
identifierar arbetssätt eller 
arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms som värdeskapande och 
beskriver hur man arbetar med 
att förändra eller fasa ut dessa. 

Arbetet med att identifiera arbetssätt och arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms som värdeskapande är en ständigt pågående process. Exempelvis 
verksamheter ser kontinuerligt över vilka fysiska besök som kan ersättas 
med t ex ett digitalt möte eller med egenvårdsråd. Arbetet fortsätter för att 
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, kommer fokus fortsatt vara 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 hösten 2021 har temat i Nätverk för engagerat ledarskap (NEL), där 
våra 550 chefer deltar i samtalsgrupper varit  ledningsstrategierna. Under 
2022 fortsätter NEL:s teman att utgå från vara våra ledningsstrategier. 
Vi fortsätter med 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. 

 

Medarbetare 
Framtidens arbetsplats byggs genom att involvera och motivera medarbetare. För att långsiktigt kunna 
säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö och 
möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller både för rekrytering och för att behålla och 
utveckla viktig kompetens. Det pågår en rad olika arbeten för att utveckla goda förutsättningar för 
medarbetare kopplat till Region Jönköpings övergripande mål att bli Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare. 
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Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Kandidatupplevelse 
- CNPS (Candidate 
Net Promoter 
Score) 

75 % 86 % 
 

Tertial 1 2022 var Region Jönköpings län bättre än 86 % av 
samtliga andra offentliga verksamheter i samma mätning. 
Detta är en klar förbättring jämfört med samma period 2021 
då Region Jönköpings län var bättre än 48 % av samtliga 
offentliga verksamheter i samma mätning. 
Som styrkor beskrivs nöjdhet med återkoppling och att 
kommunikationen motsvarade kandidaters förväntningar. 
Som utvecklingsområden listas att kandidater inte upplever 
att de har haft en god insyn i hur rekryteringsprocessen sett 
ut. 

 

Förändring av antal årsarbetare 
Faktiskt antal årsarbetare har minskat jämfört med föregående år. Antalet anställda årsarbetare har i 
genomsnitt ökat med 121 medan frånvaron ökade med motsvarande 158 årsarbetare vilket medfört att 
färre medarbetare varit i tjänst och ger därmed en minskning av faktiska årsarbetare. När det gäller 
frånvaron så är det främst sjukfrånvaron som ökade kraftigt i kopplat till smittspridningen av covid 
under jan-feb, men även frånvaro för föräldraledighet och vård av barn har ökat. Från mars har 
sjukfrånvaron återgått till samma nivå som 2021 vilket också gör att de faktiska årsarbetarna 
ökar något under mars och april som enskilda månader.  
 

Förändring Årsarbetare 

Tillsvidareanställda 216 

Visstidsanställda -89 

Timavlönade -6 

Summa förändring (anställda årsarbetare) 121 

Sjukfrånvaro 101 

Föräldraledig och vård av barn 27 

Övrig frånvaro 29,5 

Summa förändring frånvaro (minskad frånvaro = ökat antal årsarbetare) 158 

Förändring totalt (faktiskt antal årsarbetare) -37 
 

Aktiviteter Analys 

 Läkarförsörjning Arbete pågår med att analysera bemannat nuläge vad gäller 
anställda läkare inom Region Jönköpings läns verksamheter. 
Kartläggningar har samlats in och en analys tagits fram för 
respektive verksamhet. 
Avstämningar med verksamhetschefer inom berörda 
verksamheter är i stort sett klara, de som kvarstår beräknas 
bli klara under maj. I avstämningen säkerställs att underlaget 
och analysen stämmer och fångat in tankar kring 
läkarförsörjningen. Resultat och analys presenteras i lokala 
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Aktiviteter Analys 

vårdkompetensrådet och därefter i respektive ledningsgrupp. 

Rekrytering till tandläkarutbildningen  Avtal om kombinerade tjänster Jönköping University och 
Region Jönköpings län har tidigare utarbetas och tre 
kombinerade tjänster inrättades förra året kopplade till 
tandläkarutbildningen. Det pågår arbete med att adjungera 
tandläkare till Jönköping University. Har dock gått 
långsammare än planerat. 

Uppdrag: Arbeta fram ett medarbetarlöfte 

Aktiviteter Analys 

 Utveckling av medarbetarlöfte Med stöd från en extern aktör har ett material tagits fram 
baserat på djupintervjuer med personer i ledningen, enkät till 
alla medarbetare och analys av leverantörens årliga 
undersökning av vad som är viktigt för potentiella 
medarbetare. 
Nu pågår workshops där de tre perspektiven vävs samman 
och där resultatet ska bli en beskrivning hur det är att jobba i 
Region Jönköpings län, det bästa med oss som arbetsgivare 
och vad som särskiljer oss från andra liknande 
organisationer. 

Uppdrag: Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare 

Aktiviteter Analys 

Samordna process för BT Organisering med studierektorsfunktion liksom arbetsgrupp 
med HR, SYLF, Bra liv och Futurum är etablerad. 
Handledarutbildning byggs. Diskussioner förs hur man skall 
nyttja Nässjö utbildningscentrum och hur samverkan med 
verksamheter skall gå till. Kapacitet är en utmaning. 
Utvärdering av de första BT-läkarna pågår. 

Handledarutbildning Handledarutbildning är planerad tillsammans med kommuner 
och HHJ. Start planeras till hösten. Mycket god samverkan 
mellan parter i arbetet 

Digital kompetensportfölj som följer BT-
processen 

Arbetet sker manuellt idag. Utvecklingsarbete är planerat för 
digital kompetensportfölj för ST inklusive BT 

Uppdrag: Länsöverskridande resursenhet 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av bemanningsenheten Utveckling av enheten pågår. Sedan juni förra året har 
Bemanningsenheten sparat ca 1 miljon kronor genom 
minskade kostnader för bemanningssjuksköterskor.  

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. 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 
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Aktiviteter Analys 

utveckla och behålla pågår. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Yrkesspecifik introduktion Semestervikarier utbildas inom Metodikum liksom RIU 
(regiongemensamt introduktions och utvecklingsprogram) och 
KUP (kompetens och utvecklingsprogram) fortsätter. 

Allmän introduktion nya medarbetare De fyra delarna i introduktionsprojektet för alla nya 
medarbetare består i nuläget av 1) ett välkomstbrev till nya 
medarbetare, 2) en välkommen-sida på www.rjl.se, 3) en 
film där regiondirektören välkomnar nya medarbetare, och 
4) en allmän film om Region Jönköpings län som också ska 
kunna användas i rekryteringssammanhang. Arbetet med 
projektet pågår parallellt med det regionövergripande arbetet 
med medarbetarlöftet. 

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 kompetensprotalen) pågår 
genom att använda systemet för implementering av 
karriärmodeller, fler funktioner testas i liten skala 
tillsammans med verksamheten. Detta för att på sikt skapa 
möjligheter till mer aggregerad överblick av kompetenser 
och behov som i LoK annars endast är synliga för 
medarbetare och närmsta chef. 

Karriärmodeller Karriärmodell för biomedicinska analytiker finns framtagen 
och implementering påbörjas innan sommaren. 
Arbetsgruppen för karriärmodell för sjuksköterskor har 
arbetat med innehållet under våren och är till stora delar 
färdiga, förankringsarbete i HR-organisation och 
ledningsgrupper pågår. Implementering med start i 
september. Uppstart av karriärmodeller för resterande yrken 
inom vårdförbundet sker under hösten. 

Specialiserad vidareutbildning på betald 
arbetstid 

Med central finansiering pågår utbildningsanställningar med 
specialistinriktning för sjuksköterskor och undersköterskor 
enligt tidigare upplägg. Slutligt antal som blir antagna till 
höstterminen på de olika inriktningarna är inte helt klart än. 
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.  
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Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktad lönesatsning Den riktade satsningen för att nå önskad målbild i 
lönebildningen pågår. För de yrkesgrupper där centrala avtal 
fanns klara vid årsskiftet är genomförda har satsningen 
fördelats enligt plan. Kvarstår gör vårdförbundets berörda 
yrkesgrupper som hanteras i pågående löneöversyn, där 
utbetalning av ny lön med retroaktivitet beräknas ske i 
oktober. 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 86 % 
 

Målsättningen med andel heltidsanställningar nås inte 
riktigt. Andelen har dock ökat med en procentenhet jämfört 
med samma tidpunkt föregående år. Vi tillämpar heltid som 
norm vilket innebär att medarbetare som vill ha en 
heltidsanställning får det. Nyrekryteringar ska också som 
utgångspunkt vara på heltid. Utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är det fortfarande klart lägre andel 
av kvinnorna som arbetar heltid. Det är 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. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbetet med chefers introduktion inväntar övergripande 
arbete kring lednings- och ledarskapsidé samt 
medarbetarskap, vissa mindre delar pågår under våren. 
Arbetet är även nära kopplat till pågående projekt med den 
regionövergripande introduktionen för alla medarbetare. 

Ledarskapsprofil Arbete pågår med utveckling av lednings- och ledarskapsidé 
för Region Jönköpings län. I arbetet ingår utveckling av 
bland annat ditt och mitt ansvar och uppföljning av chefer 
via en så kallad Heat Map. Syftet är att koppla samman våra 
grundläggande värderingar, ledningsstrategier, 
friskfaktorerna, policys och kvalitet som strategi till en 
gemensam ledarskapsidé. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Implementering av digitalt stöd för SAM-
arbetet 

Ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter lanserades 2021. 
Implementeringsarbete i verksamheten pågår fortfarande 
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Aktiviteter Analys 

med målet att årlig uppföljning genomförs i systemet 2022. 
Syftet är att ge ökat stöd till chefer som har 
arbetsmiljöansvar. Skyddsombud och medarbetare kommer 
även stödjas i delaktighet/samverkan. Stödet ger enklare och 
enhetligare arbetssätt och säkerställer lagefterlevnad. 
Exempelvis möjlighet att på övergripande nivå säkerställa 
att organisationen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
utifrån det lagstadgade uppföljningsarbetet "årlig 
uppföljning" och arbete för lika rättigheter och möjligheter. 

Uppdrag: Införande av förmånspaket och nytt friskvårdbidrag 

Aktiviteter Analys 

Utreda nytt Förmånspaket Underlag för upphandling av förmånsportal tas fram i 
projektgruppen. Ambitionen är att upphandlingen genomförs 
under hösten och att systemet ska finnas på plats innan 
årsskiftet. 

Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

6,1 % 6,9 % 
 

Sjukfrånvaron mätt i sjukfrånvarande årsarbetare är i 
genomsnitt högre än för samma period föregående år. Det 
var under januari och februari som sjukfrånvaron ökade på 
grund av en ny våg av covid. Under mars och april har 
sjukfrånvaron återgått till samma nivå som under 2021. 
Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre än var den var före 
pandemin t ex under 2019. Det är fortsatt den korta 
sjukfrånvaron (dag 1-14) som ligger på en högre nivå, den 
långa sjukfrånvaron är i samma nivå som före pandemin. 
Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män även om 
skillnaden minskat något jämfört med tidigare år. 
Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, HR 
och AME för att skapa goda förutsättningar för 
hälsofrämjande arbetsplatser, tidiga insatser och en 
långsiktigt god arbetsmiljö. 

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 

En e-utbilding för chefer är planerad att tas fram under 2022 
som stöd för lika rättigheter och möjligheter. 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Utveckla verktyg för att stödja chefer Framtagande av verktyg i form av ronder, rapporter mm i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. 
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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 

Ekonomi i balans, budgetavvikelse 0 tkr -488 323 tkr 
 

Prognos, budgetavvikelse   0 tkr -560 000 tkr 
 

 

Delårsresultatet sämre än budget beroende på finansnetto  
Efter första tertialet visar utfallet ett underskott på 247 miljoner kronor, vilket är 488 miljoner kronor 
sämre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 14 miljoner kronor bättre än periodbudget och 
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 87 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det gör att 
verksamhetens resultat är 101 miljoner kronor bättre än budget och resultatet visar plus 263 miljoner 
kronor. Inledningen på året påverkades av fortsatta pandemieffekter i form av hög sjukfrånvaro och 
behov av ökad övertid. Även provtagningen av covid-19 var hög i främst januari då 87 miljoner 
kronor erhölls i bidrag. Provtagningen har sedan sjunkit kraftigt och var i april nere i 3 miljoner 
kronor. Personalkostnaderna totalt har dock minskat med nästan 3 procent mot föregående år då inget 
krisavtal behövts i år. 
Finansnettot för tillgångar visar för det första tertialet ett underskott med 428 miljoner kronor vilket är 
573 miljoner kronor sämre än budget. Perioden har påverkats negativt av främst orealiserade 
värdeminskningar på 459 miljoner kronor, vilket motsvarar 557 miljoner kronor sämre än budget. 
Samtidigt så visar även ränteintäkter och utdelning och övriga finansposter 16 miljoner kronor sämre 
än budget, genom utfallet på 31 miljoner kronor. 

Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner är 83 miljoner kronor vilket är 17 miljoner kronor 
sämre än budget.  

 

Årsprognosen sämre än budget trots verksamhetsnetto i balans och högre 
skatteintäkter 
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 200 miljoner kronor vilket är 560 miljoner 
kronor sämre än budgeten på 760 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad beräknas till 12,5 
miljarder kronor vilket är i balans med budget. Det finns dock plus och minus mellan olika 
verksamheter vilket framgår av kommande tabeller. 
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 13,3 miljarder kronor vilket motsvarar 260 miljoner 
kronor bättre än budget. Utjämningssystemet visar 149 miljoner kronor bättre än budget medan 
läkemedelsbidraget förväntas bli 25 miljoner kronor lägre än budget till följd av högre rabatter och 
därmed högre återbetalning än vad bruttobidraget medger. Prognosen på skatteintäkterna är 136 
miljoner kronor bättre än budget. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 815 
miljoner kronor, vilket är 260 miljoner kronor bättre än budget och motsvarar den positiva avvikelsen 
på skatter och generella statsbidrag. 
Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt med 367 miljoner kronor, vilket är 770 miljoner 
kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Det ligger ingen värdering i att utfallet 
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kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. Dessa poster motsvarar minus 470 
miljoner kronor vilket är 764 miljoner kronor sämre än budget. Övriga finansposter som räntor, 
utdelning och bankkostnader beräknas till plus 102 miljoner, vilket är 6 miljoner kronor sämre än 
budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 248 miljoner kronor vilket är 50 
miljoner kronor sämre än budget.  
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2021 med cirka 1 450 miljoner kronor, rensat för 
jämförelsestörande händelser 2021, som livslängdseffekt och merkostnadsersättning för 2020. Den 
största försämringen avser finansnettot, där nettot för tillgångar försämrats med nästan 1 200 miljoner 
kronor och kostnaden för värdesäkring av pensioner blivit 100 miljoner högre rensat för 
livslängdseffekten. Verksamhetens jämförbara resultat har försämrats med drygt 150 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna 
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 287 miljoner kronor, vilket är 
694 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 
593 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 217 procent, vilket är bättre än 
budgetens 115 procent. De prognosticerade investeringarna är 335 miljoner kronor lägre än budget. 
Totalt för åren 2015-2022 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 132 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 1 918 miljoner 
kronors marginal.  
Verksamhetens nettokostnad uppgår enligt prognosen för 2022 till 93,9 procent av skatter och 
generella statsbidrag. Det motsvarar 94,9 procent över tid från 2015 och klarar målet på högst 98 
procent. Investeringarna får över tid överstiga skatter och generella statsbidrag med högst 2 procent. 
Enligt prognosen för 2022 så överstiger de med 0,9 procent, vilket över tid från 2015 ger 3,0 procent.  
 
Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
1:2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
1:2021 

Bokslut  

2021 

Intäkter  1 144 2 929  1 088 3 581 

Kostnader  -5 165 -14 986  -5 390 -15 160 

Avskrivning  -164 -472  -142 -452 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-4 185 -12 529 0 -4 444 -12 031 

 

Skatteintäkter  3 329 9 988 136 3 179 9 644 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 1 119 3 357 124 1 050 3 143 

Verksamhetens resultat  263 815 260 -214 756 

Finansnetto tillgångar  -428 -367 -770 337 831 

Finansnetto skulder/pensioner  -83 -248 -50 -214 -313 

Årets resultat  -247 200 -560 -91 1 274 

      Enligt LKBR ska finansnettot redovisas som finansiella intäkter och finansiella kostnader. Enligt detta hade finansnettoraderna varit: 

Finansiella intäkter  50 118 -287 401 927 

Finansiella kostnader  -561 -733 -533 -278 -409 

 

Verksamhetens nettokostnad följer budget 
Nettokostnaden har för första tertialet minskat med 5,8 procent jämfört med samma period 2021 och 
visar överskott mot periodbudget med 14 miljoner kronor. Rensat för livslängdseffekten och övriga 
jämförelsestörande händelser 2021 så är det en ökning med 1,0. Största förklaringen till minskningen 
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är att 2021 påverkades av krisavtalet. Rensat även för det så har årets nettokostnad ökat med 4,2 
procent. Nettokostnaden beräknas för helåret bli 12 529 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. 
Nettokostnadsökningen blir då 4,1 procent. Rensat för livslängdseffekten, krislägesavtal med mera 
beräknas ökningen bli 7,8 procent.  Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning beräknas till 4,4 procent. Då ingår lägre införandeavdrag i nya kostnadsutjämningen med 31 
miljoner kronor. Justerat för detta så är ökningen 4,1 procent. 
 

Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-avvikelse 

FS -65 -125 
 varav verksamhetsområden -103 -256 
 varav centralt +38 +131 
   
ANA +12 +8 
 varav verksamhetsområde +7 +6 
 varav centralt +5 +2 
   
TIM -60 -90 
 varav verksamhetsområde -61 -90 
 varav centralt +1 0 
   
RS +100 +105 
 varav verksamhetsområden +29 +35 
 varav centralt +71 +70 
   
RSÖ +27 +101 
 varav riktade statsbidrag +28 +86 
 varav internränta/avskrivning mm -2 -1 
 varav pensioner mm +1 +16 
   
RF 0 +1 
Totalt +14 0 

 

Nämndernas budgetavvikelse per april samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten 
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  
Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens ansvar för 
verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens övergripande ansvar för 
finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  
Det överskott mot budget som prognostiseras för RS verksamhetsområden avser främst 
Regionledningskontoret med plus 27 miljoner kronor, men även IT-centrum och Verksamhetsstöd och 
service prognosticerar överskott med 4 miljoner kronor var. Provtagningsersättningar, ej utfördelade 
budgetposter samt outnyttjade medel för RS oförutsett och inte fullt utnyttjande av direktavskrivningar 
för lös utrustning vid större fastighetsinvesteringar ger ett centralt överskott. Regiongemensam IT-
utveckling beräknas visa minus, vilket kompenseras av motsvarande överskott på premien till LÖF. 
Centrala underskott finns inom kompetensutveckling, till följd av högre intag av utbildningsanställda 
sjuk- och undersköterskor.  
Prognosen avseende RSÖ är en positiv budgetavvikelse på drygt 100 miljoner kronor. Den största 
delen, 86 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag vilka bidrar till finansiering av permanentade 
budgetsatsningar i verksamheten samt bidrag för uppdämda vårdbehov på 70 miljoner kronor som ej 
budgeterats men där kostnaderna finns i verksamheterna.  
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I övrigt visar kostnaden för pensioner och arbetsgivaravgifter inom verksamhetens nettokostnad ett 
överskott på 15 miljoner kronor.  Det avser 9 miljoner kronor i lägre arbetsgivaravgifter än vad 
verksamheterna avsätter samt sjuklöneersättning på 4 miljoner avseende december 2021, som inte var 
beslutat vid bokslutet.  
 

Lönekostnader minskar utöver avtal och hyrpersonalkostnader stiger 
Lönekostnaderna, beräknas öka med endast 0,6 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda 
lönesatsningen och helårseffekt från 2021 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade 
kostnadsökningen är cirka 135 miljoner kronor lägre än avtals- och lönesatsningsökningen. Särskilda 
ersättningar 2021, som inte finns kvar 2022, i form av bland annat krislägesavtal utgjorde 108 miljoner 
kronor exklusive sociala avgifter. I övrigt ingår minskade kostnader i form av övertid, komp och jour 
samt färre årsarbetare.  
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 72 miljoner 
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 17 miljoner kronor. Det är 18 miljoner kronor högre än 
samma period 2021, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 8 miljoner kronor. Kostnaden har ökat 
inom alla områden utom tandvården och främst inom medicinsk service såsom röntgen, klinfys och 
akutklinikerna. Hyrpersonalkostnaden 2021 blev 187 miljoner kronor, där varje tertial blev dyrare och 
dyrare. Årets första tertial ligger på samma nivå som tredje tertialet 2021, så ökningstakten har 
avstannat. Bedömningen för 2022 är att kostnaden kommer bli högre än 2021.  

 

Läkemedelskostnaderna förväntas bli i något lägre än budget 
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter 
ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning. 

Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel, före återbäringar/rabatter, är cirka 4 
procent jämfört med samma tid förra året. Det är lägre än riket, som ökat kostnaderna med cirka 6 
procent. Kostnadsökningen inklusive återbäringar är cirka 4,5 procent, där rikets kostnadsökning 
beräknas vara cirka 6,5 procent. Kostnadsökningarna för förmånsläkemedel har varit i nivå med riket, 
men det är svårt att dra några stora slutsatser efter fyra månader. Precis som 2020 och 2021 var mars 
månad cirka 15 procent dyrare än en normal månad. Detta mönster startade med att många bunkrade 
läkemedel i början av pandemin, och eftersom ett recept vanligtvis är giltigt i ett år är det troligt att vi 
kommer att ha höga kostnader för läkemedel i mars under flera år framåt. Detta kompenseras dock 
troligtvis av något lägre kostnader i april och maj.  För rekvisitionsläkemedel, som ökade klart mer än 
riket förra året, har kostnadsökningen i år varit lägre än riket. Region Jönköpings län ökade cirka 4 
procent jämfört med första tertialet 2021, vilket ska jämföras med cirka 8 procent för riket. Det är 
troligt att det beror på att regionen var tidig att starta med vissa nya behandlingsindikationer, och att 
riket nu börjat komma ikapp. För att säkra att regionen har en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning 
sker löpande läkemedelsdialoger. Våra kostnader för läkemedel per invånare är helt i nivå med riket, 
och prognosen pekar på en kostnad något lägre än budget.  

Skatteintäkterna högre än budget och bättre än februariprognosen 
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 988 miljoner kronor 2022 vilket är 137 miljoner kronor högre 
än budget och 344 miljoner kronor högre än 2021, vilket motsvarar 3,6 procent. Prognosen bygger på 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i april, vilken är 15 miljoner kronor högre än 
prognosen i februari. Detta förklarar SKR med att de nu räknar med en klart starkare 
skatteunderlagstillväxt 2022-2025. Upprevideringen av prisutvecklingen för kommuner och regioner 
är ännu större, så den reala utvecklingen är alltså nedreviderad. Energi- och bränslepriser har märkts 
av, men i övrigt finns en risk att inflationseffekterna har underskattats i regionens kostnadsprognos. 
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Generella statsbidrag och utjämning högre än budget  
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
årsbudget 

Tertial 1 
2021 

Bokslut  
2021 

Inkomstutjämningsbidrag 671 2 014 82 610 1 830 

Kostnadsutjämningsavgift -28 -84 -12 -27 -80 

Regleringsbidrag 80 241 79 84 253 

Läkemedelsbidrag 396 1 186 -25 383 1 140 

Summa 1 119 3 357 124 1 050 3 143 

 
Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2022, blir 2 171 miljoner kronor. 
Det är 149 miljoner kronor högre än budget. Den genomförda ändringen av 
kostnadsutjämningsavgiften baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för 
kommuner och regioner är budgeterad. Regionen har fått sänkt kostnadsutjämningsavgift årligen med 
cirka 262 miljoner kronor med start 2020 till följd av förändringen. För att mildra effekterna för de 
regioner som får ökade avgifter infördes ett införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med 
att finansiera. Den ligger i regleringsposten. För 2022 är införandeavgiften inom regleringsavgiften 16 
kronor/invånare, vilket för regionen utgör cirka 6 miljoner kronor. Det är det sista året med 
införandeavgift varför nya kostnadsutjämningen är fullt genomförd från och med 2023. Regeringen 
har dock gett ett nytt uppdrag att utreda utjämningssystemet och denna gång alla delar, både 
inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen samt strukturbidrag. Det ska särskilt undersökas om 
systemet är tillväxthämmande. Slutredovisning ska ske maj 2024. 
Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2022 ger drygt 1 220 miljoner kronor brutto. I 
avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till 
staten genom avdrag på läkemedelsbidraget. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 35 
miljoner kronor för 2022. Totala läkemedelsbidraget 2022 beräknas därmed till cirka 1 186 miljoner, 
vilket är 25 miljoner kronor lägre än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket 
påverkar nettokostnaden positivt.  
 

Stort negativt finansnetto genom orealiserade värdesänkningar 
Inom finanssidan har det första tertialet påverkats negativt av främst orealiserade värdesänkningar på 
459 miljoner kronor. Även nettot av de realiserade vinsterna/förlusterna visar minus 11 miljoner 
kronor. Det motsvarar 568 miljoner kronor sämre än periodbudget, då finanserna över tid beräknas att 
öka i värde och att de ökar jämt över året. Samtidigt så visar ränteintäkter, utdelning och övriga 
finansposter plus 42 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än budget. Totalt visar 
finansnettot för tillgångar ett underskott med 428 miljoner kronor vilket är 573 miljoner kronor sämre 
än budget.  
 
På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till minus 367 miljoner kronor, vilket är 770 
miljoner kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Det ligger ingen värdering i att utfallet 
kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. De orealiserade och de realiserade 
posterna, vilka förväntas kvarstå på minus 470 miljoner kronor, blir då 764 miljoner kronor sämre än 
budget. Ränteintäkterna, utdelning och övriga finansposter beräknas bli 102 miljoner, vilket motsvarar 
6 miljoner kronor sämre än budget. 
Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för fyra månader till -4,8 procent. Den prognostiserade 
årsavkastningen utgör -4,0 procent. 
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Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar efter första tertialet minus 83 miljoner 
kronor vilket är 17 miljoner kronor sämre än budget. På helår beräknas kostnaden bli 248 miljoner 
kronor. Det är 50 miljoner kronor sämre än budget. 

 
Egenfinansiering av investeringar nås i år och hittills över tid 
Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan för pensioner 
och är inte avsett för investeringar. Då även de orealiserade förändringarna är svåra att förutsäga för 
enskilda år, har definitionen för egenfinansiering sedan 2019 ändrats till att baseras på verksamhetens 
resultat. Det innebär resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar i förhållande till 
nettoinvesteringar. Den aktuella egenfinansieringsperioden är 2015-2025. 
Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 1 287 miljoner kronor, vilket är 
694 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 593 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 217 procent.  
Totalt för åren 2015-2022 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 132 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 1 918 miljoner 
kronors marginal. Enligt budget 2020 beslutades att investeringar som avser köp av tåg som tidigare 
leasats (156 miljoner kronor 2019) hanteras utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta 
är hela periodens marginal 2 074 miljoner kronor. De beräknade nettoinvesteringarna på 593 miljoner 
kronor är 121 miljoner kronor högre än de beräknade avskrivningarna. Det motsvarar 0,9 procent av 
skatter och statsbidrag, vilket ligger lägre än riktvärdet på max 2 procent. Totalt för åren 2015-2022 är 
motsvarande värde högre än riktvärdet och uppgår till 3,0 procent. 
Under det första tertialet har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 135 miljoner kronor. Årets 
bruttoinvesteringar beräknas till 593 miljoner kronor, vilket är 335 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Avvikelsen avser främst mark och byggnader som beräknas bli 284 miljoner kronor lägre 
än budget till följd av svårigheter att få in anbud då prisutvecklingen på byggmaterial är osäker. Av de 
beräknade investeringarna utgörs 15 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 
programvaror, 330 miljoner kronor av byggnader samt 248 miljoner kronor av övriga materiella 
tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.  
De tio största fastighetsprojekten under året vilka tillsammans beräknas till cirka 230 miljoner kronor 
är: 

- Komponentutbyten 
- Ombyggnad hus 06 och 25 etapp 6 Eksjö 
- Elkraftsförsörjning Värnamo 
- Ombyggnad Folktandvården Nässjö 
- HAI, ombyggnation tre lab förhybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov 
- Lokaler för djurvårdsutbildning Tenhult 
- Trafikplan Länssjukhuset Ryhov 
- Nybyggnation hus 21 Psykiatri Värnamo 
- Hjälpmedelscentralen Länssjukhuset Ryhov 
- Akutmottagningen psykiatri, Länssjukhuset Ryhov 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar något 
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 200 miljoner kronor. Det 
innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 28 procent.  
 

Balanskravsutredning 
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas detaljerade 
jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. Det prognosticerade 
resultatet enligt blandmodellen beräknas bli +34 miljoner kronor. Här ingår orealiserade 
vinster/förluster på värdepapper på -459 miljoner kronor vilka inte ska inräknas i balanskravsresultatet 
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som då blir +493 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott 
kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa. 
 

Redovisningsprinciper 
De riktade statsbidrag som baseras på sedan tidigare klara överenskommelser är periodiserade enligt 
tolftedelar. Flera av dessa är redan inbetalda och prognosen förutsätter att regionen uppfyller villkoren 
för bidragen.  

Undantag från denna princip avser de prestationsbaserade tillgänglighetsmedlens block 1 (den så 
kallade kömiljarden). Dessa medel periodiseras i takt med uppfyllandet av tillgänglighetsmålen för 
februari-november. Ingen periodisering sker av de så kallade bonusmedlen då dessa är osäkra och är 
beroende av hur vi och övriga regioner klarar tillgängligheten. 

Bidraget för ökat antal vårdplatser periodiseras under april-december. 

Bidraget för ökad läkarmedverkan i äldreomsorgen från 2021 har periodiserats i tolftedelar. 
Motsvarande nya bidraget för 2022 periodiseras april-december. 

Ersättningar för genomförda provtagningar och vaccinationer har redovisats i den period insatserna 
utförts.  

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2021. 

 

Uppdrag: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med nyckeltal för att följa 
omställningen av den nära vården. 

Inför 2022 har en parlamentarisk grupp arbetat fram några 
nyckeltal och ett antal aktiviteter som ska stödja/komplettera 
den ordinarie uppföljningen för omställningen till den nära 
vården. Underlaget har godkänts av nämnden. 
Delårsrapporterna är det främst aktiviteter som följs upp och 
nyckeltalen i samband med årsredovisningen. Omställningen 
får ses som ett långsiktigt arbete där resultat i nyckeltal tar 
tid. 

 

Aktiviteter Analys 

Ändra kostnaderna för digitala vårdbesök 
utifrån utredningens förslag 

En modell med sänkt kostnad för digitala vårdbesök har 
tagits fram och införts vid årsskiftet. 

Uppdrag: Under 2021 påbörjades ett arbete med att utvärdera och arbeta fram målet 
för egenfinansiering för nästkommande period. 

Aktiviteter Analys 

Att utvärdera egen 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. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som siktar mot 2035. Region Jönköpings 
län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och samordna 
arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. I nära samverkan med länets kommuner, 
högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen skapar Region Jönköpings län 
förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt hållbar både 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning, forskning och 
hållbart resande prioriteras för att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. 

Länet har idag lägre arbetslöshet och fler lediga arbeten än före pandemin. De stödåtgärder som 
genomförts under pandemin har passat länets näringsliv väl. Det finns dock ny problematik som 
uppstått i samband med återstarten av samhället efter pandemin samt kvarvarande och nya 
nedstängningar i omvärlden. Det gäller främst fortsatta störningar av leveranskedjor med 
komponentbrister och ökade kostnader på olika varor. Det finns också en kvarvarande brist på 
kompetens inom flertalet branscher och områden. Kriget i Ukraina har ytterligare accelererat detta och 
påverkat länet genom en ökad oro inför en framtida negativ utveckling men även höjda kostnader för 
insatsvaror. Påverkan på länets livsmedelsproduktion är mest akut, där kraftigt höjda 
produktionskostnader riskerar att produktion läggs ned. 

Under våren antas EU-programmen inom nya programperioden att öppnas upp, vilket kommer att 
medföra att tillgången till regionala utvecklingsmedel ökar. Dessa bör kunna utgöra en grund för 
insatser för att stödja och motverka negativ påverkan. Ett flertal projekt bör kunna beslutas före 
sommaren eller kort därefter. 

För att lösa näringslivets utmaningar måste hållbarhetsarbetet i länet accelerera, främst omställningen 
till en klimatneutral energianvändning, för att minska kostnaderna och sårbarheten gentemot osäkra 
leveranskedjor från omvärlden. EU:s program har en tydlig inriktning på grön omställning, vilket bör 
medföra en god kapacitet. 

En hållbar region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser. 

Delmål: Länet ska kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala 
klimatmålen och Sveriges miljömål. 

Uppdrag: Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030. 
Aktiviteter Analys 

Uppföljning av de 17 målen i 
Agenda 2030. 

En struktur för uppföljning av Agenda-målen i RUS:ens delstrategier är 
framtagen. Den baseras framförallt på material i Kolada. 

Samverkan Agenda 2030. Inriktningen för kommunsamverkan har förtydligats till att omfatta 
ledning- och styrningsfrågor kopplat till genomförandet av Agenda 2030. 
Arbetet hålls samman av en arbetsgrupp med representanter från Regional 
Utveckling, Länsstyrelsen och en kommunrepresentant. Ett möte med 
deltagare från länets alla kommuner genomfördes i mars. Två till tre 
ytterligare träffar kommer att genomföras under året. 
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Uppdrag: Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra 
handlingsplan för skogsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Löpande stöd till genomförandet 
av handlingsplanen. 

Skogsstrategins handlingsplan togs fram under hösten och den slutliga 
versionen fastslogs i februari. Under senhösten 2021 arbetades en 
gemensam skogsposition fram inom Småland Blekinge Halland South 
Sweden (SBHSS). Under inledningen av året har Region Jönköpings Län 
beslutat om att tillsammans med övriga smålandsregioner ge stöd till ett 
ERUF-projekt på temat Kaskadanvändning av skogsrester. 
Linnéuniversitetet är projektägare i samverkan med berörda Energikontor. 

Uppdrag: Bidra till länets klimat- och energistrategi samt åtgärdsprogram och 
genomförande. 

Aktiviteter Analys 

Stödguide grön omställning. I samverkan med Länsstyrelsen har arbete påbörjats med att identifiera en 
samlad bild av finansieringsmöjligheter för investeringar i grön 
omställning. 

Grön mobilisering 
regionalfonden. 

Insatser för att informera om grön mobilisering för målgrupper har inletts. 

Samordning av genomförande 
av de åtgärder i 
åtgärdsprogrammen som vi har 
ansvar för. 

Samordning och löpande rapportering av åtgärder pågår. 

Genom Livsmedelsstrategins 
handlingsplaner bidra till 
klimat- och energistrategin. 

Tillsammans med Länsstyrelsens olika avdelningar (landsbygd, fiskeri, 
klimat och energi, vatten m.fl.) LRF m.fl. planeras aktiviteter med 
koppling till åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan. 
Kunskapsinsatser kring Livsmedelsverkets nya verktyg för 
klimatanpassning för livsmedelsföretag planerades för april, men har 
skjutits upp pga. för få anmälda. Aktiviteter planeras till länets 
klimatvecka i oktober tillsammans med andra organisationer. 

Mobilisering och stöttning av 
insatser för cirkulär ekonomi. 

Under tidigare redovisade perioder har projektledningen tagit initiativet till 
ett tvärsektoriellt nätverk med representanter från ALMI, Science Park, 
Jönköping University, Energikontoret m.fl. som ska bidra till: kartläggning 
och koordinering av pågående insatser samt kompetensbyggande. 
Under denna period har ytterligare ett nätverk skapats som ska möjliggöra 
industriella symbioser i länet. Nätverksarbetet bygger på tidigare tankar 
kring ett ekosystemarbete i länet. 
Arbetet med att ta fram en metod för att mäta företags- och organisationers 
hållbarhetsresa pågår. Det företagsfrämjande systemet agerar som 
referensgrupp och är partners i detta arbete. Vidare är projektledaren 
ledamot i Almis draknäste kring affärscheckar för länets företag. 

Uppdrag: Stärka Energikontor Norra Smålands arbete. 
Aktiviteter Analys 

Utvecklat samarbete mellan 
Energikontoret och Regional 
Utveckling. 

Samverkan har förstärkts. Energikontoret bistår Regional utveckling med 
arbete kring länets klimatvecka samt energiförsörjningsfrågor inom 
Regionsamverkan Syd. 
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Uppdrag: I samverkan med övriga aktörer driva arbetet för att ta fram ett förslag till 
koldioxidbudget för Jönköpings län som ska visa hur mycket utsläppen måste minska 
årligen. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga och föreslå 
tillvägagångssätt för 
koldioxidbudgetering i länet. 

Frågan har hanterats i Klimatrådet och upphandling av verktyg genomförs 
i samverkan med Länsstyrelsen. 

Prioriterade delstrategier: Skapa en hållbar social utveckling för människor och 
företag. 

Delmål: Länet ska kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för 
Agenda 2030. 

Uppdrag: Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030. Etablera flera, relevanta 
mötesplatser som möter upp mot strategin, i samverkan med det offentliga, 
civilsamhället och näringslivet 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningarna för 
sammanhållet arbete för social 
hållbarhet. 

Kartläggning inte påbörjad. 

Delmål: Fler medborgare i länet känner en delaktighet och att de kan påverka 
samhällets utveckling 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt mobilisering av insatser 
och samverkan för ökad digital 
inkludering. 

Digital inkludering handlar om att skapa förutsättningar för alla att vara en 
del av vårt digitala samhälle. De individer som sällan eller aldrig använder 
sig av internet är i ett digitalt utanförskap och riskerar att bli allt mer 
isolerade i takt med att många samhällstjänster digitaliseras. Projektet 
Vägar till hållbar utveckling bidrar till arbetet med fortsatt mobilisering av 
insatser och samverkan för ökad digital inkludering. 
Inom projektet har ett nytt traineeprogram med studenter vid Jönköping 
University (Tekniska Högskolan) startats, i syfte att ta fram en digital 
plattform vid namn DigitAlla. Syftet med plattformen är att mobilisera 
representanter för civilsamhället, offentlig sektor, akademin samt 
näringsliv till att skapa och sprida kunskap och lösningar med fokus på 
digital inkludering i länet. Arbetet påbörjades i april. I och med 
studentsamarbetet behöver Region Jönköpings Län inte köpa in externa 
tjänster för att ta fram denna plattform. 

Uppdrag: Bidra till aktiviteter i handlingsplan för Strategin Tillsammans för jämlik 
hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Bidra till aktiviteter i 
handlingsplan för Strategin 
Tillsammans för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län. 

Samverkan pågår för att identifiera hur Regional utveckling kan bidra. 
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Prioriterade delstrategier: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället. 

Delmål: Fler organisationer och företag som är jämställda i länet 

Uppdrag: Fortsatt arbete med jämställdhetsaktiviteter kopplat till plattformen Jäj. 
Fokus för åren är fler jämställda företag. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisera och stötta insatser 
för ökad jämställdhet. 

Inom Jäj-samarbetet med Länsstyrelsen pågår bl.a. arbete för att förbättra 
den gemensamt ägda kommunikationsplattformen för jämställdhetsfrågor 
jajkpg.se. 

Uppdrag: Bidra till att utveckla arbetet med en nollvision för våld i nära relationer. 
Aktiviteter Analys 

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

Tillsammans med Länsstyrelsen har Regional  utveckling startat planering 
och förberedelser inför årets En vecka fri från våld (vecka 47, Orange 
Week). Arbetet sker även i samverkan med länets aktörer och 
civilsamhället. Det är ett ökat fokus i år på förbättrad och koordinerad 
kommunikation under veckan såväl internt inom Region Jönköpings län 
som externt tillsammans med Länsstyrelsen och andra aktörer. 

Uppdrag: Löpande insamling av data för att följa utvecklingen för att säkerställa att 
jämställdhetsmålen nås. 

Aktiviteter Analys 

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 kommer att fortsätta kompletteras 
för att ge en samlad och god bild av läget i länet. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en 
god vattenkvalitet i hela länet. 

Delmål: En ökad hållbar produktion och konsumtion av mat/livsmedel med syfte att 
bidra till en ökad självförsörjningsgrad i länet. 

Uppdrag: Fortsatt arbetet med den regionala livsmedelsstrategins handlingsplaner 
och mål. 

Aktiviteter Analys 

Planering och genomförande av 
Gårdsrundan 2022. 

Planering pågår och information har skickats till kommuner och 
föregående års deltagare. Planeringsgruppen har utökats med två 
kommuner och informationsmöten har genomförts. Förberedande 
utbildningar i värdskap har genomförts, storytelling, bild och 
kommunikation planeras i maj. Ett 20-tal företagare har deltagit. Hittills 
har 32 företag anmält sig. Marknadsföringsmaterial förbereds. 
Kommunikationsinsatser förbereds. 

Samordning av prioriterade 
insatser i livsmedelsstrategins 
handlingsplaner. 

Status för varje handlingsplan har sammanfattats och presenterats på möte 
med Länsstyrelsens olika avdelningar. En gemensam lista med planerad 
uppdatering av handlingsplanerna är under arbete. Uppdatering av 
handlingsplanerna kommer att ske i oktober i samband regional 
livsmedelsdag. 
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Aktiviteter Analys 

Kartläggning av förutsättningar 
för fördjupad analys på området. 

Statistik kring produktion, förädling och kompetensförsörjning har börjat 
samlas in och bearbetas av nybildad grupp där Regional utveckling och 
Länsstyrelsen samverkar. LRF har också tillfrågats och bidragit med 
uppdaterade siffor kring utveckling inom gröna näringar. Kontakt har 
etablerats med Jordbruksverket angående framtagande av länsvis statistik. 
Statistiken beräknas vara klar i juni 2022. 

Värdskap och facilitering av 
samverkan inom "kluster för 
nära till bra mat". 

Hittills har två möten genomförts. Avsikten är att genomföra fyra möten 
per år, där syfte är att tipsa och inspirera varandra om olika möjligheter 
som finns för att fler ska kunna utveckla sina verksamheter, hitta 
samarbetspartner, stimulera innovationer, sprida kunskap samt stärka 
samverkan kring en positiv utveckling av hela livsmedelskedjan. 

Delmål: Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten. 

Uppdrag: Minskad andel läkemedelsrester i vatten. 
Aktiviteter Analys 

Insatser för att minska 
läkemedelsrester i vatten samt 
avloppsrening. 

Ett dialogmöte för kommunernas vatten- och avloppfunktioner har 
genomförts. Representanter från samtliga kommuner i länet deltog. I 
utvärderingen identifierades kommunernas behov och vilja att samverka 
kring projekt med fokus på läkemedelsrening. Ett uppföljningsmöte 
kommer att äga rum i juni. Planering pågår för genomförande av en 
konsumentkampanj kring läkemedelskassering och förebyggande av 
läkemedelsrester. 

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. 

Delmål: Kultur- och fritidsutbudet är vitalt och närvarande i hela länet och tillgängligt 
för alla. 

Uppdrag: Skapa årliga mötesplatser för länets kultur- och fritidsaktörer. 
Aktiviteter Analys 

Evenemangsstöd. Arbetet med framtagande av riktlinjer och kriterier för regionalt 
evenemangsstöd har jobbats fram tidigare än planerat. Dessa är nu 
kommunicerade och sökbara för aktörer i länet. 

Uppdrag: Stödja kulturen och fritidsaktörerna till att vara vital och närvarande i hela 
länet 

Aktiviteter Analys 

Regional plan för rörelse-idrott. Aktiviteten planeras inte att genomföras då det saknas tydligt kring 
uppdrag och ägare. 

Reviderad Kulturplan. Processen att ta fram en ny kulturplan har genomförts enligt beslutat 
upplägg och tidsplan. Enligt tidsplanen kommer ANA-nämnden ta beslut 
om förslag till en ny Regional kulturplan 2023-2025 i september, som 
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Aktiviteter Analys 

sedan fastställs av Regionfullmäktige i oktober. 

Kulturella och kreativa näringar. Regional utveckling har påbörjat en plan för att arbete mer aktivt och 
stöttande med aktörerna inom kulturella och kreativa näringar (KKN). 
Utgångsläget är att fånga upp den nationella strategin som tas fram under 
året och samtidigt fånga upp det gemensamma arbetet som görs inom 
Region samverkan syd (RSS). 
Regional utveckling kan se positiva effekter av KKN-satsningen som 
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun sjösatte 2021. I dagsläget 
är det drygt 20 kreatörer igång som samverkar och utvecklar sina 
respektive näringar under ett och samma tak vid södra Munksjö under 
namnet "Syret". 
Arbetet bedrivs både inom delstrategiområde Attraktiv region samt inom 
Smart region. 

Smålandsleden. Samverkansgruppen runt Smålandleden, där Region Jönköpings län är 
huvudman, har tagit fram en årsplan för det gemensamma arbetet under det 
kommande året. Planens inriktning handlar om kartläggning av gemensam  
finansiering för att kunna säkerställa en långsiktig hållbar utveckling av 
leden. Den belyser även hur kvalitetssäkring och kommunikation gentemot 
utpekade målgrupper ska genomföras i syfte att leden blir ännu mer 
attraktiv och tillgänglig för besökare och länsinvånare. 

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

Delmål: Utnyttja regionens fulla potential inom besöksnäringen. 

Uppdrag: Skapa en Regional besöksnäringsstrategi. 
Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektplan och 
påbörja arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Projektplanen är framtagen och involverar alla aktörer inom 
besöksnäringen. Projektplanen kommer i sin tur att leda till en väl 
förankrad strategi som tar sin ansats i en långsiktig hållbar utveckling för 
länets besöksnäring med dess styrkeområden i fokus. 

Uppdrag: Få länets invånare som våra bästa ambassadörer. 
Aktiviteter Analys 

Paketera och marknadsföra 
länets utbud för invånarna. 

Aktiviteten är ej påbörjad då arbetet med framtagandet av 
besöksnäringsstrategin behöver bli mer färdigställt. 

Delmål: Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor. 

Uppdrag: Öka antal besökare. 
Aktiviteter Analys 

Samverka med Smålands 
Turism. 

Effekterna av samverkan med Smålands turism börjar synas ute i länet. 
Genom att samverka skapas en tydlighet utifrån vad och hur Regional 
utveckling och Smålands turism stöttar besöksnäringens aktörer. 
Planenerat arbete framåt är i stora delar inriktat på framtagandet av länets 
första besöksnäringsstrategi samt kapacitetshöjning för fler satsningar i 
form av nationella och internationella projektutlysningar. 
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Prioriterade delstrategier: Driva en hållbar digital utveckling. 

Delmål: Skapa en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare – 
aktörer. 

Uppdrag: Upprätta testbäddar för länets kommuner 
Aktiviteter Analys 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets 
kommuner. 

Ett flertal av länets kommuner deltar i den nationella skalningen av Digital 
mognad. I det nationella projektet har Eksjö, Sävsjö och Vetlanda 
tillsammans med SKR och Adda tagit fram ett metodstöd kring tolkning 
och förhållningssätt med utgångspunkt i de frågor som används i enkäten 
för självskattning av den digitala mognaden. Skalningskonceptet bygger på 
den senaste kunskapen och är en kritisk framgångsfaktor för att synliggöra 
nyttan av digitaliseringen. 

Uppdrag: Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin. 
Aktiviteter Analys 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter. 

Arbetet går in i en ny fas under året. En slutrapport levereras av 
forskningsinstitutionerna under tertial 2. Utifrån resultatet fångas olika 
insatser upp i handlingsplanen för genomförandet av 
digitaliseringsstrategin. Därefter kommer resultatet att spridas i hopp om 
att kunna inspirera fler aktörer i länet. 

Starta upp projektgrupp 
gällande handlingsplansarbetet. 

Kartläggningsarbetet och prioriteringsordningen i digitaliseringsstrategins 
riktning är genomförd. Tillsättning av projektgrupp med förankring till 
kommande handlingsplan kommer att ske under tertial 2. Initialt kommer 
handlingsplanen att fokusera på tre av fem utvalda områden inom 
strategin. Dessa är förändringsledning, kompetens och innovation. Inom 
dessa områden är behovet störst och strategiskt bra att börja med utifrån 
vad kartläggningen har påvisat. 

Prioriterade delstrategier: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället. 

Delmål: Stärka civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete. 

Uppdrag: Kartlägga nuläge utifrån befintliga samverkansupplägg mellan det offentliga 
och civilsamhället i länet. 

Aktiviteter Analys 

Presentera och kommunicera 
nulägesrapporten - Samverkan 
Civilsamhället - offentliga 
aktörer i länet. 

Arbetet är presenterat för Regional utveckling, Folkhälsa och Qulturum. 
Utifrån underlaget tas ett gemensamt grepp om kommande aktiviteter för 
att stärka samverkan med civilsamhället i länet. 

Uppdrag: Identifiera prioriterade samverkansområden. 
Aktiviteter Analys 

Handlingsplan kopplat till 
samverkansområden utifrån 
analysen av nulägesrapporten. 

Arbetet har påbörjats och förväntade effekter utifrån handlingsplanerna är 
en tydligare struktur för bidragsgivning och återkoppling gällande samtliga 
bidrag som riktas mot civilsamhället. Även samtal med en potentiell aktör 
gällande IOP (idéburet offentligt partnerskap) pågår. 
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Uppdrag: Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället. 
Aktiviteter Analys 

Skapa en dialogplattform med 
våra befintliga bidragstagare 
inom civilsamhället. 

Aktiviteten kommer att påbörjas under tertial 2 då det i skrivandets stund 
pågår en översyn av samtliga bidragsstrukturer inom regionen. 
Utgångsläget är att skapa tydlighet i policy och riktlinjer för sökande 
aktörer och för intern handläggning. 

Uppdrag: Under 2022 tar Region Jönköpings Län fram regelverk för samarbete i IOP-
form och tar handslag med civilsamhället för ökad samverkan. 

Aktiviteter Analys 

Folkhälsa tecknar det första 
IOP-avtalet med en av sina 
befintliga bidragstagare. 

I dagsläget har folkhälsa dialog med två länsaktörer gällande IOP avtal. 
Avtalstid, uppdrag och finansiering är faktorer som gör att processen kan 
dra ut på tiden. Samtal runt detta förs mellan berörda parter. 

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. 

Delmål: Beslut om tidplan för höghastighetsbanan 

Uppdrag: Delta aktivt och ta initiativ till möten och forum för att beskriva behov 
Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att realisera nya 
stambanor. 

Rapportskrivandet är klart och en artikel inväntar publicering, i enlighet 
med rapport till styrgruppen. Förberedelser inför aktiviteter kopplade till 
Almedalen pågår och den konsultstudie som bedrivits under våren är i sin 
avslutningsfas. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör 
hållbara, säkra och tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 

Delmål: Tillgång till säkra vägar och järnvägar 

Uppdrag: Utveckla länstransportplan 
Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen. 

Regional transportplan är beslutad av regionstyrelsen. Efter att regeringen 
fastställer nationell plan i början av sommaren kvarstår endast fastställelse 
av fullmäktige. 

Delmål: Tillgång till vägar och järnvägar för tunga transporter 

Uppdrag: Utveckla godsstrategin 
Aktiviteter Analys 

Utveckla godsstrategin. Arbetet avbröts på grund av pandemin. Arbetet beräknas återstartas under 
år 2023. 
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Delmål: Tillgång till/användning av fossilfria drivmedel 

Uppdrag: Genomföra handlingsplanen för regionala tillväxtuppdraget för miljö och 
klimat – 2024 

Aktiviteter Analys 

Genomföra handlingsplanen för 
regionala tillväxtuppdraget för 
miljö och klimat - 2024 

Arbetet ännu inte påbörjat. 

Uppdrag: Bidra till klimatstrategins genomförande 
Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för genomföra 
klimatstrategin. 

Arbete pågår med de åtgärder som i klimat- och energistrategin åligger 
Region Jönköpings län. Samverkan med Länsstyrelsen som ansvarar för 
länets klimat- och energistrategi. 

Delmål: Småskalig infrastruktur 

Uppdrag: Utveckla cykelstrategi 
Aktiviteter Analys 

Regional cykelstrategi. Remissversionen är beslutad och de sista remissvaren är på ingång. Beslut 
i TIM väntas vid sammanträdet i maj. 

Genomförande av cykelstrategi Påbörjas efter att strategin är antagen. 

Prioriterade delstrategier: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång 
till höghastighetsuppkoppling. 

Delmål: Alla medborgare i länet ska ha tillgång till säker och snabb tillgång till internet 

Uppdrag: Ta fram en bredbandstrategi och genomföra handlingsplan för denna 
Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att genomföra 
den regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategin. 

Framtagande av handlingsplan kopplat till digitaliseringsstrategin löper på. 
En kartläggning av nuvarande aktiviteter i länet är genomförd och 
kommande handlingsplansarbete, som leds av digitaliseringsstrategen 
inom Regional utveckling, kommer att ha sin utgångspunkt i detta arbete. 
Tack vara ett gediget och strategiskt arbete kommer handlingsplanerna 
som blir klara under tertial 2 och styra mot det långsiktiga målet att bli bäst 
i Sverige på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

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

För närvarande bedrivs detta arbete något reducerat, med fokus på de 
nödvändiga leveranser som krävs för att leva upp till uppdraget. För att 
hantera effekten av detta sker samverkan med angränsande län. 

Genomförande av 
bredbandsstrategin 

Bredbandsstrategin är framtagen. Arbetet med att stödja Post- och 
telestyrelsen (PTS) kopplat till det nya bredbandsstödet är klart. Dialog 
med nätägare som underlag till de regionala prioriteringarna har inte 
kunnat fullgöras på det sätt som planerats. 
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Prioriterade delstrategier: Gemensamma strukturbilder för länets framtida 
infrastruktursystem. 

Delmål: Samverkan kring strukturbilder för länets utveckling. 

Uppdrag: Ta fram regionala strukturbilder som beskriver framtida målbild för 
kollektivtrafik och infrastruktur. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla regionala 
strukturbilder för länet. 

Projektet avslutat vid årsskiftet 2021 - 2022. Fortsatt utveckling bedrivs 
inom ordinarie verksamhet för analys och statiskt samt inom kommande 
projekt för genomförande av cykelstrategi. 

Uppdrag: Skapa en interaktiv digital lösning för strukturbilder. 
Aktiviteter Analys 

Skapa en interaktiv digital 
lösning för strukturbilder, 
statistik och fakta. 

Projektet avslutat. Digital lösning finns men vidare utveckling och 
integrering i regionens webblösning behövs. Arbetet bedrivs vidare inom 
ordinarie verksamhet och i samordning inom regionledningskontoret. 

En smart region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion 

Prioriterade delstrategier: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och 
förändringskraft. 

Delmål: Ökad investeringsgrad i innovation. 

Uppdrag: Ett närmare samarbete mellan Regionen, akademin, kommunerna i länet 
och det innovations- och företagsfrämjande systemet. Regional utveckling ska vara 
del av den drivande kraften för offentligas och näringslivets innovationskraft samt 
stödja till att höja investeringsgraden. 

Aktiviteter Analys 

Etablera forum för 
innovationsarbete inom ramarna 
för främjandesystemet. 

Förslag till implementeringsprocess för smart specialiseringsstrategi 
genom projekt är förelagd ledningsgruppen där utveckling av forum 
planeras att ingå i arbetet. 

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 i den här aktiviteten 
med ökad insikt och förståelse vad som krävs hos framtidens näringsliv i 
länet. Företagen i Jönköpings län har länge varit duktiga på mycket men 
Coronapandemin har dock förändrat förutsättningarna för många företag, 
både på kort och lång sikt. 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. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Förslag till implementeringsprocess för smarta specialiseringsstrategin 
genom projekt är förelagd ledningsgruppen. 

Initiera processer, i bred 
samverkan och olika forum, 

Sedan årsskiftet har en tydligare samverkan skett mellan Region 
Jönköpings län och innovations- och det företagsfrämjande systemet, 
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Aktiviteter Analys 

som kan bidra till att öka 
företagens strategiska lednings- 
och innovationsförmåga för att 
möta komplexa 
samhällsutmaningar. 

kommunerna i länet samt JU:s arbete med innovation och hållbar 
utveckling. Detta är en förberedelse för att tillsammans ta sig an de 
strategiska frågorna som synliggörs genom länets näringslivsstruktur som 
är i stort behov av fokusera på innovationsförmågan inför resan mot en 
ökad digital transformation och grön omställning. 

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 i den här 
aktiviteten med ökad insikt och förståelse för vad som krävs hos 
framtidens näringsliv i länet. Företagen i Jönköpings län har länge varit 
duktiga på mycket men Coronapandemin har dock förändrat 
förutsättningarna för många företag, både på kort och lång sikt. 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. 

Delmål: Fler nya företag. 

Uppdrag: Kartlägga det företagsfrämjande systemet. Ta fram en gemensam strategi 
för hur vi ska jobba för att få flera företag att starta men även arbetet med 
generationsväxling behöver ses över samt ta fram en strategi för generationsväxling. 

Aktiviteter Analys 

Initiera arbete med förändrad 
metod- och processutveckling 
tillsammans med det 
företagsfrämjande systemet för 
en högre resurseffektivitet av 
offentliga medel. 

Förslag till implementeringsprocess för Smart specialiseringsstrategi 
genom projekt är förelagd ledningsgruppen. 

Delmål: Fler kvinnliga företagsledare. 

Uppdrag: Utveckla, stärka och stödja de kvinnliga nätverk som finns, med t.ex. 
kunskap, utbildningar och omvärldsbevakning. 

Aktiviteter Analys 

Stödja de befintliga nätverk som 
finns i länet genom kunskap, 
utbildningar och 
omvärldsbevakning. 

Förslag till implementeringsprocess för smart specialiseringsstrategin (S3) 
genom projekt är förelagd ledningsgruppen. 
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Prioriterade delstrategier: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt 
näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 

Delmål: Stärka länets starka och möjliga sidor för ett hållbart och kunskapsintensivt 
näringsliv. 

Uppdrag: Stödja och stimulera nya näringar till affärsmöjligheter utifrån 
framgångsfaktorer för tillverkningsindustrin, träindustrin, transportlogistik, e-handel 
med mera kommer vi locka nya tjänsteföretag att etablera sig i länet och ges 
möjlighet till tillväxt. Genom kontakter med befintliga tjänsteföretag, marknadsföra 
länet som en utmärkt etableringsort. Science Park och Almi har ett ökat fokus mot 
tjänsteföretag. 

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. 

Nästan 40 affärsutvecklingscheckar har beviljats till ett sammanlagt belopp 
som motsvarar nästan 7 mnkr. Mer än hälften har sökt för digital 
omställning, vilket är förväntat. Checkarna för grön omställning är ett nytt 
område som kan ta tid att etablera och göra känt. När det gäller 
internationalisering har effekter av pandemin och begränsad möjlighet att 
röra sig mellan länder påverkat söktrycket. 
På olika sätt har anslaget utökats till sammantaget 12 mnkr (ursprungligen 
9 mnkr) i och med omfördelning av ej nyttjade medel för 
kompetenskartläggningscheckar. Om samtliga kvarvarande 5 mnkr hinner 
att beslutas ut fram till december i år är oklart, då detta är svårbedömt. 
Arbetet med affärsutvecklingscheckarna och samarbetet med Almi 
fungerar väl och arbetet har uppmärksammats på nationellt plan där, länets 
arbetssätt fått tjäna som förebild vid erfa-konferens arrangerad av 
Tillväxtverket i slutet av april. 
Verifieringsmedel ur regionens anslag har beviljats till fyra företag och 
knappt 40 procent av indikativ fördelning av avsättningen har därmed 
avsatts till innovationer i länsföretag. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Förslag till projektansökan för implementering av Smarta 
specialiseringsstrategin är upparbetad och ligger som förslag till 
ledningsgruppen. 

Delmål: Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen. 

Uppdrag: Kommunerna behöver ta vara på de naturresurser som finns för att skapa 
förutsättningar att starta flera företag inom besöksnäringen, många av de värden 
turisterna efterfrågar finns i Kommunerna/länet.. Insatser måste också göras för att 
höja förädlingsvärdet hos befintliga besöksnäringsföretag. Genom att lära av 
varandra så kan nya möjligheter och marknader identifieras för att stärka 
förädlingsvärdet. 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektplan och 
påbörja arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Projektplanen är framtagen och involverar alla aktörer inom 
besöksnäringen. Projektplanen kommer i sin tur att leda till en väl 
förankrad strategi som tar sin ansats i en långsiktig hållbar utveckling för 
länets besöksnäring med dess styrkeområden i fokus. 
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Delmål: Identifiera framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism. 

Uppdrag: Skapa arenor för affärsutveckling och kompetensutveckling för företagare 
inom turism- och landsbygdsnäring. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla insatser och aktiviteter 
inom kompetensfrågor för länets 
besöksnäringsaktörer. 

Förstudie för kompetens- och konceptutveckling inom hotell- och 
restaurangbranschen är beslutad och är under uppstart. 

Upprättande av projektplan och 
påbörja arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Projektplanen är framtagen och involverar alla aktörer inom 
besöksnäringen. Projektplanen kommer i sin tur att leda till en väl 
förankrad strategi som tar sin ansats i en långsiktig hållbar utveckling för 
länets besöksnäring med dess styrkeområden i fokus. 

Delmål: Implementera en smart specialiseringsstrategi. 

Uppdrag: Ta fram en smart specialiserings strategi utifrån de av länet och OECD 
identifierade områden. 

Aktiviteter Analys 

Implementera och förankra en 
smart specialiseringsstrategi 
med följdfokus att attrahera 
kapital och etableringar. 

Nulägesanalys är under arbete. Gemensamt arbete kring ett projekt med 
Qulturum har initierats där testbäddar med Polymercenter bland annat är 
aktuellt. Arbetet med att skapa en gemensam samverkansarena, mellan RU 
och det företagsfrämjande systemet, där S3 är i fokus, är i en inledande fas. 

Prioriterade delstrategier: Samverka för kompetensutveckling. 

Delmål: Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition. 

Uppdrag: Samarbete mellan länets företag och utbildningsarrangörer för att 
möjliggöra formell utbildning under pågående anställning. 

Aktiviteter Analys 

Uppmärksamma och sprida 
goda exempel på samverkan. 

Projektet Framtidssäkrad industri är ett exempel på denna aktivitet, men 
också projekt/utbildningar som andra aktörer genomför (Jönköping 
University, Träcentrum, Polymercentrum, Campus Värnamo). 

Uppdrag: Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition. 
Aktiviteter Analys 

Samverka med Encell, 
Jönköping University och 
utbildningsaktörer i länet. 

Regional utveckling har ett kontinuerligt samarbete med 
utbildningsaktörer i länet såsom kommunernas vuxenutbildningsenheter, 
yrkeshögskoleutbildare och JU. 

Uppdrag: Insatser för kompetensutveckling inom området attityder till arbete och 
försörjning. Digitalisera och förenkla möjligheten till livslångt lärande. 

Aktiviteter Analys 

Samverka med 
utbildningsaktörer och 
arbetsmarknadens parter i länet. 

En förstudie har genomförts med fokus på att stärka kopplingen mellan 
arbetsliv och skola. På sikt kan detta sannolikt öka insatserna och 
systematisera arbetet med attityder och det livslånga lärandet. 
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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. 

Delmål: Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov 
av kompetens på kort och lång sikt som underlag för kompetensförsörjningsinsatser. 

Uppdrag: Presentera en årlig prognos 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 Analys 

Under hösten 2022 presentera 
en kompetensbehovsprognos. 

Regional utveckling kommer att bedriva arbetet i projektform med start 
under hösten 2022. 

Påbörja planera framtagandet av 
en framtidsspaning som ska 
presenteras våren 2024. 

Detta arbete kommer att påbörjas i september 2022. 

Regelbundna dialoger med 
företag och 
branschorganisationer för att 
fånga upp kompetensbehovet. 

Regional utveckling avser att utveckla formerna för regelbundna dialoger 
inom ett projekt med förväntat start under hösten 2022. 

Delmål: Det bör finnas effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

Uppdrag: Samla alla relevanta aktörer för ett utvecklingsarbete kring regional 
samverkan av validering. Samordna detta med deltagandet i Myndigheten för 
Yrkeshögskolans projekt Valideringslyft. 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans med relevanta 
aktörer genomföra en 
workshopserie. 

En workshopserie har genomförts med fokus på validering med 
representanter från YH, Komvux och branschvalidering inom industrin i 
länet. Ett kärnteam har bildats som arbetar vidare med frågan. 

Uppdrag: Utveckla en portal på RU:s webbsida som stöder effektiva strukturer för 
validering inom länet. 

Aktiviteter Analys 

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. 

Arbetet är inte påbörjat mer än att kommunikation har tagits upp med 
aktörerna i länet som ett utvecklingsområde. 
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Delmål: Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till 
genomförda valideringar. 

Uppdrag: Stödja arbetsmarknadens parter och utbildningsanordnare att etablera 
flexibla kompetensutvecklingsinsatser som är kopplade till genomförda valideringar. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för ett system för 
kontinuerliga 
kompetensutvecklingsinsatser 
till genomförda 
branschvalideringar i linje med 
projektet Framtidssäkrad 
industris målsättning. 

Samtalsmetodiken som används inom ramen för projektet Framtidssäkrad 
industri omfattar fyra strukturerade samtal, branschvalidering och 
kompetensutveckling. Metodiken har utvecklats genom arbete med olika 
projekt och med olika företag inom tillverkningsindustrin. I projektet 
genomförs tre insatser, vilka är kompetenscoaching, branschvalidering och 
kompetensutveckling. Med hjälp av en kompetenscoach, från ett testcenter 
som projektet har upphandlat, får företag stöd med att betrakta den 
nuvarande kompetensförsörjningsprocessen, identifiera utmaningar och 
göra en kompetensinventering. Branschvalideringen visar vilken 
kompetens medarbetarna har och utifrån testresultatet erbjuder projektet 
deltagande företag utbildningsinsatser som täcker kompetensgapet. 
Företagen som avslutas i projektet skapar handlingsplaner. Målsättningen 
är att initiera ett systematiskt arbete för kompetensutveckling och 
deltagande företag får verktyg att jobba långsiktigt och strategiskt med 
kompetensförsörjningsprocessen. 

Delmål: Arbeta för en SFI-utbildning som möter arbetsmarknadens behov. 

Uppdrag: I samverkan med kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadens parter 
arbeta för en SFI-utbildning som kombineras med praktik. 

Aktiviteter Analys 

Ta del av och sprida Skolverkets 
projekt som handlar om att 
utveckla en SFI-utbildning som 
kombineras med praktik. 

Regional utveckling avvaktar återkoppling från Skolverket. 

Delmål: Det livslånga lärandet har ökat i hela länet. 

Uppdrag: Utveckla samarbetet med Jönköping University, 
Yrkeshögskolutbildningsanordnare och folkbildningens organisationer i syfte att 
stärka det livslånga lärandet. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
yrkeshögskoleaktörer. 

Regional utveckling har återkommande träffar med YH-anordnare 2-3 
gånger per år. Arbete för att ta fram bättre underlag för analys av 
kompetensbehov och framtidsspaningar pågår. Regional utveckling 
kommer även att se över hur YH som utbildningsform kan stärkas så att 
det blir mer synligt för företag och olika branscher. 

Deltagande i 
Länsbildningsförbundets 
styrelse. 

Regional utveckling deltar regelbundet på styrelsemötena. Dialog förs 
kring hur vi tillsammans kan anordna en paneldiskussion under hösten där 
man lyfter folkbildningens roll i samhället och demokratin. Dialog pågår 
även hur målen i RUS:en kan kopplas och konkretiseras ytterligare till 
arbetet som folkbildningen redan gör idag. 

Kontinuerliga möten med olika 
representanter för Jönköping 
University i syfte att stärka 

Regional utveckling har olika pågående dialoger med JU såsom med 
representanter för YH-utbildningen, SPARK och planeringen av den nya 
tandläkarutbildningen. Nyligen planerade Regional utveckling ett 
offentligt seminarium kring länets näringslivsutveckling. 
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Aktiviteter Analys 

kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling i länet. 

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

Ett seminarium för länets riksdagsledamöter och regionråd hölls i januari 
2022. En ny ansökan (den andra) lämnades in till 
Universitetskanslersämbetet i mars 2022. Den 20 april hölls ett 
seminarium i riksdagen gällande planen om en tandläkarutbildning förlagd 
till JU. 

Uppdrag: Stärka integrationsperspektivet i regionalt kompetensförsörjningsarbete 
Aktiviteter Analys 

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. 

Prioriterade delstrategier: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt 
lärande i hela länet. 

Delmål: Medverka i planeringen av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux. 

Uppdrag: Utveckla samarbetet med kommunernas vuxenutbildning i syfte att länet 
kan erbjuda regionala yrkesvuxutbildningar som möter arbetsmarknadens behov. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten sker vid tiden för ansökan om statsbidrag för yrkesvux. 

Uppdrag: Regelbundna träffar med länets vuxrektorer, dels länsövergripande, men 
också i de tre kommungrupperingarna. Den årliga kompetensprognosen används 
som underlag vid samtalen. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten sker vid tiden för ansökan om statsbidrag för yrkesvux. 

Delmål: Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet. 

Uppdrag: Arbeta för att det etableras lärcentra i de kommuner som saknar sådana 
centra. 

Aktiviteter Analys 

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. 

138



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 40(97) 
 

 

Uppdrag: Verka för att alla relevanta utbildningsaktörer erbjuder 
kompetensförsörjningsmöjligheter i dessa lärcentra. 

Aktiviteter Analys 

Inspirera till att stöd finns för 
studerande att erhålla utbildning 
hos relevanta utbildningsaktörer 
i kommunala lärcentra. 

Kontakt finns med kommuner som söker statsbidrag för lärcentra. 

Uppdrag: Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka 
kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter Analys 

Följa upp projektet "Den 
digitala noden". 

Ingen återkoppling med projektet är gjord än. 

Delmål: Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas. 

Uppdrag: Utveckla samarbetet med Länsbildningsförbundet samt folkhögskolor och 
studieförbund. Konkretisera den roll som folkbildningens aktörer kan spela i det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

Aktiviteter Analys 

Delta i Länsbildningsförbundets 
styrelsemöten. 

Regional utveckling deltar regelbundet på styrelsemötena. Plan finns på att 
genomföra gemensam paneldiskussion i augusti 2022 med temat 
folkbildningens roll & demokrati. Diskussioner förs hur vi hösten 2022 
kan koppla folkbildningens arbete till kompetensförsörjningsfrågan. 
Mycket görs av folkbildningen redan idag och det handlar mer om att 
kartlägga vad som görs och koppla det till våra mål i RUS:en. 

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. 

Delmål: Främjande av mänskliga rättigheter 

Uppdrag: Utveckla utbytet med andra länder och regioner för att skapa lärande och 
samverkan. 

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för 
internationellt samarbete. 

Det nya programmet för Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
är under framtagande. I detta program pekas några regioner inom EU ut 
som särskilt relevanta att skapa kontakt med för framtida lärande och 
erfarenheter. 
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Uppdrag: Sprida information kring mänskliga rättigheter med särskilt fokus på 
demokratifrågor 

Aktiviteter Analys 

Att med utgångspunkt i 
värdskapet för Europa Direkt 
Jönköpings län informera om 
och bidra till Konferensen om 
Europas Framtid. 

Konferensen om Europas Framtid initierades inom EU våren 2021, vilket 
också var året då arbetet var som mest intensivt. Under tertial 1 kan 
särskilt lyftas arbetet med Model EU som genomförts i samarbete mellan 
Europa Direkt Jönköpings län och Europa Direkt Halland. Gymnasieelever 
från Jönköpings län har genom Model EU lärt sig mer om hur EU styrs 
och de har haft möjlighet att diskutera EU-frågor med 
europaparlamentariker och andra politiker. 

Delmål: Bedriva lärande för Agenda 2030 

Uppdrag: Utveckla förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i regionalt 
utvecklingsarbete. 

Aktiviteter Analys 

Bidra med internationellt 
perspektiv i Agenda 2030-
samverkan i länet. 

I programarbetet inför EU:s nya programperiod finns tydliga kopplingar 
till Agenda 2030 och dess möjlighet att skapa potential och vara riktmärke 
för regional utveckling. Detta kommer när programmen är beslutade 
fungera som ingång till att bidra med det internationella perspektivet i 
Agenda 2030-samverkan i länet. 

Delmål: Främjande av demokrati i ett europeiskt perspektiv. 

Uppdrag: Att informera om och bidra i Konferensen om Europas Framtid – en 
medborgardialog initierad av Europeiska Kommissionen. 

Aktiviteter Analys 

Att skapa träffytor för dialoger 
utifrån ett EU-perspektiv med 
utgångspunkter i den regionala 
utvecklingsstrategin. 

EU-perspektivet har lyfts i dialoger i form av besök hos länets kommuner. 
Träffytor har också skapats genom information med fokus på EU-
finansiering med kommunernas utvecklingschefer. Mobilisering och 
information inför EU:s nya programperiod har skapat goda förutsättningar 
för kommande träffytor med aktörer i länet. 

Prioriterade delstrategier: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

Delmål: Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv 

Uppdrag: Ta fram omvärldsanalyser 
Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevakning av EU-
arenan utifrån prioriterade 
delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin primärt 
genom Småland Blekinge 
Halland South Sweden. 

Särskilda möten har genomförts kring besöksnäring och smart industri 
med utgångspunkt i kunskapsområden i smart specialisering och 
länsspecifikt dokument. 

Uppdatera utvalda relevanta 
delar av statistik utifrån 
socioekonomisk analys för 
Småland och Öarna. 

Den nuvarande socioekonomiska analysen för Småland och Öarna var klar 
maj 2020 och fungerar nu som ett underlag inför programframtagande 
inför EU:s nya programperiod. Utan att ta fram en ny analys i sin helhet 
har analytiker bidragit med inspel kring påverkan med anledning av 
pandemin och kriget i Ukraina. 
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Uppdrag: Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar till Brysselkontoret 
Aktiviteter Analys 

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. 

Den löpande dialogen inom SBHSS pågår genom ordinarie strukturer. 
Arbetet med länsspecifikt dokument påbörjas tertial 2 för inlämning i 
oktober 2022. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU 
erbjuder. 

Delmål: Nyttjande av EU-medel 

Uppdrag: Att aktivt arbeta bland länets aktörer för att skapa EU-projekt som bidrar till 
utveckling av länet för att utnyttja EU:s potential gällande regionala medel. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisering internt och externt 
med fokus på EU:s 
programperiod 2021-2027. 

Information och dialog kring möjligheten med EU:s strukturfonder har 
genomförts under perioden. Gemensam lansering av strukturfonderna har 
planerats i Småland och Öarna och genomförs under maj månad. 

Samordning i Småland och 
Öarna av uppdraget att ta fram 
operativt program för 
Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden 2021-2027. 

Region Jönköpings län har samordnat och tagit huvudansvaret för arbetet i 
Småland och Öarna sedan 2020. Arbetet har pågått under perioden och har 
förutom samordning mellan länen bestått av dialoger kring förändringar i 
föreslaget program med näringsdepartementet och EU-kommissionen. 

Samordning i Småland och 
Öarna kring framtagande av 
regional handlingsplan för 
Europeiska Socialfonden. 

Region Jönköpings län samordnar och har tagit huvudansvaret för arbetet i 
Småland och Öarna sedan 2020. Erbjudandet om att ta fram handlingsplan 
kom från arbetsmarknadsdepartementet december 2021 och ska vara klart i 
maj 2022. 

Uppdrag: Etablera nätverk och fokusera på strategiska utvecklingsområden som 
möjliggör påverkan på EU-arenan och internationella partnerskap som grund för 
arbete mot ramprogram och sektorsprogram. 

Aktiviteter Analys 

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. 

Arbetet har haft informerande och resonerande karaktär. Vikten av 
samordning har lyfts och varit en del av dialoger som genomförts med 
kommunledningar i länet och vid möte med länets utvecklingschefer. 
Arbetet med strukturfonder inför EU:s nya programperiod har pågått. I 
kommande program finns möjligheter att skapa samverkan och 
specialisering. 

Uppdrag: Delta i Europaforum. 
Aktiviteter Analys 

Delta och sprida information om 
Europaforum som arrangeras i 
Halland inom samarbetet för 

Information har gått ut till relevanta aktörer, till medarbetare och politiker. 
Flera medarbetare och några av länets ledande politiker avser att delta på 
Europaforum som arrangeras i maj 2022. 
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Aktiviteter Analys 

Småland Blekinge Halland 
South Sweden. 

Delmål: Intresse av EU 

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

Aktiviteter Analys 

Att bidra till EU-kommissionens 
kampanj Europa i min region 
för att visa på den nytta EU-
medel skapar för länets 
utveckling. 

Planering pågår. Europa i min region genomförs i hela EU hösten 2022. 

Att genom värdskapet för 
Europa Direkt Jönköpings län 
tillhandahålla information kring 
EU-frågor. 

Information har tillhandhållits dels genom direkta förfrågningar via mail 
och telefon och dels genom riktade aktiviteter t.ex. Model EU som har 
genomförts på två gymnasieskolor i länet. 

 

Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och 
kultur 

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 

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. Den pågående 
förstudien kring projektet Återtag av livsmedel är ett led i att stärka 
skolornas roll som mötesplats för den gröna näringen. 
Coronapandemin har samtidigt betydligt försvårat arbetet med att ta emot 
externa besökare för att utveckla arbetet med naturliga mötesplatser för 
den gröna sektorn. Nu när restriktionerna har släppt kan skolorna åter 
öppna upp för externa besökare och aktörer av olika slag. Under året har 
skolorna bland annat haft inbokningar från Hushållningssällskapet, Södra 
skogsägarna och länsstyrelsen. Öppet hus på Stora Segerstadsdagen i april 
lockade drygt 3 000 besökare och det var ett bra tillfälle att sprida kunskap 
om de gröna näringarna. Skolorna kommer att genomföra sommarläger för 
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Aktiviteter Analys 

ungdomar i år. 

Vuxenutbildning inom den 
gröna sektorn. 

Stora Segerstad genomför årligen ca 1 600 elevveckor inom 
vuxenutbildningen. Dessa genomförs i samverkan med t.ex. Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) eller på komvuxnivå. Kortare kurser anordnas 
som uppdragsutbildningar åt branscherna. 
En utmaning är att kommuner ofta ger avslag på kurskostnaden för 
sökanden till komvuxutbildningarna. Detta trots att arbetsmarknaden 
efterfrågar utbildad arbetskraft. Utbildningarna genomförs oftast ändå, 
men med lediga platser trots att sökanden finns. 

Utveckla djurhållningen. Investeringar behövs i delar av verksamheten för att bibehålla en god 
djurhållning. Planering för nya djurstallar finns. Realisering av detta är en 
viktig åtgärd för att säkra god arbetsmiljö och djurvälfärd på lång sikt. 
Metodik och rutiner kring utfodring, skötsel, djurhälsoplaner förbättras 
ständigt. Skolorna har en god djurvälfärd, vilket också syns i statistik från 
slakteriet och mjölkleveranser. 

Verksamhetsinriktning för 
naturbruksskolorna. 

Verksamhetsinriktning finns framtagen som en bilaga till nytt avtal med 
kommunerna om naturbruksutbildningar. Avtalet förväntas antas i 
kommunerna under hösten. 

Uppdrag: Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 
på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov ska erbjudas 

Aktiviteter Analys 

Identifiera folkhögskolorna roll. Dialog om folkhögskolornas roll pågår kontinuerligt i Länsbildningsrådets 
styrelse, där representant från Regional utveckling ingår. 

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 verksamheter. Hittills i år har 
en del insatser redan genomförts och andra planeras att genomföras under 
2022. Här följer några exempel på verksamheter som kulturutveckling 
stödjer, driver och samverkar kring: Röster om yttrandefrihet riktat till 
unga, Skapa Dans - unga koreografer, filmpedagogik - Skolbioturné, 
slöjdaktiviteter för barn och unga under sommarlovet, Slöjdklubben i 
Hemslöjdens Hus, feriepraktik inom kulturområdet, KulturCrew-unga 
arrangörer. 

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. 

Flow och Maawsarts, en dansföreställning tillsammans med Jönköpings 
Sinfonietta, Spira Dans Extended och Kulturskolan i Jönköping erbjöds 
skolorna i länet. Klasser från skolor i Gnosjö, Tranås, Vaggeryds och 
Jönköpings kommuner deltog. 
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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) påbörjas under hösten 2022. Den nya 
strategin ska ligga i linje med den nya kulturplanen som beslutas av 
Regionfullmäktige i oktober 2023. 

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. 

Förslaget till ny Regional kulturplan har granskats ur ett 
barnrättsperspektiv. För att se till att barnkonventionens intentioner 
beaktas i den löpande verksamheten tas frågan upp i olika forum, 
exempelvis strategiska verksamhetsmöten. En checklista kommer att 
upprättas för att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas vid planering 
och genomförande av verksamheterna. 

Uppdrag: Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska 
verksamhet för barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Samverkan och dialog med 
regionala och kommunala 
museer 

Dialog har genomförts inom ramen för arbetet med att ta fram en ny 
Regional biblioteksplan. Det sker även dialog om samarbete under 
sommaren mellan hemslöjden och Jönköpings läns museum.  Ett arbete 
pågår med att ta fram en struktur för konst- och kulturdialoger med länets 
olika aktörer, där länets regionala och kommunala museer ingår. 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag: Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 
Aktiviteter Analys 

Kulturutveckling för 
regelbundna dialoger med det 
fria kulturlivet i länet. 

De dialoger som har genomförts under 2022 har bidragit till viktiga inspel 
till förslaget till ny Regional kulturplan och till översynen av 
arrangörsbidragen. Kulturutvecklings arbete med att ta fram en plan för 
årliga dialoger inom respektive konst- och kulturområde, som vänder sig 
till samtliga aktörer i Jönköpings län. Dessa dialoger ska fokusera på 
uppföljning av gjorda insatser och vara ett inspel till det fortsatta 
utvecklingsarbetet enlig den Regionala kulturplanen. Kontinuerligt under 
året förs dialog och samtal med enskilda aktörer inom det fria kulturlivet. 

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 pågår inom alla konst- och kulturområden, med undantag från 
dansen där tjänsten som utvecklare har varit vakant. Främjande sker bland 
annat genom arrangörsbidrag, där det har tagits fram förslag till reviderade 
riktlinjer för att bättre passa arrangörernas behov och samtidigt styra mot 
de kulturpolitiska målen.  Kunskapsstödjande aktiviteter och nätverkande 
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Aktiviteter Analys 

genomförs löpande. Det kan vara i forma ART TALKS med 
konstnärssamtal eller i samarbeten med SmåLit och Värnamo 
filmhistoriska festival. 

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. 

Det ska påbörjas en kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga i kulturlivet i Jönköpings län. Målet 
är att kartläggningen ska starta under året. Kartläggningen ska ske 
tillsammans med aktörerna inom kulturssamverkansmodellen och ligga till 
grund för konkreta insatser. 

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 verksamhetsdialogerna som ingick i 
processen med att ta fram en ny Regional kulturplan. Arbetet är nu 
påbörjat och det kommer att krävas en omfattande insats för att få fram en 
samlad bild över hela länet. Bedömningen är att arbetet inte kommer att 
slutföras under 2022, utan fortsätta 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 
kan handla 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 
digitalmedverkan vid workshops, där deltagande inte hindras av fysiska 
avstånd, och Dansens dag vars digitala genomförde möjliggjorde att alla 
som ville kunde medverka. 

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. Förslaget skickades ut på remiss den 31 mars 
och remisstiden varar fram till den 2 juni. ANA-nämnden beslutar om 
förslaget i september och Regionfullmäktige fastställer Biblioteksplan för 
Region Jönköpings län 2023-2025 i oktober. 

Uppdrag: Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer. 
Aktiviteter Analys 

Skapa tvärkulturella forum för 
möte och samtal mellan olika 
konstformer. 

En plan för hur tvärsektoriella forum och samtal kan organiseras kommer 
att tas fram under 2022. 
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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 

23 000 16 240 
 

Teaterföreställningen Cyrano de Bergerac mötte närmare 
4000 människor under vinter/vår 2022. För verksamheten 
blev produktionen en publiksuccé. Annika Norlin och 
Jönköpings sinfonietta drog fullt hus, över 800 personer. 
Publiken till de klassiska konserterna har varit svårast att få 
tillbaka efter pandemin. Ett konstaterande som Kulturhuset 
Spira delar med övriga scenkonst- och konserthus i landet. 
Mätetalet visar den betalande publiken. Då verksamheten 
även erbjuder gratis scenkonst är det relevant att redovisa 
den totala publiksiffran för tertial 1, vilken är 25 316 
stycken. Exempel på programpunkter inom uppdraget som 
är gratis: lunchlyrik, konserter i det offentliga rummet, Ung 
scen Spira och kulturlov. 

Uppdrag: Ökad närvaro i länets samtliga kommuner. 
Aktiviteter Analys 

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

Alla konstformer har tagit plats. Även flera tvärkonstnärliga projekt har 
spelats. 

Uppdrag: Ökad samverkan med det fria kulturlivet 
Aktiviteter Analys 

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

I teaterpjäsen Cyrano var skådespelare från Vulkanteatern med. I 
Maawsart var elever från kulturskolan med. 

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: Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner. 
Aktiviteter Analys 

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

Alla konstformer har tagit plats. Även flera tvärkonstnärliga projekt har 
spelats. 

Uppdrag: Öka barns och ungas tillgång till, och möjlighet att delta i, scenkonst 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

6 000 4 333 
 

SMoT har under första tertialet 2022 mött barn och unga i 
bland annat produktionerna Maawsarts, POW! och 
Monologen FLOW. De två senare har varit på turné i fem av 
länets kommuner; Tranås, Jönköping, Gnosjö, Värnamo och 
Vaggeryd. Att målet inte är uppnått beror på att 
föreställningarna i den senaste produktionen spelades även i 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

maj (4 000 barn). 

Process och produktion 

Verksamhetsmått kultur 

Smålands musik och teater Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Betalande publik Smålands Musik och 
Teater 

16 240 0 7 544 u.s. - u.s. 

varav Kulturhuset Spira 14 921 0 7 544 u.s. - u.s. 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

531 0 0 u.s. - u.s. 

varav Övriga kommuner i länet 788 0 0 u.s. - u.s. 

Publik Smålands Musik och Teater 25 316 338 19 379 43 776 +7 390% -42% 

varav Kulturhuset Spira 21 679 32 15 242 31 312 +67 647% -31% 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

531 18 2 046 4 767 +2 859% -89% 

varav Övriga kommuner i länet 3 106 288 2 091 7 697 +978% -60% 

Publik vid föreställningar för barn och 
ungdom Smålands Musik och Teater 

4 333 612 6 057 13 339 +608% -68% 

varav Kulturhuset Spira 3 008 306 4 074 12 303 + 883% -76% 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

531 18 1 125 184 +2 850% +189% 

varav Övriga kommuner i länet 794 288 858 852 +176% -7% 

Efter att restriktionerna släppte i februari har verksamheten börjat återgå till normal produktion. 
Pandemin har medfört stora svängningar i publikantalet, där den publika verksamheten stängdes. Detta 
medför att den procentuella jämförelsen mellan 2021 och 2022 är stor. 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 
Aktiviteter Analys 

Strukturerat bygga upp en större 
publik och följare i de 
etablerade digitala kanalerna 
(facebook, instagram och 
smot.se) för att nå fler med vårt 
innehåll. Plattformarna är vårt 
främsta sätt att kommunicera 
digitalt. 

Arbetet med digitala kanaler fortgår som planerat. 
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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 för professionella utövare 
i form av bidragsgivning, kunskapsförmedling, dialoger och stöd från 
utvecklare. Ett bra exempel på hur 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. Under 
nätverksträffarna ges det möjlighet att knyta kontakter, presentera sig själv 
och sin planerade eller publicerade bok, söka samarbeten, uppdrag, erbjuda 
tjänster med mera. 

Uppdrag: Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet 
Aktiviteter Analys 

Stöd till och utveckling av 
konstnärliga residensprogram. 

Under våren har fokus legat på att skapa förutsättningar för krisresidens 
riktade mot Ukrainska konstnärer. Fem residens planeras i Jönköpings län 
om vardera sex månader. 

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 verksamheten Röster om yttrandefrihet riktat till unga 
startade i december 2021. Målet är ett arrangemang under hösten 2022 på 
temat demokrati och yttrandefrihet, för ungdomar på yrkesgymnasium. 

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. 

Det ska påbörjas en kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga i kulturlivet i Jönköpings län. Målet 
är att kartläggningen ska starta under året. Kartläggningen ska ske 
tillsammans med aktörerna inom kulturssamverkansmodellen och ligga till 
grund för konkreta insatser. 

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. 

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. 
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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 
Kulturutveckling samarbetar 
kring uppdrag inom de olika 
konstformerna. 

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. 

Uppdrag: Utveckla hållbara strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda 
konst- och bildningsområden. 

Aktiviteter Analys 

Årliga dialogmöten (kultur) Dialogmöten med verksamheter inom kultursamverkansmodellen har 
genomförts som planerat under första kvartalet 2022. Kulturutskottet 
planerar för dialoger med verksamheterna under maj månad. 

Dialogmöten med civilsamhället Dialogmöten har genomförts inom samtliga konst- och kulturområden. 
Dialoger förs också regelbundet med samverkansmodellens aktörer och 
länets kommuner. 

Kulturforum Utifrån den process som finns framtagen för ny Regional Kulturplan 
kommer Kulturforum att genomföras någon gång jan-mars 2023. Fokus då 
ligger på att presentera den nya kulturplanen och föra diskussion om 
utvecklingsområdet för planperioden. 

Uppdrag: Utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och samverkan 
med det fria kulturlivet. 

Aktiviteter Analys 

Skapa tvärkulturella forum för 
möte och samtal mellan olika 
konstformer. 

En plan för hur tvärsektoriella forum och samtal kan organiseras kommer 
att tas fram under 2022. 

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. Den 31 mars skickades förslaget till ny Regional 
kulturplan ut på remiss. Remisstiden sträcker sig fram till den 2 juni. I 
augusti kommer ANA-nämnden besluta om förslaget och i oktober ska 
Regionfullmäktige fastställa Regionala kulturplan 2023-2025. 

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. 

Att starta en kontinuerlig dialog för att säkerställa nationella minoriteters 
och minoritetsspråks deltagande och tillgång till kultur planeras att 
påbörjas under 2022. 
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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 genomförs den 15 september 2022. Inom 
ramen för Kultur för hälsa medverkar Kulturutvecklingen i planeringen av 
konferensen. 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

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 

Löpande organisations- och 
processutveckling. 

Arbetet med organisations- och processutveckling är integrerad med 
verksamhetsutvecklingen i stort. Det sker på individuell nivå inom ramen 
för löpande avstämningssamtal mellan chef och medarbetare och på 
sektionsnivå på strategimöten och andra former av personalmöten. 

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 miljömålen. 

Naturbruksskolorna arbetar systematiskt för att utveckla och sprida 
kunskaper, som bidrar till att nå miljömålen. Målen beaktas inom 
organisationens styrning och uppföljningsarbete. Som exempel har 
satsningar på avfall- och kemikalier genomförts internt. Föreläsningar för 
allmänheten har genomförts vid flertalet tillfällen under året, tex med 
Södra, LRF och med hushållningssällskapet. Teman har då varit 
framtidens skogsprodukter, proteingrödor och akvaponik. 

Sprida kunskap om de gröna 
näringarnas potential. 

Ett ständigt pågående arbete. Lättnaderna i pandemirestriktionerna medför 
att naturbruksskolorna kan öppna upp verksamheten mer för bl.a. besökare 
och externa kurser. Under året planeras många evenemang och deltagande 
i mässor. Öppet hus på Stora Segerstaddagen i april lockade drygt 3 000 
besökare och det var ett bra tillfälle att sprida kunskap om de gröna 
näringarna. 
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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 
Aktiviteter Analys 

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

Alla konstformer har tagit plats. Även flera tvärkonstnärliga projekt har 
spelats. 

Uppdrag: Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets 
kommuner avseende såväl barn och unga som för en vuxen publik. 

Aktiviteter Analys 

Dialoger med kommunerna Regelbundna möten med kulturcheferna i kommunerna löper på. 

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. 

Alla konstformer har tagit plats. Även flera tvärkonstnärliga projekt har 
spelats. 

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. 

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 
(International Cities of Refuge Network), SKR:s nätverk för regionala 
kulturchefer m.fl.. 

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. 

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

Lanseringen av verksamheten Röster om yttrandefrihet riktat till unga 
startade i december 2021. Målet är ett arrangemang under hösten 2022 på 
temat demokrati och yttrandefrihet, för ungdomar på yrkesgymnasium. 
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Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Heltid är norm 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 75 % 
 

Andelen heltider har ökat. Fördjupad analys kommer att 
genomföras under våren. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Anpassat ledarskapsutveckling 
utifrån behov och uppdrag. 

Ledningsgruppen lyfter ledarskapsfrågor återkommande för att utveckla 
det tillitsbaserade ledarskapet. Individuellt anpassade åtgärder kan 
genomföras utifrån och vid behov. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Aktiviteter Analys 

Strukturer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Strukturerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på plats. Rutiner 
kommer att ses över och utvecklas under året. 

Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

3,9 % 5,9 % 
 

På ett år har sjukfrånvaron ökat från 3,8 till 5,9 procent. 
Ökningen har skett bland både kvinnor och män. Innan 
pandemin bröt ut låg sjukfrånvaron på en lägre nivå (4,1 
procent). En djupare analys kommer att göras för att utreda 
orsaker. 

 

Aktiviteter Analys 

Flexibelt arbetssätt. En riktlinje för flexibelt arbete finns framtaget för Region Jönköpings län. 
Överenskommelser och anpassningar görs i samverkan mellan chef och 
medarbetare. Förutsättningarna och dess påverkan kommer att följas upp 
under året. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 
Aktiviteter Analys 

Riktade och 
verksamhetsanpassade åtgärder. 

Arbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna och i samverkan mellan 
medarbetare och chefer. Förutsättningarna för att kunna genomföra 
anpassade åtgärder bedöms som goda. 

152



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 54(97) 
 

 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Riktade och 
verksamhetsanpassade åtgärder. 

Arbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna och i samverkan mellan 
medarbetare och chefer. Förutsättningarna för att kunna genomföra 
anpassade åtgärder bedöms som goda. 

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 nämnd 

0 tkr 11 764 tkr 
 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+7,4 
mnkr) 
Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på ca 
7,4 mnkr efter april månad. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 
2,9 mnkr och beror bland annat på högre statsbidrag än 
budgeterat och intäkter från deltagare i samband med 
terminsstart. Även några vakanser bidrar till den positiva 
budgetavvikelsen. 
Verksamheten vid Smålands musik och teater följer i stort 
budgeten men uppvisar en mindre positiv budgetavvikelse 
med 0,5 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror bland 
annat på lägre kostnader för markansföring jämfört med 
budget. Vårens intäkter för produktioner har hittills varit 
lägre än budgeterat med undantag för Cyrano de Bergerac 
samt konserten med Annika Norlin. 
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt 
kulturprojekten har en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr. 
Det beror på flera faktorer. Bland annat finns det fortsatt 
flera vakanta tjänster inom verksamheten, statsbidraget är 
högre än budgeterat samt att flera aktiviteter inte har hunnit 
genomföras ännu utan kommer att starta allt eftersom under 
året. Rekrytering pågår och förhoppningen är att tjänsterna 
är tillsatta innan året är slut. 
Kostnader för bidragsgivning visar på en positiv 
budgetavvikelse med 0,9 mnkr och beror främst på att några 
bidrag inte har börjat betalas ut ännu. De administrativa 
kostnaderna visar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr 
bland annat beroende på lägre lönekostnader med anledning 
av en föräldraledighet. 
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas vara i balans för 
perioden. 
B. Centrala anslag (+4,4 mnkr) 
Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att medel för 
regional utveckling inte är nyttjade i nivå med budget. 

Prognos 
-ANA nämnd 

0 tkr 7 900 tkr 
 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+5,9 
mnkr) 
Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse med 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

5,9 mnkr. Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos efter 
bara fyra månaders utfall men utifrån kända faktorer och 
tidigare års utfall har nedanstående bedömningar gjorts. 
Folkhögskolornas prognos för helåret innebär en positiv 
budgetavvikelse till 4,1 mnkr och beror framför allt på högre 
statsbidrag än budgeterat. 
För verksamheten vid Smålands musik och teater bedöms 
det blir en negativ budgetavvikelse med -0,9 mnkr efter årets 
slut. Den beror bland annat på lägre intäkter jämfört med 
budget samt höjda kostnader i produktioner för framförallt 
musiker. 
Kulturutveckling, kulturbidrag och gestaltning samt 
kulturprojekten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 
1,7 mnkr. Framförallt beror det på flera vakanta tjänster som 
beräknas tillsättas sent under året samt att statsbidraget är 
högre än budgeterat. 
Kostnader för bidragsgivning bedöms ge en positiv 
budgetavvikelse med ca 0,7 mnkr och beror främst på att 
några bidrag inte bedöms betalas ut i sin helhet. De 
administrativa kostnaderna prognostiserar en positiv 
budgetavvikelse på ca 0,7 mnkr bland annat beroende på 
lägre lönekostnader med anledning av en föräldraledighet. 
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas lämna ett litet 
underskott med -0,4 mnkr, vilket kommer att möta tidigare 
års balanserade positiva resultat 
B. Centrala anslag (+2,0 mnkr) 
Utfallet för projektmedel för helåret 2022 beror till stor del 
på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas 
under resterande del av året. Bedömningen av vilka projekt 
som kommer att beslutas under resterande del av året är svår 
att göra. Prognosen som är lagd nu visar på en positiv 
budgetavvikelse med 2 mnkr vid årets slut. 
Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans för 
helåret. 

 

Länstrafiken 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade 
serviceresor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Uppdrag: Starta ett pilotprojekt för att på några lämpliga ställen i länet prova ett nytt 
upplägg med linjelagd anropsstyrd trafik. 

Aktiviteter Analys 

Pilotprojekt anropsstyrd trafik Projektarbetet startas upp inom kort. 
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Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prisvärdhet 50 % 42 % 
 

Resultatet för prisvärdhet sjönk under tertial 3 förra året, 
men har ökat sedan årsskiftet med tre procentenheter. 
Resultatet är nu sex procentenheter högre än landets 
genomsnitt. 

Uppdrag: Fortsätta utreda möjligheten att utveckla en modell med resekort med 
personliga zoner 

Aktiviteter Analys 

Modell med personliga zoner. En avrapportering gjordes i nämnden av uppdrag i förra årets 
verksamhetsplan. Diskussion pågår för avgränsningar av uppdraget. 

Uppdrag: Personer med funktionsvariationer som är berättigade till 
sjukersättning/aktivitetsersättning från försäkringskassan ska kunna använda ett 
motsvarande kort som seniorkort/ungdomskort till och med fyllda 70 år. 

Aktiviteter Analys 

Resekort för personer med 
funktionsvariationer 

Klart! 

Uppdrag: Cykel ska i mån av plats få tas med kostnadsfritt på tåg 
Aktiviteter Analys 

Cykel på tåg. Klart! 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel nöjda NKI 
- allmän trafik 
- alla länsbor 

55 % 46 % 
 

Resultatet har ökat med tre procentenheter sedan förra 
tertialet men är fortfarande under landets genomsnitt som är 
på 51%. 

Andel nöjda NKI 
- allmän trafik 
- resenärer 

65 % 57 % 
 

Det är en liten ökning av nöjdheten bland resenärerna sedan 
förra tertialet men dock två procentenheter lägre än landets 
genomsnitt. 

Andel nöjda NKI 
- serviceresor 

85 % 85 % 
 

Nöjdheten har ökat något sedan förra tertialet, men är lägre 
än för ett år sedan. 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95 % 92 % 
 

Av 11 786 avgångar med Krösatåg i Jönköpings Län ankom 
10 845 inom gränsen för punktlighet vilket innebär ett 
resultat på 92%. Det är en lägre punktlighet än under 2021 
pga fel som uppstått på fordonen och i något fall även 
spårfel som orsakat förseningar. 

Uppdrag: Efter beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram utarbeta plan och redovisa 
delmål för perioden 2021- 2024 med utblick mot 2025-2035. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan och delmål för 
Trafikförsörjningsprogrammet 

Delmål för resandeutvecklingen för olika trafikslag har tagits fram och det 
pågående arbetet med tågplanen ses som en del i arbetet med 
Trafikförsörjningsprogrammet. 
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Uppdrag: Ta avstamp i nytt Trafikförsörjningsprogram för att få igång det kollektiva 
resandet efter pandemin. 

Aktiviteter Analys 

Öka resandet efter pandemin. Flera aktiviteter pågår som exempelvis: Priskampanj - nu sänker vi priset. 
Välkommen tillbaka - Recap på all utveckling som gjorts under pandemin. 
Sponsrat projektet Attract med 20-dagarsbiljetter. Påbörjat arbetet med 
företags-portal. Kommit igång med biljetter till kongresser/mässor 
(samarbete med Destination Jönköping). Gjort det enklare att resa med 
cykel och kommunicerat detta i en filmkampanj. Kampanj om pris per resa 
och jämfört med egen bil gick ut till kund vecka 19. Höstens kampanjer 
planeras. 

Uppdrag: Ta fram riktlinjer och kostnader för att ta med sig husdjur på färdtjänstresor 
Aktiviteter Analys 

Husdjur på färdtjänstresor Uppdraget har utretts av Serviceresor och presentation av uppdraget inkl 
tänkbara lösningar har skett till nämnden. Utredningen inklusive underlag 
går vidare i budgetprocessen. 

Uppdrag: Förbättra Trygghet, Restid och Lyhördhet och därigenom få nöjdare kunder 
inom allmänna trafiken. 

Aktiviteter Analys 

Identifiera aktiviteter för att 
förbättra Trygghet, Restid och 
Lyhördhet 

Djupare analyser och följdfrågor har gjorts för de olika mätetalen. 
Aktiviteter tas fram i samband med pågående arbete med att ta fram 
affärsplaner för resp. trafikavtal. 

Uppdrag: Förbättra Trygghet och därigenom nöjdare kunder inom Serviceresor. 
Aktiviteter Analys 

Identifiera aktiviteter för att 
förbättra Trygghet inom 
Serviceresor 

Förbättringar behövs kring hur kunden bemöts under resan och föraren har 
stor påverkan på kundens upplevda trygghet enligt kundbarometern. 
Knappt hälften av förarna talar om vart resan går och en fjärdedel av 
förarna presenterar sig för kunden. Under våren har dessa frågor inklusive 
resultat varit en punkt som uppmärksammats på samtliga avtalsmöten med 
trafikföretagen inom Serviceresor. Arbetet fortsätter med att identifiera fler 
punkter kring trygghet. 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Antal resor- buss och tågtrafik 4 969 3 077 6 221 7 882 61,4% -36,9% 

Andel regelbundna resenärer (% av länets 
invånare) 

19 % 15 % 22 % 24 % 4,0% -5,0% 

Antal serviceresor 220 178 199 248 23,6% -11,3% 

- Varav färdtjänstresor 180 137 163 204 31,0% -11,7% 

- Varav sjukresor 40 41 36 44 -2,4% -9,1% 
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En uppgång av antalet resor både på buss- och tåg samt inom färdtjänst syns i statistiken. 

 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 
Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla och förbättra 
våra verksamhetssystem. 

Arbete med verksamhetssystemen pågår i samarbete med angränsande län, 
leverantörer och ITC. 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Uppdrag: Fortsätta med upphandlings och leveransprojekt av nya tågfordon samt 
bidra till arbetet med ny tågdepå 

Aktiviteter Analys 

Slutföra 
spårfordonsupphandling 

Upphandling klar och tillverkning av fordon pågår. 

Uppdrag: Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll inom Krösatågen 
Aktiviteter Analys 

Uppstart av nytt avtal för drift 
och underhåll inom Krösatågen 

Nytt avtal och ny operatör för drift och underhåll av Krösatågen i 
december 2021. 

Uppdrag: Uppstart av nya avtal inom Serviceresor 
Aktiviteter Analys 

Uppstart av nya avtal inom 
Serviceresor 

Uppstart av Serviceresor 2022 har skett med tre trafikföretag. 
Upphandlingen är överprövad och med två av trafikföretagen har avtal inte 
kunnat tecknas än. Båda trafikföretagen säger att de klarar trafikstart med 
ett par månaders framförhållning. 

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal 
påstigande/mil 

9,2 5,5 
 

Resultatet för påstigande per mil når inte målet vilket beror 
på att resandet är lägre än före pandemin samt att 
valideringarna (stämplingarna) är lägre än själva resandet. 
Statistiken baseras på valideringar och vi vet att många inte 
validerar sina biljetter idag. 

Antal resor ska 
öka jfm 
föregående år 

Öka jfm 
2021   0 

65 % 
 

Statistiken inkluderar skolresor både i årets och föregående 
års utfall. Resandet har ökat stadigt sedan årets början och 
det är troligt att resandet är ännu högre än vad antalet 
valideringar i statistiken visar. Det pågår arbete med 
intrimning av kundräkningssystem ombord på bussarna 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

vilket på ett bättre sätt kommer visa antalet faktiska resor. 

Uppdrag: Att genomlysa resandemönster och ekonomiska effekter på kort och lång 
sikt utifrån pandemin under 2022 som ska utgöra underlag inför budget 2023 och 
översyn av Trafikförsörjningsprogram. 

Aktiviteter Analys 

Utreda effekter utifrån 
pandemin 

Aktiviteten är inte påbörjad än, det är något för tidigt för att fullt ut se 
effekter av pandemin och effekten av att mer arbete sker hemifrån än 
tidigare. 

Uppdrag: En utvärdering av stadstrafiken i Värnamo och Nässjö görs innan uppstart 
av ny stadstrafik i Tranås. 

Aktiviteter Analys 

Utvärdering av stadstrafiken i 
Värnamo och Nässjö innan 
uppstart av stadstrafik i Tranås 

En utvärdering är framtagen och presenterad. Utvärderingen visar på 
behov av utveckling av trafiken i båda städerna. 

Uppdrag: Fortsatt dialog med Halland sker för fortsatt drift av Krösatåg mellan 
Värnamo – Halmstad. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta dialogen med Halland 
om Krösatågstrafiken till 
Halmstad 

En löpande dialog kring Krösatågstrafiken förs med Hallandstrafiken och 
vi väntar på deras besked om fortsättningen. 

Uppdrag: Under 2022 slutförs en utredning för en bussförbindelse Eksjö – Värnamo 
– Sävsjö 

Aktiviteter Analys 

Slutföra utredning om 
bussförbindelse Eksjö-
Värnamo-Sävsjö 

Arbetet är påbörjat med förslag på trafikeringslösning tillsammans med en 
kostnadsbeskrivning. 

Uppdrag: En långsiktig tågplan tas fram för Jönköpings län. Tågplanen ska innehålla 
en strategi för hur den regionala tågtrafiken ska utvecklas på sikt och skapa 
robusthet i järnvägssystemet. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en tågplan för 
Jönköpings län 

Avstämningar har löpande gjorts i den politiska referensgruppen under 
våren och målsättningen är att tågstrategin ska komma upp för beslut innan 
halvårsskiftet. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

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 

Identifiera ej värdeskapande 
arbetssätt eller arbetsuppgifter 

Det pågår ett flertal olika förändringar av arbetssätt genom nya digitala 
lösningar. 

Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med framtagen 
Kompetensförsörjningsplan. 

En revidering av kompetensförsörjningsplanen är påbörjad. 

Uppdrag: Lönebildning 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med lönebildning Vi jobbar med lönebildning i samband löneöversynen och strävar efter att 
ha konkurrenskraftiga löner i jämförelse med angränsande län och 
kollektivtrafikbranschen. 

Uppdrag: Heltid är norm 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 95 % 
 

Det är en hög andel heltidsanställda och målet nås. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med chefskapet. Cheferna i ledningsgruppen har arbetat med tillitsbaserat ledarskap. Övriga 
chefer kommer att involveras i arbetet. 
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Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Aktiviteter Analys 

Tillse att alla chefer börjar 
arbeta i SAM-verktyget i 
Stratsys 

Utbildning är genomförd och verktyget används i verksamheten. 
  

Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

2,7 % 3,7 % 
 

Sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år. Det är den korta 
sjukfrånvaron som ökat och den ökar framförallt för de 
yngre medarbetarna. Sjukfrånvaron är högre för kvinnor än 
för män. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 
Aktiviteter Analys 

Information om Regionens 
policies och riktlinjer ska ske på 
APT. 

Information och diskussion om aktiva åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter görs i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Information om Regionens 
policies och riktlinjer ska ske på 
APT. 

Frågan om kränkande särbehandling tas upp bl.a. i arbetsmiljöronder och 
på APT. 

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 nämnd 

0 tkr -60 279 tkr 
 

A. Länstrafiken (-61 mnkr) 
Biljettintäkterna är fortsatt lägre än före pandemin och 
avviker ca 32 mnkr mot budget. Intäkterna har dock ökat 
sedan årets början och når i april ca 87 procent av 
budgeterad nivå. 
På kostnadssidan är det fortsatt negativa avvikelser. 
Kostnaderna för köpt verksamhet (framförallt ersättningar 
till trafikföretag) är ca 10,3 procent högre än föregående år 
samma period, vilket beror på prisutvecklingen för 
bränsle/energi. Till och med april avviker index med ca 15 
mnkr jämfört med  budgeterade prisökningar i den allmänna 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

kollektivtrafiken. Vidare har det varit många inställda 
tågavgångar inom Krösatågen vilket lett till ökade kostnader 
för ersättningsbussar, ca 8 mnkr januari-april. 
Inom Serviceresor är budgetavvikelsen ca -9 mnkr. 
Avvikelsen förklaras av ca 3 mnkr som beror på 
efterreglering av miljöersättning avseende 2021, ca 4 mnkr 
förklaras av indexreglering samt övrigt förklaras av 
ensamåkning och glesare i fordonen i början av året. 
Budgetkompensation kommer ske för särskilda Covid-
transporter vilket tagits hänsyn till i bokslutet. 
Fördelat på Resultatenheter: 
Stab, ek, marknad & Allmän trafik       - 51,7 mnkr 
Serviceresor                                            -  9,4  mnkr 
B. Centrala ansvar (+0,8 mnkr) 
Ett överskott på 0,7 mnkr finns för anslaget för projektmedel 
samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott 
på 0,1 mnkr till och med april månad 2022. 

Prognos 
- TIM nämnd 

0 tkr -90 385 tkr 
 

A. Länstrafiken (-90,6 mnkr) 
Det prognostiseras med ett underskott för helåret mot budget 
på - 90,6 mnkr. 
Det prognostiseras med fortsatt lägre biljettintäkter än 
budgeterat (totalt -42 mnkr exkl statsbidrag). I prognosen 
räknas med ett statsbidrag som motsvarar en tredjedel av 
2021 års nivå, ca 15 mnkr. Intäkterna prognostiseras öka till 
att nå 90 procent av budget maj-juli och 95 procent från aug-
dec. 
Kostnaderna inom Regionbusstrafiken kommer överskrida 
budget pga det höga kostnadsläget för drivmedel. Inom 
stadstrafiken i Jönköping är det elindex som är högre än 
budgeterat. För Serviceresor beräknas underskott på ca 
16 mnkr där ungefär hälften beror på högt index och övrigt 
pga miljöersättning, ensamåkning och ett ökat resande. 
Det beräknas bli högre kostnader för tågunderhåll i år då det 
är omfattande eftersläpande underhåll som behöver göras. 
B. Centrala anslag (+0,2 mnkr) 
I helårsprognosen beräknas hela utrymmet för projektmedel 
nyttjas. För nämndens egna kostnader förväntas ett överskott 
om 190 tkr för helåret. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 

För att få en ekonomi i balans behöver biljettintäkterna öka. Ett program 
för återstart av resandet i kollektivtrafiken har tagits fram som innehåller 
bl.a. kampanjerbjudanden och marknadsföringsinsatser. Prognosen är att 
budget för biljettintäkterna är i balans till ingången av 2023. 
Om kostnaderna ska minskas pga budgetunderskott som inte beror på 
biljettintäkter utan den höga kostnadsutvecklingen på bränsle/el, innebär 
det att minska trafikutbudet. Det skulle tex innebära att ett tjugo-tal linjer 
skulle tas bort ur utbudet vid en reducering av de regionbusslinjer med 
lägst kostnadstäckning, vilket i sig motsvarar ca 28 procent av alla linjer i 
regionbusstrafiken. För stadstrafiken i Jönköping skulle motsvarande 
minskning innebära 5-6 linjer eller ca 25 procent av linjeutbudet. 
Mindre justeringar i trafikutbud går att göra med kortare varsel men vid 
större justeringar krävs längre framförhållning, minst 6 månader från 
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Aktiviteter Analys 

beslut till genomförande. Före ett beslut om eventuella nerdragningar 
krävs även ett mer omfattande analysarbete och samverkan med berörda 
kommuner. 
Hänsyn behöver tas till underskottet i budgetprocessen inför 2023. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
24,88 
kr/km 

25,16 
kr/km 

 

Samåkningen i fordonen har ökat efter pandemin vilket ger 
effekt på kostnaden/resenärkilometer. Indexuppräkning i 
mars medför dock att målet inte nås. 
  

Skattesubventions
grad - allmän 
trafik 

60 % 73 % 
 

Skattesubventionsgraden har ökat dels pga att intäkterna är 
lägre än före pandemin men också för att kostnaderna ökat 
pga indexuppräkningar. 

Andel resenärer 
med giltig biljett 

95 % 93 % 
 

Andelen resenärer med giltig biljett under det första 
kvartalet uppgår till 93 enligt statistik från 
biljettkontrollverksamheten. Av 20 700 kontroller hade 1 
521 ogiltig biljett och tilläggsavgift utfärdades vilket innebär 
att ca 7 procent hade ogiltig biljett. Under 2021 var 
motsvarande siffra 5 procent, men då gjordes inga kontroller 
under det tredje kvartalet pga problem med biljettsystemet. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Inledning av tertial 1 2022 har präglats av coronapandemin med en ökad smittspridning och en ökning 
av antal vårdade på sjukhus för covid-19.  Även provtagningen låg på den högsta nivån någonsin med 
upp emot 20 000 prover i veckan och andelen positiva låg upp mot 50 procent. Antalet patienter som 
vårdades på IVA låg dock på en förhållandevis låg nivå. Under februari sågs dock en tydlig vändning 
på smittspridningen. Antalet inneliggande som vårdades för covid-19 minskade, förekomsten av 
covid-virus i avloppsvattnet minskade och sjukfrånvaron/VAB minskade i samhället. Det gjorde att 
riskreducerande åtgärder kunde minska. Den 1 april slutade Covid-19 att klassas som en allmänfarlig 
eller samhällsfarlig sjukdom och de tillfälliga smittskyddslagarna togs bort. Den särskilda regionala 
sjukvårdsledningen inledde året i stabsläge, men gick i normalläge från 1 mars.  

Vaccinationsarbetet har fortsatt. Från vecka 8 påbörjades vaccination av dos 4 till alla över 80 år, även 
de över 65 år har nu möjlighet att ta dos 4. Vecka 11 genomfördes en nationell vaccinationsvecka. 
Fram till sista april hade närmare 88 procent av länets invånare tagit en dos vaccin, drygt 86 procent 
hade tagit två doser och drygt 67 procent hade tagit en tredje dos vaccin. Fortfarande är det i yngre 
åldrar (18-49 år) som det är lägre vaccinationstäckning av tredje dosen.  

Under våren har även kriget i Ukraina haft ett stort fokus. En händelsegrupp inom Region Jönköpings 
län bildades som haft fokus på att bevaka lägesbild och behov av åtgärder. Flyktingströmmar och 
försörjningsberedskap är viktiga fokusområden för hälso- och sjukvården. Flyktingströmmarna från 
Ukraina har inte under våren blivit så omfattande som befarat och i dagsläget finns endast ett 
flyktingboende i länet, i Mariannelund.  

I takt med den minskande påverkan av covid-19 har arbetet med den uppskjutna vården tagit vid. En 
mängd kökortningsinsatser har genomförts. Kapacitets- och produktionsstyrning har intensifierats, 
operationer har omfördelats i länet, mottagningsoperationer har ökat och Region Jönköpings län har ett 
fortsatt samarbete med Art Clinic.  

Utifrån planen för framtidens hälso- och sjukvård har aktiviteter för Bästa plats att leva på tagit fart. 
Exempelvis pågår uppbygganden av elevhälsocentraler, hälsocentraler, aktiviteter för äldre och en 
ökad samverkan mellan primärvård och sjukhusvård genom uppbyggnad av konsultstöd. Även arbetet 
med uppbyggnaden av länsgemensamma programområden och införande av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp har fortsatt.  

Kommunikationen till alla chefer kring bland annat pandemiläget, kriget i Ukraina och andra aktuella 
ämnen har fortsatt med RJL fokus och RJL Folkhälsa och sjukvård varje vecka under våren.  

Den ekonomiska prognosen för FS nämnden är ett underskott på 125 miljoner kronor för 2022.  

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag: Utveckla den personcentrerade vården 

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 hanteras sin sjukdom. 
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Uppdrag: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda samtalsgrupper för 
medarbetare i vården. 

Det genomförs 4 samtalsgrupper/termin för medarbetare. Fördelat på 2 
grupper i Jönköping, 1 grupp i Eksjö och 1 grupp i Värnamo. Omkring 30 
medarbetare deltar varje termin, vilket bedöms täcka det nuvarande 
behovet. Övrigt som pågår är arbete med webbsidan, forskningen i form av 
intervjuer med deltagare i samtalsgrupper beräknas vara klart till 
sommaren, hälsocoacher på länets 13 hälsocenter är intresserade att få mer 
kunskap om ämnet. 

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. Exempelvis är grupputbildningar inom existentiell hälsa 
planerade vid några enheter. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom tre dagar. 
 

90 % 81 % 
 

Utfallet för april är något högre än föregående månad och 
över medelutfallet på 81 procent för det senaste året. Är en 
förbättring jämfört med samma månad 2021, vilket medför 
att området troligen får del av de tillgänglighetsmedel som 
delas ut. Lägst resultat av enheterna inom primärvårdvalet är 
61,1 procent, 22 vårdcentraler klarar inte 82 procent. 

Tid till 
ambulans - andel 
prio 1 larm inom 
20 minuter 
 

80 % 69 % 
 

Tillgängligheten uppgår i genomsnitt under perioden januari 
till och med april till 69 procent. Föregående år motsvarande 
period 67 procent. Antalet prioritet 1 uppdrag har ökat med 
8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 
Det ökade antalet uppdrag har bidragit till en minskad 
tillgänglighet jämfört med tidigare år. Inom- och 
utomlänstransporter mellan vårdinrättning fortsätter att öka. 
Under första tertialet 2022 ökade dessa transporter med 7 
procent (103 uppdrag) jämfört med motsvarande period 
föregående år och tar allt mer av ambulanssjukvårdens 
resurser, vilket reducerar tillgängligheten. 
Samtliga ambulansresurser har varit aktiva under första 
tertialet 2022. 

Faktisk väntetid 
till första besök 
inom 60 dagar i 
specialiserad vård 
nationell 
rapportering. 
 

80 % 70 % 
 

Fortsatt resultat som är lägre än föregående år. Är sannolikt 
beroende på att många som väntar har väntat väldigt länge 
beroende på pandemin, att dessa får sitt besök genomfört är 
sannolikt positivt, även om resultatet för väntetiden blir 
sämre. Antalet väntande totalt minskar, men väldigt lite. 
Krävs fortsatt hög produktion under resten av året för att 
börja närma sig 2019 års nivåer. 

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 77 % 
 

I nivå med föregående månad, fortsatt långt ifrån målnivån 
och inga tecken på förbättring. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Faktisk väntetid 
till 
operation/åtgärd 
inom 60 dagar, 
specialiserad vård 
 

80 % 71 % 
 

Fortsatt resultat som är lägre än föregående år. Är sannolikt 
beroende på att många som väntar har väntat väldigt länge 
beroende på pandemin, att dessa får sin operation genomförd 
är sannolikt positivt, även om resultatet för väntetiden blir 
sämre. Antalet väntande totalt minskar något, vilket även det 
är positivt. Däremot kan man förmoda att antalet väntande 
återigen börjar öka då antalet genomförda operationer 
minskar under sommaren,. Krävs fortsatt hög produktion 
under resten av året för att börja närma sig 2019 års nivåer. 

 

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 skedde en förstärkning av vårdpengen som var riktat 
till de psykosociala teamen. Varje vårdcentral säkerställer 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. 

Under coronapandemin som pågått i mer än två år, har antalet väntande till 
operation ökat. I april 2022 fanns cirka 800 fler väntande än i april 2019. 
En viss ökning av antalet genomförda operationer kan ses, men där är ändå 
relativt mycket kvar för att hamna på samma nivå som före pandemin. 
Antalet covid-19 sjuka har varit fortsatt hög under första tertialet 2022, 
däremot har belastningen på IVA varit lägre och bland annat därför har 
något fler operationer genomförts. 

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 

Två digitala föreläsningar har genomförts med sammanlagt ca 130 
personer. En grupp AT-läkare har påbörjat sin hbtqi-diplomering och en 
grupp har avslutat sin hbtqi-diplomering. Tre verksamheter har blivit 
omdiplomerade. Två verksamheter har genomgått hbtqi-diplomering 
(varav en genomfördes digitalt). Tre verksamheter med sammanlagt nio 
grupper har genomgått första tillfället av hbtqi-diplomering. 

Uppdrag: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

Förstärka resurserna för 
hälsokommunikatörer. Upplys 
om hälso- och sjukvården på 
olika språk. 

Under våren 2022 har Hälsokommunikatörerna fått utbildning om att söka 
vård digitalt och från Patientnämnden, utifrån detta har Hälsoskolan 
utvecklats. Andra områden som utvecklats är till exempel diabetesskolan 
som startades upp i april på två vårdcentraler. Diabetesskolorna är på 
arabiska och somaliska. 
Hälsoskolan har fortsatt att arbeta på olika arenor i länet som 
gymnasieskola, språkcafé,  arbetsmarknadsavdelningar, allaktivitetshus, 
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Aktiviteter Analys 

sociala företag i olika kommuner. En enkätuppföljning har genomförts och 
kommer att  analyseras. 
Föreläsningar om levnadsvanor, stress och oro, vaccineringar har givits till 
äldre utrikesfödda invånare på språkcafé och må bra i naturen. 
Hälsokommunikatörerna har även arbetat aktivt avseende vaccination 
tillsammans med olika vårdcentraler. 

Fortsatt samverkan och 
samarbete tillsammans med 
kommuner. 

Under våren 2022 har ett antal aktiviteter genomförts. Exempelvis 
pappagrupper, vägledande samspel, föräldraskapsstöd för  mammor genom 
hälsoskolan i Anderstorp, Tranås, Vaggeryd, Nässjö, Mullsjö och 
Jönköping. Filmer har gjorts om Ungdomsmottagningen och om att öka 
barns närvaro i förskolan och öka språklust. Nya kontakter har etablerats 
med Jobcenter, Tranås Hälsocenter, Värnamo Hälsocenter och Origo 
Resurs. Aktiviteterna har genomförts på somaliska, arabiska, tigrinja, farsit 
och dari och svenska. 

Sprida konceptet med 
hälsoguider i länet. 

Syftet med Hälsoguider är att minska ojämlik hälsa och utanförskap i 
socioekonomiskt utsatta områden. Från januari 2020 till juni 2022 pågår 
ett pilotprojekt i samarbete med Jönköpings kommun. Resultatet av detta 
har lett till beslutet att konceptet med hälsoguider ska spridas vidare till 
länets övriga kommuner. I Jönköpings kommun finns nu 50 hälsoguider, 
varav 20 har fått en vidare utbildning utöver grundutbildningen. 
Omkring 40 procent av möjliga rapporter visar att hälsoguiderna har haft 
samtal med 3 500 invånare i socialt utsatta områden under en period på 18 
månader. För närvarande pågår en utvärdering inför slutrapportering av 
pilotprojektet. 

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. 

Ett stort antal aktiviteter pågår inom området. Exempelvis 
• Psykisk hälsa metoder som Dansa utan krav!  
• Normbreddande arbete. Exempelvis: Hbtqi diplomering av olika 

verksamheter. Mentorer i våldsprevention och Agera tillsammans.  
• Föräldraskapsstöd. Alla familjecentraler får tillfälle att visa upp 

resultat från genomförda förbättringsarbeten.  
• Målgruppsinvolvering. Exempelvis Folkhälsoenkät Ung och 

kultur (FUnK) och More to life-samtalscafé 
• Fysisk aktivitet på recept.  

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). Det finns en 
ledningsstruktur som är gemensam för BUP och BUH med styrgrupp och 
samverkan. Under 2021 uppgick antalet accepterade vårdbegäran till 4 650 
stycken varav 55 procent fördelades till BUH och resterande till BUP. 

Bygga ut utredning och 
behandling för neuropsykiatri. 

Budgetmedel har tillförts Barn och ungdomspsykiatrin 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 
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Aktiviteter Analys 

psykologer. Samverkan med kompetensförsörjningsenheten pågår 
avseende psykologrekrytering, men även för att förstärka kapacitet för 
uppföljning och behandling efter utredning. Det är även angeläget med 
större lokaler både i Jönköping, Värnamo och Nässjö för att göra det 
möjligt för verksamheten att växa i enlighet med uppdraget. 

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 övergripande vision Bästa 
platsen att leva på! 

Uppdrag: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Aktiviteter Analys 

 Förbättringsarbetet fortsätter 
tillsammans med kommunerna. 

Arbetet i lärande nätverket ”Bästa platsen att leva på” med fokus på barn 
och unga fortsätter. Nätverket har nu varit igång i två år och en tredje 
omgång med gamla och nya team har startat. 
Aktiviteter som pågår i olika kommuner och i samverkan med Region 
Jönköpings län är exempelvis 

• ett team planerar att starta igång allaktivitetshus för barn och unga 
i kommunens fyra prioriterade områden. 

• inom familjecentralerna pågår utökade gemensamma hembesök. 
• förbättringsarbete kring att öka skolnärvaron 
• Elevhälsocentral i syfte att utarbeta ett gemensamt arbetssätt, där 

skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård gemensamt arbetar 
med barn och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa.  

• Riktade hembesök och allaktivitetshus  

 Antal kommuner som deltar i 
samverkan kring 
förbättringsarbetet barn och 
unga 

För närvarande deltar åtta team i förbättringsarbeten kring barn och unga - 
Bästa platsen att leva på! Teamen är fördelade på fem kommuner; 
Jönköping, Vetlanda, Gnosjö, Värnamo och Aneby kommun. 

Uppdrag: Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Riktade insatser till familjer 
med behov av extra stöd. 

Flera familjecentraler erbjuder föräldrarna gemensamt hembesök av BHV-
sjuksköterska och kurator. Arbetet med riktade hembesök av enbart 
barnhälsovården samt också gemensamt med familjecentralerna och 
socialtjänsten fortgår. Erfarenheterna av hembesöken är att de ytterligare 
stärker möjligheten att identifiera och ge tidigt stöd till de familjer som 
behöver detta. Även arbetet med Barnsäkert/SEEK fortsätter, som är en 
arbetsmetod med syfte att identifiera psykosociala riskfaktorer på 
individnivå. 
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Uppdrag: Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Påbörja utvecklingsarbete kring 
föräldraskapsstöd för länets 
familjecentraler 

Arbetet med att utforma ett gemensamt material för föräldrastöd i grupp på 
familjecentralerna pågår enligt plan. En första version av materialet testas 
nu. Materialet består av tio grupptillfällen, tre under graviditeten och 
ytterligare sju tillfällen fram till barnet är två år. Materialet kommer att 
presenteras för samtlig personal på familjecentralerna vid en 
inspirationsdag den 5:e oktober. Vid familjecentralernas planeringsdagar 
under hösten kommer personalen arbeta med införandet av materialet 
utifrån de olika familjecentralernas struktur. 

Nya familjecentraler. Region Jönköpings län är aktiva inom familjecentralsarbetet med målet att 
det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. Under årets första 
tertial invigdes Familjecentralen i Mullsjö och Familjecentralen i Nässjö 
flyttade till nyrenoverade lokaler på Nässjö vårdcentrum. Arbete pågår 
med planerad inflyttning i nya lokaler i Norrahammar under 2022. I 
Gnosjö kommun är beslut om Familjecentral fattat och inflyttning i 
gemensamma lokaler beräknas ske hösten 2022. 

Uppdrag: Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Utåtriktad verksamhet Ungdomsmottagningarna har i Region Jönköpings län ett aktivt arbete där 
de ständigt arbetar med att nå fler ungdomar. Nya möjligheter har skapats 
under våren i kommunerna 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 

Arbete pågår för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet. Flera olika 
insatser och aktiviteter för seniorer har startats upp och visas i 
Seniorportalen, som spridits i länet. Seniora existentiella samtalsledare har 
utbildats. Samtalsgrupper har genomförts under våren 2022. Även 
pensionärsföreningarna har startat ett projekt för att motverka ofrivillig 
ensamhet hos seniorer i länet. De har uppsökande verksamhet hos sina 
medlemmar. 

Levnadsvanor för äldre Insatser för äldre utrikesfödda, är exempelvis Hälsoskolan som genomförts 
på ett språkcafé Ord och Fika. Hälsoinformation och Covid-19 
vaccinering, levnadsvanor och fysisk aktivitet på recept, egenvård och 
patientkontrakt, stress och oro kopplat till suicidprevention, är andra 
aktiviteter som genomförts. Under våren har också en grupp haft 
Hälsoskolan på Öxnegården, Må bra i naturen. Aktiviteten börjar med 
promenad därefter föreläsningar om egenvård och patientkontrakt, 
levnadsvanor och fysisk aktivitet på recept, stress och oro samt 
vaccination. Hälsoskola har även bedrivits i Skillingaryd och i Tranås med 
äldre deltagare. 
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Aktiviteter Analys 

Förarbete pågår inom alkohol och äldre och en arbetsgrupp har bildats med 
Länsstyrelsen, kommunalutveckling, hela människan samt IOGT-NTO för 
att planera insatser inom området. 
Seniorer fortsätt erbjudas i mån av plats i Kulturunderstödd rehabilitering 
(KUR) för att motverka isolering och depression. 

Uppdrag: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta införandet av 
patientkontrakt och fast 
vårdkontakt 

Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan. Samtliga 
verksamheter arbetar med införandet, men det finns en variation i hur långt 
man kommit. Dokumenterade överenskommelse ökar och siffran är nu 
drygt 20 000. Det är även en viss ökning i ett urval av kroniska sjukdomar. 
En utveckling av dokumentationsmallar i journalen har gjorts och lanseras 
i slutet av månaden. 
När det gäller fasta kontakter har ytterligare arbete gjorts och det är en 
ökning av fast vårdkontakt. När det gäller fast läkarkontakt pågår ett arbete 
med att finna lösning kring hur detta kan registreras. 
Kommunikation till invånare har också utvecklats dels genom att 
information finns nu tillgänglig på 1177 samt foldrar för väntrum har tagits 
fram. Nätverk med patientorganisationer och invånare har pågått med 
fokus på spridning av patientkontrakt. Inom arbetet med de 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen arbetas nu 
patientkontraktet in systematiskt. 
Stödmaterial för införandet finns paketerat som digitalt stöd och även 
personlig coaching finns att få om man önskar stöd i arbetet. Ett nytt 
delprojekt patientens kunskapsstöd har startat, inom ramen för 
patientkontrakt med medel från Sveriges kommuner och regioner. 

 Fortsatt utökning av 
läkarstödet i kommunerna. 

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den 
kommunala hemsjukvården har genomförts under hösten 2021 för att 
samordnads med utvecklingen av nära vård i samverkan med länets 
kommuner. Avtalet har fastställas i REKO i februari 2022. 

 Trygg och säker vård och 
omsorg i hemmet. 

Nya lokala avtal angående läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan 
vårdcentraler och kommuner håller på att tecknas. Ny överenskommelse 
med länets kommuner om gemensamma arbetssätt för de mest sjuka, sköra 
med behov av insatser i hemmet är beslutad och ska spridas. Här 
inkluderas även arbete med fast läkarkontakt och fats 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: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Täckningsgrad 
för den 
uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedöm

35 % 18% 
 

Av de som önskat få munhälsobedömning utförd (3 573) har 
18 procent fått det (644) jämfört med målet 35% för första 
tertialet. 2021 hade 4% fått en munhälsobedömning vid 
tertial 1 och 2020 var motsvarande siffra 28%. 
Folktandvården har under 2021 anställt tandhygienister för 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

ningar) 
 

arbete med prevention på äldreboenden. Syftet med 
tandhygienister i preventionsarbete är att uppnå en bättre 
tandhälsa på länets äldreboenden. Detta ska också öka 
andelen patienter som får vård utförd och har nödvändig 
tandvård. 
Under januari och februari har man haft besöksförbud på 
boenden pga. pandemin. Detta är orsaken till att målet på 
35% inte nås. Från och med mars är Folktandvården igång 
fullt ut. 

Andel 
berättigade till 
nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 
 

27 % 31 % 
 

De personer som är berättigade till uppsökande tandvård har 
rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som gäller 
inom hälso- och sjukvård. Under 2020-2022 har pandemin 
drabbat även tandvården. Tandvården har, under långa 
perioder, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt 
boende och man har blivit rekommenderad att endast 
behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård 
inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den 
uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård av 
förklarliga skäl är avvikande. 
Under första tertialet har 31 procent fått nödvändig tandvård 
utförd. Män 31 procent, kvinnor 30 procent.  Målet nås 
således för det första tertialet. 

Allmäntandvård: 
Andel 
revisionspatienter 
i tid till 
undersökning och 
behandling, 
Folktandvården 
 

90 % 82 % 
 

Tillgängligheten för allmäntandvårdens kliniker är i princip 
oförändrad sista halvåret. Variationen mellan klinikerna är 
stor, främst beroende på personaltillgång. Stödtjänstgöring 
tillämpas för att klara situationen på kliniker med större 
personaltapp. Rekryteringsinsatser pågår ständigt. 
Tillgången på odontologiskt utbildad personal är fortfarande 
liten och störst svårigheter finns utanför regionens större 
orter. 
13 av 26 allmäntandvårdskliniker har en tillgänglighet på 90 
procent eller mer. 13 kliniker har en tillgänglighet mellan 89 
och nedtill 44 procent. Utfallet är 4 procent sämre jämfört 
med T1 2019. 
Utfallet är 5 procent lägre än motsvarande period föregående 
år. Jämfört med feb 2020 har tillgängligheten försämrats 
med ca 2 procent sett till hela allmäntandvården. 

Tillgänglighet 
specialisttandvård 
inom 60 dagar 
efter remiss 
 

80 % 32 % 
 

Sedan drygt ett år mäts tillgängligheten till 
specialisttandvården på samma sätt som tillgänglighet till 
sjukvården. Initialt fanns vissa mättekniska problem och 
resultatet har inte förbättrats nämnvärt fram till mars 2022. 
Ett arbete har dock genomförts med rensa kategorisering 
samt benämning av remisserna. Detta arbete har i sin tur lett 
till ett förbättrat utfall i april där tillgängligheten enligt 
mätetalet har ökat från 29 till 42 procent. Det ackumulerade 
utfallet på 32 procent ligger dock fortsatt tydligt under 
målnivån. Tillgänglighet skiljer sig dock tydlig åt mellan 
olika specialiteter. 
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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. Arbete kvarstår med att bredda användningen till fler medarbetare 
och säkerställa arbetssätten. 
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. 

En ny upphandling av lösningar för egenmonitorering håller på att 
förberedas, eftersom den upphandling som genomfördes hösten 2021 
överklagades och fick avbrytas. Denna gång tas ett upphandlingsunderlag 
fram i samverkan med ett flertal regioner i Cosmic Kundgrupp, under 
ledning av Region Kalmar län. 

 Införa första linjens digitala 
vård - automatiserad anamnes 
och triagering. 

Förberedelsearbete pågår för införande 1177 Direkt (den nationell 
plattform för första linjens digitala vård). Vägvalfrågor diskuteras i Region 
Jönköpings län och tillsammans i sydöstra sjukvårdsregionen. 
Programmets huvudsyften är att öka tillgängligheten för invånaren i den 
första kontakten med vården och därigenom också spara tid för vårdens 
medarbetare. Den nationella upphandlingen har dock blivit överklagad och 
prövning pågår i Förvaltningsrätten. 

Uppdrag: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Starta förstudie för Artificiell 
Intelligens 

Förstudien är klar och beslutat att nya IT-stöd med artificiell intelligens 
bör även fortsättningsvis införas i våra verksamheter utifrån 
verksamhetens behovs- och nyttoanalys. Hantering sker i ordinarie 
process, med beredning, beslutsgång och prioritering i programstyrgrupps- 
och styrgruppsstrukturen. 

Uppdrag: Digifysisk vårdcentral 

Aktiviteter Analys 

Undersök möjligheterna för 
digifysisk vårdcentral 

Arbetet har försenats på grund av pandemin och är ännu inte påbörjat. 

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 ska förverkliga de strategiska vägval 
som gjorts och säkerställa att Region Jönköpings län har angreppssätt och 
metoder som gör det möjligt att dra full nytta av och använda befintliga e-
hälsotjänster optimalt. Dialog med verksamhetsområden pågår inom flera 
utvecklingsområden. Metod för implementering har tagits fram och 
införandet av tjänster har genomförts vid ett flertal verksamheter. 

171



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 73(97) 
 

 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic och andra system som 
används i vården 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig utveckling och 
förbättring av vårdsystemet 
Cosmic 

Flera olika utvecklingsprojekt pågår och planeras. Vecka 11 genomfördes 
en uppgradering av Cosmic och då infördes även beställning och svar 
(BOS) för klinisk fysiologi och röntgen. En breddning av Cosmics mobila 
lösning (NOVA) planeras. Cosmics beslutsstöd CDS strokeprevention och 
taligenkänning har genomfört piloter och breddinförande påbörjats. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Arbeta enligt handlingsplanen 
för Jämlik hälsa 

Under 2021 genomfördes ett omfattande arbete med aktuella aktörer för att 
revidera handlingsplanen för jämlik hälsa 2022-2023, vilken är knuten till 
strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 
2016-2025. Handlingsplan antogs i januari av nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård och ett arbete har påbörjats inom de olika handlingsområdena för 
implementering och uppföljning. 

Föra dialog och erbjuda 
systematiskt stöd till primärvård 
och specialistvård i 
levnadsvanearbetet. 

Ett helhetsgrepp kring att aktualisera och underlätta arbetet med 
levnadsvanor i vården har påbörjats. Under perioden har det pågått 
dialoger på olika nivåer kring omtag om levnadsvanearbetet. Det pågår ett 
arbete med att planera för implementering av nationellt vårdprogram 
levnadsvanor. Parallellt fortsätter arbetet med att förbättra 
dokumentationsrutinerna i Cosmic. 
Arbetet med att utveckla de digitala levandsvaneprogrammen i Stöd- och 
behandlingsplattformen har fortsatt, som stöd och komplement till vården 
för arbetet med levnadsvanor. Även ett arbete med att utveckla en digital 
utbildning för förskrivare av fysisk aktivitet på recept pågår. 

Uppdrag: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

 Hälsofrämjande arbete i 
socioekonomiskt utsatta 
områden. 

I mars genomfördes en avstämningsträff med samtliga vårdcentraler. 
Vårdcentralerna har kommit olika långt och arbetar inom olika områden. 

 Fortsätta att arbeta 
målinriktat för att förbättra 
folkhälsan hos länets invånare. 

Folkhälsoutvecklarna som täcker upp alla länets kommuner jobbar aktivt 
med Hälsocenter, med att ge underlag för hur befolkningen mår. 
Hälsokommunikatörerna stödjer kommun och primärvård i olika uppdrag. 

 Fortsätta satsningen på att 
etablera hälsocenter i merparten 
av länets kommuner. 

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar 
gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och 
föreningsliv. Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner, 
vårdcentraler och ideell sektor. Samtliga 13 kommuner i länet deltar i 
samverkan att etablera Hälsocenter. I dagsläget finns 21 hälsocoacher.  
Utvärdering om fortsatt stöd i arbetet pågår och planeras vara klar i början 
av juni 2022. Riktlinjer för hänvisning från primärvård till hälsocenter är 
framtaget och spridits. 
En samverkansöverenskommelse mellan Region Jönköpings län och RF-
SISU Småland beträffande Hälsocenter i Jönköpings län är framtagen och 
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Aktiviteter Analys 

gäller mellan 2022-2024. Syftet är att stärka samarbetet mellan 
kommunernas Hälsocenter och föreningslivet i Jönköpings län. RF-SISU 
ska stödja Hälsocentersatsning med att involvera och stärka samverkan 
med det lokala idrottsföreningslivet. 

Uppdrag: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla olika tjänster 
för hälsa och prevention (Meny 
till invånare). 

Utvecklingsarbetet som startade under 2021 i Sydöstra sjukvårdsregionen 
för att öka användningen och utveckla stöd och behandlingsprogram har 
fungerat bra och gett resultat. Arbetet har fortsatt även under 2022. Dialog 
om inriktning på arbete pågår. 

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

En ny digital plattform och en översyn av samtliga koncept för invånare 
(meny till invånare) pågår. Fortsatt arbete med breddning för fler 
diagnoser pågår samt fortsatt samarbete med Hälsocenter och Recovery 
college. 
 
I samband med fysiska föreläsningar på Hjärtats hus har även detta 
streamats. Fortsatt genomförda Lärcaféer och självhjälpsgrupper pågår 
enligt plan. Efter pandemin har Hjärtat hus öppnats upp under våren för att 
återigen ta emot besökare. Ett flertal aktiviteter har genomförts där 
MusikQafé varit ett populärt inslag. Fortsatt med gemensamma 
nätverksträffar för volontärer hjärtats hus, Levande biliotek och Peer. 

Uppdrag: Rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

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

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård, 
kommun och specialiserad vård. Samordningsgrupp rehabilitering är en 
arbetsgrupp under REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med 
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett med 
patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers rehabpersonal från 
början dvs hela rehabkedjan. Under coronapandemin har gruppen arbetat 
med att utveckla rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer 
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen har även var i 
delaktig i att ta fram en uppföljning för personer som vårdats för covid-19 
inom slutenvården. 

Utveckla omhändertagandet 
efter långtidsbesvär efter covid-
19 

Ett multidiciplinärt team för patienter med svåra och kvarstående besvär 
efter covid-19 etablerades under 2021. Teamet består av flera 
sjukhusspecialiteter och har en distriktsläkare som ordförande. Läkare från 
primärvård eller specialistvård kan anmäla svåra fall till teamet för 
konsultbedömning vid en multidisciplinär konferens. Teamet är igång med 
regelbundna konsultationstillfällen. 

Utreda införandet av 
tonusmottagning 
(spasticitetsmottagning) 

Tonusmottagningen är uppstartad och flertalet aktiviteter pågår för att 
utveckla verksamheten. 

Uppdrag: Rehabilitering  återgång till arbetet 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna 
inom området psykisk ohälsa 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete 
gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta. 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och 
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Aktiviteter Analys 

optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral samt 
frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet har resulterat i att 
man tagit fram enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna 
kommer att spridas till alla länets vårdcentraler. 

Utveckla arbetssätt inom 
sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 

En forskningsstudie startades vid årsskiftet och pågår enligt plan. 

Ett arbetssätt inom området 
smärta med eller utan psykisk 
ohälsa tas fram 

Arbetet startades upp våren 2021 med att bilda en referensgrupp. 
Planeringen följs kontinuerligt där. Även en arbetsgrupp inom läkemedel 
startades upp. En fokusgrupp med patienter är involverad. Ett 
smärtrehabiliteringsprogram för primärvården håller på att utvecklas. 
Utbildningsinsatser gällande psykisk status och smärtfysiologi för berörda 
professioner genomfördes hösten 2021. 
ACT-utbildning startade hösten 2021 för några vårdcentraler. Till våren 
har utbildningsinsatser inom ACT skalats upp och erbjuds alla 
vårdcentraler. Intresset är stort. Arbetet pågår enligt plan. 

Tillgång till rehabkoordinator Rehabkoordinator ska finnas tillgänglig vid behov oavsett vårdnivå. 
Samarbete pågår tillsammans med specialistvården angående 
rehabkoordinering. Höglandet prövar nya arbetssätt. 

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 % 85 % 
 

Andel patienter som fått åtgärd utförd har ökat något under 
året. Systematiska utbildningar till alla nyanställda 
sjuksköterskor och återkommande utbildningarna för 
undersköterskor pågår vilket kan förbättra resultatet 
ytterligare framöver. Test pågår med alternativt sätt att få 
fram data där statistik hämtas direkt från journalen via 
dykplan i Diver. Detta för att spara tid för personalen och 
minska dubbeldokumentation. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger. Patientsäkerhetsarbete pågår, med beredskap att hantera specifika 
pandemirelaterade frågeställningar. En lokal samverkansgrupp 
patientsäkerhet är etablerad för att tydligare leda och koordinera arbetet, 
med anpassning till nationell handlingsplan för patientsäkerhet. 
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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 

Arbete har påbörjats med att bemanna lokala sjukhusledningar. 

Uppdrag: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Aktiviteter Analys 

 Följer den nationella 
utvecklingen av nationellt 
kliniskt kunskapsstöd och 
genomför lokala anpassningar 
vid behov. 

Bevakar utvecklingen av Nationella kliniska kunskapsstöd för en hel 
vårdkedja och deltar i dialog om utveckling av hur regionerna ska kunna 
hämta nationellt kunskapsinnehåll. Testar nytt API för driftsättning hösten 
2022. Stödjer Faktagrupper som börjat flytta och revidera dokument 
utifrån rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Projekt för 
att flytta länsgemensamma vårdriktlinjer från intranät till webbplatsen 
Folkhälsa och sjukvård senast 31 december. Påbörjat arbete med generiska 
lösningar och gemensamma standarder för innehåll. Projekt för att flytta 
sjukvårdsregionala vårdriktlinjer till regionernas 
dokumenthanteringssystem senast 31 december. Utvecklingen integreras i 
införandet av länsgemensamma programområden och implementering av 
vårdförlopp. 

Uppdrag: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med 
införandet av personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp. 

Införandet av personcentrerade och standardiserade vårdförlopp (PSVF) i 
Region Jönköpings län sker i samverkan mellan verksamheter, medicinska 
programgrupper, processgrupper och Faktagrupper. Under 2022 
samordnas arbetet med vårdförlopp med utvecklingen av 
länsgemensamma programområden 

Uppdrag: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

 Patienter med kronisk 
sjukdom. 

Arbetet har övergått från att vara en del i Tillsammans för bättre hälsa och 
jämlik vård och gått  in i en fas där kunskapsstyrning och lokala 
programgrupper arbetar vidare med kroniska sjukdomar. 

 Förbättra konsultstöd från 
specialistvården till 
primärvården. 

Arbetet med att utveckla konsultstöd mellan specialistsjukvård och 
primärvård har resurssatts med projektledare. Mötet och dialoger med 
specialistvårdens läkare har genomförts för att skapa modeller för arbetet. 

Uppdrag: Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

Utforma den palliativa vården 
så att alla länsinvånare har 

Arbetet fortsätter med utveckling av den palliativa vården i länet och stöd 
till kommunerna samt med att skapa palliativa vårdplatser på länets tre 
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Aktiviteter Analys 

jämlik tillgång till palliativ vård 
dygnet runt 

sjukhus. 

Vårdplatser för specialiserad 
palliativ vård. 

Uppdraget med att skapa palliativa åtgärdsplatser går framåt. På 
Länssjukhuset Ryhov arbetar onkologkliniken tillsammans med geriatriska 
kliniken för att gemensamt lösa frågan. I Värnamo kommer kirurgkliniken 
att hantera dessa platser. Kvar att lösa är Eksjö, men där arbetas på flera 
olika lösningar. 

Fortsätta utvecklingen av 
specialiserad sjukvård i 
hemmet. 

Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) ska ge ett ökat stöd till 
primärvården och kommunerna samt till slutenvårdskliniker på sjukhusen. 

Uppdrag: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av 
suicidprevention 

En tjänst som ska arbetat riktat kring suicidprevention är på gång att 
tillsättas. Tjänsten är en samrekrytering med Räddningstjänsten i 
Jönköpings kommun. 

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. 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. 

Underlag klart för investeringsrådet vad gäller habiliteringens lokaler i 
Värnamo. 

Uppdrag: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla handlingsplanen för 
äldre och läkemedel 

Arbete med revidering av handlingsplanen Äldre och läkemedel planeras. 
Önskemål om läkemedelsgenomgångar är stort. Exempelvis planeras 
läkemedelsgenomgångar i Gnosjö kommun tillsammans med medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) samt läkare på Gnosjö vårdcentral. Även 
arbete inom Aneby kommun/vårdcentral planeras. 
Kommunikation av reviderad ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka 
och sköra äldre 2022-2023” sker till läkare inom primärvården samt att det 
planeras till vissa sjukhuskliniker och även MAS-gruppen. 
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Aktiviteter Analys 

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. 

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 har varit något begränsat i denna yngre 
åldersgrupp. Initialt berodde detta sannolikt på att många var, eller hade 
nyligen varit, sjuka i covid-19 och därför avvaktade med vaccination och 
senare under våren när smittspridningen gick ner upplevdes möjligen inte 
vaccination som så angeläget. 
En andra påfyllnadsdos (dos 4) har under början av året erbjudits först från 
80 år och senare från 65 års ålder och i dessa åldersgrupper har 
vaccinationsintresset varit stort. 

Förstärkning av vårdhygiens 
arbete mot primärvården. 

Fortsatta nätverksträffar med vårdcentralernas hygienombud. Deltagarna 
tar del av varandras erfarenheter. Träffarna planeras till fyra gånger per år. 
Enkäter har skickats ut till vårdcentraler med syfte att undersöka vilka 
vårdhygieniska behov som finns i primärvården och vilka områden som är 
viktigast att förbättra, samt på vilka sätt man önskar få hjälp och stöttning. 
Enkäternas svar kommer delvis ligga till grund för framtida insatser och ett 
större förbättringsarbete. 
Råd ges vid nybyggnation av vårdcentral och vid implementering av 
vårdhygienisk egenkontroll på vårdcentraler. Arbete pågår även med 
vårdrelaterade infektioner på vårdcentraler. 

Förstärka mot smittskydd och 
infektionskliniken på grund av 
det ökade trycket under 
coronapandemin 

Resurser tillförts och rekrytering pågår. 

Utöka arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivning 

I början av året började antibiotikaronder utföras, i samarbete mellan 
infektionskliniken och mikrobiologen, på länets medicin-, geriatrik- och 
akutkliniker. En majoritet av givna råd innebär minskad 
antibiotikaförbrukning i form av byte till per oral behandling eller 
utsättning av behandling. Preliminär utvärdering har visat goda resultat 
med hög följsamhet till givna rekommendationer. 
Arbete med konceptet Antibiotikasmart klinik har presenterats på alla tre 
sjukhusen via daglig styrning. Implementering pågår på Infektionskliniken 
med hjälp av deras verksamhetsutvecklare. Med/ger i Eksjö är på gång att 
återuppta arbetet. 
Arbetet med Antibiotikasmarta vårdcentraler fortsätter och årets första 
vårdcentral har nu uppnått målen. 

Uppdrag: Kris- och katastrofmedicinsk beredskap 

Aktiviteter Analys 

Civilt försvar Arbetet utifrån uppdaterade överenskommelser mellan Sverige Kommuner 
och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) samt Socialdepartementet pågår. Beredskapssamordnare med 
ansvar för regionövergripande kontinuitetsplanering och Risk och 
säkerhetsanalys (RSA) har anställts. Projektledare för området 
försörjningsberedskap har anställts.  Övningsverksamheten ses över och 
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Aktiviteter Analys 

utökas enligt överenskommelsen. 

Kompetenshöjning gällande 
totalförsvar mm 

I samband med ökad planeringstakt på grund av det säkerhetspolitiska 
läget har kompetenshöjande insatser/information ingått i de föredrag som 
hålls av beredskapsteamet. Riktad information till chefer inom 
verksamhetsstöd och service vid uppstart av arbete inom 
försörjningsberedskap har genomförts. Olika ledningsgrupper har 
informerats. Länkar till webbutbildningar från andra myndigheter finns 
samlat på intranät som ger en kunskapshöjning i totalförsvar. 

Översyn av lagerhållning och 
lokaler 

Uppdraget med kartläggning och identifiering av viktiga områden som 
behöver prioriteras fortgår utifrån överenskommelsen gällande civilt 
försvar för hälso- och sjukvården. Översyn av lagerhållning sker inom 
materialförsörjning, sjukhusapoteket och hjälpmedelsförsörjning. 
Pandemin har medfört att lagernivåer höjts och att lokaler påverkas utifrån 
att de i vissa fall inte räcker till. Regionfastigheter arbetar i samverkan 
med berörda verksamheter. 

Utbildning i kris- och 
katastroflägen. 

En större katastrofmedicinsk övning är planerad till den 23 maj. 
Planeringen sker i samverkan med länets övriga aktörer. Andra 
utbildningsaktiviteter som genomförts är steg 1 av mental förberedelse för 
pågående dödligt våld (PDV) för ambulanspersonal, kurs i operativ 
samverkan för blåljusaktörer. Instruktörsfakulteten för prehospital 
sjukvårdsledning har genomgått utbildning med fokus på ledning av 
masskadehändelser. 

Påbörja arbete med 
kontinuitetsplanering 

Arbete med kartläggning och kontinuitetsplanering har påbörjats för 
prioriterade verksamheter inom verksamhetsstöd och service, lagerhållning 
samt blod och läkemedelsverksamhet. 

Uppdrag: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP) 

Aktiviteter Analys 

Arbeta utifrån framtagen 
strategi för idéburen offentligt 
partnerskap 

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att starta upp arbetet. 

Uppdrag: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Marknadsföra tjänsten SMS-
livräddare 

Tjänsten är införd. Marknadsföringsaktiviteter, samt uppföljning av 
tjänsten pågår. 

Uppdrag: Utreda om antalet vårdplatser inom intensivvården i Region Jönköpings län 
motsvarar länsinvånarnas behov av intensivvård. 

Aktiviteter Analys 

Utreda behov av 
intensivvårdsplatser 

Planering pågår för att tillsammans med medicinska programgruppen 
genomföra utredning och analys. 
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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. 
Samarbete sker med folkhälsa, primärvården och rehabiliteringscentrum. 

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 pågår, bland annat med stöd av specialistpsykiatrins kliniska 
programområde. En ny modell för gruppterapi är framtagen inom de 
vuxenpsykiatriska verksamheterna. 

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 årsplan och tidplan för 
ärendeberedning. Arbete görs kring revidering av befintliga 
överenskommelser och skapandet av nya. Den nya tidplanen för 
ärendeberedning har bidragit till transparens, tydlighet och en mer 
sammanhållen grupp. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan i Strategigrupp 
psykiatri och missbruk. 

En ny handlingsplan är under framtagande. 

Stärka vården för beroende och 
missbruk i samverkan med 
kommunerna. 

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång som planerat på 
grund av att man avvaktat etablering av tillnyktringsenheten. Fokus i 
beroendevården har hittills varit att uppdatera och revidera 
samverkansöverenskommelse och insatstrappa. Det utgör också ett viktigt 
underlag för planering av integrerad mottagning. Socialutskottet har lagt 
förslag om utredning av huvudmannaskapet för vårdansvar för personer 
med psykisk ohälsa och beroendesjukdom. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan i Strategigrupp äldre. 

God samverkan med kommunerna i strategigrupp Äldres olika områden 
och processer. Arbete utifrån "Bästa platsen att leva och åldras på" pågår 
som en del i Nära vård omställningen. Där ingår Trygg och säker vård och 
omsorg, hälsofrämjande och förebyggande insatser. . 
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Uppdrag: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Samverka med kommunerna 
kring ehälsofrågor 

Arbete pågår tillsammans med kommunerna i eHälsorådet. Aktuella frågor 
handlar om informationsöverföring, Link, AVK-flödet, införandet av 
Mittvaccin samt omställning till Nära vård med mera.  Arbete är under 
våren påbörjat med att uppdatera den gemensamma eHälsostrategin. 

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. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel inom max 
ledtid 
 

80 % 37 % 
 

Under den senaste 12- månadsperioden har totalt 1 976 
patienter behandlingsstartats i standardiserade vårdförlopp 
och av dessa har 737 (37 %) skett inom fastlagen ledtid. 
Försämringen har skett successivt och motsvarande period 
föregående år behandlingsstartades 49 % inom fastslagen 
ledtid. Motsvarande snitt för riket är 46 % inom angiven 
ledtid. 
Resultaten varierar mellan vårdförloppen. SVF Buksarkom 
100 %, SVF Akut leukemi 85,7 % samt SVF Hjärntumör 
85 % är förlopp som når uppsatt mål med totalt 33 
behandlingsstartade. För SVF Cancer i urinblåsa och 
urinvägar är motsvarande resultat 11,8 % baserat på 110 
startade behandlingar. 

Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel utredda 
patienter i SVF 
 

70 % 91 % 
 

Baserat på det nationella beräkningsunderlaget så har 91 % 
av alla med förväntad cancersjukdom utretts inom 
standardiserat vårdförlopp under den senaste 12-
månadersperioden. Flera förlopp har en hög andel utredda 
där SVF huvud- och halscancer, malignt melanom, 
matstrups- och magsäckscancer, njurcancer, testikelcancer, 
tjock- och ändtarmscancer samt äggstockscancer når 100 % 
Det nationella beräkningsunderlaget baseras på senaste 3 års 
snitt för rapporterade diagnoser till cancerregistret. 

 

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 

Tarmcancerscreeningen startade i mitten av februari. 

Uppdrag: Prostatacancertestning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i arbetet för 
införande av organiserad 
prostatacancertestning 

Arbetet fortsätter i införandeprojektet för organiserad 
prostatacancertestning och planerar att starta en pilot i slutet av året. 
Urologkliniken bära rollen som medicinskt ansvarig enhet under 
pilotprojektet. 

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 inom bland annat följande områden: 

• Kontaktsjuksköterska – erbjudande om kontaktsjuksköterska mäts 
och redovisas centralt. 

• Min vårdplan cancer – erbjudande om Min vårdplan cancer mäts 
och redovisas centralt. 

• Behovsbedömning – Hälsoskattning för cancerrehabilitering 
implementeras successivt i samband med nationellt införande av 
digital Min vårdplan. Ett sökord har under våren införts, vilket 
kommer att möjliggöra uppföljning. 

• En rehabguide för cancersjukdomar utarbetats.  
• Rehabiliteringsplan – Implementering av länsgemensam mall och 

arbetssätt pågår. KVÅ-kod finns både för upprättande/revidering 
och uppföljning. 

Uppdrag: Öka deltagandet i screeningprogram 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationsinsatser för att 
öka deltagandet i 
screeningprogram 

Under februari 2022 påbörjades provtagning i Jönköpings län för att 
upptäcka cancer eller förstadium till cancer i tjock- och ändtarmen. Inför 
start av screeningprogrammet gjordes kommunikationsinsatser i form av 
patientinformation på 1177, inlägg i sociala medier och pressmeddelanden. 

Uppdrag: Avancerad läkemedelsbehandling 

Aktiviteter Analys 

Behandlingsenheter Arbetet pågår. Verksamheten har kommit igång i Värnamo och på 
Höglandssjukhuset letar man efter lämpliga lokaler. 

Uppdrag: Utrota livmoderhalscancer 

Aktiviteter Analys 

Arbete med att utrota 
livmoderhalscancer 

Självtester för HPV skickas till personer som uteblivet från tester i det så 
kallade uteblivarprojektet. Under 2022 pågår arbeta med att planera och 
genomföra catch-up vaccinationer för kvinnor födda mellan 1994 och 
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Aktiviteter Analys 

1998. 

Framgångsfaktorer: God tandvård 

Uppdrag: Allmäntandvård barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Översyn av det preventiva 
arbetet inom Folktandvården 
(kollektiva satsningar). 

Under våren 2022 görs en inventering av det kollektiva arbetet som utförs 
på respektive klinik. Översynen förväntas leda till förbättringsförslag som 
bidrar till ett mer produktivt arbete och ökat kvalitet gällande det 
preventiva arbetet inom den externa barntandvården. 

Uppdrag: Tandvård för personer med särskilda behov 

Uppdrag: Specialisttandvård 

Aktiviteter Analys 

Framtagande av mätetal för 
specialisttandvården 

Fortsatt arbete under våren 2022 för att ta fram ytterligare mätningar i fler 
perspektiv. 

Verksamhetsstatistik 

Specialiserad somatisk vård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Antal disponibla vårdplatser 562 580 609 609 -3,1 % -7,7 % 

Vårdtid i dagar 58 064 58 659 60 868 60 868 -1,0 % -4,6 % 

Antal vårdtillfällen 15 475 15 587 16 792 16 792 -0,7 % -7,8 % 

Medelvårdtid, dagar 3,8 3,8 3,6 3,6 -0,3 % 3,5 % 

Antal läkarbesök 120 121 117 375 126 950 126 950 2,3 % -5,4 % 

Antal besök annan personalkategori 108 694 100 456 119 875 119 875 8,2 % -9,3 % 

Varav distansbesök 2 890 3 443 198 0 -16,1 %  

Andel distansbesök 1,3 % 1,6 % 0,1 % 0,0 % -0,3 % 1,3 % 

Länets vårdkonsumtion       

Vårdtid i dagar 62 730 63 347 65 451 66 013 -1,0 % -5,0 % 

Antal vårdtillfällen 16 521 16 683 17 731 17 891 -1,0 % -7,7 % 

Antal läkarbesök 129 342 129 261 138 621 138 289 0,1 % -6,5 % 

Antal besök annan personalkategori 107 475 100 351 119 331 119 297 7,1 % -9,9 % 

Inom den slutna vården minskar antalet disponibla vårdplatser något jämfört med motsvarande period 
2021. Jämfört med året innan pandemin (2019) är minskningen relativt stor. Samma utveckling ses 
även för antalet vårddagar och vårdtillfällen. 

Inom den öppna vården finns fortsatt en minskning jämfört med året innan pandemin men en ökning 
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jämfört med 2021. Det är främst besök till annan personalkategori som ökar. 

Andel distansbesök är fortsatt på en blygsam nivå. 

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Antal disponibla vårdplatser 108 122 126 126 -11 % -14 % 

Vårdtid i dagar 11 576 12 487 13 165 13 165 -7 % -12 % 

Antal vårdtillfällen 1 231 1 361 1 430 1 430 -10 % -14 % 

Medelvårdtid, dagar 9,4 9,2 9,2 9,2 3 % 2 % 

Antal läkarbesök 10 659 10 059 10 913 10 913 6 % -2 % 

Antal besök annan personalkategori 38 005 33 716 39 209 39 209 13 % -3 % 

Varav distansbesök 4 302 3 869 224 0 11 %  

Varav andel distansbesök 8,8 % 8,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 8,8 % 

Länets vårdkonsumtion       

Vårdtid i dagar 15 206 15 775 16 020 13 185 -3,6 % 15,3 % 

Antal vårdtillfällen 1 287 1 360 1 408 984 -5,4 % 30,8 % 

Antal läkarbesök 10 272 9 633 10 890 10 170 6,6 % 1,0 % 

Antal besök annan personalkategori 36 963 32 638 39 258 38 466 13,3 % -3,9 % 

Inom den slutna vården minskar antalet disponibla vårdplatser relativt mycket såväl jämfört med 
motsvarande period 2021 som året innan pandemin (2019). Samma utveckling ses även för antalet 
producerade vårddagar och vårdtillfällen. Däremot ökar invånarnas konsumtion (inklusive köpt vård) 
av vårdtillfällen och vårddagar jämfört med året innan pandemin. 

Inom den öppna vården ökar antalet besök relativt mycket jämfört med 2021 och det är besök till 
annan personalkategori som ökar mest. 

Andel distansbesök är konstant jämfört med 2021 men då antalet besök totalt ökat har också antalet 
digitala besök ökat. 

Primärvård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Antal besök, läkare 144 945 136 096 147 460 309 522 6,5 % -53,2 % 

Antal besök, annan personalkategori 197 466 206 054 210 956 256 345 -4,2 % -23,0 % 

-varav distansbesök utomlänare 9 423 4 809 10 542 149 636 95,9 % -93,7 % 

-varav distansbesök länsbor 5 046 5 395 5 308 4 112 -6,5 % 22,7 % 

Andel distansbesök länsbor 4,2 % 3,0 % 4,4 % 27,2 % 1,2 % -22,9 % 

Länets vårdkonsumtion       

Antal besök, läkare 144 275 140 806 144 789 158 806 2,5 % -9,2 % 

Antal besök, annan personalkategori 229 144 239 703 244 789 280 228 -4,4 % -18,2 % 
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Under 2017-2019 hade vårdcentralerna inom vårdvalet underleverantörsavtal med andra digitala aktörer 

Antalet besök till läkare ökar jämfört med 2021 men är inte tillbaka på 2019 års nivå. Besök till annan 
personalkategori ligger fortsatt under 2021 vilket beror på en stor volym vaccinationer under 
inledningen på året. Jämfört med året innan pandemin ligger besök till annan personalkategori 18 
procent lägre i år. Andelen distansbesök uppgår till 4,2 procent vilket är en ökning jämfört med 2021. 

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 

Aktiviteter Analys 

 Skapa stödjande strukturer 
och processer. Skapa 
mötesplatser, nätverk och 
utvärdera 

Forskningsskola i Sydöstra sjukvårdsregionen relaterat till nära vård 
planeras. Särskilda medel för klinisk forskning kommer att avsättas för 
nära-vårdomställningen och utvärdering av sådant arbete. Koordinator 
finns som arbetar för att skapa mötesplatser och nätverk. 

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. 
Rörande 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 är inskickad och JU inväntar nu besked 
om besök från UKÄ. Under tiden pågår planering inför UKÄ:s platsbesök, 
framtagande av verksamhetsplan samt arbete med att starta Centrum för 
odontologi och oral hälsa. 

Uppdrag: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheten i arbetet 
med KPS 

Arbetet har under våren utökats till att också omfatta fler områden. 
Verksamhetsutvecklare och coacher har utbildats för att stötta upp i 
arbetet. 
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Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad för 
bemanningsföreta
g (hyrkostnad som 
andel av egna 
personalkostnader) 
 

2 % 3,5 % 
 

Utfallet ligger över målnivån. Den ackumulerade kostnaden 
för bemanningsföretag har ökat med ca 17,8 mnkr (33%)  
jämfört med samma period föregående år. Kostnaden för 
hyrläkare har ökat med ca 10 mnkr (22,5 %) medan 
kostnaden för sjuksköterskor har ökat med 7,8 mnkr (86%). 
Verksamheterna arbetar utifrån sina handlingsplaner för att 
minska beroendet av hyrpersonal men en hög frånvaro bland 
personalen i kombination med ett högt tryck på hälso- och 
sjukvården i början av året har påverkat behovet av 
hyrpersonal. 

Uppdrag: Utökad bemanning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och pröva arbetssätt 
tillsammans med primärvården 
för att öka tillgång till stöd från 
dietist. 

En dietist förebygger, utreder och behandlar problem som är kopplade till 
kost och hälsa. Resursen behöver förstärkas inom den nära vården. Ett 
uppdrag för förstärkning av dietistresurs i den nära vården, motsvarande 3 
dietister, har gått till rehabiliteringscentrum där arbete pågår. 

Översyn av deltidsarbete Folktandvården följer riktlinjen kring heltid som norm och har 
heltidsanställning som utgångspunkt vid nyanställning. Om särskilda 
omständigheter anges beviljas partiell tjänstledighet. I dessa fall gör chefen 
en bedömning utifrån verksamhetens och medarbetarens behov. 
Efter genomförd HR-analys konstaterades att andelen partiellt tjänstlediga 
medarbetare kan minska. Verksamhetsområdets chefer rekommenderas 
därför ha en tätare dialog och uppföljning med medarbetare som är 
partiellt tjänstlediga, kring möjligheten och behovet av att ompröva 
tjänstledigheten. Utfallet kommer att följas upp över tid. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 
 

87 % 86 % 
 

Målsättningen med andel heltidsanställningar nås inte 
riktigt. Andelen har dock ökat med en procentenhet jämfört 
med samma tidpunkt föregående år. Regionen tillämpar 
heltid som norm vilket innebär att medarbetare som vill ha 
en heltidsanställning får det. Nyrekryteringar ska också som 
utgångspunkt vara på heltid. Utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är det fortfarande 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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Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 
 

6,3 % 7,1 % 
 

Sjukfrånvaron mätt i sjukfrånvarande årsarbetare är i 
genomsnitt högre än för samma period föregående år. Det 
var under januari och februari som sjukfrånvaron ökade på 
grund av en ny våg av covid. Under mars och april har 
sjukfrånvaron återgått till samma nivå som under 2021. 
Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre än var den var före 
pandemin t ex under 2019. Det är fortsatt den korta 
sjukfrånvaron (dag 1-14) som ligger på en högre nivå, den 
långa sjukfrånvaron är i samma nivå som före pandemin. 
Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män även om 
skillnaden minskat något jämfört med tidigare år. 
Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, HR 
och AME för att skapa goda förutsättningar för 
hälsofrämjande arbetsplatser, tidiga insatser och en 
långsiktigt god arbetsmiljö. 

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 

En e-utbildning för chefer är planerad att tas fram under 2022 som stöd för 
lika rättigheter och möjligheter. 

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 
-FS nämnd 

0 tkr -64 764 tkr 
 

Fs nämnden har efter fyra månader en negativ avvikelse mot 
budget på 65 miljoner kronor. Efter en positiv inledning på 
året blev både mars och april relativt dyra månader. 
Avvikelsen mot budget motsvarar 1,8 procent. 

    
Avvikelse mot budget i miljoner kronor    
Verksamhetsområde Utfall  Budget  Avvikelse 

Privata vårdgivare -26,8 -21,3 -5,4 

Vårdcentralerna Bra Liv 14,6 -10,0 24,6 

Folktandvården -90,8 -95,2 4,4 

Medicinsk vård -1 013,4 -963,8 -49,6 

Kirurgisk vård -1 023,8 -968,1 -55,7 

186



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 88(97) 
 

 

Psykiatri rehab o diagnostik -464,9 -438,1 -26,8 

Summa verksamhetsområde inkl privata -2 605,1 -2 496,6 -108,5 

Regionens åtagande -1 009,9 -1 053,6 43,8 

Totalt FS nämnd -3 614,9 -3 550,2 -64,8 

 
Privata vårdgivare har ett underskott efter fyra månader vilket främst beror på köpt psykiatri inom 
länet. Bra Liv och Folktandvården har positiva avvikelser mot budget. Bra Liv har haft relativ höga 
intäkter för provtagning och vaccinationer i inledningen av året men dessa har redan börjat minska och 
kommer att påverka det ekonomiska utrymmet. För verksamhetsområdena Medicinsk vård, Kirurgisk 
vård och Psykiatri/rehabilitering/diagnostik fortsätter ekonomin att visa negativa resultat, deras 
sammanlagda underskott är cirka 130 miljoner kronor efter 4 månader och kostnadsanpassningar 
måste ske för att klara en ekonomi i balans. 

Inom Regionens åtagande är det en positiv budgetavvikelse på 43,8 miljoner kronor. Det beror främst 
på att reserverade budgetmedel ännu inte disponerats. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prognos 
-FS nämnd 

0 tkr -125 000 tkr 
 

FS nämndens prognos för helår 2022 är ett underskott på 
125 miljoner kronor. Det motsvarar en avvikelse mot 
årsbudget på 1,2 procent. Prognosen är något sämre än 
bokslutet 2021 och största anledningarna till den 
ekonomiska obalansen är att verksamheten inte hunnit 
anpassa verksamhet och bemanning till ett mer normalläge. 
Flera verksamhetsområden hade också en obalans i 
ekonomin innan pandemin där åtgärder har fått ligga på vänt 
under pandemin. Det finns även ett fortsatt beroende av 
bemanningsföretag som påverkar ekonomin. Utmaningen 
under året är att klara den uppskjutna vården och ge en bra 
tillgänglighet för länets invånare inom de ekonomiska ramar 
nämnden har. 

 
Bokslut och prognos, budgetavvikelse i miljoner kronor.   
Verksamhetsområden  Bokslut 2020 Bokslut 2021 Prognos 2022 

Privata vårdgivare 3,7 -21,7 -9,1 

Vårdcentralerna Bra Liv 20,9 96,7 0,0 

Folktandvården -9,4 0,2 -0,6 

Medicinsk vård 37,9 -24,7 -125,0 

Kirurgisk vård 8,7 -106,9 -80,0 

Psykiatri rehab o diagnostik 1,3 -58,3 -50,0 

Summa verksamhetsområde inkl privata 63,2 -114,8 -264,7 

Centralt/Regionens åtagande 66,7 34 139,7 

Totalt FS nämnd 130,0 -80,8 -125,0 

 

För Privata vårdgivare förväntas ett underskott på 9,1 miljoner kronor 2022. Orsaken är fortsatt köp av 
neuropsykiatriska utredningar för främst barn. 
Bra Liv prognostiserar ett nollresultat för helår 2022. Intäktsprognosen bygger på att vaccinationer och 
provtagning fortsätter men i mindre omfattning. Personalkostnader förväntas minska i takt med 
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minskade vaccinationer. Hyrläkare bedöms ligga på nuvarande nivå 18-20 linjer under resterande del 
av året. 
Folktandvårdens ekonomiska prognos bygger på en försämrad ekonomisk utveckling under hösten 
främst till följd av personalbrist som leder till färre kliniska timmar och lägre intäkter. Under hösten 
förväntas också en större andel barn behandlas vilket leder till färre vuxentimmar och lägre intäkter. 
Medicinsk vård prognostiserar ett budgetunderskott om 125 mnkr för helåret 2022. Ekonomi i balans 
förväntas under andra halvåret 2023. 
Kirurgisk vård  prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 80 miljoner kronor. I utfallet finns 
kostnader för intensivvård av patienter med covid-19 med cirka 20 mnkr. Prognosen bygger på att 
kostnadsnivån minskar till en mer normal nivå efter pandemin. En del av kirurgisk vårds 
handlingsplan för ekonomi i balans är att utnyttja regionens operationskapacitet till att minska köpt 
vård samt att på sikt sälja vård till andra regioner. I prognosen ingår förväntade intäkter ur 
"kömiljarden" och medel för uppskjuten vård med 66 miljoner kronor. De största budgetavvikelserna 
finns för personalkostnader inom OP/IVA-klinikerna och för köp av bemanningsföretag. 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik beräknar ett underskott mot budget med 50 mnkr. Den största 
budgetavvikelsen (37,5 mnkr) finns inom röntgen vilken beror på höga kostnader för 
bemanningsföretag, fler faktiska årsarbetare samt ökade avskrivningskostnader för ny utrustning. 
Även inom psykiatrin finns underskott vilket delvis är kopplat till behov av bemanningsföretag. 
Handlingsplan finns för ekonomi i balans finns. 
Årsprognosen för FS nämndens centrala delar/Regionens åtagande är plus 139,7 miljoner kronor för 
2022. Det positiva resultatet beror främst på förväntat bonusdel samt fast del för kömiljarden. Även 
vissa ofördelade budgetmedel och läkemedel ligger kvar här i prognosen men kan komma att användas 
under året. Köpt vård (exklusive köpt vård i länet som redovisas under område "privata vårdgivare") 
förväntas gå med underskott under året med närmare 50 miljoner kronor. 

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 beslutet om regelbok vårdval primärvård för 2022. 
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HÅLLBARHET 
Av de 10 delmål/mätetal som för närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 1 att sex av 
målen uppnås. Arbetet med energieffektivisering i fastigheter löper på med gott utfall medan det finns 
utmaningar när det gäller att använda bra byggmaterial (A/B-klassade enligt Sunda Hus) vid ny- och 
om byggnation. Inom livsmedelsområdet uppnås målen om andel svensk frukt, bär och potatis, MSC-
märkning samt eko/fairtademärkt kaffe/te/choklad/banan medan det är en bit kvar till målen när det 
gäller svenskt kött, mejeriprodukter, ägg samt ekologiska livsmedel. Pandemin och kriget i Ukraina 
har gjort det extra problematiskt att nå målet om ekologiska livsmedel med t.ex. begränsningar i 
leverantörernas sortiment och utbytesprodukter som inte är ekologiska. 

Arbetet med att minska matsvinn från restaurangportioner pågår och årets målsättning uppnås. Arbetet 
med, att i samverkan med avdelningarna, minska matsvinn från patientportioner har ännu inte kommit 
igång i alla delar av organisationen. Detta arbete behöver prioriteras eftersom matsvinnet per 
patientportion är relativt stort (ca 230 g/portion). 

Exempel på aktiviteter som är klara är att så kallade I-tree-beräkningar för våra utomhusmiljöer vid 
sjukhusen har genomförts och att en webbaserad hållbarhetsutbildning för alla medarbetare har 
lanserats. Arbetet med att minimera inköp av buteljerat vatten med hjälp av den s.k. vattentrappan har 
inletts under tertialet även om effekten förväntas senare under året. Beträffande utveckling av 
byggprocessen för minskad klimatpåverkan utvärderas möjligheten till ökat träinslag i förstudier och i 
nyproduktion ska solceller vara en del i el-entreprenaden. Flera åtgärder har vidtagits för att minska 
användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste användas, välja produkter som 
rekommenderas från miljösynpunkt. 

Tyvärr har tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gått ut och den senaste 
beställningsomgången var våren 2021. Nya förmåner, däribland förmånscyklar, planeras att hanteras 
inom ramen för utveckling av nytt förmånspaket som inte bedöms vara klart förrän 2023. Det innebär 
att personalen under ett par år inte kommer kunna få tillgång till förmånscyklar. 

Inom social hållbarhet har utvecklingsprogrammet ”Från Vad till Hur - om rättighetsbaserat arbete” 
fortsatt under tertialet. Normmedvetenhet har varit en del i flera utbildningar under tertialet, på temat 
jämlik verksamhet. Planering pågår för en webbaserad utbildning i normmedvetenhet, som ska vara 
tillgänglig både som APT-material, inspelning och eventuellt e-utbildning. Mål och riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteter är framtaget och presenterades för regionstyrelsen i mars. 

8 av totalt 46 aktiviteter ur hållbarhetsprogrammet har inte påbörjats. 

Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och 
anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning 

Uppdrag: 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. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Köpt energi 
(kWh/m2) 

155 
kWh/m2 

152 
kWh/m2 

 

Värden baseras på faktiskt utfall jan-mars och prognos apr-
dec. Förändrat prognosvärde beror främst på väderlek. 
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Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och 
hållbara. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer 

Uppdrag: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- och 
B-klassade byggmaterial enligt SundaHus. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

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

80 % 76% 
 

Fortsatt bra nivå på accepterade registreringar. Nu 76 % (sist 
75%) 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma 
matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, 
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom djuromsorg. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel 
svenskproducerat 
kött, 
mejeriprodukter 
och ägg 

89 % 84% 
 

Område måltid: Andelen svenskproducerat kött, 
mejeriprodukter och ägg uppgår under tertial 1, 2022 till 
87 %, målnivån för året ligger på 89 %. Tyvärr har detta 
mätetal en nedåtgående trend om man ser till de senaste 
årens utveckling. Leverantörerna har svårigheter att leverera 
vissa produkter i den uträckning som vi efterfrågar. t.ex. är 
det svårt att köpa laktosfri svensk grädde och svenska ägg- 
och ostprodukter. Vi ser en stor risk i att priset ökas markant 
på svenska köttprodukter med tanke på läget i omvärlden 
och bristen på spannmål till djuren. 
Skolorna uppfyller målet som genomsnitt. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, 
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom livsmedelsproduktion. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel 
svenskproducerad 
frukt, bär, 
grönsaker och 
potatis 

41 % 41% 
 

Målet uppnåddes både för område måltid och för skolorna. 
Under vinterhalvåret som har varit är det svårt att få tag på 
ett brett sortiment som har sitt ursprung i Sverige, enheterna 
försöker nyttja grönskar/ frukt i säsong så mycket som 
möjligt. 
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Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och skaldjur 
vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andelen MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

89 % 89% 
 

Område måltid uppnådde målet tillsammans med två av 
skolorna. Det finns en problematik i att lax endast finns som 
ASC-märkt. Det uppfyller målet i hållbarhetsprogrammet 
men kan inte följas upp i statistiken. De kräftstjärtar som 
köps är inte MSC-märkta och ibland levereras inte 
utbytesprodukter som uppfyller rätt krav. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel ekologiska 
livsmedel 

62 % 60% 
 

Andelen ekologiska livsmedel för område måltid uppgår till 
58 %. Coronapandemin har gjort det extra problematiskt att 
nå målet och nu försvårar kriget i Ukraina samt ökade 
livsmedelspriser tillgången på varor. I vissa fall är det även 
en kvalitetsproblematik på färsk frukt och grönt som 
påverkar andelen ekologiska livsmedel. 15-rätters menyn till 
patienterna i Eksjö och Värnamo bidrar till ökad andel 
ekologiska livsmedel. Det är svårt att nå en hög andel 
ekologiska produkter i t.ex. butikssortimentet. Den regionala 
EKO-gruppen som syftar till förbättrad måluppfyllelse 
träffas månadsvis och arbetet med att hitta bra ekologiska 
produkter fortsätter under året. 
Två av fyra skolor uppnår målet. Det saknas ibland svenska 
ekologiska livsmedel vilket innebär en målkonflikt. Vissa 
ekologiska livsmedel är ibland en beställningsvara som 
kräver upp till tre veckors framförhållning och därmed i viss 
mån även bättre lagringsmöjligheter som kanske inte alltid 
finns. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, drickchoklad 
och bananer vara producerade med sociala och etiska krav motsvarande Fairtrade 
och vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

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

97 % 98% 
 

Målet uppnåddes för område måltid. En kraftig förbättring 
har åstadkommits jämfört med 2020 (88 %) och 2019 (86 
%) genom att byta ut produkter som inte uppfyller kraven. 
Det är dock vissa problem med att få bananer som uppfyller 
kraven. Även teer som inte uppfyller kraven har ibland 
levereras som utbytesprodukter. 
Även skolorna uppnådde målet i genomsnitt. 
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Uppdrag: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar 
klimatpåverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Genomsnittlig 
klimatpåverkan, 
kg CO2-ekv/kg 
livsmedel 

 1,99 kg 
CO2-
ekv/kg 
livsmedel 

 

För område måltid visar utfallet på en ökning från 1,96 (bas 
år 2019) till 1,97 kg CO2-ekv/kg livsmedel. Mindre andel 
rött kött, mer fisk, kyckling samt grönsaker och hög andel 
vegetariska måltider påverkar generellt mätetalet i positiv 
riktning. Vegetariska måltider lyfts i Region Jönköpings läns 
kostpolicy. Område måltid arbetar med måluppfyllelse i 
enlighet med ambitionerna i hållbarhetsprogrammet och 
kostpolicyn och det bör kunna ge resultat på sikt. 
För skolorna har mätetalet ökat från 1,83 till 2,07 kg CO2-
ekv/kg livsmedel. Frågan kring att klimatanpassa menyerna 
är komplex och kommer att behandlas av ledningsgrupper 
under våren 2022. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden 
ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 2020. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Matsvinn per 
restaurangportion 

-15 % -16% 
 

Mängden matsvinn per restaurangportion hos område måltid 
har minskat med 15 % jämfört med basåret 2020 och 
uppfyller därmed målet. Åtgärder som planeras för att nå 
ytterligare förbättringar är t.ex. översyn av portionsstorlek 
där det portioneras samt förfining i tillagningsprognoser. Det 
har varit svårt att beräkna hur mycket mat som ska 
produceras när gästantalet ökar, där vissa dagar ligger lägre. 
Positiva aktiviteter är t.ex. återvinning av råvaror och 
överbliven mat som inte varit ute på buffén, samt att laga till 
mat efterhand där lokalerna så tillåter. 
Målet uppnås inte för skolorna. Här görs mätning endast 2 
veckor per år (jämfört med 6 ggr/år hos område måltid) 
vilket ökar risken för variationer till följd av meny eller 
särskilda förhållanden under mätveckan. 

Matsvinn per 
patientportion 

-15 % -28% 
 

Det totala matsvinnet (d.v.s. produktionssvinn, 
felbeställningar och tallrikssvinn) uppgick under T1 2022 till 
233 g per patientportion (en patientportion uppgår till ca 450 
g). Det är en minskning med 28 % jämfört med basåret 2020 
vilket överträffar målet på -15 %. Sammantaget har 
produktionsmetoden med pastöriserad patientmat som 
tillverkas mot lager för orterna Eksjö och Värnamo reducerat 
produktionssvinnet. Jönköping som har varmmatsproduktion 
till patienterna har svårigheter att prognostisera rätt och det 
är av olika anledningar variationer i avdelningarnas 
beställningsnivå. 
Analys av mätetalets utfall har hittills kommit igång i 
begränsad omfattning ute på berörda avdelningar. 
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Bilagor 
 

 
 

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning fullfond 2022T1 2022 budget 2021T1 2021
Verksamhetens intäkter 1 144,1 2 928,7 1 087,9 3 580,9
Verksamhetens kostnader -5 165,4 -14 985,6 -5 389,6 -15 160,0
Avskrivningar -163,8 -472,1 -142,3 -451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -4 185,1 -12 529,0 0,0 -4 443,9 -12 030,9
Skatteintäkter 3 329,2 9 987,6 136,6 3 178,8 9 644,1
Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 119,2 3 356,7 123,7 1 050,3 3 142,9
VERKSAMHETENS RESULTAT 263,3 815,3 260,3 -214,9 756,1
Finansnetto tillgångar -427,8 -367,2 -770,2 337,3 830,9
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -82,7 -248,1 -50,1 -213,9 -313,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -247,2 200,0 -560,0 -91,4 1 274,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -247,2 200,0 -560,0 -91,4 1 274,0

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2022T1 2022 2021T1 2021
Likviditet 3,83 3,23 3,89
Soliditet  fullfondering 26,1% 28,0% 20,7% 27,2%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 94,1% 93,9% 105,1% 94,1%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag -5,6% 1,5% -2,2% 10,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år -5,8% 4,1% 9,4%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 4,2% 7,0% 7,1%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 5,2% 4,4% 4,8%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res) 217,1% 211,3%
Rörelsekapital miljoner kronor 8 107 5 501 8 290
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 2 026 293 1 870

Definitioner:

Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exkl avskrivningar / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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BALANSRÄKNING FULLFOND (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2022-04-30 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 36,6 32,3
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 586,2 4 605,2
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 140,3 1 155,0
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 384,6 384,4
Summa Anläggningstillgångar 6 147,7 6 176,9
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 128,4 127,0
Fordringar 15xx-17xx 1 372,0 1 398,8
Kortfristiga placeringar 18xx 8 747,7 9 215,8
Kassa och bank 19xx 719,7 415,7
Summa Omsättningstillgångar 10 967,9 11 157,3
Summa Tillgångar 17 115,6 17 334,1
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 4 711,4 3 437,4
Årets resultat 3xxx-8xxx -247,2 1 274,0
Summa Eget kapital 4 464,2 4 711,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 9 742,1 9 705,7
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 9 742,1 9 705,7
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 48,5 49,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 860,8 2 867,6
Summa Skulder 2 909,3 2 917,0
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 17 115,6 17 334,1

Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 922,2 922,2
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 26,0 26,0
Övriga ansvarsförbindelser 100,0 100,0
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Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall
Resultaträkning blandmodell 2022T1 2022 budget 2021
Verksamhetens intäkter 1 144,1 2 928,7 3 580,9
Verksamhetens kostnader -5 259,5 -15 267,9 -15 443,5
Avskrivningar -163,8 -472,1 -451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -4 279,2 -12 811,3 -5,3 -12 314,4
Skatteintäkter 3 329,2 9 987,6 136,6 9 644,1
Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 119,2 3 356,7 123,7 3 142,9
VERKSAMHETENS RESULTAT 169,2 533,0 255,0 472,6
Finansnetto tillgångar -427,8 -367,2 -770,2 830,9
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -43,9 -131,8 -20,8 -79,3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -302,5 34,0 -536,0 1 224,2
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -302,5 34,0 -536,0 1 224,2

Tertialutfall Prognosutfall Utfall
Finansiella nyckeltal blandmodell 2022T1 2022 2021
Likviditet 3,83 3,89
Soliditet blandmodell 51,7% 53,0% 52,8%
Nettokostnad/skatt o bidrag 96,2% 96,0% 96,3%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag -6,8% 0,3% 9,6%
Nettkostnadsökning mot föregående år 4,0% 13,7%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 6,8%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 4,4% 9,4%
Rörelsekapital 8 107 8 290

1) Definitioner:

Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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BALANSRÄKNING BLANDMODELL (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2022-04-30 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 36,6 32,3
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 586,2 4 605,2
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 140,3 1 155,0
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 384,6 384,4
Summa Anläggningstillgångar 6 147,7 6 176,9
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 128,4 127,0
Fordringar 15xx-17xx 1 372,0 1 398,8
Kortfristiga placeringar 18xx 8 747,7 9 215,8
Kassa och bank 19xx 719,7 415,7
Summa Omsättningstillgångar 10 967,9 11 157,3
Summa Tillgångar 17 115,6 17 334,1
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 9 153,5 7 929,4
Årets resultat 3xxx-8xxx -302,5 1 224,2
Summa Eget kapital 8 851,0 9 153,5
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 5 355,2 5 263,6
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 5 355,2 5 263,6
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 48,5 49,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 860,8 2 867,6
Summa Skulder 2 909,3 2 917,0
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 17 115,6 17 334,1

Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 922,2 922,2
Pensionsansvarsförbindelse (förmåner intjänade före 1998) 4 386,8 4 442,2
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 26,0 26,0
Övriga ansvarsförbindelser 100,0 100,0
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 74  
 
Initiativärende 
Diarienummer: RJL 2022/1273 

Beslut  
Presidiet hänvisar till underlaget som kommer att finnas tillgängligt vid 
nämndsammanträdet den 31 maj 2022. 
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet lämnade in den 6 maj 2022, ett initiativärende kring frågan 
om att ta över driften av Krösatågen i egen/gemensam regi tillsammans med 
övriga regioner i Krösatågssystemet.  

Beslutsunderlag 
• Initiativärende Vänsterpartiet 2022-05-06 

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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Vänsterpartiet     Initiativärende 
Region Jönköpings län 
 
 
2022 05 06 
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 
       
 
 
 
 
 
Krösatågen i egen regi 
 
Vänsterpartiet anser att det är dags att pröva frågan om att ta över driften av Krösatågen i 
egen/gemensam regi tillsammans med övriga regioner Krösatågssystemet. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslås: 
 
att alternativet egen/gemensam regi av drift utreds och presenteras för övriga parter i 
Krösatågssystemet. 
 
 
 
Willy Neumann 
Vänsterpartiet
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Svar på initiativärende ”Krösatågen i egen regi” från Vänsterpartiet 

 

Vänsterpartiet har i ett initiativärende föreslagit: 

att alternativet egen/gemensam regi av drift utreds och presenteras för övriga partier i 
Krösatågssystemet. 

Svar: Alternativen egen/gemensam regi, gemensamägt bolag eller att länen fortsätter samverka via 
avtal så som i dag har diskuterats i Krösatågens politiska samverkansgrupp vid mötet den 31 mars – 1 
april. Utifrån diskussionen i samverkansgruppen är det i nuläget inte aktuellt att utreda frågan vidare. 
Om nämnden finner det lämpligt kan en presentation av den framtagna förstudien samt för och 
nackdelar med de olika alternativen göras på kommande nämndsammanträde. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 78, 
86-89 
Tid: 2022-05-27 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 88  
 
Verksamhetsområdenas delårsrapporter nr 1 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna delårsrapport 1 2022 avseende verksamhetsområden inom 
nämndens ansvarsområde. Presidiet noterar att till 
nämndsammanträdet den 31 maj 2022, återkomma kring 
underskottshanteringen av kollektivtrafiken, enligt rapport. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan 
för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Delårsrapport 1 2022 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Länstrafiken delårsrapport 1 2022 
• Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 

1 2022 – för information 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
75, 77, 79-85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 78  
 
Verksamhetsområdenas delårsrapporter nr 1 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Med anledning av inkompletta underlag i ärendet, kallas presidiet till ett 
extra presidiesammanträde för att hantera ärendet, eftermiddagen den 27 
maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-05-23 RJL 2022/83 

  

 

  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Delårsrapport 1 2022 - Nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö 

 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• godkänner delårsrapport 1 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. 
Delårsrapport 1 2022 ger återrapportering av verksamhetsplan och budget. 

Information i ärendet 
Regionfullmäktige har i budget för 2022 angivit mål för verksamheten och i 
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I december 2021 
noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan för förvaltningens 
verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde. 
 
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och 
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd  
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt 
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till 
regiondirektören. 
 
Verksamhetsområdenas delårsrapport utgör tillsammans 
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och resultat för 
delår 1 2022. Delårsrapporten utgör även ett viktigt underlag för 
regionledningskontorets arbete med Region Jönköpings läns delårsrapport som 
utgör regionstyrelsens återrapportering till regionfullmäktige. Nämnden delges 
även regionledningskontorets delårsrapport för information, då många av 
uppdragen och aktiviteterna berör nämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Länstrafiken delårsrapport 1 2022 

202



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2021/137 

 
 

 

• Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 1 2022 
– för information 

 
 
Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 
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Delårsrapport 1  
Tertial 1 2022 
Länstrafiken 
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Dnr 2022/83 
Carl-Johan Sjöberg, Trafikdirektör 
Länstrafiken 
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 
© Region Jönköpings län, www.rjl.se 
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Inledning 
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, vilket 
innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor. 

Länstrafikens totala budgetomslutning uppgår 2022 till ca 1 538 mnkr. Nettokostnaden för Region 
Jönköpings län är ca 1 072 mnkr. Mellanskillnaden på ca 466 mnkr finansieras genom intäkter: 
biljettintäkter, egenavgifter och övriga intäkter. 

Faktiskt antal årsarbetare har varit 89,6 i genomsnitt under första tertialet, vilket är ca 2 årsarbetare 
färre än samma period förra året. 

Sammanfattning första tertialet 

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 kraftigt lägre biljettintäkter. 

Sedan årets början har dock resandet och därmed biljettintäkterna ökat. I april månad uppgår 
biljettintäkterna till 92 procent av intäkterna samma månad 2019. 

Efter första tertialet är det ekonomiska utfallet -61 mnkr jämför med budget. Prognosen för helårsutfall 
är en negativ budgetavvikelse på 90,5 mnkr. Förutom underskott på biljettintäkter har det under första 
tertialet varit höga kostnader på drivmedel/energi vilket drivit upp index inom både allmän trafik och 
serviceresor. 

Efter flera års arbete med ett nytt biljettsystem så skedde lanseringen i slutet på april 2021. Projektet 
har bedrivits tillsammans med tre grannlän och utveckling och förbättring av biljettsystemet fortsätter. 
Även annan fordonsteknik arbetas det med och exempelvis kommer kundräkningssystem tas i drift 
inom kort. På serviceresor införs ett nytt bokningssystem. 

Planerade kampanjer för att marknadsföra ny trafik och nya fordon inom både regionbussar och 
stadstrafiken har skjutits upp pga pandemin. Det planeras för flera kampanjer under resten av 
innevarande år. 

Upphandlingen av Krösatågstrafiken blev överprövad och måste göras om. Ett tillfälligt avtal finns 
med operatör som driver trafiken under tiden. Byggnationen av ny tågdepå i Nässjö pågår enligt plan 
och ska stå klar för att ta emot nya fordon under 2024. På grund av omfattande underhållsarbete på 
tågen har antalet inställda turer varit fler än normalt. 

  

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-04-30 Andel 2021-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 21% 3 25% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

5 36% 3 25% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

6 43% 6 50% 

Antal mätetal som 
mäts 

14  12  
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Av de mätetal som inte når målsättningen har de flesta någon koppling till ekonomi, men även 
sjukfrånvaron är högre än tidigare år. 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt 
behovsanpassade serviceresor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Restiden 
- allmän trafik 

30% 34 % 
 

Resultatet för restiden har ökat sedan hösten 2021 och målet 
på 30 procent nås. Resultatet är detsamma som landets 
genomsnitt. Anledningar till lång restid som nämns i 
undersökningar är att det tar för lång tid till hållplats och att 
resan innehåller för många byten. Att hitta åtgärder och 
förbättra restiden ytterligare är ett fokusområde 2022. 

VO Restiden 
- serviceresor 

92% 93 % 
 

Resultatet för restid har ökat något jämfört med sista 
tertialet förra året men är lägre än resultatet för helåret 
2021. 

Uppdrag: Starta ett pilotprojekt för att på några lämpliga ställen i länet prova ett nytt 
upplägg med linjelagd anropsstyrd trafik. 

Aktiviteter Analys 

Pilotprojekt anropsstyrd trafik Projektarbetet startas upp inom kort. 

Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prisvärdhet 50 % 42 % 
 

Resultatet för prisvärdhet sjönk under tertial 3 förra året, 
men har ökat sedan årsskiftet med tre procentenheter. 
Resultatet är nu sex procentenheter högre än landets 
genomsnitt. 
  

Uppdrag: Fortsätta utreda möjligheten att utveckla en modell med resekort med 
personliga zoner 

Aktiviteter Analys 

Modell med personliga zoner. En avrapportering gjordes i nämnden av uppdrag i förra 
årets verksamhetsplan. Diskussion pågår för avgränsningar 
av uppdraget. 

Uppdrag: Personer med funktionsvariationer som är berättigade till 
sjukersättning/aktivitetsersättning från försäkringskassan ska kunna använda ett 
motsvarande kort som seniorkort/ungdomskort till och med fyllda 70 år. 

Aktiviteter Analys 

Resekort för personer med 
funktionsvariationer 

Klart! 
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Uppdrag: Cykel ska i mån av plats få tas med kostnadsfritt på tåg 

Aktiviteter Analys 

Cykel på tåg. Klart! 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO 
Färdtjänsthandläggn
ing, dagar från 
ansökan till beslut 

28 dagar 33 dagar 
 

Målsättningen är justerad 2022 till 28 dagar för att vara i 
linje med landets genomsnitt. Resultatet under första 
tertialet når inte målsättningen av olika anledningar, tex att 
andelen avslag samt antalet ansökningar om riksfärdtjänst 
ökat. Dessa ärenden tar längre tid att handlägga. 
  

 Andel nöjda 
NKI - allmän trafik 
- alla länsbor 

55 % 46 % 
 

Resultatet har ökat med tre procentenheter sedan förra 
tertialet men är fortfarande under landets genomsnitt som är 
på 51%. 
  

 Andel nöjda 
NKI - allmän trafik 
- resenärer 

65 % 57 % 
 

Det är en liten ökning av nöjdheten bland resenärerna sedan 
förra tertialet men dock två procentenheter lägre än landets 
genomsnitt. 
  

 Andel nöjda 
NKI - serviceresor 

85 % 85 % 
 

Nöjdheten har ökat något sedan förra tertialet, men är lägre 
än för ett år sedan. 

 Andel tåg som 
går enligt tidtabell 

95 % 92 % 
 

Av 11786 avgångar med Krösatåg i Jönköpings Län ankom 
10845 stycken inom gränsen för punktlighet vilket innebär 
ett resultat på 92%. Det är en lägre punktlighet än under 
2021 pga fel som uppstått på fordonen och i något fall även 
spårfel som orsakat förseningar. 

Uppdrag: Efter beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram utarbeta plan och redovisa 
delmål för perioden 2021- 2024 med utblick mot 2025-2035. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan och delmål för 
Trafikförsörjningsprogrammet 

Delmål för resandeutvecklingen för olika trafikslag har 
tagits fram och det pågående arbetet med tågplanen ses som 
en del i arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet. 

Uppdrag: Ta avstamp i nytt Trafikförsörjningsprogram för att få igång det kollektiva 
resandet efter pandemin. 

Aktiviteter Analys 

Öka resandet efter pandemin. Priskampanj - nu sänker vi priset. 
Välkommen tillbaka - Recap på all utveckling som gjorts 
under pandemin. 
Sponsrat projektet Attract med 20-dagarsbiljetter. 
Påbörjat arbetet med företags-portal. 
Kommit igång med biljetter till kongresser/mässor 
(samarbete med destination Jönköping). 
Gjort det enklare att resa med cykel och kommunicerat detta 
i en filmkampanj. 
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Aktiviteter Analys 

Kampanj om pris per resa och jmf med egen bil går ut till 
kund v 19. 
Höstens kampanjer planeras. 

Uppdrag: Ta fram riktlinjer och kostnader för att ta med sig husdjur på färdtjänstresor 

Aktiviteter Analys 

Husdjur på färdtjänstresor Uppdraget har utretts av Serviceresor och presentation av 
uppdraget inkl tänkbara lösningar har skett till nämnden. 
Utredningen inklusive underlag går vidare i 
budgetprocessen. 

Uppdrag: Förbättra Trygghet, Restid och Lyhördhet och därigenom få nöjdare kunder 
inom allmänna trafiken. 

Aktiviteter Analys 

Identifiera aktiviteter för att förbättra 
Trygghet, Restid och Lyhördhet 

Djupare analyser och följdfrågor har gjorts för de olika 
mätetalen. Aktiviteter tas fram i samband med pågående 
arbete med att ta fram affärsplaner för resp. trafikavtal. 

Uppdrag: Förbättra Trygghet och därigenom nöjdare kunder inom Serviceresor. 

Aktiviteter Analys 

Identifiera aktiviteter för att förbättra Trygghet 
inom Serviceresor 

Vi har konstaterat att förbättringar kan behövas kring hur 
kunden bemöts under resan och vi vet att föraren har stor 
påverkan på kundens upplevda trygghet enligt 
kundbarometern. 
Knappt hälften av förarna talar om vart resan går och en 
fjärdedel av förarna presenterar sig för kunden. 
Under våren har dessa frågor inklusive resultat varit en 
punkt som uppmärksammats på samtliga avtalsmöten med 
trafikföretagen inom Serviceresor. 
Arbetet fortsätter med att identifiera fler punkter kring 
trygghet. 
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Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Förändring
 % 2022-

2021 

Förändring
 % 2022-

2019 

Antal resor- buss och 
tågtrafik 

4 969 3 077 6 221 7 882 +61,4% -36,9% 

Andel regelbundna 
resenärer (% av länets 
invånare) 

19 % 15 % 22 % 24 % +26,7% -20,8% 

Antal serviceresor 220 178 199 248 +23,6% -11,3% 

- Varav färdtjänstresor 180 137 163 204 +31% -11,7% 

- Varav sjukresor 40 41 36 44 -2,4% -9,1% 

En uppgång av antalet resor både på buss- och tåg samt inom färdtjänst syns i statistiken. 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla och förbättra våra 
verksamhetssystem. 

Arbete med verksamhetssystemen pågår i samarbete med 
angränsande län, leverantörer och ITC. 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Uppdrag: Fortsätta med upphandlings och leveransprojekt av nya tågfordon samt 
bidra till arbetet med ny tågdepå 

Aktiviteter Analys 

Slutföra spårfordonsupphandling Upphandling klar och tillverkning av fordon pågår. 

Uppdrag: Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll inom Krösatågen 

Aktiviteter Analys 

Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll 
inom Krösatågen 

Nytt avtal och ny operatör för drift och underhåll av 
Krösatågen i december 2021. 

Uppdrag: Uppstart av nya avtal inom Serviceresor 

Aktiviteter Analys 

Uppstart av nya avtal inom Serviceresor Uppstart av Serviceresor 2022 har skett med tre 
trafikföretag. Upphandlingen är överprövad och med två av 
trafikföretagen har avtal inte kunnat tecknas än. Båda 

212



Länstrafiken, Delårsrapport 1 10(18) 
 

 

Aktiviteter Analys 

trafikföretagen säger att de klarar trafikstart med ett par 
månaders framförhållning. 

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal 
påstigande/mil 

9,2 5,5 
 

Resultatet för påstigande per mil når inte målet vilket beror 
på att resandet är lägre än före pandemin samt att 
valideringarna (stämplingarna) är lägre än själva resandet. 
Statistiken baseras på valideringar och vi vet att många inte 
validerar sina biljetter idag. 

 Antal resor ska 
öka jfm föregående 
år 

Öka jfm 
2021   0 

65 % 
 

Statistiken inkluderar skolresor både i årets och föregående 
års utfall. Resandet har ökat stadigt sedan årets början och 
det är troligt att resandet är ännu högre än vad antalet 
valideringar i statistiken visar. Det pågår arbete med 
intrimning av kundräkningssystem ombord på bussarna 
vilket på ett bättre sätt kommer visa antalet faktiska resor. 
  

Uppdrag: Att genomlysa resandemönster och ekonomiska effekter på kort och lång 
sikt utifrån pandemin under 2022 som ska utgöra underlag inför budget 2023 och 
översyn av Trafikförsörjningsprogram. 

Aktiviteter Analys 

Utreda effekter utifrån pandemin Aktiviteten är inte påbörjad än, det är något för tidigt för att 
fullt ut se effekter av pandemin och effekten av att mer 
arbete sker hemifrån än tidigare. 

Uppdrag: En utvärdering av stadstrafiken i Värnamo och Nässjö görs innan uppstart 
av ny stadstrafik i Tranås. 

Aktiviteter Analys 

Utvärdering av stadstrafiken i Värnamo och 
Nässjö innan uppstart av stadstrafik i Tranås 

En utvärdering är framtagen och presenterad. Utvärderingen 
visar på behov av utveckling av trafiken i båda städerna. 

Uppdrag: Fortsatt dialog med Halland sker för fortsatt drift av Krösatåg mellan 
Värnamo – Halmstad. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta dialogen med Halland om 
Krösatågstrafiken till Halmstad 

En löpande dialog kring Krösatågstrafiken förs med 
Hallandstrafiken och vi väntar på deras besked om 
fortsättningen. 
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Uppdrag: Under 2022 slutförs en utredning för en bussförbindelse Eksjö – Värnamo 
– Sävsjö 

Aktiviteter Analys 

Slutföra utredning om bussförbindelse Eksjö-
Värnamo-Sävsjö 

Arbetet är påbörjat med förslag på trafikeringslösning 
tillsammans med en kostnadsbeskrivning. 

Uppdrag: En långsiktig tågplan tas fram för Jönköpings län. Tågplanen ska innehålla 
en strategi för hur den regionala tågtrafiken ska utvecklas på sikt och skapa 
robusthet i järnvägssystemet. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en tågplan för Jönköpings län Avstämningar har löpande gjorts i den politiska 
referensgruppen under våren och målsättningen är att 
tågstrategin ska komma upp för beslut innan halvårsskiftet. 

Framgångsfaktorer: Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Trygghet 
resenär 

70% 62 % 
 

Resultatet för trygghet har sjunkit sedan årsskiftet och är 
fyra procentenheter lägre än landets genomsnitt. Resultatet 
för trygghet har försämrats under pandemin, 2019 var 
resultatet 71%. Att hitta åtgärder för att förbättra tryggheten 
är ett fokusområde i verksamhetsplanen 2022. 
Undersökningar bland resenärer visar att det är oron för att 
inte komma fram i tid som är den största anledningen till 
otrygghet. 
  

VO Genomförda 
fordonskontroller 

100% 64 % 
 

Under första tertialet har 177 av 277 fordon kontrollerats. 
Målet är att samtliga fordon ska kontrolleras 1 gång/år och 
kontrollfrekvensen är i fas. 
Drygt 30 procent av kontrollerna ger någon anmärkning, 
oftast på städning eller plåtskador. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

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 

Identifiera ej värdeskapande arbetssätt eller 
arbetsuppgifter 

Det pågår ett flertal olika förändringar av arbetssätt genom 
nya digitala lösningar. 

Strategiska mål: Kundanpassad organisation 

Framgångsfaktorer: Ständiga förbättringar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Lyhördhet 36% 35 % 
 

Resultatet för lyhördhet har ökat med fyra procentenheter 
sedan årsskiftet men når inte målsättningen. Det är dock 
högre än landets genomsnitt på 34 procent. Att förbättra 
lyhördhet är ett fokusområde i verksamhetsplanen 2022. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med framtagen 
Kompetensförsörjningsplan. 

En revidering av kompetensförsörjningsplanen är påbörjad. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med lönebildning Vi jobbar med lönebildning i samband löneöversynen och 
strävar efter att ha konkurrenskraftiga löner i jämförelse med 
angränsande län och kollektivtrafikbranschen. 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Andel 

heltidsanställda 

87 % 95 % 
 

Det är en hög andel heltidsanställda och målet nås. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med chefskapet. Cheferna i ledningsgruppen har arbetet med tillitsbaserat 
ledarskap. Övriga chefer kommer att involveras i arbetet. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Tillse att alla chefer börjar arbeta i SAM-
verktyget i Stratsys 

Utbildning är genomförd och verktyget används i 
verksamheten. 
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Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Personalhälsa 

- sjukfrånvaro 

2,7 % 3,7 % 
 

Sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år. Det är den 
korta sjukfrånvaron som ökat och den ökar framförallt för 
de yngre medarbetarna. Sjukfrånvaron är högre för kvinnor 
än för män. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

Information om Regionens policies och 
riktlinjer ska ske på APT. 

Information och diskussion om aktiva åtgärder för lika 
rättigheter och möjligheter görs i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Information om Regionens policies och 
riktlinjer ska ske på APT. 

Frågan om kränkande särbehandling tas upp bl.a. i 
arbetsmiljöronder och på APT. 
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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 

0 tkr -61 063 tkr 
 

Budgetavvikelsen är negativ med ca 61 mnkr tom april 
månad. 
Biljettintäkterna är fortsatt lägre än före pandemin och 
avviker ca 32 mnkr mot budget inkl hänsyn till skuld till 
resenär för förköpta biljetter. Försäljningen och intäkterna 
har dock ökat sedan årets början och når i april ca 87 
procent av budgeterad nivå. 
På kostnadssidan är det fortsatt negativa avvikelser. 
Kostnaderna för köpt verksamhet (framförallt ersättningar 
till trafikföretag) är ca 10,3 procent högre än föregående år 
för samma period vilket beror pga prisutvecklingen på 
bränsle/energi och tom april rör det sig om ca 15 mnkr som 
index avviker mot budgeterade prisökningar i den allmänna 
kollektivtrafiken. Vidare har det varit många inställda 
tågavgångar inom Krösatågen vilket lett till ökade 
kostnader för ersättningsbussar, ca 8 mnkr jan-april. 
Inom Serviceresor är avvikelsen ca 9 mnkr där ca 3 mnkr 
beror på efterreglering av miljöersättning avseende 2021, 
ca 4 mnkr beror på indexreglering samt övrigt på 
ensamåkning och glesare i fordonen i början på året. 
Budgetkompensation kommer ske för särskilda Covid-
transporter vilket tagits hänsyn till i bokslutet. 

 Prognos  -90 575 tkr 
 

Det prognostiseras med ett underskott för helåret mot 
budget på 90,6 mnkr. 
Det prognostiseras med fortsatt lägre biljettintäkter än 
budgeterat (totalt -42 mnkr exkl statsbidrag). I prognosen 
räknas med ett statsbidrag som motsvarar en tredjedel av 
2021 års nivå, ca 15 mnkr. Intäkterna prognostiseras öka till 
att nå 90 procent av budget maj-juli och 95 procent från 
aug-dec. 
Kostnaderna inom Regionbusstrafiken kommer överskrida 
budget pga det höga kostnadsläget för drivmedel. Inom 
stadstrafiken i Jönköping är det elindex som är högre än 
budgeterat. För Serviceresor beräknas underskott på ca 16 
mnkr där ungefär hälften beror på högt index och övrigt pga 
miljöersättning, ensamåkning och ett ökat resande. Det 
beräknas bli högre kostnader för tågunderhåll i år då det är 
omfattande eftersläpande underhåll som behöver göras. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans För att få en ekonomi i balans behöver biljettintäkterna öka. 
Ett program för återstart av resandet i kollektivtrafiken har 
tagits fram som innehåller bl.a. kampanjerbjudanden och 
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Aktiviteter Analys 

marknadsföringsinsatser. Prognosen är att budget för 
biljettintäkterna är i balans till ingången av 2023. 
Om kostnaderna ska minskas pga budgetunderskott som inte 
beror på biljettintäkter utan den höga kostnadsutvecklingen 
på bränsle/el, innebär det att minska trafikutbudet. Det 
skulle tex innebära att ett tjugo-tal linjer skulle tas bort ur 
utbudet vid en reducering av de regionbusslinjer med lägst 
kostnadstäckning, vilket i sig motsvarar ca 28 procent av 
alla linjer i regionbusstrafiken. För stadstrafiken i Jönköping 
skulle motsvarande minskning innebära 5-6 linjer eller ca 25 
procent av linjeutbudet. 
Mindre justeringar i trafikutbud går att göra med kortare 
varsel men vid större justeringar krävs längre 
framförhållning, minst 6 månader från beslut till 
genomförande. Före ett beslut om eventuella nerdragningar 
krävs även ett mer omfattande analysarbete och samverkan 
med berörda kommuner. 
Hänsyn behöver tas till underskottet i budgetprocessen inför 
2023. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
24,88 
kr/km 

25,16 
kr/km 

 

Samåkningen i fordonen har ökat efter pandemin vilket ger 
effekt på kostnaden/resenärkm. Indexuppräkning i mars 
medför dock att målet inte nås. 
  

 
Skattesubventionsgr
ad - allmän trafik 

60 % 73 % 
 

Skattesubventionsgraden har ökat dels pga att intäkterna är 
lägre än före pandemin men också för att kostnaderna ökat 
pga indexuppräkningar. 

 Andel resenärer 
med giltig biljett 

95 % 93 % 
 

Andelen resenärer med giltig biljett under det första 
kvartalet uppgår till 93 enligt statistik från 
biljettkontrollverksamheten. Av 20 700 kontroller hade 1 
521 ogiltig biljett och tilläggsavgift utfärdades vilket 
innebär att ca 7 procent hade ogiltig biljett. Under 2021 var 
motsvarande siffra 5 procent, men då gjordes inga 
kontroller under det tredje kvartalet pga problem med 
biljettsystemet. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska 
och transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag: År 2025 ska bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 procent 
förnybara drivmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel förnybart 
drivmedel 
Regionbuss 

100 %  
 

Regionbusstrafiken ska köra på 100 % förnybara drivmedel 
enligt trafikavtalet. Resultatet för 2021 visar att kravet och 
målet är uppfyllt. Drivmedelsfördelningen för 2021 var:  
38,6% HVO,  15,0% RME,  46,1% Biogas och  0,3% fossil 
diesel. 
  

 Andel förnybart 
drivmedel 
Stadstrafik 

100 %  
 

Målet på 90% förnybara drivmedel i trafiken är uppnått. 
Första halvåret kunde inte 100% biogas levereras därav en 
del inblandning av naturgas. 
För 2021 var drivmedelsfördelningen 47,1% biogas, 17,8% 
RME, 28,2% förnybar el samt 6,9% naturgas. 

 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning miljökrav i Regionbusstrafiken. Revisioner följer planen. 

Uppföljning miljökrav Stadsbusstrafiken i 
Jönköping. 

Revisioner följer planen. 

Uppdrag: År 2025 ska eltåg drivas med 100 procent förnybar el, dieseltåg drivas med 
den andel förnybara drivmedel som är godkänt, dock minst 20 procent förnybara 
drivmedel. 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning miljökrav Tågtrafiken. Revisioner följer planen. 

Uppdrag: År 2025 ska fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent 
förnybara drivmedel. 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning miljökrav Serviceresetrafiken. Revisioner följer planen. 

Uppdrag: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med 
minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019 

Aktiviteter Analys 

Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 70 
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt 

Andel biogas som använts i de poolbilar 
verksamhetsområdet förfogar över är 92 % efter första 
tertialet, vilket är lägre än föregående år. 
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Aktiviteter Analys 

drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt 
drivmedel. 

  

Erbjuda företagslösning för köp av biljetter 
som passar både regelbundna resenärer och 
sällanresenärer. 

En betallösning är på plats, tester pågår och beräknar kunna 
lansera företagslösning innan sommaren. Avtal om 
utveckling av företagsportal med leverantör skrivet och 
utveckling pågår. Beräknas kunna lansera innan årsskiftet. 

Förlänga busslinjen mellan Jönköping och 
Värnamo så att den även inkluderar hållplatser 
vid Länssjukhuset Ryhov och Värnamo 
sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje 
utreds möjligheten att etablera busslinje 
mellan Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo 
sjukhus. 

Busslinje 500 är förlängd mellan Ryhov och Värnamo 
sjukhus. En utredning om eventuell busslinje mellan Eksjö 
sjukhus och Värnamo sjukhus ska göras enligt uppdrag i 
verksamhetsplan 2022. 

Uppdrag: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ 
för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med 
30 procent under programperioden, jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder 
med kollektivtrafik. 

Ett upplägg diskuteras med Personalavdelningen och den 
kortsiktiga lösningen ser ut att bli att anställda får köpa 
biljett och sedan lämna in kvittot till lön. Rabatten är 20% 
(som ska förmånsbeskattas). Alla anställda ska ha möjlighet 
att köpa biljetter under 6 månader. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan 
från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Främja användning av förbrukningsmaterial 
som går att materialåtervinna och består av 
återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. 
minska användningen av engångsprodukter 
och när engångsprodukter måste användas; 
Välj produkter som rekommenderas från 
miljösynpunkt. 

En genomgång har gjorts och engångsmaterial kommer inte 
köpas in framöver. 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, 
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. 
Nettobudgeten för 2022 är cirka 505 miljoner kronor och verksamheten har cirka 480 faktiska 
årsarbetare. Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion arbetar regionövergripande med 
uppdrag och aktiviteter inom huvudområdena regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra 
liv i en attraktiv region. En väl fungerande verksamhet som ständigt förbättras och förnyas med 
utgångspunkt i invånarnas behov är verktyget. 

Regionledningskontorets arbete har under början av 2022 fortsatt varit inriktat på de behov av ledning 
och insatser som coronapandemin fört med sig men har alltmer kunnat lämna detta fokus. Det innebär 
att arbetet med uppdrag i budget har kunnat återupptas på ett annat sätt. Detta återspeglas i de 
kommentarer som finns i rapporten avseende systemmätetal och uppdrag inom alla de områden som 
regionledningskontoret verkar. 

Det viktiga arbetet med chefs- och ledarskap genom Nätverk för engagerat ledarskap och våra 
chefsprogram pågår och har under första tertialet kunnat genomföras med fysiska träffar där så är 
lämpligast. Arbetet med att tydliggöra och teckna ner den lednings- och ledarskapsidé som Region 
Jönköpings län grundat arbetet på sedan 1990-talet har även blivit synligt i de grundunderlag för 
budget 2023 som regionledningskontoret lämnat till partierna i april 2022. 

Arbetet med ett medarbetarlöfte pågår fortsatt. Under våren har ytterligare undersökningar och 
kartläggning av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats genomförts. 

Inom regionledningskontoret gjordes tillsammans med regionfastigheter och en extern aktör under 
hösten 2021 ett arbete för att utveckla våra arbetssätt och användningen av lokaler och arbetsplatser. 
Under våren har halva Regionens hus varit evakuerat och vi har på ett naturligt sätt fått träna oss i att 
vara flexibla vad gäller arbetsplats. För de medarbetare som har behövt en stadig plats har detta 
möjliggjorts. 

Inom regionledningskontoret har sjukfrånvaron ökat från en låg nivå till 2,9 procent. Resultatet tom 
april  är +12 miljoner kronor och prognosen visar på en positiv budgetavvikelse på 27,3 miljoner 
kronor. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-04-30 Andel 2021-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

4 67 % 3 60 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

  1 20 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

2 33 % 1 20 % 

Antal mätetal som 
mäts 

6  5  

Måluppfyllelse nås för andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den utförd, andel 
heltidsanställda  samt för ekonomi i balans och prognos. För mätetalet täckningsgrad för den 
uppsökande verksamhet och sjukfrånvaro nås inte måluppfyllelse. 

 

 denna figur finns i rapporten för att visa vilka aktiviteter som stödjer Planen för framtidens hälso- 
och sjukvård 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag: Utveckla den personcentrerade vården 

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 
hanteras sin sjukdom. 

Uppdrag: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i 
vården. 

Det genomförs 4 samtalsgrupper/termin för medarbetare. 
Fördelat på 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Eksjö och 1 
grupp i Värnamo. Omkring 30 medarbetare deltar varje 
termin, vilket bedöms täcka det nuvarande behovet. Övrigt 
som pågår är arbete med webbsidan, forskningen i form av 
intervjuer med deltagare i samtalsgrupper beräknas vara 
klart till sommaren, hälsocoacher på länets 13 hälsocenter är 
intresserade att få mer kunskap om ämnet. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten 

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 har en förstärkning av vårdpengen 
genomförts, som är riktat till de psykosociala teamen. 

Uppdrag: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården 

Aktiviteter Analys 

Planering och uppföljning av den uppskjutna 
vården. 

Under coronapandemin som pågått i mer än två år, har 
antalet väntande till operation ökat. Det är i april cirka 800 
fler än april 2019. En viss ökning av antalet genomförda 
operationer kan ses, men är ändå relativt mycket kvar för att 
nå ner till antalet före pandemin. Antalet covid-19 sjuka har 
varit fortsatt hög under första tertialet 2022, däremot har 
belastningen på IVA varit lägre än tidigare vågor och kan 
möjligen vara orsaken till att något fler operationer 
genomförts. 
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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 Två digitala föreläsningar har genomförts med sammanlagt 
ca 130 personer. En grupp AT-läkare har påbörjat sin hbtqi-
diplomering och en grupp har avslutat sin hbtqi-
diplomering. Tre verksamheter har blivit omdiplomerade. 
Två verksamheter har genomgått hbtqi-diplomering (varav 
en genomfördes digitalt). Tre verksamheter med sammanlagt 
nio grupper har genomgått första tillfället av hbtqi-
diplomering. 

Uppdrag: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

 Förstärka resurserna för 
hälsokommunikatörer. Upplys om hälso- och 
sjukvården på olika språk. 

Under våren 2022 har Hälsokommunikatörerna fått 
utbildning om att söka vård digitalt och från 
Patientnämnden, utifrån detta har Hälsoskolan utvecklats. 
Andra områden som utvecklats är till exempel 
diabetesskolan som startades upp i april på två vårdcentraler. 
Diabetesskolorna är på arabiska och somaliska. 
Hälsoskolan har fortsatt att arbeta på olika arenor i länet som 
gymnasieskola, språkcafé,  arbetsmarknadsavdelningar, 
allaktivitetshus, sociala företag i olika kommuner. En 
enkätuppföljning har genomförts och kommer att  
analyseras. 
Föreläsningar om levnadsvanor, stress och oro, 
vaccineringar har givits till äldre utrikesfödda invånare på 
språkcafé och må bra i naturen. 
Hälsokommunikatörerna har även arbetat aktivt avseende 
vaccination tillsammans med olika vårdcentraler. 

 Fortsatt samverkan och samarbete 
tillsammans med kommuner. 

Under våren 2022 har ett antal aktiviteter genomförts 
• pappagrupper för tigrinjatalande och 

somalisktalande pappor.  
• vägledande samspel, föräldraskapsstöd för 

somalisktalande mammor och för farsitalande 
mammor   

• föräldraskapsstöd genom hälsoskolan i Anderstorp, 
Tranås, Vaggeryd, Nässjö, Mullsjö  och Jönköping.  

• nya kontakter har etablerats med Jobcenter, Tranås 
Hälsocenter, Värnamo Hälsocenter och Origo 
Resurs.  

• En film om att öka barns närvaro i förskolan och 
öka Språk lust har gjorts. Film finns nu på svenska, 
arabiska, tigrinja, dari och somaliska.  

• En film har gjorts om Ungdomsmottagningen på 
somaliska, arabiska, tigrinja och dari och svenska.  

 Sprida konceptet med hälsoguider i länet. Syftet med Hälsoguider är att minska ojämlik hälsa och 
utanförskap i socioekonomiskt utsatta områden. 
Hälsoguidernas insats är även en viktig del av Agenda 2030, 
speciellt gällande mål 3, 10 och 16. 
Från januari 2020 till juni 2022 pågår ett pilotprojekt i 
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Aktiviteter Analys 

samarbete med Jönköpings kommun. Resultatet av detta har 
lett till beslutet att konceptet med hälsoguider ska spridas 
vidare till länets övriga kommuner. 
I Jönköpings kommun finns nu 50 hälsoguider, varav 20 har 
fått en vidare utbildning utöver grundutbildningen. 
Grundutbildningen på 12 timmar handlar om goda 
levnadsvanor, svensk hälso-och sjukvård och egenvård. 
Vidareutbildningen ger ytterligare 30 timmar med kunskap 
om socialtjänstens olika avdelningar, våld i nära relationer, 
psykisk ohälsa, kulturskillnader och vissa hälsofrågor. 
40 procent av möjliga rapporter visar att hälsoguiderna har 
haft samtal med 3 500 invånare i socialt utsatta områden 
under en period på 18 månader. Det finns ett mörkertal 
representerat av ej inlämnade rapporter. Hälsoguider som 
har gått extrautbildning har även genomfört arvoderade 
uppdrag som t.ex. vaccininformation och studiecirklar. 
För närvarande pågår en utvärdering inför slutrapportering 
av pilotprojektet.

 

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. Ett stort antal aktiviteter pågår inom området. 
• Psykisk hälsa metoder. Exempelvis: Dansa utan 

krav! I Jönköpings kommun pågår samtal om att 
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Aktiviteter Analys 

hitta en långsiktig och hållbar lösning. Insatsen har 
uppmärksammat på både SVT lokala nyheter samt 
på P4 Jönköping under mars 2022.  

• Normbreddande arbete. Exempelvis: Hbtqi 
diplomering av olika verksamheter. Region 
Jönköpings län erbjuder, tillsammans med 
länsstyrelsen, stöd för implementering i Mentorer i 
våldsprevention MVP och Agera tillsammans. 
Marknadsföring pågår och en första utbildning i 
Agera tillsammans är inbokad.  

• Föräldraskapsstöd. Alla familjecentraler får tillfälle 
att visa upp resultat från genomförda 
förbättringsarbeten. I april erbjuds en 
vidareutbildning COPE tonår för dem vilka gått 
grundutbildningen. Flertal av de som utbildade sig i 
november är anmälda till vidareutbildningen. 

• Målgruppsinvolvering. Exempelvis Folkhälsoenkät 
Ung och kultur (FUnK) och More to life-
samtalscafé 

• Fysisk aktivitet på recept. Det pågår ett arbete inom 
barn- och ungdomsverksamheterna inom Region 
Jönköpings län med att utveckla FaR processen.  

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 enligt plan. 

Uppdrag: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Aktiviteter Analys 

 Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans 
med kommunerna. 

Arbetet i Bästa platsen att växa upp, leva och bo på 
fortsätter. Arbetet sker i samverkan mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna. 

 Antal kommuner som deltar i samverkan 
kring förbättringsarbetet barn och unga 

För närvarande deltar åtta team i Bästa platsen att leva på! 
Fyra team från Jönköping,  Vetlanda, Gnosjö och  Värnamo 
deltar med ett team vardera. Aneby kommun är i uppstart av 
ett arbete. Således deltar fem kommuner i 
förbättringsarbeten kring barn och unga. 

Uppdrag: Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Påbörja utvecklingsarbete kring 
föräldraskapsstöd för länets familjecentraler 

Under våren 2022 har vägledningarna för varje föräldraträff 
i grupp slutförts av arbetsgrupperna. De ligger ute på remiss 
i olika nätverk och i maj avslutas remissrundorna. Arbete 
med att ge materialet en lay-out och ta fram en 
"verktygslåda" vilket är det praktiska verktyget varje 
familjecentral kommer att arbeta med pågår. 
En kortfilm som illustrerar olika amningspositioner håller på 
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Aktiviteter Analys 

att spelas in med personal från en familjecentral. 

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 Arbete pågår för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet. 
Flera olika insatser och aktiviteter för seniorer har startats 
upp och visas i Seniorportalen, som spridits i länet. Seniora 
existentiella samtalsledare har utbildats. Samtalsgrupper har 
genomförts under våren 2022. Även pensionärsföreningarna 
har startat ett projekt för att motverka ofrivillig ensamhet 
hos seniorer i länet. De har uppsökande verksamhet hos sina 
medlemmar. 

Levnadsvanor för äldre Insatser för äldre utrikesfödda, är exempelvis Hälsoskolan 
som genomförts på Kungsporten på ett språkcafé Ord och 
Fika. Hälsoinformation och Covid -19 vaccinering, 
levnadsvanor och fysisk aktivitet på recept, egenvård och 
patientkontrakt, stress och oro kopplat till suicidprevention 
är andra aktiviteter som genomförts. Under våren har också 
en grupp haft, Hälsoskolan på Öxnegården, Må bra i 
naturen. Aktiviteten börjar med promenad därefter 
föreläsningar om egenvård och patientkontrakt, 
levnadsvanor och fysisk aktivitet på recept, stress och oro 
samt vaccination. Hälsoskola har även bedrivits i 
Skillingaryd och i Tranås med äldre deltagare. 
 
Förarbete pågår inom alkohol och äldre och en arbetsgrupp 
har bildats med Länsstyrelsen, kommunalutveckling, hela 
människan samt IOGT-NTO för att planera insatser inom 
området. 
Seniorer fortsätt erbjudas i mån av plats i Kulturunderstödd 
rehabilitering (KUR) för att motverka isolering och 
depression. 

Uppdrag: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta införandet av patientkontrakt och 
fast vårdkontakt 

Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan. 
Samtliga verksamheter arbetar med införandet, men det 
finns en variation i hur långt man kommit. Dokumenterade 
överenskommelse ökar och siffran är nu drygt 20 000. Det är 
även en viss ökning i ett urval av kroniska sjukdomar. En 
utveckling av dokumentationsmallar i journalen har gjorts 
och lanseras i slutet av månaden. 
När det gäller fasta kontakter har ytterligare arbete gjorts 
och det är en ökning av fast vårdkontakt. När det gäller fast 
läkarkontakt pågår ett arbete med att finna lösning kring hur 
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Aktiviteter Analys 

detta kan registreras. 
Kommunikation till invånare har också utvecklats dels 
genom att information finns nu tillgänglig på 1177 samt 
foldrar för väntrum har tagits fram. Nätverk med 
patientorganisationer och invånare har pågått med fokus på 
spridning av patientkontrakt. Inom arbetet med de 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen arbetas 
nu patientkontraktet in systematiskt. 
Stödmaterial för införandet finns paketerat som digitalt stöd 
och även personlig coaching finns att få om man önskar stöd 
i arbetet. Ett nytt delprojekt patientens kunskapsstöd har 
startat, inom ramen för patientkontrakt med medel från 
Sveriges kommuner och regioner. 

 Fortsatt utökning av läkarstödet i 
kommunerna. 

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena 
och den kommunala hemsjukvården har genomförts under 
hösten 2021 för att samordnads med utvecklingen av nära 
vård i samverkan med länets kommuner. Avtalet  har 
fastställas i REKO i februari 2022. 

 Trygg och säker vård och omsorg i 
hemmet. 

Nya lokala avtal angående läkaruppdrag och medicinsk 
samverkan mellan vårdcentraler och kommuner håller på att 
tecknas. Ny överenskommelse med länets kommuner om 
gemensamma arbetssätt för de mest sjuka, sköra med behov 
av insatser i hemmet är beslutad och ska spridas. Här 
inkluderas även arbete med fast läkarkontakt och fats 
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: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Täckningsgrad 

för den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömnin
gar) 

35 % 18% 
 

Av de som önskat få munhälsobedömning utförd (3 573) 
har 18 procent fått det (644) jämfört med målet 35% för 
första tertialet. 2021 hade 4% fått en munhälsobedömning 
vid tertial 1 och 2020 var motsvarande siffra 28%. 
Folktandvården har under 2021 anställt 2 tandhygienister 
för arbete med prevention på äldreboenden. Syftet med 
tandhygienister i preventionsarbete är att uppnå en bättre 
tandhälsa på länets äldreboenden. Detta ska också öka 
andelen patienter som får vård utförd och har nödvändig 
tandvård. 
Under perioden 17/1-28/2 har man haft besöksförbud på 
boenden pga. pandemin. Detta är orsaken till att målet på 
35% inte nås. Fr.o.m. mars är Folktandvården igång fullt ut. 
Man har varit tvungna att omfördela resurserna så att de 
tandhygienister som arbetar med prevention nu arbetar med 
munhälsobedömningar. Trots sex veckors besöksförbud på 
boenden bedömer Folktandvården målet på 90% kommer 
nås innan årsskiftet. Under besöksförbudet så har man haft 
digitala munvårdsutbildningar vilket underlättar arbetet med 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

munvårdsutbildningar. 

 
 Andel 

berättigade till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd 

27 % 31 % 
 

De personer som är berättigade till uppsökande tandvård 
har rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som gäller 
inom hälso- och sjukvård. Under 2020-2022 har pandemin 
drabbat även tandvården. Tandvården har, under långa 
perioder, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt 
boende och man har blivit rekommenderad att endast 
behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård 
inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den 
uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård 
av förklarliga skäl är avvikande. 
Under första tertialet har 31% (1658 av 5436) fått 
nödvändig tandvård utförd. Män 31% (734 av 2343), 
kvinnor 30% (924 av 3093). Målet nås således för det första 
tertialet. 

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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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. Arbete kvarstår med att bredda 
användningen till fler medarbetare och säkerställa 
arbetssätten. 
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 i samverkan med Region 
Kalmar och ytterligare några regioner i kundgrupp Cosmic 
pågår. 

 Införa första linjens digitala vård 
- automatiserad anamnes och triagering. 

Förberedelsearbete pågår för införande 1177 Direkt (den 
nationell plattform för första linjens digitala vård). 
Vägvalfrågor diskuteras i Region Jönköpings län och 
tillsammans i sydöstra sjukvårdsregionen. Upphandlingen av 
den nationella lösningen via Inera är överklagat och 
fortfarande finns inget beslut om fortsättningen. 

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 och presenterad för 
programstyrgruppen för Ehälsa. 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 våra verksamheter utifrån verksamhetens behovs- 
och nyttoanalys. Hantering sker i ordinarie process, med 
beredning, beslutsgång och prioritering i 
programstyrgrupps- och styrgruppsstrukturen. 

Uppdrag: Digifysisk vårdcentral 

Aktiviteter Analys 

Undersök möjligheterna för digifysisk 
vårdcentral 

Arbetet har försenats på grund av pandemin och är ännu inte 
påbörjat. 
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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 ska 
förverkliga de strategiska vägval som gjorts och säkerställa 
att Region Jönköpings län har angreppssätt och metoder som 
gör det möjligt att dra full nytta av och använda befintliga e-
hälsotjänster optimalt. Dialog med verksamhetsområden 
pågår inom flera utvecklingsområden. 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 utvecklingsprojekt pågår och planeras. Vecka 11 
genomfördes en uppgradering av Cosmic och då infördes 
även beställning och svar (BOS) för klinisk fysiologi och 
röntgen. En breddning av Cosmics mobila lösning (NOVA) 
planeras. Cosmics beslutsstöd CDS strokeprevention och 
taligenkänning har genomfört piloter och breddinförande 
påbörjats. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Arbeta enligt handlingsplanen för Jämlik hälsa Under 2021 har ett omfattande arbete pågått som inneburit 
workshops med aktuella aktörer för att revidera 
handlingsplanen för jämlik hälsa 2022-2023 vilken är knuten 
till strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län 2016-2025. Handlingsplan antogs i januari 
av nämnden för Folkhälsa och sjukvård och ett arbete har 
påbörjats inom de olika handlingsområdena för 
implementering och uppföljning. 

 Föra dialog och erbjuda systematiskt stöd 
till primärvård och specialistvård i 
levnadsvanearbetet. 

Ett helhetsgrepp kring att aktualisera och underlätta arbetet 
med levnadsvanor i vården har påbörjats. Under perioden 
har det pågått dialoger på olika nivåer kring omtag om 
levnadsvanearbetet. Det pågår ett arbete med att planera för 
implementering av nationellt vårdprogram levnadsvanor. 
Parallellt fortsätter arbetet med att förbättra 
dokumentationsrutinerna i Cosmic. 
Arbetet med att utveckla de digitala 
levandsvaneprogrammen i Stöd- och 
behandlingsplattformen har fortsatt, som stöd och 
komplement till vården för arbetet med levnadsvanor. 
Ett arbete med att utveckla en digital utbildning för 
förskrivare av fysisk aktivitet på recept pågår (uppdrag från 
RPO Hälsofrämjande). 
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Uppdrag: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt 
utsatta områden. 

I mars genomfördes en avstämningsträff med samtliga 
vårdcentraler. Vårdcentralerna har kommit olika långt och 
arbetar inom olika områden. 

 Fortsätta att arbeta målinriktat för att 
förbättra folkhälsan hos länets invånare. 

Folkhälsoutvecklarna som täcker upp alla länets kommuner 
jobbar aktivt med Hälsocenter, med att ge underlag för hur 
befolkningen mår. Hälsokommunikatörerna stödjer kommun 
och primärvård i olika uppdrag. 

 Fortsätta satsningen på att etablera 
hälsocenter i merparten av länets kommuner. 

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län 
satsar gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans 
med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en lokal 
samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell 
sektor. Samtliga 13 kommuner i länet deltar i samverkan att 
etablera Hälsocenter. I dagsläget finns 21 hälsocoacher. 
Lokal placering av hälsocenter varierar från kommun till 
kommun (ex. bad- och sporthallar, bibliotek, gym, 
föreningslokal). Utvärdering om fortsatt stöd i arbetet pågår 
och planeras vara klar i början av juni 2022. Riktlinjer för 
hänvisning från primärvård till hälsocenter är framtaget och 
spridits. 
En samverkansöverenskommelse mellan Region Jönköpings 
län och RF-SISU Småland beträffande Hälsocenter i 
Jönköpings län är framtagen och gäller mellan 2022-2024. 
Syftet är att stärka samarbetet mellan kommunernas 
Hälsocenter och föreningslivet i Jönköpings län. RF-SISU 
ska stödja Hälsocentersatsning med att involvera och stärka 
samverkan med det lokala idrottsföreningslivet. 

Uppdrag: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa 
och prevention (Meny till invånare). 

Utvecklingsarbetet som startade under 2021 i Sydöstra 
sjukvårdsregionen för att öka användningen och utveckla 
stöd och behandlingsprogram har fungerat bra och gett 
resultat. Arbetet har fortsatt även under 2022. Dialog om 
inriktning på arbete pågår. 

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

En ny digital plattform och en översyn av samtliga koncept 
för invånare (meny till invånare) pågår. Fortsatt arbete med 
breddning för fler diagnoser pågår samt fortsatt samarbete 
med Hälsocenter och Recovery college. 
 
I samband med fysiska föreläsningar på Hjärtats hus har 
även detta streamats. Fortsatt genomförda Lärcaféer och 
självhjälpsgrupper pågår enligt plan. 
Efter pandemin har Hjärtat hus öppnats upp under våren för 
att återigen ta emot besökare. Ett flertal aktiviteter har 
genomförts där MusikQafé varit ett populärt inslag. Fortsatt 
med gemensamma nätverksträffar för volontärer hjärtats 
hus, Levande biliotek och Peer. 
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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 rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan 
primärvård, kommun och specialiserad vård. 
Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under 
REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med 
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett 
med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers 
rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan. Under 
coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla 
rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer 
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen 
har även var i delaktig i att ta fram en uppföljning för 
personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården. 

Uppdrag: Rehabilitering  återgång till arbetet 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna inom området 
psykisk ohälsa 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett 
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst 
psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Det övergripande syftet 
med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera 
sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral 
samt frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet 
har resulterat i att man tagit fram enhetliga rutiner för 
sjukskrivningsprocessen. Rutinerna kommer att spridas till 
alla länets vårdcentraler. 

Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 

En forskningsstudie startades vid årsskiftet och pågår enligt 
plan. 

Ett arbetssätt inom området smärta med eller 
utan psykisk ohälsa tas fram 

Arbetet startade under 2021 med att bilda en referensgrupp, 
en arbetsgrupp inom läkemedel och en fokusgrupp med 
patienter. Ett smärtrehabiliteringsprogram för primärvården 
håller på att utvecklas. Utbildningsinsatser gällande psykisk 
status och smärtfysiologi för berörda professioner 
genomfördes hösten 2021. Även ACT-utbildning 
(Acceptance and Commitment Therapy) startade hösten 
2021 för några vårdcentraler. Under våren 2022 har 
utbildningsinsatser inom ACT skalats upp och erbjuds alla 
vårdcentraler. Intresset är stort. 

 Tillgång till rehabkoordinator Rehabkoordinator ska finnas tillgänglig vid behov oavsett 
vårdnivå. Samarbete pågår tillsammans med 
specialistvården angående rehabkoordinering. Höglandet 
prövar nya arbetssätt. 

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. 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger. Nu i normalt patientsäkerhetsarbete, med beredskap att 
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Aktiviteter Analys 

hantera specifika pandemirelaterade frågeställningar. En 
lokal samverkansgrupp patientsäkerhet är etablerad för att 
tydligare leda och koordinera arbetet, med anpassning till 
nationell handlingsplan för patientsäkerhet. 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. En ny nationell mall för patientsäkerhetsberättelse (PSB) har 
används som grund för rapportering i Stratsys. Arbetet med 
att sammanställa och förankra PSB på övergripande nivå i 
organisationen är klart. 

Genomför patientsäkerhetsronder Arbetssättet med patientsäkerhetsronder har utvärderats och 
justerats för att stärka det proaktiva patientsäkerhetsarbetet. 
Patientsäkerhetsronder i realtid (PiR) inom psykiatrin samt 
ambulans och akutklinikerna är genomförda och fler kliniker 
kan nu erbjudas detta. Patientsäkerhetsronder pågår enligt 
årshjul för patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av 
patientsäkerhetsarbetet kommer att genomföras till hösten 
enligt årshjul för patientsäkerhet. Planeringsarbete pågår. 

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 Arbete har påbörjats med att bemanna lokala 
sjukhusledningar. 

Uppdrag: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med kunskapsstyrning 
utifrån nationell och sjukvårdsregional modell. 

Handlingsplanen för etablering av länsgemensamma 
programområden och stödstrukturer för kunskapsstyrning 
har förtydligats som utgångspunkt för fortsatt arbete. Planen 
beskriver syfte och mål, sammanhang, prioriterade 
aktiviteter samt roller och ansvar i etableringen vilket har 
identifierats är viktiga delar där gemensam uppfattning är 
avgörande för att komma vidare i utvecklingen. 

 Följer den nationella utvecklingen av 
nationellt kliniskt kunskapsstöd och genomför 
lokala anpassningar vid behov. 

Bevakar utvecklingen av Nationella kliniska kunskapsstöd 
för en hel vårdkedja och deltar i dialog om utveckling av hur 
regionerna ska kunna hämta nationellt kunskapsinnehåll. 
Testar nytt API för driftsättning hösten 2022. Stödjer 
Faktagrupper som börjat flytta och revidera dokument 
utifrån rekommendationerna i Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd. Projekt för att flytta länsgemensamma 
vårdriktlinjer från intranät till webbplatsen Folkhälsa och 
sjukvård senast 31 december. Påbörjat arbete med generiska 
lösningar och gemensamma standarder för innehåll. Projekt 
för att flytta sjukvårdsregionala vårdriktlinjer till regionernas 
dokumenthanteringssystem senast 31 december. 
Utvecklingen integreras i införandet av länsgemensamma 
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Aktiviteter Analys 

programområden och implementering av vårdförlopp. 

Uppdrag: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med införandet av 
personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp. 

Införandet av personcentrerade och standardiserade 
vårdförlopp (PSVF) i Region Jönköpings län sker i 
samverkan mellan verksamheter, medicinska 
programgrupper, processgrupper och Faktagrupper. Under 
2022 samordnas arbetet med vårdförlopp med utvecklingen 
av länsgemensamma programområden 

Uppdrag: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av suicidprevention En tjänst som ska arbetat riktat kring suicidprevention är på 
gång att tillsättas. Tjänsten är en samrekrytering med 
Räddningstjänsten i Jönköpings kommun. 

Uppdrag: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla handlingsplanen för äldre och 
läkemedel 

Arbete med revidering av handlingsplanen Äldre och 
läkemedel planeras. Önskemål om läkemedelsgenomgångar 
är stort. Exempelvis planeras läkemedelsgenomgångar i 
Gnosjö kommun tillsammans med medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) samt läkare på Gnosjö vårdcentral. 
Även arbete inom Aneby kommun/vårdcentral planeras. 
Kommunikation av reviderad ”Läkemedelsbehandling av de 
mest sjuka och sköra äldre 2022-2023” sker till läkare inom 
primärvården samt att det planeras till vissa sjukhuskliniker 
och även MAS-gruppen. 

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. 

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 har varit något 
begränsat i denna yngre åldersgrupp. Initialt berodde detta 
sannolikt på att många var, eller hade nyligen varit, sjuka i 
covid-19 och därför avvaktade med vaccination och senare 
under våren när smittspridningen gick ner upplevdes 
möjligen inte vaccination som så angeläget. 
En andra påfyllnadsdos (dos 4) har under början av året 
erbjudits först från 80 år och senare från 65 års ålder och i 
dessa åldersgrupper har vaccinationsintresset varit stort. 
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Aktiviteter Analys 

Under tertial 1 har Smittskydd Vårdhygien tagit över rollen 
som vaccinsamordnare efter Jonas Almgren. Vi leder nu 
arbetet inom regionen och deltar även i flera expertgrupper 
på nationell nivå kring olika aspekter av covid-
vaccinationskampanjen. 
Smittskydd Vårdhygien har även tillfälligt fått ta över 
arbetet med att beställa vaccin till alla vårdcentraler. Detta 
gjordes tidigare av en särskild beställargrupp, som skapades 
under 2020, men denna är nu avvecklad. Vi letar nu efter en 
mer permanent lösning tillsammans med apoteket. 

Förstärkning av vårdhygiens arbete mot 
primärvården. 

Fortsatta nätverksträffar med vårdcentralernas 
hygienombud. Nätverksträffar är ett nytt koncept där 
Vårdhygien och hygienombuden diskuterar och reflekterar 
kring utmaningar och lösningar tillsammans. Deltagarna 
uppskattade att ta del av varandras erfarenheter och många 
upplevde att de fick många bra idéer från de andra 
hygienombuden. Träffarna planeras till fyra gånger per år 
efter önskemål från deltagare. 
Enkäter har skickats ut till vårdcentraler med syfte att 
undersöka vilka vårdhygieniska behov som finns i 
primärvården och vilka områden som är viktigast att 
förbättra, samt på vilka sätt man önskar få hjälp och 
stöttning. Enkäternas svar kommer delvis ligga till grund för 
framtida insatser och ett större förbättringsarbete. 
Råd har givits till Gislehälsan kring vårdhygieniska aspekter 
vid nybyggnation av vårdcentral. 
Samverkan med Bra liv med fokus på implementering av en 
vårdhygienisk egenkontroll på vårdcentraler och på längre 
sikt arbeta med vårdrelaterade infektioner på vårdcentraler. 
En nationell inventering och insamling har genomförts av 
andra Vårdhygien-enheters vårdhygieniska egenkontroller 
riktade mot primärvård. 

Förstärka mot smittskydd och 
infektionskliniken på grund av det ökade 
trycket under coronapandemin 

Resurser tillfört och rekrytering pågår. 

Utöka arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivning 

I början av året började antibiotikaronder utföras, i 
samarbete mellan infektionskliniken och mikrobiologen, på 
länets medicin-, geriatrik- och akutkliniker. En majoritet av 
givna råd innebär minskad antibiotikaförbrukning i form av 
byte till per oral behandling eller utsättning av behandling. 
Preliminär utvärdering har visat goda resultat med hög 
följsamhet till givna rekommendationer. 
Arbete med konceptet Antibiotikasmart klinik har 
presenterats på alla tre sjukhusen via daglig styrning. 
Implementering pågår på Infektionskliniken med hjälp av 
deras verksamhetsutvecklare. Med/ger i Eksjö är på gång att 
återuppta arbetet. 
Arbetet med Antibiotikasmarta vårdcentraler fortsätter och 
årets första vårdcentral har nu uppnått målen. 

Uppdrag: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Aktiviteter Analys 

Civilt försvar Arbetet utifrån uppdaterade överenskommelser mellan 
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Aktiviteter Analys 

Sverige Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Socialdepartementet pågår. Beredskapssamordnare med 
ansvar för regionövergripande kontinuitetsplanering och 
Risk och säkerhetsanalys (RSA) har anställts. Projektledare 
för området försörjningsberedskap har anställts.  
Övningsverksamheten ses över och utökas enligt 
överenskommelsen. 

Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm I samband med ökad planeringstakt pga det 
säkerhetspolitiska läget har kompetenshöjande 
insatser/information ingått i de föredrag som hålls av 
beredskapsteamet. Riktad information till chefer inom 
verksamhetsstöd och service vid uppstart av arbete inom 
försörjningsberedskap har genomförts. Olika 
ledningsgrupper har informerats. Länkar till 
webbutbildningar från andra myndigheter finns samlat på 
intranät som ger en kunskapshöjning i totalförsvar. 

Översyn av lagerhållning och lokaler Uppdraget med kartläggning och identifiering av viktiga 
områden som behöver prioriteras fortgår utifrån 
överenskommelsen gällande civilt försvar för hälso- och 
sjukvården. Utökat beredskapslager samt annan prioriterad 
lagerhållning skapas. 

Utbildning i kris- och katastroflägen. En större katastrofmedicinsk övning är planerad till den 23 
maj. Planeringen sker i samverkan med länets övriga 
aktörer. Andra utbildningsaktiviteter som genomförts är steg 
1 av mental förberedelse för pågående dödligt våld (PDV) 
för ambulanspersonal, kurs i operativ samverkan för 
blåljusaktörer. Instruktörsfakulteten för prehospital 
sjukvårdsledning har genomgått utbildning med fokus på 
ledning av masskadehändelser. 

Påbörja arbete med kontinuitetsplanering Arbete med kartläggning och kontinuitetsplanering har 
påbörjat för prioriterade verksamheter inom 
verksamhetsstöd och service, lagerhållning samt blod och 
läkemedelsverksamhet. 

Uppdrag: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP) 

Aktiviteter Analys 

Arbeta utifrån framtagen strategi för idéburen 
offentligt partnerskap 

Dialog med Origo pågår. Samverkan mellan Folkhälsa och 
Regional utveckling är startad för att jobba tillsammans med 
detta. 

Uppdrag: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Marknadsföra tjänsten SMS-livräddare Tjänsten införd. Marknadsföringsaktiviteter, samt 
uppföljning av tjänsten pågår. 
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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 årsplan och 
tidplan för ärendeberedning. Arbete görs kring revidering av 
befintliga överenskommelser och skapandet av nya. Den nya 
tidplanen för ärendeberedning har bidragit till transparens, 
tydlighet och en mer sammanhållen grupp. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan i Strategigrupp 
psykiatri och missbruk. 

En ny handlingsplan är under framtagande. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan i Strategigrupp äldre. 

God samverkan med kommunerna i strategigrupp Äldres 
olika områden och processer. Arbete utifrån "Bästa platsen 
att leva och åldras på" pågår som en del i Nära vård 
omställningen. Där ingår Trygg och säker vård och omsorg, 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. . 

Uppdrag: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Samverka med kommunerna kring 
ehälsofrågor 

Arbete pågår tillsammans med kommunerna i eHälsorådet. 
Aktuella frågor handlar om informationsöverföring, Link, 
AVK-flödet, införandet av Mittvaccin samt omställning till 
Nära vård med mera.  Arbete är under våren påbörjat med att 
uppdatera den gemensamma eHälsostrategin. 

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. 
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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 fortsätter 2022 är att utveckla 
våra samverkansformer inom ramen för vårt 
samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central 
samverkansgrupp (CSG) som i verksamhetsområdenas 
samverkansgrupper. Ett väl fungerande samverkansklimat 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: 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 

Arbete pågår med att kunna stänga det blå intranätet och 
fullt ut använda det röda intranätet from 1 jan 2023. 
Projektgrupp har involverat nyckelfunktioner i hela Region 
Jönköpings län med migreringsarbete. Samtidigt pågår 
arbete med att tydliggöra kommunikationskanaler och 
plattformar för samarbeten och dialog. 
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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. 
Sektionen som stödjer verksamheten att bättre ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter finns inom Folkhälsa och 
sjukvård. 
Inom området stödsystem är projektet kring 
organisationsinformation en viktig förutsättning även om det 
inte ger så synliga effekter. De två "lager" under det som är 
direkt synligt för användarna som appar och funktionaliteter 
i system är eftersatt, något vi delar med många 
organisationer inte minst övriga regioner. Här behöver 
kraftsamlas kommande år och arbetet med den så kallade 
tekniska skulden intensifieras. I övrigt sker utveckling vad 
gäller användandet av stödsystemen, att visa på effekter och 
hur detta leder oss att bli bäst i Sverige återstår. 

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. 
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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 

Aktiviteter Analys 

Skapa stödjande strukturer och processer. 
Skapa mötesplatser, nätverk och utvärdera 

Forskningsskola i Sydöstra sjukvårdsregionen relaterat till 
nära vård planeras. Särskilda medel för klinisk forskning 
kommer att avsättas för nära-vårdomställningen och 
utvärdering av sådant arbete. Koordinator finns som arbetar 
för att skapa mötesplatser och nätverk. 

Internationellt arbete Under våren har det internationella arbetet återupptagits 
inom såväl hälsoplattform och Brysselkontoret, Armenien, 
IHI som strategisk partner i ledarprogram och internationell 
kvalitetskonferens 

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 Inom regionledningskontoret pågår arbete på samtliga 
avdelningar. Framför allt handlar det om att förenkla och 
fasa ut administrativa processer. Några exempel på 
administrativa processer är automatisering av några 
bokföringsprocesser, förenkling av arbetet med 
delårsrapport och årsredovisning genom att nyttja IT-stödet 
bättre samt förenklad hantering vid utlämnande av 
handlingar. Ett annat exempel är att Futurum fasat ut 
studentbostäder som inte behövs vilket minskar arbete på 
flera håll i organisationen. 
  

Uppdrag: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheten i arbetet med KPS Arbetet har under våren utökats till att också omfatta fler 
områden. Verksamhetsutvecklare och coacher har utbildats 
för att stötta upp i arbetet. 

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 
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Aktiviteter Analys 

verksamhetsområdesledningar, kommer fokus fortsatt vara 
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 hösten 2021 har temat i Nätverk för engagerat 
ledarskap (NEL), där våra 550 chefer deltar i samtalsgrupper 
varit  ledningsstrategierna. Under 2022 fortsätter NEL:s 
teman att utgå från vara våra ledningsstrategier. 
Vi fortsätter med 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. 

Uppdrag: Erbjuda kompetensutveckling för Region Jönköpings län och kommuner i 
samverkan, praktisk träning och teoretisk bas. 

Aktiviteter Analys 

 Erbjuda utbildning till kommunen Utbildning har erbjudits kommunerna via Metodikum. 

Uppdrag: Ta fram ett koncept för en gemensam innovationsplattform och regelverk 
för en regional innovationsfond under 2022 

Aktiviteter Analys 

Innovationsplattform Under våren har underlag och förslag arbetats fram och 
föreläggs för politiskt beslut juni. 
Nätverksarbete med partners i regionen är etablerat och 
första initiativ till testbädd är på gång. 

Strategiska mål: Kunskap om effekter av regionala 
utvecklingsprojekt 

Framgångsfaktorer: Tillgång till verktyg och underlag för att genomföra 
analyser 

Uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering 
med fokus på projektverksamhetens effekter i länet på en aggregerad nivå. Region 
Jönköpings län skall utveckla analysarbetet 

Aktiviteter Analys 

Utveckla metoder och verktyg för analyser 
och utvärderingar. 

Arbetet med att utveckla metoder och verktyg för analyser 
pågår. En länsgemensam barometer kommer att tas fram 
under året. Nya verktyg för att i samverkan göra analyser 
eller scenarion prövas tillsammans med Länsstyrelsen. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Aktiviteter Analys 

 Läkarförsörjning Arbete pågår med att analysera bemannat nuläge vad gäller 
anställda läkare inom Region Jönköpings läns verksamheter. 
Kartläggningar har samlats in och en analys tagits fram för 
respektive verksamhet. 
Avstämningar med verksamhetschefer inom berörda 
verksamheter är i stort sett klara, de som kvarstår beräknas 
bli klara under maj. I avstämningen säkerställs att underlaget 
och analysen stämmer och fångat in tankar kring 
läkarförsörjningen. Resultat och analys presenteras i lokala 
vårdkompetensrådet och därefter i respektive ledningsgrupp. 
Projektgruppen kommer senare i höst att bjudas in och får en 
sammanfattande presentation på arbetet som är gjort, för att 
därefter jobba vidare med uppsatta mål och aktiviteter. 

Rekrytering till tandläkarutbildningen Avtal om kombinerade tjänster Jönköping University och 
Region Jönköpings län har tidigare utarbetas och tre 
kombinerade tjänster inrättades förra året kopplade till 
tandläkarprogrammet. Det pågår arbete att adjungera 
tandläkare till Jönköping University. Har dock gått 
långsammare än planerat. 

Uppdrag: Arbeta fram ett medarbetarlöfte 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av medarbetarlöfte Med stöd från en extern aktör har ett material tagits fram 
baserat på djupintervjuer med personer i ledningen, enkät till 
alla medarbetare och analys av leverantörens årliga 
undersökning av vad som är viktigt för potentiella 
medarbetare. 
Nu pågår workshops där de tre perspektiven vävs samman 
och där resultatet ska bli en beskrivning hur det är att jobba i 
Region Jönköpings län, det bästa med oss som arbetsgivare 
och vad som särskiljer oss från andra liknande 
organisationer. 

Uppdrag: Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare 

Aktiviteter Analys 

Samordna process för BT Organisering med studierektorsfunktion liksom arbetsgrupp 
med HR, SYLF, Bra liv och Futurum är etablerad. 
Handledarutbildning byggs. Diskussioner förs hur man skall 
nyttja Nässjö utbildningscentrum och hur samverkan med 
verksamheter skall gå till. Kapacitet är en utmaning. 
Utvärdering av de första BT-läkarna pågår. 

Handledarutbildning Handledarutbildning är planerad tillsammans med 
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Aktiviteter Analys 

kommuner och HHJ. Start planeras till hösten. Mycket god 
samverkan mellan parter i arbetet. 

Digital kompetensportfölj som följer BT-
processen 

Arbetet sker manuellt idag. Utvecklingsarbete är planerat för 
digital kompetensportfölj för ST inklusive BT. 

Uppdrag: Länsöverskridande resursenhet 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av bemanningsenheten Sedan juni förra året (ca 10 mån) har Region Jönköpings 
läns bemanningsenhet: 

• Bemannat 12 avdelningar/mottagningar med 
sjuksköterskor. 

• Bemannat 5 avdelningar/mottagningar med 
undersköterskor. 

• Bemannat 10 verksamheter med 
Vårdadministratörer 

Medarbetarna har fått möjlighet att utvecklas i sitt arbete 
inom Region Jönköpings län. 

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. 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. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda 
utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Yrkesspecifik introduktion Semestervikarier utbildas inom Metodikum liksom RIU 
(regiongemensamt introduktions och utvecklingsprogram) 
och KUP (kompetens och utvecklingsprogram) fortsätter 

Allmän introduktion nya medarbetare De fyra delarna i introduktionsprojektet för alla nya 
medarbetare består i nuläget av 1) ett välkomstbrev till nya 
medarbetare, 2) en välkommen-sida på www.rjl.se, 3) en 
film där regiondirektören välkomnar nya medarbetare, och 
4) en allmän film om Region Jönköpings län som också ska 
kunna användas i rekryteringssammanhang. Arbetet med 
projektet pågår parallellt med att vi inväntar det 
regionövergripande arbetet med medarbetarlöftet. 
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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 kompetensprotalen) pågår 
genom att använda systemet för implementering av 
karriärmodeller, fler funktioner testas i liten skala 
tillsammans med verksamheten. Även arbete med vilka 
uppgifter som ska läsas in i diver pågår. Detta för att på sikt 
skapa möjligheter till mer aggregerad överblick av 
kompetenser och behov som i LoK annars endast är synliga 
för medarbetare och närmsta chef. 

Karriärmodeller Karriärmodell för biomedicinska analytiker finns framtagen, 
implementering påbörjas i maj 22. Arbetsgruppen för 
karriärmodell för sjuksköterskor har arbetat med innehållet 
under våren och är till stora delar färdiga, förankringsarbete i 
HR-organisation och ledningsgrupper pågår. 
Implementering med start i september. 

Specialiserad vidareutbildning på betald 
arbetstid 

Dialog med verksamheten pågår. Behöver kopplas till 
pågående arbete med att ta fram karriär/kompetensmodeller 
för yrkesgrupper för att kunna identifiera och definiera 
specilaistroller till vilka det kan erbjudas betald 
vidareutbildning. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktad lönesatsning Den riktade satsningen för att nå önskad målbild i 
lönebildningen pågår. För de yrkesgrupper där centrala avtal 
fanns klara vid årsskiftet är genomförda har satsningen 
fördelats enligt plan. Kvarstår gör vårdförbundets berörda 
yrkesgrupper som hanteras i pågående löneöversyn, där 
utbetalning av ny lön med retroaktivitet beräknas ske i 
oktober. 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Andel 

heltidsanställda 

87 % 95 % 
 

Region Jönköpings län tillämpar heltid som norm vilket 
innebär att medarbetare som vill ha en heltidsanställning får 
det. Nyrekryteringar ska också som utgångspunkt vara på 
heltid. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbetet med chefers introduktion inväntar övergripande 
arbete kring ledaridé och medarbetarskap, vissa mindre delar 
pågår under våren. Arbetet är även nära kopplat till 
pågående projekt med den regionövergripande 
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Aktiviteter Analys 

introduktionen för alla medarbetare. 

Ledarskapsprofil Arbete pågår med utveckling av ledarskapsidé för Region 
Jönköpings län. I arbetet ingår utveckling av bland annat ditt 
och mitt ansvar och uppföljning av chefer via en så kallad 
Heat Map. Syftet är att koppla samman våra grundläggande 
värderingar, ledningsstrategier, friskfaktorerna, policys och 
kvalitet som strategi till en gemensam ledarskapsidé. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Implementering av digitalt stöd för SAM-
arbetet 

Ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter lanserades 2021. 
Implementeringsarbete i verksamheten pågår fortfarande 
med målet att årlig uppföljning genomförs i systemet 2022. 
Syftet är att ge ökat stöd till chefer som har 
arbetsmiljöansvar. Skyddsombud och medarbetare kommer 
även stödjas i delaktighet/samverkan. Stödet ger enklare och 
enhetligare arbetssätt och säkerställer lagefterlevnad. Ex 
möjlighet att på övergripande nivå säkerställa att 
organisationen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
utifrån det lagstadgade uppföljningsarbetet "årlig 
uppföljning" och arbete för lika rättigheter och möjligheter. 

Uppdrag: Införande av förmånspaket och nytt friskvårdbidrag 

Aktiviteter Analys 

Utreda nytt Förmånspaket Underlag för upphandling av förmånsportal tas fram i 
projektgruppen. Ambitionen är att upphandlingen genomförs 
under hösten och systemet finns på plats innan årsskiftet. 

Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Personalhälsa 

- sjukfrånvaro 

2,6 % 2,9 % 
 

Tendensen är en något ökad sjukfrånvaro inom 
verksamhetsområdet. 

 

Aktiviteter Analys 

Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

Inom Regionledningskontoret arbetar varje avdelning utifrån 
sina förutsättningar och behov för ett hälsofrämjande arbete 
och med insatser för att sjukfrånvaron ska bibehållas på en 
låg nivå. Regionledningskontoret har generellt en låg 
sjukfrånvaro relativt andra verksamhetsområden. En fråga 
som vi arbetar vidare med är tillfälligt arbete i 
hemmet/distansarbete. Det är dels frågor om utrustning som 
man behöver har tillgång till när man arbetar i hemmet och 
dels frågor om den psykosociala arbetsmiljön. En riktlinje 
för arbete på distans har antagits i Region Jönköpings län 
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Aktiviteter Analys 

och med den som utgångspunkt arbetar vi vidare. 
Regionledningskontorets lokalbehov behöver anpassas 
utifrån dessa förändrade arbetssätt. Under hösten 2021 
gjorde vi en genomlysning tillsammans med 
Regionfastigheter samt extern resurs. En förstudierapport är 
framtagen och är utgångspunkt för fortsatt arbete för de 
beslutsunderlag som behöver tas fram för nästa steg. 
Inriktningen är att genomföra förstudiens rekommendationer 
med vissa anpassningar utifrån medarbetare och chefers 
inspel. De lokalanpassningar som behövs för det är tänkta att 
samordnas med de fastighetstekniska åtgärderna som 
kommer att behövas i Regionens hus. En viktig pusselbit är 
även externa hyreskontrakt som med dessa åtgärder kan 
minskas. 

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 

En e-utbildning för chefer är planerad att tas fram under 
2022 som stöd för lika rättigheter och möjligheter. 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Utveckla verktyg för att stödja chefer Framtagande av verktyg i form av ronder, rapporter mm i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. 
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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 

0 tkr 12 014 tkr 
 

Det positiva resultatet  förklaras främst av Folkhälsa och 
sjukvård +6,5 mnkr samt positiv budgetavvikelse för 
Futurum, AT-organisationen och Folkhälsoarbetet. 
Negativa avvikelser redovisas främst för Kommunikation 
(utredning angående enhetens uppdrag pågår) och 
Kansli/Arkiv. 

 Prognos  27 300 tkr 
 

Prognosen är +27,3 mnkr jämfört med budget. Resultatet 
2022 beräknas bli lägre än 2021 då en viss kostnadsökning 
förväntas eftersom tidigare planerade aktiviteter, projekt 
och uppdrag nu förväntas ta fart igen efter pandemin. Det 
positiva resultatet 2022 förklaras främst av beräknat 
överskott inom Folkhälsa och sjukvård. (+17,9 mnkr). 
Arkiv/Kansli och  Kommunikation  är enheter som i nuläget 
bedöms ha svårt att nå ekonomi i balans. 
Kommunikationsavdelningens framtida uppdrag utreds i 
nuläget. 
Futurum , AT-organisationen och Folkhälsoarbetet 
beräknas nå ett positivt resultat. Inom det sistnämnda 
området har till tillförts 7,1 mnkr för fortsatt arbete med 
äldres hälsa, hälsoguider och hälsocenter. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans Ekonomin inom regionledningskontoret är i balans. 

Uppdrag: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med nyckeltal för att följa 
omställningen av den nära vården. 

Inför 2022 har en parlamentarisk grupp arbetat fram några 
nyckeltal och ett antal aktiviteter som ska stödja/komplettera 
den ordinarie uppföljningen för omställningen till den nära 
vården. Underlaget har godkänts av nämnden. 
Delårsrapporterna är det främst aktiviteter som följs upp och 
nyckeltalen i samband med årsredovisningen. Omställningen 
får ses som ett långsiktigt arbete där resultat i nyckeltal tar 
tid. 

Uppdrag: Kostnader för digitala besök 

Aktiviteter Analys 

Ändra kostnaderna för digitala vårdbesök 
utifrån utredningens förslag 

En modell med sänkt kostnad för digitala vårdbesök har 
tagits fram och införts vid årsskiftet. 
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Uppdrag: Under 2021 påbörjades ett arbete  med att utvärdera och arbeta fram målet 
för egenfinansiering för nästkommande period. 

Aktiviteter Analys 

Att utvärdera egen 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. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som siktar mot 2035. Region Jönköpings 
län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och samordna 
arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. I nära samverkan med länets kommuner, 
högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen skapar Region Jönköpings län 
förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt hållbar både 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning, forskning och 
hållbart resande prioriteras för att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. 

Länet har idag lägre arbetslöshet och fler lediga arbeten än före pandemin. De stödåtgärder som 
genomförts under pandemin har passat länets näringsliv väl. Det finns dock ny problematik som 
uppstått i samband med återstarten av samhället efter pandemin samt kvarvarande och nya 
nedstängningar i omvärlden. Det gäller främst fortsatta störningar av leveranskedjor med 
komponentbrister och ökade kostnader på olika varor. Det finns också en kvarvarande brist på 
kompetens inom flertalet branscher och områden. Kriget i Ukraina har ytterligare accelererat detta och 
påverkat länet genom en ökad oro inför framtida negativ utveckling men även höjda kostnader för 
insatsvaror. Påverkan på länets livsmedelsproduktion är mest akut, där kraftigt höjda 
produktionskostnader riskerar att produktion läggs ned. 

Under våren antas EU-programmen inom nya programperioden att öppnas upp, vilket kommer att 
medföra att tillgången till regionala utvecklingsmedel ökar. Dessa bör kunna utgöra en grund för 
insatser för att stödja och motverka negativ påverkan. Ett flertal projekt bör kunna beslutas före 
sommaren eller kort därefter. 

För att lösa näringslivets utmaningar måste hållbarhetsarbetet i länet accelerera, främst omställningen 
till en klimatneutral energianvändning, för att minska kostnaderna och sårbarheten gentemot osäkra 
leveranskedjor från omvärlden. EU:s program har en tydlig inriktning på grön omställning, vilket bör 
medföra en god kapacitet. 
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En hållbar region 
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser. 

Delmål: Länet ska kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala 
klimatmålen och Sveriges miljömål. 

Uppdrag: Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030. 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av de 17 målen i Agenda 2030. En struktur för uppföljning av Agenda-målen i 
RUS:ens delstrategier är framtagen. Den baseras 
framförallt på material i Kolada. 

Samverkan Agenda 2030. Inriktningen för kommunsamverkan har förtydligats 
till att omfatta ledning- och styrningsfrågor kopplat 
till genomförandet av Agenda 2030. Arbetet hålls 
samman av en arbetsgrupp med representanter från 
Regional Utveckling, Länsstyrelsen och en 
kommunrepresentant. Ett möte med deltagare från 
länets alla kommuner genomfördes i mars. Två till tre 
ytterligare träffar kommer att genomföras under året. 

Uppdrag: Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra 
handlingsplan för skogsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Löpande stöd till genomförandet av handlingsplanen. Skogsstrategins handlingsplan togs fram under 
hösten och den slutliga versionen fastslogs i februari. 
Under senhösten 2021 arbetades en gemensam 
skogsposition fram inom Småland Blekinge Halland 
South Sweden (SBHSS). Under inledningen av året 
har Region Jönköpings Län beslutat om att 
tillsammans med övriga smålandsregioner ge stöd till 
ett ERUF-projekt på temat Kaskadanvändning av 
skogsrester. Linnéuniversitetet är projektägare i 
samverkan med berörda Energikontor. 

Uppdrag: Bidra till länets klimat- och energistrategi samt åtgärdsprogram och 
genomförande. 

Aktiviteter Analys 

Stödguide grön omställning. I samverkan med Länsstyrelsen har arbete påbörjats 
med att identifiera en samlad bild av 
finansieringsmöjligheter för investeringar i grön 
omställning. 

Grön mobilisering regionalfonden. Insatser för att informera om grön mobilisering för 
målgrupper har inletts. 
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Aktiviteter Analys 

Samordning av genomförande av de åtgärder i 
åtgärdsprogrammen som vi har ansvar för. 

Samordning och löpande rapportering av åtgärder 
pågår. 

Genom Livsmedelsstrategins handlingsplaner bidra 
till klimat- och energistrategin. 

Tillsammans med Länsstyrelsens olika avdelningar 
(landsbygd, fiskeri, klimat och energi, vatten m.fl.) 
LRF m.fl. planeras aktiviteter med koppling till 
åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan. 
Kunskapsinsatser kring Livsmedelsverkets nya 
verktyg för klimatanpassning för livsmedelsföretag 
planerades för april, men har skjutits upp pga. för få 
anmälda. Aktiviteter planeras till länets klimatvecka i 
oktober tillsammans med andra organisationer. 

Mobilisering och stöttning av insatser för cirkulär 
ekonomi. 

Under tidigare redovisade perioder har 
projektledningen tagit initiativet till ett tvärsektoriellt 
nätverk med representanter från ALMI, Science Park, 
Jönköping University, Energikontoret m.fl. som ska 
bidra till: kartläggning och koordinering av pågående 
insatser samt kompetensbyggande. 
Under denna period har ytterligare ett nätverk skapats 
som ska möjliggöra industriella symbioser i länet. 
Nätverksarbetet bygger på tidigare tankar kring ett 
ekosystemarbete i länet. 
Arbetet med att ta fram en metod för att mäta 
företags- och organisationers hållbarhetsresa pågår. 
Det företagsfrämjande systemet agerar som 
referensgrupp och är partners i detta arbete. Vidare är 
projektledaren ledamot i Almis draknäste kring 
affärscheckar för länets företag. 

Uppdrag: Stärka Energikontor Norra Smålands arbete. 

Aktiviteter Analys 

Utvecklat samarbete mellan Energikontoret och 
Regional Utveckling. 

Samverkan har förstärkts. Energikontoret bistår 
Regional utveckling med arbete kring länets 
klimatvecka samt energiförsörjningsfrågor inom 
Regionsamverkan Syd. 

Uppdrag: I samverkan med övriga aktörer driva arbetet för att ta fram ett förslag till 
koldioxidbudget för Jönköpings län som ska visa hur mycket utsläppen måste minska 
årligen. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga och föreslå tillvägagångssätt för 
koldioxidbudgetering i länet. 

Frågan har hanterats i Klimatrådet och upphandling 
av verktyg genomförs i samverkan med 
Länsstyrelsen. 
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Prioriterade delstrategier: Skapa en hållbar social utveckling för människor och 
företag. 

Delmål: Länet ska kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för 
Agenda 2030. 

Uppdrag: Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030. Etablera flera, relevanta 
mötesplatser som möter upp mot strategin, i samverkan med det offentliga, 
civilsamhället och näringslivet 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningarna för sammanhållet arbete 
för social hållbarhet. 

Kartläggning inte påbörjad. 

Delmål: Fler medborgare i länet känner en delaktighet och att de kan påverka 
samhällets utveckling 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt mobilisering av insatser och samverkan för 
ökad digital inkludering. 

Digital inkludering handlar om att skapa 
förutsättningar för alla att vara en del av vårt digitala 
samhälle. De individer som sällan eller aldrig 
använder sig av internet är i ett digitalt utanförskap 
och riskerar att bli allt mer isolerade i takt med att 
många samhällstjänster digitaliseras. Projektet Vägar 
till hållbar utveckling bidrar till arbetet med fortsatt 
mobilisering av insatser och samverkan för ökad 
digital inkludering. 
Inom projektet har ett nytt traineeprogram med 
studenter vid Jönköping University (Tekniska 
Högskolan) startats, i syfte att ta fram en digital 
plattform vid namn DigitAlla. Syftet med plattformen 
är att mobilisera representanter för civilsamhället, 
offentlig sektor, akademin samt näringsliv till att 
skapa och sprida kunskap och lösningar med fokus på 
digital inkludering i länet. Arbetet påbörjades i april. 
I och med studentsamarbetet behöver Region 
Jönköpings Län inte köpa in externa tjänster för att ta 
fram denna plattform. 

Uppdrag: Bidra till aktiviteter i handlingsplan för Strategin Tillsammans för jämlik 
hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Bidra till aktiviteter i handlingsplan för Strategin 
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län. 

Samverkan pågår för att identifiera hur Regional 
utveckling kan bidra. 
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Prioriterade delstrategier: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället. 

Delmål: Fler organisationer och företag som är jämställda i länet 

Uppdrag: Fortsatt arbete med jämställdhetsaktiviteter kopplat till plattformen Jäj. 
Fokus för åren är fler jämställda företag. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisera och stötta insatser för ökad jämställdhet. Inom Jäj-samarbetet med Länsstyrelsen pågår bl.a. 
arbete för att förbättra den gemensamt ägda 
kommunikationsplattformen för jämställdhetsfrågor 
jajkpg.se. 

Uppdrag: Bidra till att utveckla arbetet med en nollvision för våld i nära relationer. 

Aktiviteter Analys 

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

Tillsammans med Länsstyrelsen har Regional  
utveckling startat upp planering och förberedelser 
inför årets En vecka fri från våld (vecka 47, Orange 
Week). Arbetet sker även i samverkan med länets 
aktörer och civilsamhället. Det är ett ökat fokus i år 
på förbättrad och koordinerad kommunikation under 
veckan såväl internt inom Region Jönköpings län 
som externt tillsammans med Länsstyrelsen och 
andra aktörer. 

Uppdrag: Löpande insamling av data för att följa utvecklingen för att säkerställa att 
jämställdhetsmålen nås. 

Aktiviteter Analys 

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 kommer 
att fortsätta kompletteras för att ge en samlad och god 
bild av läget i länet. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel 
och en god vattenkvalitet i hela länet. 

Delmål: En ökad hållbar produktion och konsumtion av mat/livsmedel med syfte att 
bidra till en ökad självförsörjningsgrad i länet. 

Uppdrag: Fortsatt arbetet med den regionala livsmedelsstrategins handlingsplaner 
och mål. 

Aktiviteter Analys 

Planering och genomförande av Gårdsrundan 2022. Planering pågår och information har skickats till 
kommuner och föregående års deltagare. 
Planeringsgruppen har utökats med två kommuner 
och informationsmöten har genomförts. 
Förberedande utbildningar i värdskap har 
genomförts, storytelling, bild och kommunikation 
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Aktiviteter Analys 

planeras i maj. Ett 20-tal företagare har deltagit. 
Hittills har 32 företag anmält sig. 
Marknadsföringsmaterial förbereds. 
Kommunikationsinsatser förbereds. 

Samordning av prioriterade insatser i 
livsmedelsstrategins handlingsplaner. 

Status för varje handlingsplan har sammanfattats och 
presenterats på möte med Länsstyrelsens olika 
avdelningar. En gemensam lista med planerad 
uppdatering av handlingsplanerna är under arbete. 
Uppdatering av handlingsplanerna kommer att ske i 
oktober i samband regional livsmedelsdag. 

Kartläggning av förutsättningar för fördjupad analys 
på området. 

Statistik kring produktion, förädling och 
kompetensförsörjning har börjat samlas in och 
bearbetas av nybildad grupp där Regional utveckling 
och Länsstyrelsen samverkar. LRF har också 
tillfrågats och bidragit med uppdaterade siffor kring 
utveckling inom gröna näringar. Kontakt har 
etablerats med Jordbruksverket angående 
framtagande av länsvis statistik. Statistiken beräknas 
vara klar i juni 2022. 

Värdskap och facilitering av samverkan inom 
"kluster för nära till bra mat". 

Hittills har två möten genomförts. Avsikten är att 
genomföra fyra möten per år, där syfte är att tipsa och 
inspirera varandra om olika möjligheter som finns för 
att fler ska kunna utveckla sina verksamheter, hitta 
samarbetspartner, stimulera innovationer, sprida 
kunskap samt stärka samverkan kring en positiv 
utveckling av hela livsmedelskedjan. 

Delmål: Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten. 

Uppdrag: Minskad andel läkemedelsrester i vatten. 

Aktiviteter Analys 

Insatser för att minska läkemedelsrester i vatten samt 
avloppsrening. 

Ett dialogmöte för kommunernas vatten- och 
avloppfunktioner har genomförts. Representanter 
från samtliga kommuner i länet deltog. I 
utvärderingen identifierades kommunernas behov och 
vilja att samverka kring projekt med fokus på 
läkemedelsrening. Ett uppföljningsmöte kommer att 
äga rum i juni. Planering pågår för genomförande av 
en konsumentkampanj kring läkemedelskassering 
och förebyggande av läkemedelsrester. 
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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. 

Delmål: Kultur- och fritidsutbudet är vitalt och närvarande i hela länet och tillgängligt 
för alla. 

Uppdrag: Skapa årliga mötesplatser för länets kultur- och fritidsaktörer. 

Aktiviteter Analys 

Evenemangsstöd. Arbetet med framtagande av riktlinjer och kriterier 
för regionalt evenemangsstöd har jobbats fram 
tidigare än planerat. Dessa är nu kommunicerade och 
sökbara för aktörer i länet. 

Uppdrag: Stödja kulturen och fritidsaktörerna till att vara vital och närvarande i hela 
länet 

Aktiviteter Analys 

Regional plan för rörelse-idrott. Aktiviteten planeras inte att genomföras då det 
saknas tydligt kring uppdrag och ägare. 

Reviderad Kulturplan. Processen att ta fram en ny kulturplan har genomförts 
enligt beslutat upplägg och tidsplan. Enligt tidsplanen 
kommer ANA-nämnden ta beslut om förslag till en 
ny Regional kulturplan 2023-2025 i september, som 
sedan fastställs av Regionfullmäktige i oktober. 

Kulturella och kreativa näringar. Regional utveckling har påbörjat en plan för att 
arbete mer aktivt och stöttande med aktörerna inom 
kulturella och kreativa näringar (KKN). Utgångsläget 
är att fånga upp den nationella strategin som tas fram 
under året och samtidigt fånga upp det gemensamma 
arbetet som görs inom Region samverkan syd (RSS). 
Regional utveckling kan se positiva effekter av 
KKN-satsningen som Region Jönköpings län och 
Jönköpings kommun sjösatte 2021. I dagsläget är det 
drygt 20 kreatörer igång som samverkar och 
utvecklar sina respektive näringar under ett och 
samma tak vid södra Munksjö under namnet "Syret". 
Arbetet bedrivs både inom delstrategiområde 
Attraktiv region samt inom Smart region. 

Smålandsleden. Samverkansgruppen runt smålandleden, där Region 
Jönköpings län är huvudman, har tagit fram en 
årsplan för det gemensamma arbetet under det 
kommande året. Planens inriktning handlar om 
kartläggning av gemensam  finansiering för att kunna 
säkerställa en långsiktig hållbar utveckling av leden. 
Den belyser även hur kvalitetssäkring och 
kommunikation gentemot utpekade målgrupper ska 
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Aktiviteter Analys 

genomföras i syfte att leden blir ännu mer attraktiv 
och tillgänglig för besökare och länsinvånare. 

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

Delmål: Utnyttja regionens fulla potential inom besöksnäringen. 

Uppdrag: Skapa en Regional besöksnäringsstrategi. 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektplan och påbörja arbetet för 
framtagande av regional besöksnäringsstrategi. 

Projektplanen är framtagen och involverar alla 
aktörer inom besöksnäringen. Projektplanen kommer 
i sin tur att leda till en väl förankrad strategi som tar 
sin ansats i en långsiktig hållbar utveckling för länets 
besöksnäring med dess styrkeområden i fokus. 

Uppdrag: Få länets invånare som våra bästa ambassadörer. 

Aktiviteter Analys 

Paketera och marknadsföra länets utbud för 
invånarna. 

Aktiviteten är ej påbörjad då arbetet med 
framtagandet av besöksnäringsstrategin behöver bli 
mer färdigställt. 

Delmål: Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor. 

Uppdrag: Öka antal besökare. 

Aktiviteter Analys 

Samverka med Smålands Turism. Effekterna av samverkan med Smålands turism börjar 
synas ute i länet. Genom att samverka skapas en 
tydlighet utifrån vad och hur Regional utveckling och 
Smålands turism stöttar besöksnäringens aktörer. 
Planenerat arbete framåt är i stora delar inriktat på 
framtagandet av länets första besöksnäringsstrategi 
samt kapacitetshöjning för fler satsningar i form av 
nationella och internationella projektutlysningar. 

Prioriterade delstrategier: Driva en hållbar digital utveckling. 

Delmål: Skapa en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare – 
aktörer. 

Uppdrag: Upprätta testbäddar för länets kommuner 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den digitala kompetensen i länets 
kommuner. 

Ett flertal av länets kommuner deltar i den nationella 
skalningen av Digital mognad. I det nationella 
projektet har Eksjö, Sävsjö och Vetlanda tillsammans 
med SKR och Adda tagit fram ett metodstöd kring 
tolkning och förhållningssätt med utgångspunkt i de 
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Aktiviteter Analys 

frågor som används i enkäten för självskattning av 
den digitala mognaden. Skalningskonceptet bygger 
på den senaste kunskapen och är en kritisk 
framgångsfaktor för att synliggöra nyttan av 
digitaliseringen. 

Uppdrag: Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Projekt – kartlägga digitaliseringens effekter. Arbetet går in i en ny fas under året. En slutrapport 
levereras av forskningsinstitutionerna under tertial 2. 
Utifrån resultatet fångas olika insatser upp i 
handlingsplanen för genomförandet av 
digitaliseringsstrategin. Därefter kommer resultatet 
att spridas i hopp om att kunna inspirera fler aktörer i 
länet. 

Starta upp projektgrupp gällande 
handlingsplansarbetet. 

Kartläggningsarbetet och prioriteringsordningen i 
digitaliseringsstrategins riktning är genomförd. 
Tillsättning av projektgrupp med förankring till 
kommande handlingsplan kommer att ske under 
tertial 2. Initialt kommer handlingsplanen att 
fokusera på tre av fem utvalda områden inom 
strategin. Dessa är förändringsledning, kompetens 
och innovation. Inom dessa områden är behovet 
störst och strategiskt bra att börja med utifrån vad 
kartläggningen har påvisat. 

Prioriterade delstrategier: Skapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället. 

Delmål: Stärka civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete. 

Uppdrag: Kartlägga nuläge utifrån befintliga samverkansupplägg mellan det offentliga 
och civilsamhället i länet. 

Aktiviteter Analys 

Presentera och kommunicera nulägesrapporten 
- Samverkan Civilsamhället - offentliga aktörer i 
länet. 

Arbetet är presenterat för Regional utveckling, 
Folkhälsa och Qulturum. Utifrån underlaget tas ett 
gemensamt grepp om kommande aktiviteter för att 
stärka samverkan med civilsamhället i länet. 

Uppdrag: Identifiera prioriterade samverkansområden. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan kopplat till samverkansområden 
utifrån analysen av nulägesrapporten. 

Arbetet har påbörjats och förväntade effekter utifrån 
handlingsplanerna är en tydligare struktur för 
bidragsgivning och återkoppling gällande samtliga 
bidrag som riktas mot civilsamhället. Även samtal 
med en potentiell aktör gällande IOP (idéburet 
offentligt partnerskap) pågår. 
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Uppdrag: Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället. 

Aktiviteter Analys 

Skapa en dialogplattform med våra befintliga 
bidragstagare inom civilsamhället. 

Aktiviteten kommer att påbörjas under tertial 2 då det 
i skrivandets stund pågår en översyn av samtliga 
bidragsstrukturer inom regionen. Utgångsläget är att 
skapa tydlighet i policy och riktlinjer för sökande 
aktörer och för intern handläggning. 

Uppdrag: Under 2022 tar Region Jönköpings Län fram regelverk för samarbete i IOP-
form och tar handslag med civilsamhället för ökad samverkan. 

Aktiviteter Analys 

Folkhälsa tecknar det första IOP-avtalet med en av 
sina befintliga bidragstagare. 

I dagsläget har folkhälsa dialog med två länsaktörer 
gällande IOP avtal. Avtalstid, uppdrag och 
finansiering är faktorer som gör att processen kan dra 
ut på tiden. Samtal runt detta förs mellan berörda 
parter. 
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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. 

Delmål: Beslut om tidplan för höghastighetsbanan 

Uppdrag: Delta aktivt och ta initiativ till möten och forum för att beskriva behov 

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att realisera nya stambanor. Rapportskrivandet är klart och en artikel inväntar 
publicering, i enlighet med rapport till styrgruppen. 
Förberedelser inför aktiviteter kopplade till 
Almedalen pågår och den konsultstudie som bedrivits 
under våren är i sin avslutningsfas. 

Uppdrag: Initiera samverkan inom regionen, med angränsande regioner och på 
nationell nivå. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör 
hållbara, säkra och tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 

Delmål: Tillgång till säkra vägar och järnvägar 

Uppdrag: Utveckla länstransportplan 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala transportplanen. Regional transportplan är beslutad av regionstyrelsen. 
Efter att regeringen fastställer nationell plan i början 
av sommaren kvarstår endast fastställelse av 
fullmäktige. 

Delmål: Tillgång till vägar och järnvägar för tunga transporter 

Uppdrag: Utveckla godsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Utveckla godsstrategin. Arbetet avbröts på grund av pandemin. Arbetet 
beräknas återstartas under år 2023. 
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Delmål: Tillgång till/användning av fossilfria drivmedel 

Uppdrag: Genomföra handlingsplanen för regionala tillväxtuppdraget för miljö och 
klimat – 2024 

Aktiviteter Analys 

Genomföra handlingsplanen för regionala 
tillväxtuppdraget för miljö och klimat - 2024 

Arbetet ännu inte påbörjat. 

Uppdrag: Bidra till klimatstrategins genomförande 

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att genomföra klimatstrategin. Arbete pågår med de åtgärder som i klimat- och 
energistrategin åligger Region Jönköpings län. 
Samverkan med Länsstyrelsen som ansvarar för 
länets klimat- och energistrategi. 

Delmål: Småskalig infrastruktur 

Uppdrag: Utveckla cykelstrategi 

Aktiviteter Analys 

Regional cykelstrategi. Remissversionen är beslutad och de sista remissvaren 
är för närvarande på ingång. Beslut i TIM väntas vid 
sammanträdet i maj. 

Genomförande av cykelstrategi Påbörjas efter att strategin är antagen. 

Prioriterade delstrategier: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom 
tillgång till höghastighetsuppkoppling. 

Delmål: Alla medborgare i länet ska ha tillgång till säker och snabb tillgång till internet 

Uppdrag: Ta fram en bredbandstrategi och genomföra handlingsplan för denna 

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att genomföra den regional bredbands- 
och digitaliseringsstrategin. 

Framtagande av handlingsplan kopplat till 
digitaliseringsstrategin löper på. En kartläggning av 
nuvarande aktiviteter i länet är genomförd och 
kommande handlingsplansarbete, som leds av 
digitaliseringsstrategen inom Regional utveckling, 
kommer att ha sin utgångspunkt i detta arbete. 
Tack vara ett gediget och strategiskt arbete kommer 
handlingsplanerna som blir klara under tertial 2 och 
styra mot det långsiktiga målet att bli bäst i Sverige 
på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

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

För närvarande bedrivs detta arbete något reducerat, 
med fokus på de nödvändiga leveranser som krävs 
för att leva upp till uppdraget. För att hantera effekten 
av detta sker samverkan med angränsande län. 

Genomförande av bredbandsstrategin Bredbandsstrategin är framtagen. Arbetet med att 
stödja Post- och telestyrelsen (PTS) kopplat till det 
nya bredbandsstödet är klart. Dialog med nätägare 
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Aktiviteter Analys 

som underlag till de regionala prioriteringarna har 
inte kunnat fullgöras på det sätt som planerats. 

Prioriterade delstrategier: Gemensamma strukturbilder för länets framtida 
infrastruktursystem. 

Delmål: Samverkan kring strukturbilder för länets utveckling. 

Uppdrag: Ta fram regionala strukturbilder som beskriver framtida målbild för 
kollektivtrafik och infrastruktur. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla regionala strukturbilder för länet. Projektet avslutat vid årsskiftet 2021 - 2022. Fortsatt 
utveckling bedrivs inom ordinarie verksamhet för 
analys och statiskt samt inom kommande projekt för 
genomförande av cykelstrategi. 

Uppdrag: Skapa en interaktiv digital lösning för strukturbilder. 

Aktiviteter Analys 

Skapa en interaktiv digital lösning för strukturbilder, 
statistik och fakta. 

Projektet avslutat. Digital lösning finns men vidare 
utveckling och integrering i regionens 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. 

Delmål: Ökad investeringsgrad i innovation. 

Uppdrag: Ett närmare samarbete mellan Regionen, akademin, kommunerna i länet 
och det innovations- och företagsfrämjande systemet. Regional utveckling ska vara 
del av den drivande kraften för offentligas och näringslivets innovationskraft samt 
stödja till att höja investeringsgraden. 

Aktiviteter Analys 

Etablera forum för innovationsarbete inom ramarna 
för främjandesystemet. 

Förslag till implementeringsprocess för smart 
specialiseringsstrategi genom projekt är förelagd 
ledningsgruppen där utveckling av forum planeras att 
ingå i arbetet. 

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 
i den här aktiviteten med ökad insikt och förståelse 
vad som krävs hos framtidens näringsliv i länet. 
Företagen i Jönköpings län har länge varit duktiga på 
mycket men Coronapandemin har dock förändrat 
förutsättningarna för många företag, både på kort och 
lång sikt. 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. 

Implementera Smart Specialiseringsstrategin. Förslag till implementeringsprocess för smarta 
specialiseringsstrategin genom projekt är förelagd 
ledningsgruppen. 

Initiera processer, i bred samverkan och olika forum, 
som kan bidra till att öka företagens strategiska 
lednings- och innovationsförmåga för att möta 
komplexa samhällsutmaningar. 

Sedan årsskiftet har en tydligare samverkan skett 
mellan Region Jönköpings län och innovations- och 
det företagsfrämjande systemet, kommunerna i länet 
samt JU:s arbete med innovation och hållbar 
utveckling. Detta är en förberedelse för att 
tillsammans ta sig an de strategiska frågorna som 
synliggörs genom länets näringslivsstruktur som är i 
stort behov av att fokusera på innovationsförmågan 
inför resan mot en ökad digital transformation och 
grön omställning. 

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 i den här aktiviteten med ökad insikt och 
förståelse för vad som krävs hos framtidens 
näringsliv i länet. Företagen i Jönköpings län har 
länge varit duktiga på mycket men Coronapandemin 
har dock förändrat förutsättningarna för många 
företag, både på kort och lång sikt. Projektet bidrar 
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Aktiviteter Analys 

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. 

Delmål: Fler nya företag. 

Uppdrag: Kartlägga det företagsfrämjande systemet. Ta fram en gemensam strategi 
för hur vi ska jobba för att få flera företag att starta men även arbetet med 
generationsväxling behöver ses över samt ta fram en strategi för generationsväxling. 

Aktiviteter Analys 

Initiera arbete med förändrad metod- och 
processutveckling tillsammans med det 
företagsfrämjande systemet för en högre 
resurseffektivitet av offentliga medel. 

Förslag till implementeringsprocess för Smart 
specialiseringsstrategi genom projekt är förelagd 
ledningsgruppen. 

Delmål: Fler kvinnliga företagsledare. 

Uppdrag: Utveckla, stärka och stödja de kvinnliga nätverk som finns, med t.ex. 
kunskap, utbildningar och omvärldsbevakning. 

Aktiviteter Analys 

Stödja de befintliga nätverk som finns i länet genom 
kunskap, utbildningar och omvärldsbevakning. 

Förslag till implementeringsprocess för smart 
specialiseringsstrategin (S3) genom projekt är 
förelagd ledningsgruppen. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 

Delmål: Stärka länets starka och möjliga sidor för ett hållbart och kunskapsintensivt 
näringsliv. 

Uppdrag: Stödja och stimulera nya näringar till affärsmöjligheter utifrån 
framgångsfaktorer för tillverkningsindustrin, träindustrin, transportlogistik, e-handel 
med mera kommer vi locka nya tjänsteföretag att etablera sig i länet och ges 
möjlighet till tillväxt. Genom kontakter med befintliga tjänsteföretag, marknadsföra 
länet som en utmärkt etableringsort. Science Park och Almi har ett ökat fokus mot 
tjänsteföretag. 

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. 

Nästan 40 affärsutvecklingscheckar har beviljats till 
ett sammanlagt belopp som motsvarar nästan 7 mnkr. 
Mer än hälften har sökt för digital omställning, vilket 
är förväntat. Checkarna för grön omställning är ett 
nytt område som kan ta tid att etablera och göra känt. 
När det gäller internationalisering har effekter av 
pandemin och begränsad möjlighet att röra sig mellan 
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Aktiviteter Analys 

länder påverkat söktrycket. 
På olika sätt har anslaget utökats till sammantaget 12 
mnkr (ursprungligen 9 mnkr) i och med omfördelning 
av ej nyttjade medel för 
kompetenskartläggningscheckar. Om samtliga 
kvarvarande 5 mnkr hinner att beslutas om fram till 
december i år är oklart, då detta är svårbedömt. 
Arbetet med affärsutvecklingscheckarna och 
samarbetet med Almi fungerar väl och arbetet har 
uppmärksammats på nationellt plan där, länets 
arbetssätt fått tjäna som förebild vid erfa-konferens 
arrangerad av Tillväxtverket i slutet av april. 
Verifieringsmedel ur regionens anslag har beviljats 
till fyra företag och knappt 40 procent av indikativ 
fördelning av avsättningen har därmed avsatts till 
innovationer i länsföretag. 

Implementera Smart Specialiseringsstrategin. Förslag till projektansökan för implementering av 
Smarta specialiseringsstrategin är upparbetad och 
ligger som förslag till ledningsgruppen. 

Delmål: Med samlad kraft stärka strukturerna runt KKN näringen i vårt län i nära 
samverkan med kommunerna och andra främjande organisationer så som Science 
Park mfl. 

Uppdrag: Kommunerna behöver ta vara på de naturresurser som finns för att skapa 
förutsättningar att starta flera företag inom besöksnäringen, många av de värden 
turisterna efterfrågar finns i Kommunerna/länet.. Insatser måste också göras för att 
höja förädlingsvärdet hos befintliga besöksnäringsföretag. Genom att lära av 
varandra så kan nya möjligheter och marknader identifieras för att stärka 
förädlingsvärdet. 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektplan och påbörja arbetet för 
framtagande av regional besöksnäringsstrategi. 

Projektplanen är framtagen och involverar alla 
aktörer inom besöksnäringen. Projektplanen kommer 
i sin tur att leda till en väl förankrad strategi som tar 
sin ansats i en långsiktig hållbar utveckling för länets 
besöksnäring med dess styrkeområden i fokus. 

Delmål: Identifiera framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism. 

Uppdrag: Skapa arenor för affärsutveckling och kompetensutveckling för företagare 
inom turism- och landsbygdsnäring. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla insatser och aktiviteter inom 
kompetensfrågor för länets besöksnäringsaktörer. 

Förstudie för kompetens- och konceptutveckling 
inom hotell- och restaurangbranschen är beslutad och 
är under uppstart. 

Upprättande av projektplan och påbörja arbetet för 
framtagande av regional besöksnäringsstrategi. 

Projektplanen är framtagen och involverar alla 
aktörer inom besöksnäringen. Projektplanen kommer 
i sin tur att leda till en väl förankrad strategi som tar 
sin ansats i en långsiktig hållbar utveckling för länets 
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Aktiviteter Analys 

besöksnäring med dess styrkeområden i fokus. 

Delmål: Implementera en smart specialiseringsstrategi. 

Uppdrag: Ta fram en smart specialiserings strategi utifrån de av länet och OECD 
identifierade områden. 

Aktiviteter Analys 

Implementera och förankra en smart 
specialiseringsstrategi med följdfokus att attrahera 
kapital och etableringar. 

Nulägesanalys är under arbete. Gemensamt arbete 
kring ett projekt med Qulturum har initierats där 
testbäddar med Polymercenter bland annat är 
aktuellt. Arbetet med att skapa en gemensam 
samverkansarena, mellan RU och det 
företagsfrämjande systemet, där S3 är i fokus, är i en 
inledande fas. 

Prioriterade delstrategier: Samverka för kompetensutveckling. 

Delmål: Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition. 

Uppdrag: Samarbete mellan länets företag och utbildningsarrangörer för att 
möjliggöra formell utbildning under pågående anställning. 

Aktiviteter Analys 

Uppmärksamma och sprida goda exempel på 
samverkan. 

Projektet Framtidssäkrad industri är ett exempel på 
denna aktivitet, men också projekt/utbildningar som 
andra aktörer genomför (Jönköping University, 
Träcentrum, Polymercentrum, Campus Värnamo). 

Uppdrag: Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition. 

Aktiviteter Analys 

Samverka med Encell, Jönköping University och 
utbildningsaktörer i länet. 

Regional utveckling har ett kontinuerligt samarbete 
med utbildningsaktörer i länet såsom kommunernas 
vuxenutbildningsenheter, yrkeshögskoleutbildare och 
JU. 

Uppdrag: Insatser för kompetensutveckling inom området attityder till arbete och 
försörjning. Digitalisera och förenkla möjligheten till livslångt lärande. 

Aktiviteter Analys 

Samverka med utbildningsaktörer och 
arbetsmarknadens parter i länet. 

En förstudie har genomförts med fokus på att stärka 
kopplingen mellan arbetsliv och skola. På sikt kan 
detta sannolikt öka insatserna och systematisera 
arbetet med attityder och det livslånga lärandet. 
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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. 

Delmål: Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov 
av kompetens på kort och lång sikt som underlag för kompetensförsörjningsinsatser. 

Uppdrag: Presentera en årlig prognos 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 Analys 

Under hösten 2022 presentera en 
kompetensbehovsprognos. 

Regional utveckling kommer att bedriva arbetet i 
projektform med start under hösten 2022. 

Påbörja planera framtagandet av en framtidsspaning 
som ska presenteras våren 2024. 

Detta arbete kommer att påbörjas i september 2022. 

Regelbundna dialoger med företag och 
branschorganisationer för att fånga upp 
kompetensbehovet. 

Regional utveckling avser att utveckla formerna för 
regelbundna dialoger inom ett projekt med förväntat 
start under hösten 2022. 

Delmål: Det bör finnas effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

Uppdrag: Samla alla relevanta aktörer för ett utvecklingsarbete kring regional 
samverkan av validering. Samordna detta med deltagandet i Myndigheten för 
Yrkeshögskolans projekt Valideringslyft. 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans med relevanta aktörer genomföra en 
workshopserie. 

En workshopserie har genomförts med fokus på 
validering med representanter från YH, Komvux och 
branschvalidering inom industrin i länet. Ett 
kärnteam har bildats som arbetar vidare med frågan. 

Uppdrag: Utveckla en portal på RU:s webbsida som stöder effektiva strukturer för 
validering inom länet. 

Aktiviteter Analys 

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. 

Arbetet är inte påbörjat mer än att kommunikation 
har tagits upp med aktörerna i länet som ett 
utvecklingsområde. 
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Delmål: Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till 
genomförda valideringar. 

Uppdrag: Stödja arbetsmarknadens parter och utbildningsanordnare att etablera 
flexibla kompetensutvecklingsinsatser som är kopplade till genomförda valideringar. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för ett system för kontinuerliga 
kompetensutvecklingsinsatser till genomförda 
branschvalideringar i linje med projektet 
Framtidssäkrad industris målsättning. 

Samtalsmetodiken som används inom ramen för 
projektet Framtidssäkrad industri omfattar fyra 
strukturerade samtal, branschvalidering och 
kompetensutveckling. Metodiken har utvecklats 
genom arbete med olika projekt och med olika 
företag inom tillverkningsindustrin. I projektet 
genomförs tre insatser, vilka är kompetenscoaching, 
branschvalidering och kompetensutveckling. Med 
hjälp av en kompetenscoach, från ett testcenter som 
projektet har upphandlat, får företag stöd med att 
betrakta den nuvarande 
kompetensförsörjningsprocessen, identifiera 
utmaningar och göra en kompetensinventering. 
Branschvalideringen visar vilken kompetens 
medarbetarna har och utifrån testresultatet erbjuder 
projektet deltagande företag utbildningsinsatser som 
täcker kompetensgapet. Företagen som avslutas i 
projektet skapar handlingsplaner. Målsättningen är att 
initiera ett systematiskt arbete för 
kompetensutveckling och deltagande företag får 
verktyg att jobba långsiktigt och strategiskt med 
kompetensförsörjningsprocessen. 

Delmål: Arbeta för en SFI-utbildning som möter arbetsmarknadens behov. 

Uppdrag: I samverkan med kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadens parter 
arbeta för en SFI-utbildning som kombineras med praktik. 

Aktiviteter Analys 

Ta del av och sprida Skolverkets projekt som handlar 
om att utveckla en SFI-utbildning som kombineras 
med praktik. 

Regional utveckling avvaktar återkoppling från 
Skolverket. 

Delmål: Det livslånga lärandet har ökat i hela länet. 

Uppdrag: Utveckla samarbetet med Jönköping University, 
Yrkeshögskolutbildningsanordnare och folkbildningens organisationer i syfte att 
stärka det livslånga lärandet. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
yrkeshögskoleaktörer. 

Regional utveckling har återkommande träffar med 
YH-anordnare 2-3 gånger per år. Arbete för att ta 
fram bättre underlag för analys av kompetensbehov 
och framtidsspaningar pågår. Regional utveckling 
kommer även att se över hur YH som 
utbildningsform kan stärkas så att det blir mer synligt 
för företag och olika branscher. 
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Aktiviteter Analys 

Deltagande i Länsbildningsförbundets styrelse. Regional utveckling deltar regelbundet på 
styrelsemötena. Dialog förs kring hur vi tillsammans 
kan anordna en paneldiskussion under hösten där 
man lyfter folkbildningens roll i samhället och 
demokratin. Dialog pågår även hur målen i RUS:en 
kan kopplas och konkretiseras ytterligare till arbetet 
som folkbildningen redan gör idag. 

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 såsom med representanter för YH-utbildningen, 
SPARK och planeringen av den nya 
tandläkarutbildningen. Nyligen planerade Regional 
utveckling ett offentligt seminarium kring länets 
näringslivsutveckling. 

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

Ett seminarium för länets riksdagsledamöter och 
regionråd hölls i januari 2022. En ny ansökan (den 
andra) lämnades in till Universitetskanslersämbetet i 
mars 2022. Den 20 april hölls ett seminarium i 
riksdagen gällande planen om en tandläkarutbildning 
förlagd till JU. 

Uppdrag: Stärka integrationsperspektivet i regionalt kompetensförsörjningsarbete 

Aktiviteter Analys 

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. 

Prioriterade delstrategier: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet. 

Delmål: Medverka i planeringen av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux. 

Uppdrag: Utveckla samarbetet med kommunernas vuxenutbildning i syfte att länet 
kan erbjuda regionala yrkesvuxutbildningar som möter arbetsmarknadens behov. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten sker vid tiden för ansökan om 
statsbidrag för yrkesvux. 

Uppdrag: Regelbundna träffar med länets vuxrektorer, dels länsövergripande, men 
också i de tre kommungrupperingarna. Den årliga kompetensprognosen används 
som underlag vid samtalen. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten sker vid tiden för ansökan om 
statsbidrag för yrkesvux. 
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Delmål: Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet. 

Uppdrag: Arbeta för att det etableras lärcentra i de kommuner som saknar sådana 
centra. 

Aktiviteter Analys 

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. 

Uppdrag: Verka för att alla relevanta utbildningsaktörer erbjuder 
kompetensförsörjningsmöjligheter i dessa lärcentra. 

Aktiviteter Analys 

Inspirera till att stöd finns för studerande att erhålla 
utbildning hos relevanta utbildningsaktörer i 
kommunala lärcentra. 

Kontakt finns med kommuner som söker statsbidrag 
för lärcentra. 

Uppdrag: Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka 
kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter Analys 

Följa upp projektet "Den digitala noden". Ingen återkoppling med projektet är gjord än. 

Delmål: Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas. 

Uppdrag: Utveckla samarbetet med Länsbildningsförbundet samt folkhögskolor och 
studieförbund. Konkretisera den roll som folkbildningens aktörer kan spela i det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

Aktiviteter Analys 

Delta i Länsbildningsförbundets styrelsemöten. Regional utveckling deltar regelbundet på 
styrelsemötena. Plan finns på att genomföra 
gemensam paneldiskussion i augusti 2022 med temat 
folkbildningens roll & demokrati. Diskussioner förs 
hur vi hösten 2022 kan koppla folkbildningens arbete 
till kompetensförsörjningsfrågan. Mycket görs av 
folkbildningen redan idag och det handlar mer om att 
kartlägga vad som görs och koppla det till våra mål i 
RUS:en. 
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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. 

Delmål: Främjande av mänskliga rättigheter 

Uppdrag: Utveckla utbytet med andra länder och regioner för att skapa lärande och 
samverkan. 

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för internationellt samarbete. Det nya programmet för Europeiska Regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) är under framtagande. I 
detta program pekas några regioner inom EU ut som 
särskilt relevanta att skapa kontakt med för framtida 
lärande och erfarenheter. 

Uppdrag: Sprida information kring mänskliga rättigheter med särskilt fokus på 
demokratifrågor 

Aktiviteter Analys 

Att med utgångspunkt i värdskapet för Europa Direkt 
Jönköpings län informera om och bidra till 
Konferensen om Europas Framtid. 

Konferensen om Europas Framtid initierades inom 
EU våren 2021, vilket också var året då arbetet var 
som mest intensivt. Under tertial 1 kan särskilt lyftas 
arbetet med Model EU som genomförts i samarbete 
mellan Europa Direkt Jönköpings län och Europa 
Direkt Halland. Gymnasieelever från Jönköpings län 
har genom Model EU lärt sig mer om hur EU styrs 
och de har haft möjlighet att diskutera EU-frågor med 
europaparlamentariker och andra politiker. 

Delmål: Bedriva lärande för Agenda 2030 

Uppdrag: Utveckla förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i regionalt 
utvecklingsarbete. 

Aktiviteter Analys 

Bidra med internationellt perspektiv i Agenda 2030-
samverkan i länet. 

I programarbetet inför EU:s nya programperiod finns 
tydliga kopplingar till Agenda 2030 och dess 
möjlighet att skapa potential och vara riktmärke för 
regional utveckling. Detta kommer när programmen 
är beslutade fungera som ingång till att bidra med det 
internationella perspektivet i Agenda 2030-
samverkan i länet. 
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Delmål: Främjande av demokrati i ett europeiskt perspektiv. 

Uppdrag: Att informera om och bidra i Konferensen om Europas Framtid – en 
medborgardialog initierad av Europeiska Kommissionen. 

Aktiviteter Analys 

Att skapa träffytor för dialoger utifrån ett EU-
perspektiv med utgångspunkter i den regionala 
utvecklingsstrategin. 

EU-perspektivet har lyfts i dialoger i form av besök 
hos länets kommuner. Träffytor har också skapats 
genom information med fokus på EU-finansiering 
med kommunernas utvecklingschefer. Mobilisering 
och information inför EU:s nya programperiod har 
skapat goda förutsättningar för kommande träffytor 
med aktörer i länet. 

Prioriterade delstrategier: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

Delmål: Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv 

Uppdrag: Ta fram omvärldsanalyser 

Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevakning av EU-arenan utifrån 
prioriterade delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin primärt genom Småland 
Blekinge Halland South Sweden. 

Särskilda möten har genomförts kring besöksnäring 
och smart industri med utgångspunkt i 
kunskapsområden i smart specialisering och 
länsspecifikt dokument. 

Uppdatera utvalda relevanta delar av statistik utifrån 
socioekonomisk analys för Småland och Öarna. 

Den nuvarande socioekonomiska analysen för 
Småland och Öarna var klar maj 2020 och fungerar 
nu som ett underlag inför programframtagande inför 
EU:s nya programperiod. Utan att ta fram en ny 
analys i sin helhet har analytiker bidragit med inspel 
kring påverkan med anledning av pandemin och 
kriget i Ukraina. 

Uppdrag: Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar till Brysselkontoret 

Aktiviteter Analys 

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. 

Den löpande dialogen inom SBHSS pågår genom 
ordinarie strukturer. Arbetet med länsspecifikt 
dokument påbörjas tertial 2 för inlämning i oktober 
2022. 
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Prioriterade delstrategier: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som 
EU erbjuder. 

Delmål: Nyttjande av EU-medel 

Uppdrag: Att aktivt arbeta bland länets aktörer för att skapa EU-projekt som bidrar till 
utveckling av länet för att utnyttja EU:s potential gällande regionala medel. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisering internt och externt med fokus på EU:s 
programperiod 2021-2027. 

Information och dialog kring möjligheten med EU:s 
strukturfonder har genomförts under perioden. 
Gemensam lansering av strukturfonderna har 
planerats i Småland och Öarna och genomförs under 
maj månad. 

Samordning i Småland och Öarna av uppdraget att ta 
fram operativt program för Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden 2021-2027. 

Region Jönköpings län har samordnat och tagit 
huvudansvaret för arbetet i Småland och Öarna sedan 
2020. Arbetet har pågått under perioden och har 
förutom samordning mellan länen bestått av dialoger 
kring förändringar i föreslaget program med 
näringsdepartementet och EU-kommissionen. 

Samordning i Småland och Öarna kring framtagande 
av regional handlingsplan för Europeiska 
Socialfonden. 

Region Jönköpings län samordnar och har tagit 
huvudansvaret för arbetet i Småland och Öarna sedan 
2020. Erbjudandet om att ta fram handlingsplan kom 
från arbetsmarknadsdepartementet december 2021 
och ska vara klart i maj 2022. 

Uppdrag: Etablera nätverk och fokusera på strategiska utvecklingsområden som 
möjliggör påverkan på EU-arenan och internationella partnerskap som grund för 
arbete mot ramprogram och sektorsprogram. 

Aktiviteter Analys 

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. 

Arbetet har haft informerande och resonerande 
karaktär. Vikten av samordning har lyfts och varit en 
del av dialoger som genomförts med 
kommunledningar i länet och vid möte med länets 
utvecklingschefer. Arbetet med strukturfonder inför 
EU:s nya programperiod har pågått. I kommande 
program finns möjligheter att skapa samverkan och 
specialisering. 

Uppdrag: Delta i Europaforum. 

Aktiviteter Analys 

Delta och sprida information om Europaforum som 
arrangeras i Halland inom samarbetet för Småland 
Blekinge Halland South Sweden. 

Information har gått ut till relevanta aktörer, till 
medarbetare och politiker. Flera medarbetare och 
några av länets ledande politiker avser att delta på 
Europaforum som arrangeras i maj 2022. 
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Delmål: Intresse av EU 

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

Aktiviteter Analys 

Att bidra till EU-kommissionens kampanj Europa i 
min region för att visa på den nytta EU-medel skapar 
för länets utveckling. 

Planering pågår. Europa i min region genomförs i 
hela EU hösten 2022. 

Att genom värdskapet för Europa Direkt Jönköpings 
län tillhandahålla information kring EU-frågor. 

Information har tillhandhållits dels genom direkta 
förfrågningar via mail och telefon och dels genom 
riktade aktiviteter t.ex. Model EU som har 
genomförts på två gymnasieskolor i länet. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska 
och transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till 
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och 
stimulerande av hållbara resealternativ. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i 
ökad utsträckning kan få vård i hemmet. 

Spridning av digitala vårdmöten fortsätter. 

Utveckla samordningen av vårdbesök till och 
mellan våra sjukhus. 

Samordning av vårdbesök sker utifrån patienternas behov 
och verksamheternas möjlighet till samordning. 

Stimulera fler patienter att välja hållbara 
resealternativ till vårdinrättningar. 

Målsättningen är att patienter till vård och tandvård ska 
kunna åka gratis med kollektivtrafiken via sin kallelse. En 
nulägesanalys har gjorts i syfte för att se hur andra regioner 
hanterat frågan och även hur våran egen process kring 
utskick av kallelser ser ut. Inledande samtal har hållits med 
Folkhälsa sjukvård och Länstrafiken. 

Uppdrag: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med 
minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019 

Aktiviteter Analys 

Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 70 
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt 
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt 
drivmedel. 

Arbetet med att informera om vikten av att tanka rätt bränsle 
i de bilar som används har kommit igång på många enheter 
för att ytterligare öka följsamheten kopplat till 
drivmedelsstrategin. 

Ta fram en strategi för resfria möten. Pandemin har inneburit att princip alla möten är resfria. 

Uppdrag: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ 
för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med 
30 procent under programperioden, jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Uppmuntra medarbetare att resa hållbart 
genom att erbjuda förmånscyklar. 

Tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gick ut 
2021. Nya förmåner, däribland förmånscyklar, kommer att 
hanteras inom ramen för utveckling av förmånspaket som en 
helhet. Arbete inför ny upphandling pågår och planen är att 
genomföra upphandlingen under 2022. 

Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder 
med kollektivtrafik. 

Arbete pågår med ambition att erbjuda resekort med rabatt 
till medarbetare under hösten. Just nu oklart om det går att 
genomföra utan att det blir en förmån som medför en 
förmånsbeskattning. Frågan är just nu hos skatteverket för 
bedömning. 
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Aktiviteter Analys 

Utveckla och erbjuda ett centralt system för 
samåkning till och från jobbet. 

Förslag finns på ett forum för samåkning på intranätet. 
Tyvärr stödjer inte nuvarande intranät detta så detta ligger 
som en utvecklingspunkt hos ITC för utvecklingen av 
intranätets funktionalitet. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar 
klimatpåverkan. 

Aktiviteter Analys 

Kostpolicyn med tillhörande 
tillämpningsanvisningar ska implementeras 
och följas upp. 

Råd för hållbara matvanor har bildats under 2021 och har 
tagit fram en handlingsplan för implementering och 
uppföljning av kostpolicyn. I handlingsplanen definieras 
implementeringsaktiviteter under 2022-2023 samt mätetal 
för att över tid följa upp efterlevnaden av kostpolicyn. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan 
från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Främja användning av förbrukningsmaterial 
som går att materialåtervinna och består av 
återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. 
minska användningen av engångsprodukter 
och när engångsprodukter måste användas; 
Välj produkter som rekommenderas från 
miljösynpunkt. 

Vi väljer miljövänliga produkter där det är möjligt. 

Uppdrag: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av 
inredningen vara återanvänd. 

Aktiviteter Analys 

Återanvända inredning I samband med ombyggnationerna i Regionens hus 
återanvänds inredning i den mån det är möjligt. 
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Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett 
normmedvetet förhållningssätt och bemötande. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och 
bemötande 

Uppdrag: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, 
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom 
jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för 
politiker, chefer, HR-partners, 
verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och 
andra strategiskt viktiga funktioner 

Påbörjas senare under planperioden. 

Se över, och vid behov komplettera, befintligt 
beslutsstöd och utbildningsutbud. 

Arbete med indikatorer och data pågår för att finna underlag 
för utvecklingsarbete. Under pandemin har ett nytt 
beslutsstöd utvecklats kallat Säker Covid vilket har syftat till 
att begränsa antalet IVA patienter. 

Följa upp jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och 
förbättrar våra verksamheter, samt när vi 
beviljar finansiellt stöd och projektmedel. 

Kartläggning av områden och verktyg påbörjad. 

Uppdrag: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och icke-
diskriminering innebär i praktiken. 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsanpassa stöd för att ge 
medarbetarna de verktyg de behöver. 

Påbörjat. Framtagande av stöd och planering av digital 
placering. 

Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och 
kvalitetsarbete till att omfatta 
normmedvetenhet. 

Idearbetet påbörjat 

Erbjuda coaching i normmedvetenhet och 
icke-diskriminering för verksamheter. 

En uppdragsutbildning är pågående i mänskliga rättigheter 
som är ett första steg i detta. 

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger 
på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling 

Uppdrag: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera 
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler. 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsanpassa stöd för att ge 
medarbetarna de verktyg de behöver. 

Ej påbörjat 

Utöka användningen av universell utformning 
. 

Påbörjas senare under planperioden. 
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Aktiviteter Analys 

Sprida kunskap om hälsolitteracitet  och 
användningen av verktyg som stödjer 
hälsolitteracitet. 

Hälsolitteracitet som begrepp och förslag på verktyg lyfts 
upp i pågående utbildningar i kulturmedvetenhet. Verktyg 
presenteras på intranätet, under Hållbar utveckling. 
Hälsolitteracitet är ett utvecklingsområde inom befintliga 
program och aktiviteter som implementeras i 
vårdverksamhet, t ex patientkontrakt. 

Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom området 
funktionsnedsättningar och tillgänglighet för 
vårdpersonal, transportpersonal, politiker, 
verksamhetsutvecklare och andra strategiskt 
viktiga funktioner. 

En konferens på temat Tillgänglighet och universell 
utformning hölls den 16 september. I planering och 
genomförande ingår medarbetare från Folkhälsa och 
Qulturum. 
Kartläggning av befintligt utbildningsmaterial har delvis 
genomförts. 

Uppdrag: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter ska 
ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras erfarenheter 
och upplevelser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla arbetet med olika former av 
aktivt samskapande. 

Inom ramen för Hälsocafe har flera initiativ påbörjats 
- liksom inom cancerområdet och i viss utsträckning inom 
bästa platsen 

Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, 
delaktighet och medskapande. 

Påbörjat inom ramen för cancerområdet, och hälsocafe 

Ge stöd genom coaching och verktyg åt 
verksamheter. 

Påbörjat inom Esther nätverk , verksamhetsutvecklare 
medicin och i KPS arbetet. Digitala stöd har tagits fram 
parallellt 

Utveckla uppdraget som finskt 
förvaltningsområde genom ökad samverkan 
med den finska minoriteten i länet. 

Har genomfört ett samrådsmöte med en nybildad finsk 
ungdomsförening i Jönköping. Utvecklat samarbetet med 
Gislaved som finskt förvaltningsområde. Lämnat uppdrag 
till kommunikationsavdelningen att utveckla ett 
webbgränssnitt som fungerar för finskspråkig invånare i en 
första kontakt med vården. Planerar även en finsk del i det 
trycka informationsunderlag som distribueras till 
länsinvånare. 

Uppdrag: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen för 
strategier, planer och program. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetet med de nationella 
minoriteternas rättigheter. 

Mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter är 
framtaget och presenterades för regionstyrelsen i mars. 
Förslag på uppdrag för 1-3 år har presenterats. För att bli 
bättre på att uppmärksamma nationella minoriteters 
rättigheter har företrädare för arbetsgruppen deltagit i 
utbildning inom ramen för mänskliga rättigheter. Regionalt 
nätverk med Länsstyrelsen, Jönköpings och Gislaveds 
kommuner har initierats. Utbildning vid Länsstyrelsen, 
Stockholm har ägt rum vid ett tillfälle, via en digital 
workshop. Samråd med en nystartat finsk ungdomsförening 
är genomförd. 

Genomföra utbildningsinsatser för att öka 
kulturmedvetenhet 

Föreläsning om Kulturmedvetenhet har genomförts digitalt  i 
januari månad för Wasa Vårdcentral , vilken tillhör det 
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Aktiviteter Analys 

förstärkta uppdraget. 
Inspelad Digital föreläsning om Kulturmedvetenhet med 
Hälsokommunikatörerna , har spridits som Hållbarhetstips 
samt spridits till Hälsocoacher på Hälsocenter. 

Utveckla insatser för stöttning i 
språkutvecklingen i svenska språket på 
arbetstid hos medarbetare med utländsk 
bakgrund med önskemål och behov av detta. 

Påbörjas senare under planperioden 2021-2025. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 79  
 
Ansökan om projektmedel- cykelsatsning 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1153 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för trafik, infrastruktur och miljö bevilja  

1. projektet regional cykelsatsning 3 250 000 kronor. 
2. Finansiering sker med 50 % av statliga 1:1-medel och 50 % av 

regionala utvecklingsmedel av den pott som är avsatt för nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö. 

Sammanfattning  
Projektet är en följd av och utgår från den regionala cykelstrategin. I 
strategin finns ett antal uppgifter som Region Jönköpings län ansvarar för 
men som man idag inte har resurser till. Idag arbetar inte Region Jönköpings 
län på ett samlat sätt med cykelfrågan. Det finns dock en stor 
utvecklingspotential för cykling i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
• Projektansökan daterad 2020-05-06 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2022-05-06 RJL 2022/1153 

  

 

  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Regional cykelsatsning 
Förslag till beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beviljar  

1. projektet regional cykelsatsning 3 250 000 kronor. 
2. Finansiering sker med 50 % av statliga 1:1-medel och 50 % av regionala 

utvecklingsmedel av den pott som är avsatt för nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö. 

 

Sammanfattning  
Projektet är en följd av och utgår från den regionala cykelstrategin. I strategin 
finns ett antal uppgifter som Region Jönköpings län ansvarar för men som man 
idag inte har resurser till. Idag arbetar inte Region Jönköpings län på ett samlat 
sätt med cykelfrågan. Det finns dock en stor utvecklingspotential för cykling i 
Jönköpings län. 
 

Information i ärendet 
Syftet med projektet är att skapa ett regionalt fokus på cykelfrågor och få fler 
människor att se cykeln om ett attraktivt transportmedel. 
Projektet har tre delar, att ta fram ett årligt cykelbokslut, att instifta ett 
cykelnätverk med aktiviteter och kampanjer och att ta fram en regional cykelplan 
som bland annat ska visa hur investeringar i regional statlig cykelinfrastruktur bör 
prioriteras. 
Projektet kopplar till flera delar av den Regionala utvecklingsstrategin inom 
hållbarhet, attraktivitet och tillgänglighet. 
 

Beslutsunderlag 
• Projektansökan daterad 2020-05-06 

 

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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  RJL 2022/1153 

 
 

 

 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef samhällsbyggnad och 
infrastruktur 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Regional cykelsatsning för Jönköpings län 
Ansökansid: 342586 
Ärendeid: 20356947 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Region Jönköpings Län Org.Nr: 232100-0057 
BOX 1024 
55111 JÖNKÖPING 
Sverige 

Antal anställda: 10000 

  
Arbetsställe  
Namn: Regional Utveckling - Telia Huset 
Jönköping 

Arb.ställenr.: 66707084 

Postadress: 
Klubbhusgatan 13 
55303 Jönköping 

Besöksadress: 
Klubbhusgatan 13 
55303 Jönköping 

 Region: Jönköping 
 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?  
Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?  
Ja 
 
Hemsida  
rjl.se 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  5327-1672 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Det finns en stor utvecklingspotential kopplat till cykling i Jönköpings län; såväl för 
vardagsresor som för rekreation, besöksnäring och företagande. En ökad cykling är önskvärd 
relaterat till minskad miljöpåverkan och ökad folkhälsa men också stärkt näringslivsutveckling.  
 
Som ett första led i att ta ett samlat grepp om cykling i hela länet har Region Jönköpings län 
tagit fram en regional cykelstrategi. I cykelstrategin konstateras att en rad aktiviteter och 
insatser krävs för att lyfta cyklingen i länet. Ett antal av dessa insatser är åtaganden där Region 
Jönköpings län ansvarar för genomförandet. Exempel på insatser är att skapa strukturer för 
ökad samverkan, kartläggningar och mätningar. 
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I dagsläget arbetar inte Region Jönköpings län med cykelfrågan på ett strukturerat och samlat 
sätt och har därför svårt att påverka länets utveckling gällande cykling. Det föreliggande 
projektet syftar till att skapa ett regionalt fokus på cykelfrågor och på så vis få fler människor i 
Jönköpings län att se cykeln som ett attraktivt transportmedel. Med detta kan Region 
Jönköpings län bidra till att realisera den potential som finns i länet kopplat till en ökad cykling. 
 
Koppling till andra strategiska dokument och processer 
- Regional cykelstrategi för Jönköpings län: 
Det föreliggande projektet utgår från den regionala cykelstrategin och innebär att cykelstrategin 
genomförs i de delar som har lyfts som särskilt viktiga att prioritera och som ligger inom Region 
Jönköpings läns utpekade ansvar. 
 
- Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033: 
En av de ingående aktiviteterna i projektet  att ta fram en regional cykelplan  har en tydlig 
koppling till den regionala transportplanen eftersom cykelplanen förtydligar hur medel ur delar 
av transportplanen ska prioriteras. 
 
- Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län: 
Projektet har tydlig bäring på Jönköpings läns utvecklingsstrategi avseende såväl mål om 
hållbarhet och attraktivitet som tillgänglighet. 
Den regionala utvecklingsstrategin är den mest strategiska nivån i den hierarkiska kedjan RUS  
regional cykelstrategi  genomförande av regional cykelsatsning (föreliggande projekt). RUSens 
mål och delstrategier anger på ett övergripande plan vilka länsövergripande frågor som är mest 
centrala att arbeta med för att nå länets övergripande vision om att bli Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region. Den regionala cykelstrategins vision cykeln ska vara ett 
attraktivt transportmedel i Jönköpings län har en tydlig koppling till den regionala 
utvecklingsstrategins övergripande vision. 
 
- Klimat- och energistrategi för Jönköpings län: 
Strategin anger att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka från 
15 till 30 procent till år 2030. Den regionala cykelsatsningen kan på ett tydligt sätt bidra till 
detta och verkar också i linje med de åtgärder som pekas ut under fokusområdet 
samhällsplanering i strategin. 
 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Projektet innebär att Region Jönköpings län under tre år genomför cykelfrämjande insatser med 
syfte att stärka cykelns position som attraktivt transportmedel i Jönköpings län. Insatserna har 
sin grund i den regionala cykelstrategi för länet, vilken ska beslutas i juni 2022. Det föreliggande 
projektet är på så vis en fortsättning på uppdraget att arbeta med strategiska cykelfrågor och ett 
sätt att säkerställa att Region Jönköpings län fullgöra sitt ansvar för genomförandet av den 
regionala cykelstrategin. Projektet möjliggör att Region Jönköpings län kan växla upp sitt arbete 
med cykelfrågor och genomföra en tydlig satsning på att stärka cyklingen i länet under de 
kommande åren.  
 
Projektets genomförande kan delas in i tre delar:  
 
Den första delen handlar om att utveckla en strukturerad regional kartläggning och mätning av 
cykling genom att ta fram ett årligt cykelbokslut. Syftet med att arbeta med denna typ av 
uppföljning är framförallt att se trender i förhållande till de mål som är satta i den regionala 
cykelstrategin, att sätta fokus på arbetet med cykling samt att genom kartläggningar och 
mätning av utpekade insatsområden hitta goda exempel och höja lägstanivån i länet. För att 
kunna arbeta på ett effektivt sätt med området krävs inventeringar, mätningar och 
undersökningar samt analyser av insamlade data över tid. 
 
Den andra delen avser arbetet med nätverk och aktiviteter. Region Jönköpings län har här ett 
särskilt stort ansvar för att instifta ett regionalt cykelnätverk för att stötta länets kommuner. Det 
är också viktigt att arbeta för att bredda perspektiven på cykling genom att bedriva aktiv 
omvärldsbevakning, samordning av Region Jönköpings läns insatser med andra cykelrelaterade 
nätverk och även hämta in kunskaper från nätverk på nationell och internationell nivå. Som ett 
led i arbetet med nätverk och externa aktiviteter bör satsningar på cykelfrämjande aktiviteter 
och kampanjer göras. 
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Den tredje delen omfattar framtagandet av en regional cykelplan. Cykelplanen ska ange hur 
investeringar i regional statlig cykelinfrastruktur bör prioriteras och även peka ut ett regionalt 
cykelnät med grund i vägar med cykelbarhet  dvs vägstråk som upplevs som tillräckligt säkra 
och attraktiva att cykla. Cykelplanen är en utgångspunkt för att skapa en effektiv framdrift av 
statliga cykelåtgärder i regional transportplan och är även ett medel för att främja utvecklingen 
av turistcykelleder i länet. Cykelplanen ska grunda sig på objektiva analyser av cykelbarhet och 
potential för cykling i länet. För att Region Jönköpings län ska kunna göra denna typ av analyser 
krävs inköp av relevant data och programvara. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Projektet kommer främst att vända sig till länets kommuner, Region Jönköpings läns politiker, 
Länstrafiken, Trafikverket samt cykelrelaterade organisationer i länet. Sekundära målgrupper 
för projektet är näringsidkare som på något vis har eller kan komma att ha beröring med 
cykling. Den breda allmänheten kan vara målgrupp för vissa specifika aktiviteter eller 
kampanjer. Som region verkar vi i projektet framförallt genom våra primära målgrupper. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Vid projektets slut har medvetenheten om cykling och cyklingens fördelar ökat i länet. Projektet 
har även bidragit till att göra cykling till en utvecklingsfaktor i fler branscher i länets näringsliv. 
Dessa båda effekter har möjliggjorts genom att strukturer och arbetssätt kring samverkan och 
uppföljning på länsnivå har etablerats inom projektets ramar. 
 
Delmål på kort sikt (3 år) är att:  
 - tillskapa tillräcklig infrastruktur och metodik gällande mätning och 
kartläggning av cykling för att kunna ta fram ett fullständigt cykelbokslut för länet,  
 - att etablera ett regionalt samarbete kring cykling med Regional Utveckling som 
samordnande part samt 
 - att ta fram en plan för prioritering av investeringar i regional statlig 
cykelinfrastruktur 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
På längre sikt har projektet bidragit till nå målen för den regionala cykelstrategin, det vill säga 
att:  
 - fler korta vardagsresor görs med cykel i Jönköpings län 
 - länet har en sammanhängande cykelbarhet mellan utpekade målpunkter i länet  
 - länet har en aktiv samverkan kring cykling på länsnivå 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Projektledning: 
Projektledningen (projektledare på Regional Utveckling) ansvarar för styrning av process och 
framdrift, samordning av intressenter och uppföljning (utför eller beställer analyser, 
kartläggningar och inventeringar) 
 
Styrgrupp: 
Styrgruppen (ledningsgrupp Regional Utveckling RJL) ansvarar för inriktning och samordning 
mellan sakområden och resurser samt beredning inför politiska beslut. 
 
Politisk förankring: 
Beslut kring projektansökan, cykelbokslut och cykelplan tas av TIM-nämnden efter beredning i 
TIM-nämndens presidium. Avstämningar kring prioriteringar och inriktning görs löpande med 
TIM-nämndens presidium. TIM-nämnden hålls informerad löpande och vid behov informeras 
även Kommunalt forum. 
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Förankring på tjänstepersonsnivå: 
I arbetet med att ta fram en regional cykelplan kommer löpande avstämningar kring innehåll 
och inriktning att göras med en extern arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från fyra av 
länets kommuner. Cykelplanen kommer också löpande att stämmas av med tjänstepersoner från 
Trafikverket samt internt på Region Jönköpings län (framförallt strateger på RU och 
Länstrafiken). Cykelplanen remitteras till länets kommuner samt berörda organisationer och 
grannregioner. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Projektet innebär att avgränsade satsningar med koppling till den regionala cykelstrategin för 
Jönköpings län genomförs. Denna typ av insatser är i dagsläget inte en budgeterad del av 
Regional Utvecklings ordinarie verksamhet. 
 
De insatser som planeras inom projektet bör ha tydlig bäring på den verksamhet som bedrivs 
inom Regional Utveckling på Region Jönköpings län. Genomförandet av andra typer av insatser  
exempelvis åtgärder inom kommunalt vägnät eller näringsliv  ligger utanför det föreliggande 
projektet. Här är det viktigt att även andra aktörer samverkar och tar ansvar. Ett sätt att 
åstadkomma detta är Region Jönköpings län är aktiva i att följa upp och visa på goda exempel, 
vilket kan göras i cykelbokslut och via regionalt cykelnätverk. 
 
I samband med projektets avslutande ska en utvärdering göras för att bedöma om satsningen 
ska bli en del av den löpande verksamheten inom Region Jönköpings län. Detta säkerställs i sin 
tur genom Regions Jönköpings läns verksamhetsplanering och politiska beslut kring budget. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Projektet har samtliga tre hållbarhetsaspekter som utgångspunkt och de är också tydligt invävda 
i den regionala cykelstrategins bakgrund och vision. Eftersom föreliggande projekt utgår från 
strategin blir aspekterna en naturlig del av projektets genomförande. 
 
Bidrag till ekologisk hållbarhet: 
Cykling är ett resurssnålt transportslag som ger liten omgivningspåverkan och inte bidrar till 
några koldioxidutsläpp, vilket gör att arbetet för att främja cykling har en tydlig koppling till 
hållbarhetsmål som relaterar till ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan. Viljan att bidra till 
hållbarhet och omställning från fossila transportsätt är också en viktig drivkraft för att 
människor ska välja att cykla. 
 
Bidrag till social hållbarhet: 
Cykling har stora möjligheter att bidra till en stärkt social hållbarhet i samhället. Eftersom 
cykling är ett billigt transportslag bidrar satsningar på cykling till ekonomisk jämlikhet. Cykling 
är också ett transportmedel som är tillgängligt för samhällsgrupper utan körkort  till exempel 
barn och unga. Cykling ger fysisk rörelse vilket skapar stora nyttor för människors hälsa och 
välmående. Fysisk planering som främjar ökad cykling bidrar till skapandet av mer tillgängliga 
och trygga miljöer  något som gynnar alla i samhället och därmed bidrar till en ökad jämlikhet 
och mångfald. 
 
Bidrag till ekonomisk hållbarhet: 
Det finns en stor potential i att utveckla länets besöks- och servicenäring kring cykling  inte 
minst i samarbetet mellan olika typer av intressenter. 
Cykling sked i en hastighet och skala som möjliggör interaktion med omgivningen. Detta ger i 
sin tur möjligheter till utveckling av det småskaliga lokala näringslivet i våra tätorter. 
 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
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Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Jönköping 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Ta fram cykelbokslut Årlig skriftlig redogörelse för 
utvecklingen av cykling i länet 
inklusive analys av resultat och 
prioriteringar inför kommande år. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

341 830 

Tillskapa mätpunkter 
för kontinuerlig 
mätning av trafik 

Möjliggör uppföljning av antalet 
cyklande på vissa sträckor över tid 
vilket ger möjlighet att värdera nyttor 
och behov av åtgärder. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

400 000 

Mätningar av barns 
resvanor 

Utvärdering av barns resvanor i 
dagsläget och hur de förändras över 
tid. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

104 511 

Resvaneundersökning 
på regional nivå  

Undersökning av resmönster på 
vardagsnivå för länets medborgare. 
Behövs för att ha ett nolläge att utgå 
ifrån för att se förändringar över tid. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

500 000 

Inventering och 
utvärdering av 
beteendepåverkande 
insatser i länet  

Metod för att hitta goda exempel för 
kommande kampanjer 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

100 000 

Kartläggning av drift 
och underhåll samt 
brister vägnät  

Benchmarking mellan kommuner 
bidrar till att ge ökat fokus på frågor 
som påverkar viljan till cykling. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

100 000 

Ta fram statistik för 
näringsliv kopplat till 
cykling  

Statistiken behövs för att kunna 
utvärdera mått kopplat till antalet 
anställda inom cykelsektorn inom 
målområdet samverkan. Ger en bild 
av hur sektorn utvecklas över tid. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Ta fram checklista 
som stöd för att stärka 
cykling vid fysisk 
planering  

Verktyg för att stärka 
cykelperspektivet i kommunernas 
fysiska planering och därmed ge 
förbättrade förutsättningar för cykling 
i länet över tid. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Instifta och driva 
regionalt cykelnätverk  

Plattform för löpande dialog som ger 
kontinuitet och driv inom övriga 
insatsområden 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

266 830 

Genomföra aktiviteter 
inom regionalt nätverk 
och samordning av 
dessa med andra 
nätverk 

Sätt att höja kunskapen och väcka 
intresset hos länets aktörer 

2023-01-01 - 
2024-12-31 

150 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Ansöka om 
medlemskap Svenska 
Cykelstäder  

Sätt för Region Jönköpings län att 
omvärldsbevaka och samverka kring 
cykel på nationell nivå samt hitta 
nätverk som kan flytta fram länets 
positioner i cykelfrågan. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

100 000 

Stötta aktörer i länet 
vid ansökningar av 
projektmedel 
kopplade till cykel 

Få fler aktörer i länet att ansöka om 
projektmedel kopplade till cykel  
vilket på längre sikt främjar cyklingen 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Arbeta med utveckling 
av statliga 
turistcykelleder  

Stimulera och hjälpa aktörer i länet 
kopplat främst till rekreativ cykling 
och besöksnäring. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

100 000 

Ta fram definition av 
standard/funktion för 
bytespunkter   

Premiss för att kunna göra 
inventeringar och 
uppgraderingar/nyinvesteringar 

2023-01-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Inventera befintliga 
bytespunkter  

Förutsättning för att bedöma var 
uppdrageringar av bytespunkter 
behövs 

2023-01-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Ta fram plan för 
bytespunkter  

Tydliggörande av var JLT avser att 
satsa på bytespunkter för att öka 
tillgängligheten till 
kombinationsresor. 

2023-01-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Ta fram 
planeringsunderlag 
(potentialstudie)  

Ger tydliga förutsättningar gällande 
genomförandet av regional 
transportplan och utveckling av 
statliga turistcykelleder 

2022-06-01 - 
2023-01-01 

500 000 

Ta fram 
prioriteringskriterier, 
peka ut cykelnät och 
objekt för 
genomförande av RTP  

Ger tydliga förutsättningar gällande 
genomförandet av regional 
transportplan och utveckling av 
statliga turistcykelleder 

2022-06-01 - 
2023-04-01 

286 828 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2022 2023 2024       Totalt 
Personal: 
Projektledning 
50% 148 320 302 573 308 624       759 517 
Personal: 
Kommunikation 12 000 24 480 24 970       61 450 
Personal: 
Projektekonom 12 000 24 480 24 970       61 450 
Personal: Analys 120 000 40 000 40 000       200 000 
Externa tjänster: 
Kartläggning och 
mätning 45 000 690 000 294 511       1 029 511 
Externa tjänster: 
Nätverk och 
aktiviteter 0 100 000 200 000       300 000 
Resor och logi: 
Resor 5 000 10 000 10 000       25 000 
Schablonkostnader
: Lönebikostnader 78 233 159 596 162 788       400 617 
Schablonkostnader
: Indirekta 
kostnader 37 583 76 669 78 203       192 455 
Summa kostnader 658 136 1 437 798 1 154 066       3 250 000 
Projektintäkter         
           
Summa faktiska 
kostnader 658 136 1 437 798 1 154 066       3 250 000 
Bidrag annat än pengar          
Summa bidrag i 
annat än pengar          0 
Summa totala 
kostnader 658 136 1 437 798 1 154 066       3 250 000 

 
 
Finansiering 

Finansiär 2022 2023 2024        Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar          
Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Region Jönköpings 
län: RU 329 068 718 899 577 033       1 625 000 
Total offentlig 
kontantfinansiering 329 068 718 899 577 033       1 625 000 
Total offentlig 
finansiering 329 068 718 899 577 033       1 625 000 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
Total privat 
kontantfinansiering          0 
Total privat 
finansiering          0 
Summa 
medfinansiering 329068 718899 577033       1 625 000 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2022 2023 2024       Totalt 
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Stödfinansiering 329 068 718 899 577 033       1 625 000 
 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 50,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 
Stödandel av total finansiering 50,00% 
Andel annan offentlig finansiering 50,00% 
Andel offentlig finansiering 100,00

% 
Andel privat finansiering 0,00% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Ida Hedberg 
Telefonnummer: 0730 396338 
Mobiltelefonnummer: 0730 396338 
E-postadress: ida.hedberg@rjl.se 
Roll: Projektledare 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2022-05-06 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Regional cykelsatsning för Jönköpings län 
Ansökansid: 345605 
Ärendeid: 20356948 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Region Jönköpings Län Org.Nr: 232100-0057 
BOX 1024 
55111 JÖNKÖPING 
Sverige 

Antal anställda: 10000 

  
Arbetsställe  
Namn: Regional Utveckling - Telia Huset 
Jönköping 

Arb.ställenr.: 66707084 

Postadress: 
Klubbhusgatan 13 
55303 Jönköping 

Besöksadress: 
Klubbhusgatan 13 
55303 Jönköping 

 Region: Jönköping 
 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?  
Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?  
Ja 
 
Hemsida  
rjl.se 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  5327-1672 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Det finns en stor utvecklingspotential kopplat till cykling i Jönköpings län; såväl för 
vardagsresor som för rekreation, besöksnäring och företagande. En ökad cykling är önskvärd 
relaterat till minskad miljöpåverkan och ökad folkhälsa men också stärkt näringslivsutveckling.  
 
Som ett första led i att ta ett samlat grepp om cykling i hela länet har Region Jönköpings län 
tagit fram en regional cykelstrategi. I cykelstrategin konstateras att en rad aktiviteter och 
insatser krävs för att lyfta cyklingen i länet. Ett antal av dessa insatser är åtaganden där Region 
Jönköpings län ansvarar för genomförandet. Exempel på insatser är att skapa strukturer för 
ökad samverkan, kartläggningar och mätningar. 
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I dagsläget arbetar inte Region Jönköpings län med cykelfrågan på ett strukturerat och samlat 
sätt och har därför svårt att påverka länets utveckling gällande cykling. Det föreliggande 
projektet syftar till att skapa ett regionalt fokus på cykelfrågor och på så vis få fler människor i 
Jönköpings län att se cykeln som ett attraktivt transportmedel. Med detta kan Region 
Jönköpings län bidra till att realisera den potential som finns i länet kopplat till en ökad cykling. 
 
Koppling till andra strategiska dokument och processer 
- Regional cykelstrategi för Jönköpings län: 
Det föreliggande projektet utgår från den regionala cykelstrategin och innebär att cykelstrategin 
genomförs i de delar som har lyfts som särskilt viktiga att prioritera och som ligger inom Region 
Jönköpings läns utpekade ansvar. 
 
- Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033: 
En av de ingående aktiviteterna i projektet  att ta fram en regional cykelplan  har en tydlig 
koppling till den regionala transportplanen eftersom cykelplanen förtydligar hur medel ur delar 
av transportplanen ska prioriteras. 
 
- Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län: 
Projektet har tydlig bäring på Jönköpings läns utvecklingsstrategi avseende såväl mål om 
hållbarhet och attraktivitet som tillgänglighet. 
Den regionala utvecklingsstrategin är den mest strategiska nivån i den hierarkiska kedjan RUS  
regional cykelstrategi  genomförande av regional cykelsatsning (föreliggande projekt). RUSens 
mål och delstrategier anger på ett övergripande plan vilka länsövergripande frågor som är mest 
centrala att arbeta med för att nå länets övergripande vision om att bli Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region. Den regionala cykelstrategins vision cykeln ska vara ett 
attraktivt transportmedel i Jönköpings län har en tydlig koppling till den regionala 
utvecklingsstrategins övergripande vision. 
 
- Klimat- och energistrategi för Jönköpings län: 
Strategin anger att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka från 
15 till 30 procent till år 2030. Den regionala cykelsatsningen kan på ett tydligt sätt bidra till 
detta och verkar också i linje med de åtgärder som pekas ut under fokusområdet 
samhällsplanering i strategin. 
 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Projektet innebär att Region Jönköpings län under tre år genomför cykelfrämjande insatser med 
syfte att stärka cykelns position som attraktivt transportmedel i Jönköpings län. Insatserna har 
sin grund i den regionala cykelstrategi för länet, vilken ska beslutas i juni 2022. Det föreliggande 
projektet är på så vis en fortsättning på uppdraget att arbeta med strategiska cykelfrågor och ett 
sätt att säkerställa att Region Jönköpings län fullgöra sitt ansvar för genomförandet av den 
regionala cykelstrategin. Projektet möjliggör att Region Jönköpings län kan växla upp sitt arbete 
med cykelfrågor och genomföra en tydlig satsning på att stärka cyklingen i länet under de 
kommande åren.  
 
Projektets genomförande kan delas in i tre delar:  
 
Den första delen handlar om att utveckla en strukturerad regional kartläggning och mätning av 
cykling genom att ta fram ett årligt cykelbokslut. Syftet med att arbeta med denna typ av 
uppföljning är framförallt att se trender i förhållande till de mål som är satta i den regionala 
cykelstrategin, att sätta fokus på arbetet med cykling samt att genom kartläggningar och 
mätning av utpekade insatsområden hitta goda exempel och höja lägstanivån i länet. För att 
kunna arbeta på ett effektivt sätt med området krävs inventeringar, mätningar och 
undersökningar samt analyser av insamlade data över tid. 
 
Den andra delen avser arbetet med nätverk och aktiviteter. Region Jönköpings län har här ett 
särskilt stort ansvar för att instifta ett regionalt cykelnätverk för att stötta länets kommuner. Det 
är också viktigt att arbeta för att bredda perspektiven på cykling genom att bedriva aktiv 
omvärldsbevakning, samordning av Region Jönköpings läns insatser med andra cykelrelaterade 
nätverk och även hämta in kunskaper från nätverk på nationell och internationell nivå. Som ett 
led i arbetet med nätverk och externa aktiviteter bör satsningar på cykelfrämjande aktiviteter 
och kampanjer göras. 
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Den tredje delen omfattar framtagandet av en regional cykelplan. Cykelplanen ska ange hur 
investeringar i regional statlig cykelinfrastruktur bör prioriteras och även peka ut ett regionalt 
cykelnät med grund i vägar med cykelbarhet  dvs vägstråk som upplevs som tillräckligt säkra 
och attraktiva att cykla. Cykelplanen är en utgångspunkt för att skapa en effektiv framdrift av 
statliga cykelåtgärder i regional transportplan och är även ett medel för att främja utvecklingen 
av turistcykelleder i länet. Cykelplanen ska grunda sig på objektiva analyser av cykelbarhet och 
potential för cykling i länet. För att Region Jönköpings län ska kunna göra denna typ av analyser 
krävs inköp av relevant data och programvara. 
 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Projektet kommer främst att vända sig till länets kommuner, Region Jönköpings läns politiker, 
Länstrafiken, Trafikverket samt cykelrelaterade organisationer i länet. Sekundära målgrupper 
för projektet är näringsidkare som på något vis har eller kan komma att ha beröring med 
cykling. Den breda allmänheten kan vara målgrupp för vissa specifika aktiviteter eller 
kampanjer. Som region verkar vi i projektet framförallt genom våra primära målgrupper. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Vid projektets slut har medvetenheten om cykling och cyklingens fördelar ökat i länet. Projektet 
har även bidragit till att göra cykling till en utvecklingsfaktor i fler branscher i länets näringsliv. 
Dessa båda effekter har möjliggjorts genom att strukturer och arbetssätt kring samverkan och 
uppföljning på länsnivå har etablerats inom projektets ramar. 
 
Delmål på kort sikt (3 år) är att:  
 - tillskapa tillräcklig infrastruktur och metodik gällande mätning och 
kartläggning av cykling för att kunna ta fram ett fullständigt cykelbokslut för länet,  
 - att etablera ett regionalt samarbete kring cykling med Regional Utveckling som 
samordnande part samt 
 - att ta fram en plan för prioritering av investeringar i regional statlig 
cykelinfrastruktur 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
På längre sikt har projektet bidragit till nå målen för den regionala cykelstrategin, det vill säga 
att:  
 - fler korta vardagsresor görs med cykel i Jönköpings län 
 - länet har en sammanhängande cykelbarhet mellan utpekade målpunkter i länet  
 - länet har en aktiv samverkan kring cykling på länsnivå 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Projektledning: 
Projektledningen (projektledare på Regional Utveckling) ansvarar för styrning av process och 
framdrift, samordning av intressenter och uppföljning (utför eller beställer analyser, 
kartläggningar och inventeringar) 
 
Styrgrupp: 
Styrgruppen (ledningsgrupp Regional Utveckling RJL) ansvarar för inriktning och samordning 
mellan sakområden och resurser samt beredning inför politiska beslut. 
 
Politisk förankring: 
Beslut kring projektansökan, cykelbokslut och cykelplan tas av TIM-nämnden efter beredning i 
TIM-nämndens presidium. Avstämningar kring prioriteringar och inriktning görs löpande med 
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TIM-nämndens presidium. TIM-nämnden hålls informerad löpande och vid behov informeras 
även Kommunalt forum. 
 
Förankring på tjänstepersonsnivå: 
I arbetet med att ta fram en regional cykelplan kommer löpande avstämningar kring innehåll 
och inriktning att göras med en extern arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från fyra av 
länets kommuner. Cykelplanen kommer också löpande att stämmas av med tjänstepersoner från 
Trafikverket samt internt på Region Jönköpings län (framförallt strateger på RU och 
Länstrafiken). Cykelplanen remitteras till länets kommuner samt berörda organisationer och 
grannregioner. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Projektet innebär att avgränsade satsningar med koppling till den regionala cykelstrategin för 
Jönköpings län genomförs. Denna typ av insatser är i dagsläget inte en budgeterad del av 
Regional Utvecklings ordinarie verksamhet. 
 
De insatser som planeras inom projektet bör ha tydlig bäring på den verksamhet som bedrivs 
inom Regional Utveckling på Region Jönköpings län. Genomförandet av andra typer av insatser  
exempelvis åtgärder inom kommunalt vägnät eller näringsliv  ligger utanför det föreliggande 
projektet. Här är det viktigt att även andra aktörer samverkar och tar ansvar. Ett sätt att 
åstadkomma detta är Region Jönköpings län är aktiva i att följa upp och visa på goda exempel, 
vilket kan göras i cykelbokslut och via regionalt cykelnätverk. 
 
I samband med projektets avslutande ska en utvärdering göras för att bedöma om satsningen 
ska bli en del av den löpande verksamheten inom Region Jönköpings län. Detta säkerställs i sin 
tur genom Regions Jönköpings läns verksamhetsplanering och politiska beslut kring budget. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Projektet har samtliga tre hållbarhetsaspekter som utgångspunkt och de är också tydligt invävda 
i den regionala cykelstrategins bakgrund och vision. Eftersom föreliggande projekt utgår från 
strategin blir aspekterna en naturlig del av projektets genomförande. 
 
Bidrag till ekologisk hållbarhet: 
Cykling är ett resurssnålt transportslag som ger liten omgivningspåverkan och inte bidrar till 
några koldioxidutsläpp, vilket gör att arbetet för att främja cykling har en tydlig koppling till 
hållbarhetsmål som relaterar till ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan. Viljan att bidra till 
hållbarhet och omställning från fossila transportsätt är också en viktig drivkraft för att 
människor ska välja att cykla. 
 
Bidrag till social hållbarhet: 
Cykling har stora möjligheter att bidra till en stärkt social hållbarhet i samhället. Eftersom 
cykling är ett billigt transportslag bidrar satsningar på cykling till ekonomisk jämlikhet. Cykling 
är också ett transportmedel som är tillgängligt för samhällsgrupper utan körkort  till exempel 
barn och unga. Cykling ger fysisk rörelse vilket skapar stora nyttor för människors hälsa och 
välmående. Fysisk planering som främjar ökad cykling bidrar till skapandet av mer tillgängliga 
och trygga miljöer  något som gynnar alla i samhället och därmed bidrar till en ökad jämlikhet 
och mångfald. 
 
Bidrag till ekonomisk hållbarhet: 
Det finns en stor potential i att utveckla länets besöks- och servicenäring kring cykling  inte 
minst i samarbetet mellan olika typer av intressenter. 
Cykling sked i en hastighet och skala som möjliggör interaktion med omgivningen. Detta ger i 
sin tur möjligheter till utveckling av det småskaliga lokala näringslivet i våra tätorter. 
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Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Jönköping 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Ta fram cykelbokslut Årlig skriftlig redogörelse för 
utvecklingen av cykling i länet 
inklusive analys av resultat och 
prioriteringar inför kommande år. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

341 830 

Tillskapa mätpunkter 
för kontinuerlig 
mätning av trafik 

Möjliggör uppföljning av antalet 
cyklande på vissa sträckor över tid 
vilket ger möjlighet att värdera nyttor 
och behov av åtgärder. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

400 000 

Mätningar av barns 
resvanor 

Utvärdering av barns resvanor i 
dagsläget och hur de förändras över 
tid. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

104 511 

Resvaneundersökning 
på regional nivå  

Undersökning av resmönster på 
vardagsnivå för länets medborgare. 
Behövs för att ha ett nolläge att utgå 
ifrån för att se förändringar över tid. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

500 000 

Inventering och 
utvärdering av 
beteendepåverkande 
insatser i länet  

Metod för att hitta goda exempel för 
kommande kampanjer 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

100 000 

Kartläggning av drift 
och underhåll samt 
brister vägnät  

Benchmarking mellan kommuner 
bidrar till att ge ökat fokus på frågor 
som påverkar viljan till cykling. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

100 000 

Ta fram statistik för 
näringsliv kopplat till 
cykling  

Statistiken behövs för att kunna 
utvärdera mått kopplat till antalet 
anställda inom cykelsektorn inom 
målområdet samverkan. Ger en bild 
av hur sektorn utvecklas över tid. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Ta fram checklista 
som stöd för att stärka 
cykling vid fysisk 
planering  

Verktyg för att stärka 
cykelperspektivet i kommunernas 
fysiska planering och därmed ge 
förbättrade förutsättningar för cykling 
i länet över tid. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Instifta och driva 
regionalt cykelnätverk  

Plattform för löpande dialog som ger 
kontinuitet och driv inom övriga 
insatsområden 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

266 830 

Genomföra aktiviteter 
inom regionalt nätverk 

Sätt att höja kunskapen och väcka 
intresset hos länets aktörer 

2023-01-01 - 
2024-12-31 

150 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

och samordning av 
dessa med andra 
nätverk 
Ansöka om 
medlemskap Svenska 
Cykelstäder  

Sätt för Region Jönköpings län att 
omvärldsbevaka och samverka kring 
cykel på nationell nivå samt hitta 
nätverk som kan flytta fram länets 
positioner i cykelfrågan. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

100 000 

Stötta aktörer i länet 
vid ansökningar av 
projektmedel 
kopplade till cykel 

Få fler aktörer i länet att ansöka om 
projektmedel kopplade till cykel  
vilket på längre sikt främjar cyklingen 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Arbeta med utveckling 
av statliga 
turistcykelleder  

Stimulera och hjälpa aktörer i länet 
kopplat främst till rekreativ cykling 
och besöksnäring. 

2022-08-01 - 
2024-12-31 

100 000 

Ta fram definition av 
standard/funktion för 
bytespunkter   

Premiss för att kunna göra 
inventeringar och 
uppgraderingar/nyinvesteringar 

2023-01-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Inventera befintliga 
bytespunkter  

Förutsättning för att bedöma var 
uppdrageringar av bytespunkter 
behövs 

2023-01-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Ta fram plan för 
bytespunkter  

Tydliggörande av var JLT avser att 
satsa på bytespunkter för att öka 
tillgängligheten till 
kombinationsresor. 

2023-01-01 - 
2024-12-31 

50 000 

Ta fram 
planeringsunderlag 
(potentialstudie)  

Ger tydliga förutsättningar gällande 
genomförandet av regional 
transportplan och utveckling av 
statliga turistcykelleder 

2022-06-01 - 
2023-01-01 

500 000 

Ta fram 
prioriteringskriterier, 
peka ut cykelnät och 
objekt för 
genomförande av RTP  

Ger tydliga förutsättningar gällande 
genomförandet av regional 
transportplan och utveckling av 
statliga turistcykelleder 

2022-06-01 - 
2023-04-01 

286 828 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostna
dsslag 

2022 2023 2024       Totalt 

Persona
l: 
Projektl
edning 
50% 

148 32
0 

302 57
3 

308 62
4       759 517 

Persona
l: 
Analys 

120 00
0 40 000 40 000       200 000 

Persona
l: 
Projekt
ekono
m 12 000 24 480 24 970       61 450 
Persona
l: 
Kommu
nikatör 12 000 24 480 24 970       61 450 
Externa 
tjänster
: 
Regiona
l 
cykelpl
an 

200 00
0 10 000 10 000       220 000 

Externa 
tjänster
: 
Nätverk 
och 
aktivite
ter 0 

100 00
0 

200 00
0       300 000 

Resor 
och 
logi: 
Resor 5 000 10 000 10 000       25 000 
Schablo
nkostna
der: 
Indirekt
a 
kostnad
er 37 583 76 669 78 203       192 455 
Schablo
nkostna
der: 
Lönebik
ostnade
r 78 233 

159 59
6 

162 78
8       400 617 

Summa 
kostna
der 

658 13
6 

1 437 
798 

1 154 
066       

3 250 0
00 

Projektintäkter         
           
Summa 
faktiska 
kostna
der 

658 13
6 

1 437 
798 

1 154 
066       

3 250 0
00 

Bidrag annat än 
pengar 
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Kostna
dsslag 

2022 2023 2024       Totalt 

Summa 
bidrag i 
annat 
än 
pengar          0 
Summa 
totala 
kostna
der 

658 13
6 

1 437 
798 

1 154 
066       

3 250 0
00 

 
 
Finansiering 

Finansiär 2022 2023 2024        Totalt 
Offentligt bidrag annat än 
pengar 

         

Total offentligt 
bidrag annat 
än pengar          0 
Offentlig 
kontantfinansiering 

         

1:1: 1:1-medel 
329 068 

718 89
9 

577 0
33       

1 625 0
00 

Total offentlig 
kontantfinansi
ering 329 068 

718 89
9 

577 0
33       

1 625 0
00 

Total offentlig 
finansiering 329 068 

718 89
9 

577 0
33       

1 625 0
00 

Privata bidrag annat än 
pengar 

         

Total privat 
bidrag annat 
än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
Total privat 
kontantfinansi
ering          0 
Total privat 
finansiering          0 
Summa 
medfinansierin
g 329068 718899 

57703
3       

1 625 0
00 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2022 2023 2024       Totalt 
Stödfinansiering 329 068 718 899 577 033       1 625 000 

 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 50,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 
Stödandel av total finansiering 50,00% 
Andel annan offentlig finansiering 50,00% 
Andel offentlig finansiering 100,00

% 
Andel privat finansiering 0,00% 

 
 
  

303



 
1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Ida Hedberg 
Telefonnummer: 0730396338 
Mobiltelefonnummer: 0730396338 
E-postadress: ida.hedberg@rjl.se 
Roll: Projektledare 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2022-05-06 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 80  
 
Projekt nya stambanor 
Diarienummer: RJL 2018/2955 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Godkänna för insatser kopplade till fortsatt arbete/projekt med Nya 
stambanor för höghastighetstrafik en ram motsvarande  
7,6 miljoner kronor för 2022-2024. 

2. Finansiering sker med 50% ur anslaget för regionala 
utvecklingsmedel och 50% ur anslaget för statliga 1:1 medel. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har under tidigare projekttid, 2019-2021, aktivt 
deltagit i det nationella arbetet med nya stambanor i syfte att företräda 
Jönköpings län och dess kommuner i arbetet med nya stambanor för 
höghastighetstrafik i enlighet med målsättningarna i RUS. Regionen och 
aktuella stationskommuner, Tranås, Jönköping samt Värnamo har tidigare 
slutit avtal med Sverigeförhandlingen. I den senaste 
infrastrukturpropositionen 2021 har regeringen fastslagit att en samlad 
satsning skall ske på nya stambanor, men också med hänsyn till rådande 
ekonomiska förutsättningar samt med finansiering inom ram. Av 
trafikverkets förslag till nationell plan framgår att betydande 
utredningsarbete kvarstår och att besluten i nästkommande 
infrastrukturproposition kommer att ha stor betydelse för kommande 
utveckling av stambanorna. För att återigen mobilisera alla krafter i syfte att 
föra in dragningarna inom Jönköpings län i Trafikverkets planering bör 
projektet förlängas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 2022-05-06 RJL 2018/2955 

  

 

  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Projekt Nya stambanor 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Godkänner för insatser kopplade till fortsatt arbete/projekt med Nya 
stambanor för höghastighetstrafik en ram motsvarande  
7,6 miljoner kronor för perioden 2022-2024. 

2. Finansiering sker med 50% ur anslaget för regionala utvecklingsmedel och 
50% ur anslaget för statliga 1:1 medel. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har under tidigare projekttid, 2019-2021, aktivt deltagit i 
det nationella arbetet med nya stambanor i syfte att företräda Jönköpings län och 
dess kommuner i arbetet med nya stambanor för höghastighetstrafik i enlighet 
med målsättningarna i RUS. Regionen och aktuella stationskommuner, Tranås, 
Jönköping samt Värnamo har tidigare slutit avtal med Sverigeförhandlingen. I den 
senaste infrastrukturpropositionen 2021 har regeringen fastslagit att en samlad 
satsning skall ske på nya stambanor, men också med hänsyn till rådande 
ekonomiska förutsättningar samt med finansiering inom ram. Av trafikverkets 
förslag till nationell plan framgår att betydande utredningsarbete kvarstår och att 
besluten i nästkommande infrastrukturproposition kommer att ha stor betydelse 
för kommande utveckling av stambanorna. För att återigen mobilisera alla krafter 
i syfte att föra in dragningarna inom Jönköpings län i Trafikverkets planering bör 
projektet förlängas. 

Information i ärendet 
Bakgrund 
Sommaren 2014 beslutade dåvarande regering om att påbörja arbetet med Nya 
stambanor för höghastighetstrafik. Efterföljande regering fullföljde detta arbete 
med att ge organisationen, som nu benämndes Sverigeförhandlingen, i uppdrag att 
till december 2017 slutföra förhandlingsarbetet med regioner och kommuner samt 
andra parter. 

Med anledning därav beslutade regionstyrelsen att tillskapa en projektorganisation 
med syfte att samordna arbetet i regionen tillsammans med kommunerna. Arbetet 
bedrevs med politisk styrgrupp och efter intensivt arbete kunde Region 
Jönköpings län skriva avtal med Sverigeförhandlingen under december 2017. 
Avtalen skrevs med Tranås, Jönköping och Värnamo kommuner samt med 
Region Jönköpings län. Avtalen tydliggjorde att systemet med Nya stambanor var 
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ett sammanhållet system, hastigheten var 320 km/tim, stationer i länet skulle vara 
Tranås, Jönköping (knutpunkt) samt Värnamo. 

I den nationella planen för infrastruktur 2018-2029 som antogs av regeringen 
framkom att olika sträckor i det planerade höghastighetssystemet fick olika 
utbyggnadstider. Planen redovisade dessutom att utbyggnaden var avhängig 
ekonomiska förutsättningar. 

Partiöverläggningar förekom under första halvåret 2018 för att söka långsiktig 
finansieringslösning, dock utan resultat. 

Regeringen har sedan dess uppdragit åt Trafikverket att se över möjligheterna att 
bygga ut nya stambanor inom en snäv kostnadsram. Därefter har regeringen fattat 
beslut om en infrastrukturproposition som innebär att nya stambanor ska planeras 
inom den planeringsram som därefter riksdagen slagit fast. Trafikverket har efter 
detta uppdragits att föreslå en åtgärdsplan för transportsystemet, där en del av 
planeringsramen reserverats för nya stambanor. Av förslaget framgår att det 
återstår betydande utredningsarbete innan byggnation av sträckorna genom 
Jönköpings län kan påbörjas. Det innebär sålunda återigen att regionen och dess 
kommuner hamnar i ett planeringsvakuum. Dessutom råder en osäkerhet om 
utbyggnaden i sin helhet och tidsperspektiven. 

Styrgruppen för nya stambanor har mot bakgrund av detta bedömt att projektet 
bör fortsättas i ytterligare en treårsperiod med sikte på väntat nästkommande 
beslut om infrastrukturproposition från regeringen. 

Uppgifter för Region Jönköpings län 
Fortsatt arbete för Region Jönköpings län innebär en samordnande funktion i länet 
för arbete med Nya stambanor tillsammans med berörda kommuner. Exempelvis 
bör arbetet inriktas på  

• tydliggöra för Trafikverket de olägenheter som uppkommer för regionen 
och dess kommuner som följd av att inte lokaliseringsstudier har kommit 
igång samt tydligt beskriva avvikelser mot ingångna avtal med 
Sverigeförhandlingen 

• tillskriva samt besöka Infrastrukturminister samt 
infrastrukturdepartementet 

• tillskriva och besöka Trafikutskottet 
• aktualisera det uppkomna planeringsläget med andra berörda län samt 

relevanta intressentorganisationer, såsom Handelskamrar och 
Europakorridoren  

• ta fram och sammanställa erforderligt utredningsmaterial för fortsatt arbete 
med Nya stambanor inför möten med Trafikverket och som underlag inför 
kommande planperiod  

• Kommunikation riktad mot en bredare allmänhet i länet för att förklara 
stambanornas betydelse för länets framtida utveckling 
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Organisation av arbetet 
Arbetet bör bedrivas i en effektiv projektorganisation där arbetsgrupper kan 
skapas allt efter uppkomna behov och upplösas därefter. 

Organisationen kan grundas på  

• Politisk styrgrupp (TIM-nämndens presidium och regionstyrelsens ordf. 
och 2:e vice ordf.) 

• Projektkoordinering (projektkoordinator samt 
kommunikatör/administratör) 

• Informationsinsatser 

Med hänsyn till frågans komplexitet och planeringssituation inom regeringen och 
Trafikverket måste stor flexibilitet råda i arbetsorganisationen. 

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

Planeringen av projektperioden kommer i stor utsträckning att påverkas av hur 
regeringens program ser ut efter kommande riksdagsval 2022. Tidsperioden från 
det att en infrastrukturminister utsetts till dess att en infrastrukturproposition lagts 
till riksdagen blir en mycket viktig period för projektet.  

Budget-kostnader 
I nuvarande läge är det mycket svårt att uppskatta resursåtgång för egen personal 
och externa utredningar m.m. med hänsyn till frågans komplexitet samt rådande 
situation för frågan i regeringskansliet. 

Två huvudposter torde dock kunna identifieras i form av egen personal, såväl i 
form av den tid ordinarie personal tillbringar i projektet som projektanställd 
personal, samt köp av konsulttjänster/externa tjänster. Dessa kan handla om 
upphandlade utredningar och analyser, om kommunikationsmaterial och -tjänster. 
Till detta kommer övriga kostnader såsom lönebikostnader och indirekta 
kostnader. 

En översiktlig sammanställning kan vara följande: 

Projekttid januari 2022-december 2024 (36 månader) med en sammanlagd budget 
om 7,6 miljoner kronor. 

Egen personal  2.400.000 kronor 

Externa tjänster  3.600.000 kronor 

Övriga omkostnader  1.600.000 kronor 
SUMMA   7.600.000 kronor  

308



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

  RJL 2018/2955 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad  

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 
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BUDGET REGIONALA PROJEKTMEDEL 
Medfinansiering Eruf/Regionala fonden 

Projektnamn Stödmottagare 

            

Kostnader 

Kostnadsslag    Totalt 

Personal                         

Extern sakkunskap & externa tjänster                         

Resor & Logi                         

Investeringar, materiel & externa lokaler                         

Schablonkostnader                         

Avgår projektintäkter                         

SUMMA NETTOKOSTNADER                         

Offentligt bidrag i annat än pengar                         

Privat bidrag i annat än pengar                         

SUMMA BIDRAG I ANNAT ÄN PENGAR                         

SUMMA PROJEKTKOSTNADER                         

Finansiering 

Finansiering    Totalt 

Sökt belopp från Regionförbundet                         

Andel av Total finansiering (max 50 %)                         

Medfinansiering 

Annan kontant medfinansiering    Totalt 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

SUMMA ANNAN KONTANT MEDFINANSIERING                         

Offentligt bidrag i annat än pengar                         

Privat bidrag i annat än pengar                         

SUMMA BIDRAG I ANNAT ÄN PENGAR                         

SUMMA FINANSIERING                         

Beräkningshjälp per år 
   Totalt 
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Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 81  
 
Samråd för översiktsplan Eksjö kommun 2040 
Diarienummer: RJL 2022/1002 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna bilagt yttrande som svar till Eksjö kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
samrådsförslag till översiktsplan för Eksjö kommun.  
 
Region Jönköpings län ser positivt på planförslagets övergripande 
stadsbyggnadsvision och anser att kommunens vilja att förtäta och 
komplettera befintliga tätorter är en planeringsinriktning som ger 
förutsättningar för en hållbar regional utveckling. För att översiktsplanen 
ska fungera som ett bra verktyg kopplat till denna planeringsinriktning bör 
handlingens ställningstaganden formuleras på ett tydligare sätt avseende 
prioriteringar och regleringar av nybyggnationer utanför tätorter.  
 
Region Jönköpings län ser gärna fördjupade analyser och resonemang kring 
kommunens regionala och interregionala roll, sammanhang och behov 
gällande framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknader. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till yttrande 2022-05-11 
• Missiv daterad 2022-05-11 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Missiv Samråd Översiktsplan Eksjö 
kommun 2040 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner bilagt yttrande som svar till Eksjö kommun. 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
samrådsförslag till översiktsplan för Eksjö kommun.  
 
Region Jönköpings län ser positivt på planförslagets övergripande 
stadsbyggnadsvision och anser att kommunens vilja att förtäta och komplettera 
befintliga tätorter är en planeringsinriktning som ger förutsättningar för en hållbar 
regional utveckling. För att översiktsplanen ska fungera som ett bra verktyg 
kopplat till denna planeringsinriktning bör handlingens ställningstaganden 
formuleras på ett tydligare sätt avseende prioriteringar och regleringar av 
nybyggnationer utanför tätorter.  
 
Region Jönköpings län ser gärna fördjupade analyser och resonemang kring 
kommunens regionala och interregionala roll, sammanhang och behov gällande 
framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknader. 

Information i ärendet 
Översiktsplanen omfattar hela Eksjö kommun och anger framtida mark- och 
vattenanvändning med ett utvecklingsperspektiv fram till år 2040. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till yttrande daterat 2022-05-11 
• Missiv daterad 2022-05-11 
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Beslut skickas till 
Eksjö kommun 
  
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef 
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Eksjö kommun 

Samrådsyttrande Översiktsplan Eksjö 
kommun 2040 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Eksjö kommun. 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
samrådsförslag till översiktsplan för Eksjö kommun.  
 
Region Jönköpings län ser positivt på planförslagets övergripande 
stadsbyggnadsvision och anser att kommunens vilja att förtäta och komplettera 
befintliga tätorter är en planeringsinriktning som ger förutsättningar för en hållbar 
regional utveckling. För att översiktsplanen ska fungera som ett bra verktyg 
kopplat till denna planeringsinriktning bör handlingens ställningstaganden 
formuleras på ett tydligare sätt avseende prioriteringar och regleringar av 
nybyggnationer utanför tätorter.  
 
Region Jönköpings län ser gärna fördjupade analyser och resonemang kring 
kommunens regionala och interregionala roll, sammanhang och behov gällande 
framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknader. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län yttrar sig i ärendet utifrån sitt utpekade regionala 
utvecklingsansvar gällande regionalt tillväxtarbete, transportinfrastruktur och 
regional samverkan samt i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet. 

Planförslagets övergripande utvecklingsinriktning 
Översiktsplanen omfattar hela Eksjö kommun och anger framtida mark- och 
vattenanvändning med ett utvecklingsperspektiv fram till år 2040. 
Översiktsplanen grundar sig på en stadsbyggnadsvision som är byggd utifrån tre 
övergripande inriktningar: den hållbara, den aktiva och den nära kommunen.  
 
I en övergripande utvecklingsinriktning, kallad strukturbild, visar Eksjö kommun 
översiktsplanens huvuddrag. Kommunen anger att ledorden för planen är att 
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identifiera, värdera, komplettera och förädla med syftet att öka kommunens 
attraktivitet för både nya och befintliga invånare. 
 
Region Jönköpings län ser positivt på kommunens ambition om att genom 
förtätningar och kompletteringar av kommunens tätorter stimulera befintlig 
service. För att stärka attraktiviteten i de orter som i dagsläget har stora 
utmaningar kopplat till demografi och utflyttning/låg inflyttning krävs dock 
sannolikt mer proaktiva insatser än vad som pekas ut i översiktsplanen.  
 
Region Jönköpings län anser att kommunens planeringsinriktning om att i första 
hand styra tillkommande bostadsbebyggelse till befintliga tomter och 
detaljplanerade områden för att undvika utglesning är relevant kopplat till den 
samlade hushållningen med resurser. Inriktningen bedöms ha god bäring på den 
regionala utvecklingsstrategin.  
 
I planens analys av kommunen beskrivs dock hur rådande trend är att ny 
bebyggelse tillkommer på landsbygden, utanför tätbebyggt område. Region 
Jönköpings län ställer sig därför frågande till om, och i så fall hur, Eksjö kommun 
avser att reglera denna typ av tillkommande bebyggelse och efterfrågar tydligare 
ställningstaganden gällande nybyggnationer utanför tätorter. Region Jönköpings 
län kan också se en konflikt mellan planeringsinriktningen och kommunens 
utpekande av LIS-områden, vilka i många fall ligger relativt långt från tätorter och 
samhällsservice.  

Näringslivsutveckling och service 
Infrastrukturprojektet förbifart Eksjö omfattas av nationell transportplan och 
befinner sig i planskede. Kommunen pekar ut den planerade förbifarten som en 
nyckelfaktor för den långsiktiga planeringen av såväl centrum som de södra 
delarna av Eksjö tätort. Region Jönköpings län ser gärna ett mer utvecklat 
resonemang kring hur man avser att utveckla områdena i anslutning till den nya 
förbifarten och hur framtida exploateringar förväntas påverka centrum- och 
servicefunktioner såväl inne i Eksjö stad som i omkringliggande tätorter och 
kommuner. 
 
Det vore också önskvärt om planen på ett tydligare sätt tar ställning avseende 
areella och strukturella behov kopplat till tex företagsetableringar och 
besöksnäring i kommunen som helhet. 

Bostadsförsörjning  
I planförslaget anger Eksjö kommun att cirka 60 bostäder behöver byggas årligen 
utifrån en befolkningsprognos för år 2030. Region Jönköpings län efterlyser en 
vidare analys av hur dessa bostäder över tid bör fördelas utifrån respektive 
kommundels demografi och planerade utveckling. Region Jönköpings län hade 
också gärna sett ett utvidgat resonemang kring bostadsförsörjning, arbetsmarknad 
och attraktivitet ur ett mellankommunalt perspektiv. 
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Kommunen uttrycker att man önskar att ändra inriktning från en reaktiv, 
efterfrågestyrd planering till en mer proaktiv planeringsmodell som kopplar mot 
kommunens strategiska utvecklingsinriktning. För att åstadkomma detta ser 
Region Jönköpings län behov av mer utvecklade ställningstaganden avseende 
kommunala markförvärv och exploateringar av bostäder. 

Transportinfrastruktur 
Region Jönköpings län ser det som mycket positivt att kommunen avser att stärka 
attraktiviteten och förutsättningarna för hållbara transporter i Eksjö stad genom att 
prioritera gång- och cykeltrafik samt att aktivt arbeta för att minska antalet 
parkeringar i centrum. 
 
Eksjö kommun pekar ut sträckan Eksjö – Hult som högst prioriterad för 
byggnation av GC-väg. Eftersom sträckan Eksjö - Hult ligger längs med rv 40 
som är en nationell stamväg behöver åtgärden prioriteras inom ramen för nationell 
transportplan. På samma sätt bör övriga trafiksäkerhetshöjande åtgärder som är 
kopplade till rv 40 hanteras via nationell plan.  
 
I planen pekas lokala trafiksäkerhetsbrister kring passager över väg 32 ut, 
kommunen anger också ett behov av att åtgärda hela sträckan Vetlanda – Mjölby 
kopplat till trafiksäkerhet och framkomlighet. Region Jönköpings län delar bilden 
kring sträckans brister. Framtida vägåtgärder är avhängiga medelstilldelning och 
prioriteringar i regional transportplan. 

Kollektivtrafik 
Eksjö kommun tar i planen ställning för att verka för utökning av kollektivtrafik i 
pendlingsstråken mot Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Aneby/Tranås och Vimmerby, 
en bytesfri tåglinje mellan Eksjö och Jönköping, en snabbusslinje mellan Nässjö 
och Västervik samt upprätthållande av kollektivtrafik mellan Eksjö och 
Österbymo. Planen anger också att det är önskvärt att trafikering av persontrafik 
järnvägssträckan Eksjö – Mariannelund återupptas. 
 
Region Jönköpings län ser gärna att Eksjö kommun hänvisar till och använder 
innehållet i den regionala trafikförsörjningsstrategin. Strategin redovisar de stråk 
som kommer prioriteras för kollektivtrafik i framtiden och vilken turtäthet orter av 
olika storlek kan tänkas ha. För att stärka förutsättningarna för en kollektivtrafik 
med hög turtäthet vill Region Jönköpings län särskilt peka på betydelsen av 
strategisk planering av bostäder och verksamheter i kollektivtrafiknära lägen.  
 
Planhandlingarnas kartor kan förtydligas genom att tydligare visa viktig 
infrastruktur och klarare markera ut stationer och hållplatser. Region Jönköpings 
län välkomnar fortsatt dialog kring förbättringar av kollektivtrafiken, vilket i 
första hand bör ske med Jönköpings länstrafik (JLT). 
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Mellankommunala samband 
Region Jönköpings län ser gärna att planen kompletteras med fördjupade analyser 
och resonemang kring kommunens regionala och interregionala roll, sammanhang 
och behov kopplat till framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknader.  
 

Beslutsunderlag 
• Yttrande daterat 2022-05-11  

 

Beslut skickas till 
Eksjö kommun 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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Översiktsplan för Eksjö kommun 
Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på upprättat förslag till ny 
översiktsplan för Eksjö kommun. Översiktsplanen är en framtidsplan för 
kommunens strategiska utveckling och ska visa hur kommunen ser på 
mark- och vattenanvändningen inom sitt geografiska område. 

Eksjö kommun vill med förslag till Översiktsplan 2040 bygga ett hållbart 
och attraktivt samhälle ökad befolkning. Utvecklingsstrategier innebär ökad 
hushållning med mark, komplettering och förtätning inom orter, utveckla 
värden inom natur, kultur och rekreation samt ge ökat utrymme för gång- 
och cykeltrafik. Översiktsplanen ger en långsiktig strategi för utveckling av 
bostäder, verksamheter och tillgänglighet i Eksjö tätort. 

Samrådstid 14 april till 14 juni 2022 
Handlingarna finns digitalt på www.eksjo.se/oversiktsplan tillsammans 
med information om processen. I förvaltningsbyggnaden på Södra 
Kyrkogatan 4 finns planförslaget tillsammans med arbetsmaterial utställt. I 
kungörelsen inför samrådet den 14 april fanns även information om 
kommande möten och redovisningar av planförslaget. Hittills: 

- Tennisparken i Mariannelund 12/5
- Blåljusdagen/Möt din kommun i Eksjö 14/5

Synpunkter samt namn och adress ska skriftligen ha inkommit till 
Samhällsbyggnadssektorn, Södra Kyrkogatan 4, 575 80 Eksjö  
eller samhallsbyggnad@eksjo.se senast den 14 juni 2022.  

Eventuella frågor om planen kan ställas till: 
Johan Mood, planarkitekt, johan.mood@eksjo.se 
Malin Larsson, plan- och byggchef, malin.larsson@eksjo.se 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, mikael.warnbring@eksjo.se 

Inbjudan till samråd 
13 april 2022 
Enligt sändlista 
KLK 2019/261 

Eksjö kommun  •  575 80 Eksjö  •  Telefon 0381-360 00  •  Fax 0381-166 00  •  kommun@eksjo.se  •  www.eksjo.se 
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2022-04-08 

Sändlista Översiktsplan 2040, Eksjö kommun 
Samrådsskede 

Kommunala nämnder, sektorer och liknande 

Kommundirektör 
Kommunalråd (C) 
Kommunalråd (M) 
Oppositionsråd (S) 
Barn- och utbildningsnämnden  
Barn- och utbildningssektorn  
Tillväxt- och utvecklingsnämnden 
Tillväxt o utvecklingssektorn  
Fritidsavdelningen 
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Inledning 
Eksjö kommuns översiktsplan tas fram i början av år 2022 och sträcker sig till år 

2040. Den omfattar hela kommunen, landsbygden, byarna och orterna. Här finns 

olika förutsättningar och de olika delarna redovisas därför med olika 

detaljeringsgrad. Eksjö tätort hamnar i fokus, tillsammans med större orterna 

Mariannelund, Ingatorp, Hjältevad, Bruzaholm och Hult. Landsbygden beskrivs 

som en enhet, även om det finns samhällen eller samlingar av bebyggelse med 

tydliga karaktärer. En stor del av arbetat har varit att identifiera förutsättningar 

och ta fram strategier för en långsiktig och hållbar utveckling på alla nivåer. 

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är omfattande och viktigt. Den 

säkerställer att kommunen arbetar med mål som går i samma riktning, och med 

samma aktualitet, som resten av världen. En aktualitetsprövning sker därför 

kontinuerligt, där planen ställs gentemot trender i omvärlden och lagar i vår 

samtid. De utmaningar och möjligheter som är särskilt stora vid tiden ges ett stort 

utrymme i målsättningen. År 2022 präglas planeringen av bland annat 

klimatutmaningar och hushållning med resurser. Översiktsplanen återspeglar 

kommunens viljeinriktning i dessa olika utmaningar, och kommer att vara 

vägledande många år framöver för utvecklingen i ett samhälle som är i ständig 

förändring. Detta ställer höga krav på översiktsplanens flexibilitet. Ambitionen har 

varit att ta fram en plan som är detaljerad och tydlig, men samtidigt så pass vag 

att det ska gå att tolka och använda materialet även om tjugo år.  

Det är därför viktigt att komma håg, att översiktsplanen är just översiktlig och 

lämnar många frågor öppna. Genomförandet av översiktsplanen handlar om att 

ta fram det material som krävs för att omhänderta översiktsplanens intentioner, 

frågeställningar och behov. Exempelvis ska utvecklingsområden som utpekats 

utredas. Det behövs styrdokument där översiktsplanen visar behov. Bland annat 

parkeringsnormer, förtätningsstrategier, planprogram, trafikutredningar, 

grönplan, klimatstrategiska dokument, detaljplaner eller policys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326



Läsanvisning och disposition 
Översiktsplanens utgörs av underlag och ställningstaganden samt förslag. 

Ambitionen har varit att tydligt särskilja vad som är ställningstaganden och vad 

som är planeringsunderlag. Vad föreslår översiktsplanen, och vad har det tagits 

hänsyn till? Hur påverkar en faktor av ställningstagande? 

I den första delen beskrivs vad en översiktsplan är och processen för att ta fram 

dokumentet. Det redogörs för det obligatoriska innehållet och hur Eksjö kommun 

har arbetat med detta utifrån lokala, regionala och nationella planeringsunderlag.  

I nästa del av dokumentet ges förutsättningar för översiktsplaneringen, 

information om kommunens orter och sådant som planeringen behöver förhålla 

sig till. För att senare kunna ge förslag till förändring är det viktigt att ha 

information om nuläget. Här beskriv även sådant som kräver hänsyn liksom 

faktorer som måste beaktas. Informationsdelen är därför omfattande men viktig.  

I senare delen av översiktsplanen följer planförslaget med sådant som föreslås 

förändras eller utvecklas. Denna är uppdelad i en strategisk del och en 

förslagsdel. Först anges visionen och målsättning. Därefter redovisas den 

kommunövergripande utvecklingsinriktningen, även kallat strukturbild.  

Tillsammans med strukturbilden anges sju olika planeringsinriktningar, teman och 

områden att fokusera arbetet kring för att eftersträva målbilden. Längst ner i 

kedjan anges planeringriktlinjer att följa vid allt efterkommande arbete. Riktlinjer 

finns för hela kommunen samt för vissa orter. Dessa läses tillsammans med 

markanvändningskartan. Förslaget anger också LIS-områden, utvecklingsområden 

i strandnära lägen, och områden för vindkraftsutbyggnad.  

Den avslutande delen är analytisk, och beskriver tillsammans med 

miljökonsekvensbeskrivningen konsekvenser av att genomföra planförslaget. 

 

 

 

 

 

Bild 1 - Illustration av läsordning för planförslaget. 
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Sammanfattning 

Översiktsplan för Eksjö kommun år 2040 

Översiktsplanen omfattar hela Eksjö kommun med ett utvecklingsperspektiv fram 

till år 2040. I dokumentet ges en nulägesbild av samhället och vilka processer som 

påverkar samhällsplaneringen.  

Kommunen placeras i ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv, för 

att belysa utvecklingspotentialer och utmaningar i ett stort sammanhang. De 

utmaningar världen står inför, står även Eksjö inför, och de styrdokument som 

tagits fram på hög nivå behöver hanteras av den enskilda kommunen och dess 

invånare. Särskilt viktigt har klimatmål kopplat till transport och trafik, natur och 

miljö, skogar och sjöar bedömts vara. Översiktsplanen präglas därför särskilt av 

dessa frågor. För att visa kommunens utgångslägen och potentialer ges en 

sammanfattning av kommunenens orter eller områden.  

I strukturbilden anges den kommunövergripande utvecklingsinriktningen. Olika 

delar och orter i kommunen har olika kapacitet att bidra till en hållbar helhet. 

Eksjö tätort har en stor roll som bostadsort, för utveckling av näringsliv och 

handel. Hult och Bruzaholm har stora roller som bostadsorter och för 

kulturutbud, medan Hjältevad, Bellö och kommunens södra landsbygd har en 

större roll för verksamhetsetableringar. Till stöd för utvecklingsinriktningen 

beskrivs sådant som sker runtom kommunen. Bland annat projekt inom det 

regionala transportnätet, som ansluter kommunen i ett regionalt sammanhang.  

Utvecklingen 

Den kommunövergripande visionen har tolkats till en stadsbyggnadsvision. Saker 

som specifikt översiktsplanen kan bidra med. Härefter finns inriktning och 

riktlinjer för planering, utefter olika teman och orter. Exempelvis ska centrala 

lokalgator i första hand prioritera gång- och cykeltrafik i Eksjö tätort. 

Planeringsriktlinjerna är knutna till en markanvändningskarta, där grunddragen 

för den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen 

framgår. För att säkerställa en hög användbarhet kan de olika 

planeringsriktlinjerna härledas till olika delar av kommunen. Eksjö tätort har 

delats in i bland annat zonerna centrumområdet, inre respektive yttre 

stadsområdet. Inom de olika zonerna finns prioriteringar. Bland annat 

etableringar eller projekt inom funktionsblandad karaktär i första hand ske i inre 

stadsområdet. Nybyggnation av bostäder av stadsmässig karaktär ska i första 

hand prioriteras till centrumområdet, och i andra han till inre stadsområdet. I 

planförslaget har även möjliga ytor pekats ut för att vägleda vilken typ av 

utveckling och plats som avses. Detaljerade markanvändningskartor finns för 

kommunens större orter. Utvecklingsbild för resten av kommunen hanteras 

genom strukturbilden och de kommunövergripande planeringsriktlinjerna. 

Den sammantagna strategin har varit att identifiera värden och utveckla dessa. 

Att kartlägga möjligheter och våga ompröva tidigare beslut, som tidigare antagna 

detaljplaner. I orter som Hjältevad och Mariannelund finns en mängd 

bostadstomter planlagda, fastighetsbildade och byggklara. Strategier ges för hur 

dessa kan uppmärksammas. I Eksjö tätort handlar utvecklingen om att bygga klart 

staden. Att komplettera i centrum och stadsområdet på befintliga byggrätter, 

odefinierade ytor och motsvarande.  

Planförslaget förhåller sig till utmaningar kopplade till Sveriges 16 miljömål. I 

fysiska åtgärder synliggörs detta bland annat genom att trafikåtgärder, ställa om 

gator i stadsområden till att prioritera gång- och cykeltrafik, eller identifiera och 

skydda värdefulla natur- och rekreationsområden. Bilen genererar buller, 

försämrad luft- och vattenkvalitet, bidrar till otrygghet och ett ianspråktagande av 

stadsmiljön. Eksjö bryter nu denna trend och omprioriterar. Av strategierna ges 

förutsättningar för en hållbar stadsmiljö, med bättre klimat och effektivare flöden 

av varor och tjänster. Under planperioden behövs, enligt mål och prognoser, mark 

för ungefär 1200 bostäder pekas ut. Ungefär 1000 av dessa finns i Eksjös 

stadsområde. Resterande finns fördelade i Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp 

och Mariannelund. Därutöver sker en lågintensiv utveckling på landsbygden. 
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Översiktsplanering 

Vad är en översiktsplan? 

I översiktsplanen finns kommunens strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. 

En översiktsplan speglar en kommuns viljeriktning för en långsiktig, övergripande 

utvecklingsinriktning för användningen av mark- och vattenområden. Enligt plan- 

och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunens yta. Det innebär att planen ska återspegla aktuella utmaningar, lagar 

och förhållningssätt. Planen är inte juridiskt bindande, utan ett vägledande 

planeringsdokument vid beslut som rör mark- och vattenområden i kommunen. 

En aktuell översiktsplan vägleder därmed kommunens utveckling i samtakt med 

resten av världen.  

Genom markanvändningskarta och formulerade strategier redovisas hur 

kommunen anser att mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ger strategier för hur 

hänsyn tas till hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska 

följas. Därmed redovisas övergripande hur kommunen tillgodoser behoven hos 

invånare, företag och organisationer. Här inryms allmänna, statliga, regionala och 

mellankommunala intressen. 

Hur tas en översiktsplan fram? 

Översiktsplanens aktualitet prövas varje mandatperiod. Vid revideringar finns det 

Planprocessen inleddes efter att Kommunfullmäktige den 13 juni år 2019 (Kf 

§325) förklarat den då gällande översiktsplanen från år 2013 vara inaktuell, och 

beslutat att en ny ska tas fram. I processen behöver många olika parter involveras 

för att få ett så bra kunskapsunderlag som möjligt och för att nå framgång och 

förståelse för uppsatta mål och strategier. Översiktsplanen handläggs inom 

Samhällsbyggnadssektorn som ansvarar för fysisk planering. Inom kommunen 

finns arbetsgrupper, styr- och referensgrupper för att driva arbetat framåt och 

säkerställa en hög kvalitet genom hela processen. Denna metod medför en 

kontinuerlig politisk avstämning.  

 

Inledande arbete 

Den första perioden av arbetet bestod av insamling, kartläggning och 

inventeringar av såväl underlag som fysiska platser. Frågeställningarna var breda. 

Hur fungerar kommunen idag, och hur ser invånare, företag och turister på 

kommunens dess framtid?  

Genom digitala enkäter, både riktade och öppna, möten och Öppet hus i olika 

orter gjordes en omfattande insamling. Inför detta publicerades information om 

vad en översiktsplan är och varför kommunen inleder projektet. Det gjordes 

särskilda insatser för att samla in perspektiv från barn och unga.  

Ett stort subjektivt underlag samspelades med tidigare planeringsunderlag och 

kommunens vision. Härifrån kunde mål, strategier och planeringsriktlinjer till 

översiktsplanen för Eksjö år 2040 tas fram. Dessa är både lång- och kortsiktiga. 

Exempelvis är vissa områden beroende av ett långsiktigt skydd. I andra delar har 

områden med utmaningar identifierats som behöver hanteras i närtid. Utefter 

målbilden kunde översiktsplanen arbetas fram för att eftersträva målet.  

Efter att grunden till översiktsplanen färdigställts under försommaren år 2021 

redovisades materialet i form av strukturbilder med de grundläggande 

strategierna för översiktsplanen. Ett stort fokus lades på de olika utmaningar som 

Eksjö, Sverige och världen står inför. Klimatförändringar, transportsektorn, våra 

livsstilar, naturens och djurens livskraft.  

I mars år 2022 gick översiktsplanen ut på remiss inom kommunen. Detta 

säkerställer att alla perspektiv är hanterade, och att de kommunala intressena 

tydligt framgår. Efter en politisk beredning av översiktsplanen, inleds det formella 

samrådet enligt plan- och bygglagen, där allmänheten, föreningar, organisationer, 

myndigheter och många fler ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna 

synpunkter. Samråd pågår till slutet av sommaren, och ambitionen är att 

färdigställa översiktsplanen före årsskiftet 2022/2023. 
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Vad ska en översiktsplan innehålla? 

En översiktsplan ska enligt plan- och bygglagen tydligt beskriva punkterna som 

listas nedan. Dessa delas in i olika teman, som beskrivs mer utförligt nedan. 

1. grunddragen i den avsedda användningen i mark- och vattenområden 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras  

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa 

gällande miljökvalitetsnormer 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 

samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som har betydelse för hållbar utveckling inom 

kommunen 

5. vilka områden i strandnära lägen som lämpar sig för 

landsbygdsutveckling, så kallade LIS-områden. 

 

Mark- och vattenanvändning 

Grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden för 

hela kommunen framgår genom strategierna och markanvändningskartan. Med 

grunddragen avses den huvudsakliga användningen. Detta gör att 

detaljeringsgraden är lägre i en översiktsplan jämfört med exempelvis en 

detaljplan. Ofta krävs uppföljande program och studier för att avgöra exempelvis 

byggbarhet. Genom redovisningen av grunddragen ger kommunen uttryck för sin 

uppfattning om hur mark- och vattenområden bör användas utifrån det eller de 

ändamål som områden är mest lämpade för. Redovisningen omfattar även 

uppfattningen om en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och 

vad som utgör en långsiktigt god hushållning med mark och vatten. 

 

 

Den byggda miljön 

Kommunen visar sina ställningstaganden för hur den byggda miljön, som bland 

annat omfattar bebyggelse, anläggningar, vegetation och parker, ska utvecklas, 

bevaras och användas i framtiden. Översiktsplanen anger riktlinjer för lokalisering 

och utformning till stöd för efterkommande planläggning och lovgivning. I 

översiktsplanen anges hur kommunen planerar tillgodose det långsiktiga behovet 

av bostäder. Detta är en viktig förberedelse för att genomföra bland annat 

kommunens bostadspolitiska intentioner.  

Miljökvalitetsnormer 

Normerna för vår miljö (buller, vatten- och luftkvalitet) hanteras genom att 

redovisa områden där det finns risk att normer inte klaras, samt kommunens 

strategier för hur de utpekade områdena ska hanteras i efterföljande planer.  

Kommunen ska i sin översiktsplan redogöra för sin syn på klimatrelaterade risker 

för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion, 

samt hur dessa risker kan minskas. Även risker kring förorenad mark eller 

särskilda aspekter som behöver beaktas i vår byggda miljö redovisas här.  

Allmänna intressen 

I översiktsplanen ska kommunen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de 

allmänna intressena som kan ha en väsentlig betydelse för beslut om mark- och 

vattenanvändningen eller för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Av planen ska det framgå hur kommunen anser att de redovisade 

riksintressena ska tillgodoses. Ett riksintresse kan bara vägas mot andra 

riksintressen, inte mot andra allmänna intressen.  

Samordning mål, planer och program 

Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen i den fysiska planeringen tar 

hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en 

hållbar utveckling inom kommunen. Om det finns områden och verksamheter 

som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse ska det framgå. 
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Eksjö kommun år 2022 
Geografi och nulägesbeskrivningar 
I denna del beskrivs kommunens delar, dess fysiska struktur, demografi och 

viktiga funktioner. Här har det varit särskilt viktigt att belysa orters kvaliteter, 

brister och möjligheter för utveckling. Allt för att ge ett bra underlag inför 

förslagsdelen. I vissa orter finns en tydlig vilja för inflyttning och nybyggnation 

samtidigt som det finns förutsättningar som inte gör detta möjligt. Ibland utgörs 

stora delar av orten av strandskyddade områden eller värdefull jordbruksmark. I 

andra orter kan det finnas stora möjligheter till utveckling, men viljan för 

inflyttning eller nybyggnation saknas. Andra orter har en tydlig roll för turism, 

rekreation och fritid, medan andra rymmer en stor mängd arbetsplatser. 

Kommunen som helhet 

I slutet av 2021 bor det 17 834 invånare i Eksjö kommun. Av dessa bor ungefär 

12 000 i Eksjö tätort, och är i övrigt fördelade över Hult (450), Ingatorp (500), 

Bruzaholm (250), Hjältevad (200) och Bellö (200). Värne och Höreda har 

tillsammans ungefär 300 invånare. Mariannelund är en ort som har ca 1600 

invånare (år 2020). Därutöver finns en mängd mindre orter fördelade på 

landsbygden av varierande storlekar, exempelvis Kråkshult. Ungefär 20% av 

befolkningen bor på landsbygden. 

Kommunens olika orter och landsbygd har alla sin egen karaktär och roll. De 

rymmer olika mängder och typer av verksamheter. Dessa ger arbetstillfällen och 

bidrar till en levande landsbygd. Det är enkelt att pendla till och mellan orterna 

med bil via väg 40, men det finns ett tydligt behov av andra kompletterande 

färdsätt i samma gena sträckning. I flera delar finns också behov av åtgärder 

kopplade till trafikbuller och säkerhet. I Bruzaholm och närliggande orten 

Hjältevad finns en större mängd bostadstomter tillgängliga. Utbyggnadstakten 

stannade av och nybyggnationer är därefter generellt sällsynta.  

Även i Eksjö tätort är utvecklingstakten låg, och sker i huvudsak genom 

företagsetableringar i närheten till väg 32 eller 40. Bostäder tillkommer genom att 

komplettera eller omdisponera befintliga bostadshus eller att återbygga på 

rivnings-/brandtomter. Liksom i de mindre tätorterna finns det i Eksjö en mängd 

obebyggda byggrätter, detaljplanerad tomtmark i både centrala och perifera 

lägen. I Eksjös centrala delar finns en anmärkningsvärd hög andel ytor som 

lämnats tomma, och saknar syften eller funktion i staden. En del av ytorna har 

tagits i anspråk som parkeringsplatser medan andra övergått till friväxande 

grönytor. Även flera av stadsområdets offentliga rum har upplåtits för 

parkeringsplatser, bland annat torg. Sett till stadsutveckling är dessa områden 

anmärkningsvärt attraktiva och lämpade för alternativ markanvändning.  

I kommunen finns sammantaget stora utvecklingsmöjligheter. Det handlar om att 

tillvarata attraktiv och central mark samt komplettera stadens utbud och 

funktioner. För detta behöver ofta markens nuvarande användning omvärderas 

utefter nutidens behov och efterfråga.  

Kommunens landsbygd 

3219 personer bor på landsbygd inom Eksjö kommun, vilket innebär ca 20% av 

befolkningen. Jordbruk har präglats av en koncentration till optimala 

jordbrukslägen, och en allt större utarmning av landsbygden ses nationellt. Det 

kan innebära att vissa gårdar inte längre är produktiva och omställs till ordinära 

boenden. Sammantaget är Eksjös landsbygd utbredd och sammanhängande och 

kan grovt beskrivas domineras av jordbrukslandskap i södra hälften och 

skogsbruksområden i den norra. Landsbygden är i stort sett helt bilberoende av 

bristen på andra möjligheter. Den är viktig som bostadsmiljö men i huvudsak som 

näring inom skogs- och lantbruk. Det sammanhängande landskapet har stora 

värden för rekreation och biologisk mångfald. På landsbygden finns stora 

mängder skyddsvärda kulturmiljöer, värdefull natur, reservat och skyddade sjöar. 

På landsbygden ses en trend mot inflyttning. Ett par LIS-områden har identifierats 

där det finns stora utvecklingspotentialer för att kunna täcka en högre efterfråga 

om att bo lantligt men med tydlig koppling till tätort. I söder finns en mängd orter 

av varierande storlek. Österut blir bostadsområden färre och glesare, med inslag 

av bybildningar, som Knivshult eller Kråkshult söder om Ingatorp.  
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Från Eksjö tätort söderut nås bland annat orterna Höreda, Mellby, Värne, Spakarp 

och Ingarp. Här finns lantbruk, villakvarter och viss samhällsservice. Orterna är 

generellt fullt utbyggda, och omges av vattendrag eller jordbruksmark vilket ger 

gränser för utvecklingsmöjligheter. Kommunens norra hälft utgörs av 

landsbygdsorter av mindre typ än de i söder. Landskapet är generellt av mer 

kuperad karaktär, med berg och skogsmark. Utbudet av service är generellt lägre i 

den norra delen av kommunen. Härifrån är väganslutningar till andra samhällen 

och kommuner färre än i de södra delarna. Det vägnät som binder samman 

landskapet är i huvudsak enskilt vägnät av grus och en mycket viktig infrastruktur 

för kommunen som helhet. Landsbygdens största orter är Höreda och Värne. 

Kommunens orter 

Bellö 

I kommunens sydöstra delar ligger Bellö vid sjön Bellen. Orten karaktäriseras av 

villabebyggelse från i huvudsak 1970-talet, som omges av jordbruksmark och 

skogslandskap. Under år 2020 bodde 71 personer i orten, och det finns även 

mindre kluster av fritidshusbebyggelse. Bland annat vid Gummarp, Förenäs, 

Gönebäck samt vid Sjöarp. Orten har byggts ut i samband en större 

industrietablering och idag överstiger mängden anställda mängden boende.  

Bellö angörs ca 6–7 km söder om närmsta riksvägsanslutning i höjd med 

Hjältevad. I nutid finns ingen kollektivtrafik till och från orten. Landskapet präglas 

i övrigt av badplatser, en camping och en mångfald rekreationsområden. Österut 

finns stora mängder jordbruksmark samt ädellövskog. 

Utvecklingsmöjligheterna dimensioneras av sjöar, strandskydd, naturvärden och 

jordbruksmark. En utveckling behöver balanseras mellan behov av bostäder, 

utökningsmöjlighet för verksamheter samt bevarandet av natur och landskap. För 

bostäder finns detaljplanerad mark i ortens östra delar, samt obebyggda 

fastigheter i området söder om industriområdet. 

 

Höreda och Värne 
Söder om Kvarnarp i stadsområdets södra delar tar landsbygden vid. Ytterligare 4 

km söderut ligger Höreda. Orten är uppbyggd längs med Torsjövägen (väg 894) 

och omges helt av skogs- eller jordbruksmark. Orten utgörs av stora delar 

villabebyggelse, lantbruksgårdar eller kombination av dessa, såsom mindre 

hästgård. År 2020 bodde 118 personer i orten. I mittpunkten av Höreda ligger 

Höreda kyrka, Höredaskolan samt en idrottsplats med fotbollsplaner och 

motionsspår. Skolan är F-6 och rymmer ca 120 elever. En större villaenklav finns i 

norra delen längs med bland annat Sörgårdsvägen. Utöver denna samlingspunkt 

ligger bostäder utspridda i mer enskilda lägen. Orten saknar dagligvaruhandel och 

servas därför genom utbudet i Eksjö.  

Värne är på många sätt lik Höreda. Här finns en tydlig ortsstruktur där 

villakvarteren är fullt utbyggda i enlighet med gällande detaljplaner. År 2020 

bodde 130 personer i Värne. bostadsbebyggelsen gränsar till större 

lantbruksgårdar, och jordbruksmark som genomskärs i nordsydlig riktning av 

Solgenån. Mellan Värne, Höreda och Eksjö är avståndet så pass kort att det finns 

förutsättningar för cykelpendling.  

 

Bild 2 – Vy över sjön Hjälten i Hjältevad 
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Hult  

Orten ligger norr och söder om väg 40, ca 8 km öster om Eksjö tätort. Hult har 

byggts ut med relation till järnvägen och kyrkan. År 2020 var 427 personer 

bosatta i orten, som utgörs av bostäder, en skola (F-6), småskalig handel, 

idrottsområden och camping. Den södra delen av samhället rymmer även villor, 

och gårdar kring skogs- och jordbruksmark. Orten omges av värdefull natur, som 

naturreservaten Klinten och Skurugata.  

Utvecklingsmöjligheter 

På grund av det korta avståndet till Eksjö tätort och goda anslutningar till andra 

orter finns det förutsättningar att utveckla orten för fler verksamheter, bostäder 

och att stärka resmöjligheter. Utvecklingen innebär att möjliggöra omställning av 

fritidshus till permanentbostäder samt detaljplanering för nya bostäder. En säker 

och effektiv cykelväg i motsvarande sträckning som väg 40 kan skapa möjligheter 

för cykelpendling. 

Bruzaholm  

I kommunens mellersta delar ligger orten Bruzaholm. Vid år 2020 bodde 231 

personer i orten, och i huvudsak i dess norra delar där villabebyggelse från 1940- 

och 70-talet dominerar. Den är tydligt präglad av väg 40 som skär genom orten 

och delar upp den i en nordlig och sydlig del. Orten växte fram på 1600-talet kring 

järnbruket invid Brusaån, och har en industrihistoria som sträcker sig fram till 

dagens produktion. Bruksmiljön utgör södra delen av orten och är ett 

riksintresseområde för kulturmiljövården. Inom bruksmiljön finns välbevarade 

dammar, kanaler, arbetarbostäder i anslutning till ett bruksmuseum. Bruzaholm 

omges av en varierande natur. Skogsmarken är sammanhängande och endast är 

bruten av mindre jordbruksområden. 

I södra Bruzaholm rinner Brusaån i öst-västlig sträckning och utgör ett naturligt 

grönområde, och Höglandsleden binder samman de norra delarna genom skog 

och berg. I ortens norra del ligger naturreservatet Stuverydsbäcken.  

Utvecklingsmöjligheter 

Det finns sedan tidigare detaljplanerade och lediga tomter. Det kan finns skäl att 

se över detaljplanerna för att möjliggöra andra byggrätter eller boendeformer, 

och parallellt eftersträva trafikåtgärder för att bevara eller öka ortens attraktiva 

egenskaper. Marknadsföring av kulturhistoria och naturmiljöerna bör ökas.  

En stor del av utvecklingen behöver samspelas med åtgärder på väg 40. Denna 

bidrar med påtagligt trafikbuller i samtliga kvarter och den upplevda 

trafiksäkerheten är låg. Möjligheterna att ta sig över eller längs med vägen på ett 

säkert sätt är begränsade.  

Hjältevad 

I Hjältevad bodde det vid år 2020 ungefär 380 personer, i huvudsak inom 

villakvarter. Orten ligger invid sjön Hjälten mellan Bruzaholm och Ingatorp. 

Samhället har vuxit som en industriort längs järnvägen för trävaruindustri under 

1800-talet, som än idag rymmer träbearbetning och småhustillverkning. 

Bostadsbyggnationen tog fart under åren 1960–1975 i området mellan järnvägen 

och natur- och skogsmark. De äldre delarna av samhället ligger i anslutning till 

sjön Hjälten. Detta har gett en form där industrin nu ligger i centrum och helt 

omgiven av villor. I centrumområdet finns dagligvarubutik och en förskola. För 

årskurs 1–6 gäller Ingatorpsskolan. Till stöd för detta för en gång- och cykelväg 

mellan orterna. För årskurserna 7–9 finns skolskjuts till Mariannelund. I Hjältevad 

går pendeltrafik med länstrafikens busslinjer.  

Utvecklingsmöjligheter 

På järnvägen går godstransporter till industrierna, vilket kan ses som en tillgång 

för näringslivet samtidigt som det innebär ökad risk för transport av farligt gods 

genom samhället. Det finns sedan tidigare detaljplanerade och fastighetsbildade 

bostadstomter i ortens sydvästra del, strax söder om sjön. Detaljplanen behöver 

revideras för att säkerställa attraktiv byggrätt som överensstämmer med dagens 

standard och efterfråga. Det finns även goda förutsättningar för fler 

verksamhetsetableringar i ortens östra delar.  
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Ingatorp  

Orten tar vid strax öster om Hjältevad på norra sidan av järnvägen. Här bodde år 

2020 ungefär 470 personer. Orten utgörs i huvudsak av villabebyggelse från 

1920–1970-talen, samt mindre andel flerbostadshus från 1960-talet. I Ingatorp 

finns idag inga industrier eller liknande storskaliga arbetsplatser, vilket medför en 

arbetspendling till andra orter. Orten har historiskt utökats radiellt från kyrkan 

och torget, och runtom Valbacken. Centrumområdet utgör stor del av ortens 

karaktär och identitet. Kyrkan uppfördes mellan år 1911–1914 i jugendstil, på en 

plats där det tidigare fanns en medeltida kyrka. Torget utgör en viktig 

samlingsplats samt utrymme för marknader och andra evenemang. Tidigare fanns 

ett butiksutbud i torgets omgivning, men byggnaderna har senare rivits eller 

omställts till bostäder. 

I ortens östra delar ligger Ingatorpsskolan (F-6) och bibliotek i anslutning till 

natur- och rekreationsområdet Valbacken. Här finns bland annat skidlift, 

utkiksplats, toppstuga och motionsslingor. Naturområdet utgör en viktig funktion 

för skolan, och möjligheterna för rekreation och friluftsliv. Ingatorpasjön ligger i 

ortens västra delar och omges av natur om gångstigar samt badplats. 

Utvecklingen i orten bör vara inriktad på att förvalta kvaliteter och ortens 

funktioner, så att föreningsliv, naturmiljöer och idrottsområden hålls välmående.  

 

Bild 3 - Vy från Valbacken i Ingatorp 

Mariannelund  

Mariannelund är kommunens östligaste och näst största ort. Den har en tydlig 

stadskaraktär, med torg, centrumbildning och varierade bostadsformer. Mindre 

verksamhetsetableringar finns i de centrala delarna medan utkanterna rymmer 

större industrier och arbetsplatser. År 2020 bodde 1587 personer i orten.  

Utöver Eksjö tätort är Mariannelund den ort som inte är tydligt beroende av 

service i annan ort. Här finns bland annat livsmedelsbutiker, skola, och 

äldreboende. Länstrafiken ger flera busslinjer med Mariannelund som knutpunkt, 

vilket skapar goda möjligheter till arbetspendling. Bland annat med väg 129 i 

sydlig riktning mot Hultsfred och Oskarshamn. 

I de östra delarna finns Filmbyn Småland, i anslutning till sjön Skruven och 

Spillhammar camping. Området är en samlingspunkt och ger sammantaget ett 

stort utbud för idrott, kultur och fritid. I orten finns flera värdefulla kulturmiljöer 

och naturvärden. Den norra delen av Mariannelund rymmer Herrgårdsparken. 

Orten övergår norrut till skogsmark med inslag av mindre byar. 

Utvecklingsmöjligheter 

Utvecklingen inriktas på att identifiera och utveckla ortens kvaliteter. Detta 

innebär att se till att föreningsliv, naturmiljöer, idrottsområden och ortens 

funktioner hålls välmående. Samtidigt behövs en översyn av allmänna platser. Det 

finns sedan tidigare detaljplanerade områden för både verksamheter och 

bostäder. Dessa ska revideras för att säkerställa attraktiva byggrätter som 

överensstämmer med dagens standard och efterfråga. Stora delar av 

centrumområdet är obebyggt. Där behöver såväl byggrätter som lediga 

fastigheter inventeras.  

År 1999 bildades den ekonomiska föreningen Emilkraften i Mariannelund, i syfte 

att samordna önskemål och idéer och främja en positiv utveckling med ökad 

trivsel, minskad utflyttning och ett växande näringsliv. 
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Eksjö tätort 

Det bor ungefär 12 000 i Eksjö tätort. Orten utgörs av en centrumkärna som är 

typiskt radiell. Härifrån blir ortens struktur successivt glesare i riktning mot de 

yttre delarna, till dess att landsbygden tar vid.  

Centrumkärnan utgörs av rutnätskvarteren i söder och gamla stan i norr, 

sammanbundna av torget. Här finns småskalig handel, bostäder, kontor, 

arbetsplatser och en mängd andra verksamheter och samhällsfunktioner. 

Bebyggelsen är varierad i ålder och form men delar många gånger gemensamma 

karaktärsdrag i centrum. Generellt finns bostäder i de övre våningsplanen medan 

butiker och verksamheter ligger i bottenplan, med entré mot en gågata eller 

trottoar. Våningsantalet är sällan fler än tre, och stadsbilden präglas generellt av 

en utbredd och låg bebyggelse.  

I stadsområdet finns skolor, parkerna, verksamheter, aktivitetsområden och 

bebyggelse av något mer ytkrävande karaktär. Flerbostadshus, villakvarter och 

stora grönområden, ofta i anslutning till skolor karaktäriserar delar av området. 

Strax utanför stadsområdet tar landsbygden vid med gårdar och jordbruksmark. 

Det omgivande landskapet rymmer många och höga naturvärden.. 

Funktioner, verksamheter och service  

Eksjö utgör serviceort för flera andra orter och landsbygden. Trots att 

funktionerna är utspridda över stadsmiljön, upplevs dem alltid centralt belägna 

på grund av ortens storlek. Staden är ca 1 km bred, från Prästängsskolan i öst till 

sjukhusområdet i väst. Längs med stråket finns stadens utbud av butiker, flertal 

kommunala funktioner och verksamheter. Stadsområdets norra del präglas av 

garnisonen och det militära övningsområdet. Den östra delen utgörs av sjön 

Hunsnäsen, rekreationsområden, verksamheter och viss mängd bostäder. 

Det är påtagligt hur trafiken historiskt getts en dominant roll. Gatunätet är ofta 

storskaligt och högt trafikerat även i centrala delar. Noterbart är att även stadens 

industriområden ligger centralt, ibland nära inpå bostadsmiljöer eller 

vistelseområden. Staden tog historiskt sett slut här, men har nu vuxit till att 

sammanfalla med dessa områden.  

Naturmiljöer, fritid och rekreation 
En stor del av ortens attraktivitet utgörs av områden för fritid, aktivitet och 

föreningsliv, närheten till naturen och möjligheterna för rekreation. Dessa 

områden är dock inte alltid förbundna med varandra vilket är värt att beakta. Det 

kan vara anlagda platser eller naturliga miljöer, och finns både i centrala och 

perifera lägen. Några exempel är spårområdet Brännemon norr om staden, som 

förbinds till skogar både i norr och väst. Persö vid ridskolan i Lyckeberg utgör ett 

omfattande landskap av sjöar och natur, som förbinds med Skedhult och 

Borgmästarängen. Lyckeberg kring ridskolan och Skedhult väster om 

stadsområdet. Området kring skidstugan, löpspåren och frisbeegolfbanan vid 

vattentornet är andra exempel av högsta värde. Det finns områden i staden som 

inte har någon definierad användning, exempelvis Sjöängen, utan har sitt värde i 

öppenheten och tillgängligheten. Sammantaget är nätverket av grönstruktur av 

högsta värde för rekreation, friluftsliv, idrott och föreningsliv.  

 

 

Bild 4 –Vy över torget i Eksjö 
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Utvecklingsmöjligheter 

Det finns stora möjligheter för förtätning inom orten. I centrum och stadsområdet 

finns en mångfald av ytor som aldrig blivit bebyggda eller ytor som tagits för givna 

som parkering eller tomrum. Ett par rutnätskvarter är inte färdigställda eller 

återuppbyggda efter rivningar. Dessa ytor behöver inventeras och utredas för 

mer lämplig markanvändning. Det kan innebära omprövning av tidigare 

detaljplanerad mark eller planering av hittills ostuderade områden. Det finns ett 

flertal detaljplaner med outnyttjade byggrätter bostäder. I första hand bör dessa 

områden uppmärksammas och försöka färdigställas. Arbetat kan innebära att 

ompröva viss reglering för att öka attraktiviteten eller genomförbarheten.  

För utveckling av verksamheter och funktioner finns stora ytor inom 

stadsområdets yttre delar. För den mer skrymmande verksamhetstypen utpekas 

möjligheter till förtätning eller komplettering i befintliga industriområden, men 

även etablering av nya verksamhetsområden, då förtätning inte alltid är möjligt. 

Nya områden bedöms kunna bildas i strategiska lägen kopplade till förbifarten för 

väg 40 och i utbyggnadsområden kring Abborrarondellen.  

Det finns stora möjligheter och vinster av att arbeta vidare med ortens 

grönstruktur. Så många av områdena som möjligt bör bindas samman och 

förtydligas som en helhet. Stor del av kommunens attraktivitet utgörs av de 

tätortsnära grönområdena och dessa behöver därför bevaras och utvecklas. En 

sammanhängande grönstruktur blir bland annat en viktig förutsättning för djur- 

och växtliv, för dagvattenhantering, vattenrening och andra klimattjänster.  

 

 

 

 

Bild 5 - Vy över södra delen av Eksjö centrum 
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Kommunens identitet 
I denna del redovisas en rad olika teman, som arbetsmarknad, utbud av vård, 

skola och omsorg som finns inom kommunen. Under respektive tema beskrivs en 

pågående trend eller prognos samt ett ställningstagande. Detta för att ge en 

indikation av framtida behov. Hur ser det framtida behovet av skolor ut, och hur 

behöver översiktsplaneringen eller efterkommande arbete beakta det?  

Summering av utmaningar vid översiktsplanering  

• Det behövs 60 bostäder årligen (1200 under planperioden år 2040). 

• Kommunen ska arbeta för ett varierat utbud av verksamheter. 

• Kommunen ska bedriva proaktiv detaljplanering, för att möta de plötsliga 

eller hastiga förfrågningarna och behoven, samt för att ha en egen 

beredskap och strategi för hur kommunen långsiktigt ska utformas.  

• Kommunen ska arbeta för ökade resmöjligheter med kollektivtrafik och 

cykeltrafik, både inom och mellan orter. 

• Kommunen ska successivt anpassa gatunät i stadsmiljöer för fler 

trafikslag, Detta är en del av den globala omställningen mot lägre 

motortrafik, balans i trafiksystemet och ökade cyklingsmöjligheter.  

• Kommunen ska arbeta för att öka trygghet och säkerhet i gaturummen 

och arbeta för attraktiva, gena cykelvägar, med god belysning och 

cykelparkering vid varje viktig målpunkt. 

• Kommunen ska inventera parkeringsplatser som kan omställas till annan 

användning i takt med att behovet minskar. Strategiska områden för 

samordnade parkeringslösningar, som garage, ska utredas utanför 

centrumområdet. Parkeringsavgifter behöver införas för att minska 

trafikbelastningen i Eksjö tätort och frigöra attraktiva ytor i centrum- och 

stadsområdet. 

• Stadsrum, torg och parker, trafiknoder och samlingsplatser ska utvecklas 

för fler funktioner och ökad användning.  

• Genom en kommunövergripande grönplan ska områden med 

naturvärden och sociala värden kartläggas och utredas för skydd.  

• Kommunen ska arbeta för att få invånare att flytta in, bo kvar och trivas, 

främja företagsetableringar för en variation av yrkesgrupper.   

Befolkningen 

I slutet av 2021 bor det 17 834 invånare i Eksjö kommun. Av dessa bor ungefär 

12 000 i Eksjö tätort och ungefär 20% bor på landsbygden. I kommunen är 

medelåldern 44 år, och könsfördelningen jämn mellan kvinnor och män. Från år 

2010 har befolkningsmängden ökat med i genomsnitt 35 personer årligen. År 

2021 var antal födda 192 och antal avlidna var 204. Det har flyttat in 1022 

personer till kommunen och det är 973 personer som har flyttat ut. 

Befolkningsprognos Eksjö kommun År 2020–2030 

Prognosen för år 2030 pekar på ett invånarantal om 18 310 personer. Det innebär 

en ökning om ca 500 personer på ca 10 år. Det baseras på ålderskategorier som 

väntas få barn och viss inflyttning. Antalet unga i åldern 16–18 år beräknas 

minska, medan antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19–64 år) beräknas 

vara oförändrat. Att fler dör än vad som föds väntar hålla i sig. Att vända 

födelsenettot till positiv trend kan vara beroende av att säkerställa att unga 

stannar kvar i kommunen. En trend finns i att unga efter gymnasiet studerar på 

annan ort, och sedan flyttar vidare då yrket finns i andra kommuner.  

Behovet av bostäder har tidigare beräknats till ca 60 per år. Enligt prognosen 

finns behovet kvar, vilket innebär ca 1200 bostäder till år 2040. 

Trender och utmaningar 

Befolkningstätheten innebär ca 22 invånare/km2 landyta. Det finns en trend i att 

fler bosätter sig på landsbygden, vilket bidrar till en utglesning av orterna eller 

utebliven förtätning i stadsområdet. Önskvärt är att koncentrera befolkningen i 

högre grad kring tätorterna. 

I kommunen är 47% av bostäderna ensamhushåll, ensamstående med eller utan 

barn. Det innebär att även centrumområdet är lågt nyttjat sett till dess kapacitet. 

Detta ger utmaningar när bostadsområden planeras. Dimensionering av 

infrastruktur eller prognos för behov av exempelvis förskolor i närheten blir 

komplicerat. Centrala kvarter som väntas ge nära hundra personer bostäder, kan i 

själva verket resultera i ett trettiotal boende.  
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Bostadsmarknad 

Eksjös landsbygd präglas av villor, gårdar och fritidshusområden. Totalt sett utgör 

småhusen 59% av kommunens bostadsbestånd. Ofta är villorna byggda i mindre 

samlingar som successivt bildat en mindre ort, som i exempelvis Ingarp, Kråkshult 

och Höreda. Det är först i större orter, som Hult, Hjältevad eller Bruzaholm som 

det utöver villor finns flerbostadshus. Lägenheter är generellt av lägre intresse 

utanför orterna Mariannelund eller Eksjö tätort. Möjligtvis på grund av bristande 

kollektivtrafik och möjligheterna för cykeltrafik mellan orter med service.  

I Mariannelund och Eksjö tätort finns större variation av bostäder. Strukturen kan 

liknas med en cirkel från centrum. Sett utifrån och in, sker en övergång från 

gårdar och lantliga villor, till samlade villakvarter, rad- och parhusområden, 

flerbostadshus, stadsbebyggelse och funktionsblandade kvarter i tätare struktur. 

Bostadsrätter och radhus finns i huvudsak i Eksjö tätort. Dessa är populära och 

ses generellt som attraktiva men är förhållandevis få till antalet. Inom 

stadsområdet är majoriteten av beståndet hyresrätter. Nybyggnadstakten är låg 

och marknaden utgörs till största del av försäljning av villor. Det nationella 

snittpriset för ett småhus är 3,3 miljoner, medan nivån i Eksjö är 1,7 miljoner. 

Trender och utmaningar 

I kommunen finns en tradition i att långtgående underhålla, renovera och bygga 

till snarare än att bygga nytt. Detta har gjort att i huvudsak stadsområdets 

bestånd utgörs av äldre byggnader. Något som är byggts på 1980- eller 90-talet 

kan fortfarande bedömas som nybyggt. Detta har resulterat i förhållandevis låga 

hyror i såväl centrala lägen som utanför stadsområdet.  

En tydlig trend är att prisnivån för bostadsrätter ökar i Eksjö tätort. Efterfrågan är 

hög samtidigt som nybyggnationer inte sker i någon högre utsträckning. De 

radhusområden som finns, i huvudsak i stadsområdets södra delar blir också 

alltmer attraktiva på bostadsmarknaden. Denna trend har besvarats genom att 

kommunen upprättat detaljplaner för fler rad- och kedjehusområden. Aktuella 

projekt just nu är i huvudsak i stadsområdets norra delar, kring Orrhaga.   

I takt med en ökad digitalisering av samhället ökar förekomst av 

distansarbetsplatser. Vissa kategorier av yrken är inte platsbundna, och till följd 

ställs kontorsbyggnader om till bostäder eller andra funktioner. Även avståndet 

mellan bostaden och arbetsplatsen är mindre viktigt. Det blir därmed enklare att 

bo och leva i en mindre central ort, vilket också gett utslag på bostadsmarknaden. 

Trenden är viktigt för Eksjö kommun att beakta då majoriteten lediga tomter finns 

i orterna österut, som Bruzaholm och Hjältevad och Mariannelund. 

Det finns ett fortsatt tydligt intresse av att bygga i närhet till sjöar. I kommunen 

finns ungefär 180 sjöar, varav vissa ses som synnerligen attraktiva att bosätta sig 

omkring. Stränderna vid Hunsnäsen, Långanäsasjön och Mycklaflon har sedan 

länge varit bebyggda med fritidshus. Dessa har successivt omställts till 

permanentbostadshus.  

En bild av situationen är att byggnationen gynnar kommunen, som kan ses som 

generös, attraktiv och unik i bostadsmiljöerna som erbjuds. En annan bild är att 

det skadar kommunens attraktiva egenskaper och naturen och innebär en större 

privatisering av ett allmänt landskap. Generellt väger alltid ett allmänintresse 

högre än ett enskilt.  

Ställningstagande 

• Ett varierat utbud av bostadstyper ska eftersträvas inom hela kommunen.  

Stadsmiljön i Eksjö tätort ska kompletteras med bostadsrätter, radhus, 

kedjehus och motsvarande markeffektiva byggnader.  

• Centrum bör fortsatt fokuseras till lägenheter i tätare struktur, jämnt 

fördelat mellan bostadsrätt och hyresrätt.  

• Omställning från fritidshusboende till permanentboende ses som positivt 

där det är mojigt och där tekniska förutsättningar finns.  

• Utveckling bör koncenteraras till tidigare bebyggde områden och 

utpekade LIS-områden. 

340



14 

 

Skola, utbildning och barnomsorg 

Ett mål är att kunna erbjuda goda förutsättningar för det livslånga lärandet, 

genom en väl sammanhållen utbildningskedja från förskola till högskola. Kedjan 

bygger på ett helhetsperspektiv från ung till vuxen ålder och samhällets behov.  

Ställningstagande 

• Kommunens skolor ska erbjuda en stimulerande utbildningsmiljö såväl 

inomhus som utomhus. 

• Förskolor ska placeras i närhet till natur och gång- och cykelförbindelser. 

• Kommunen ska ha hög beredskap för skolplatser.  

• Vägar och allmänna kommunikationer till och från kommunens skolor ska 

hålla god standard och utvecklas för att erbjuda goda förutsättningar för 

familjer i såväl kommunens tätorter som på landsbygden. 

• Kommunen ska anpassa och förbättra gymnasium- och vuxenutbildning 

till att matcha arbetsmarknaders utveckling och brukarnas önskemål.  

• Kommunen ska eftersträva goda pendlingsmöjligheter för utomstående 

att studera på kommunens gymnasium, högskola och vuxenutbildning.   

 

Förskola 

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet. Den ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt ge en trygg omsorg. Den ska utgå från en helhetssyn 

på barnets behov och utformas för att ge en lärorik, rolig och omhändertagande 

utvecklingsmiljö. I kommunen finns sjutton förskolor, varav fjorton kommunala.  

Trender och utmaningar 

Kommunen arbetar för att förskoleklass, fritidshem, förskola och familjedaghem 

ska finnas i anslutning till grundskolorna, för att stimulera samarbete över 

åldersgränserna. Förskolor bör finnas i anslutning till gång- och cykelförbindelser 

och i naturnära lägen. Kommunen arbetar för en hög kapacitet för att täcka 

behovet av förskoleplatser. År 2022 byggs en förskola i Kvarnarp i samband med 

Trädgårdsstaden. Stadsdelen väntas bli populär för barnfamiljer.  

Grundskola 

Eksjö kommun har nio grundskolor. För årskurs F-6 gäller antingen 

Grevhagskolan, Linneskolan eller Norrtullskolan. Grevhagsskolan har även 

integrerad grundsärskola för årskurs 1–6. Mellan årskurs 7–9 går elever på 

Prästängsskolan tillsammans med barn från Hult, Höreda och kringliggande 

landsbygd. Grundskola för årskurs F-6 finns i Hult, Höreda och Ingatorp. 

Furulundskolan i Mariannelund omfattar årskurs F-9. För årskurs 7–9 tillkommer 

elever från Bruzaholm, Ingatorp och Hjältevad med kringliggande landsbygd. Det 

erbjuds utbildning för särskild undervisningsgrupp på Hunsnässkolan. 

Trender och utmaningar 

Utifrån befolkningsprognosen finns inget behov av utökade skolplatser i 

kommunen. Det kan dock förekomma vågor av högre inflyttning och/eller 

omflyttning inom kommunen som påverkar behovet. Kommunen ska därför hålla 

god beredskap om behoven skulle ändras. Vid behov av fler skolplatser bör 

kommunen i första hand bygga vidare på befintliga skolor. Detta för att samordna 

verksamheter, effektivisera markanvändning och nyttja befintlig infrastruktur. 

Gymnasieskola 

Eksjö Gymnasium består av skolanläggningarna Östanåskolan, Nova och 

Storegårdsskolan. Undervisning genomförs på tretton olika program, samt fem 

program inom gymnasiesärskolan. Eksjö har ett av Sveriges två nationella 

idrottsgymnasier inom orientering. Det estetiska programmet, animation, tar 

emot elever från hela landet. Till gymnasieskolan finns två elevhem. 

På Nifsarpsskolan bedrivs utbildning inom gymnasieskolans fordonsprogram och 

kursverksamhet till företag inom fordons- och transportsektorn. 

Vuxenutbildning och högskola 

På EksjöVux inom i12-området ges studiemöjligheter inom komvux och särvux. 

Campus i12 erbjuder högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och fristående 

kurser i samarbete med olika högskolor och universitet.  
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Vård och omsorg 

Hälso- och sjukvård 

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett av länets tre akutsjukhus dit huvuddelen av 

sjukvården för höglandsregionens sex kommuner remitteras. I kommunen finns 

vårdcentral i Eksjö och Mariannelund. Efterfrågan på vård är hög och i huvudsak 

Höglandssjukhusets utveckling är en viktig planeringsfråga för kommunen. 

Verksamhetens utveckling kan behöva ny mark för expansion eller förstärkt 

infrastruktur och transportmöjligheter.  

Stöd och omsorg 

Arbetet inom stöd och omsorg styrs till största delen av socialtjänstlagen och 

lagen om särskilt stöd och service (LSS). Uppdraget att stödja och vägleda de 

människor som av olika skäl behöver samhällets insatser. 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

För personer med funktionsnedsättning finns sju boenden, varav två 

gruppboenden, och fem så kallade assistansboenden. Det senare innebär att 

lägenhet hyrs inom ett sammanhållet område.  

Äldreomsorg 

Med en åldrande befolkning blir äldreomsorgen allt viktigare. Verksamheten 

består av hemtjänst, särskilt boende och trygghetsboende. Kvarboende i egen 

bostad ska i första hand stödjas av kommunen med hjälp av hemtjänst, 

dagverksamhet och växelboende. När stöd i den egna bostaden inte är tillräckligt 

går det att ansöka om särskilt boende, som finns i Eksjö tätort och Ingatorp.  

För den som är över 70 år eller funktionshindrad, oavsett ålder, finns tre olika 

trygghetsboenden med lägenheter i olika storlekar. Det kommunala 

bostadsbolaget Eksjöbostäder ansvarar för samtliga trygghetsboenden. 

 

 

 

Kapacitet och framtid 

Eftersom kommunens befolkningsprognoser pekar mot att det kommer att bli fler 

äldre ökar behovet av äldreomsorg. Redan 2030 förväntas antalet äldre öka med 

cirka 500 personer. Kommunen planerar redan nu för ett nytt demensboende 

med cirka 60 platser i Eksjö. Fortsatt efterfrågan på särskilda boende, 

trygghetsboende, seniorboende eller liknande också förväntas öka, vilket måste 

beaktas i framtida planering. 

 Ställningstagande 

• Kommunen ska hålla god beredskap för Höglandssjukhusets 

utvecklingsbehov samt tillgänglighet till området.  

• Kommunen ska möta framtida behov av äldrevård. Antalet särskilda 

boende, trygghetsboende, seniorboende eller liknande ska följa behovet 

från en växande befolkning.  

• Vid omfattande omvårdnadsbehov ska särskilda boenden kunna erbjudas. 

 

 

Bild 6- Äldreomsorgen är en viktig del av kommunens infrastruktur. 
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Arbetsmarknad  

Den offentliga sektorn utgör majoriteten av arbetstillfällena i kommunen, bland 

annat genom Försvarsmakten, Eksjö kommun, Polismyndigheten och Region 

Jönköpings län. Totalt har 81% av invånarna arbete, där Eksjö kommun har ca 

1630 anställda. Hela 34,5% av kommunens arbetsföra befolkning arbetar inom 

vård och omsorg, vilket är dubbelt så högt som rikssnittet.  

Verksamheterna är många gånger inom samma sektor. De stora företagen är ofta 

koncentrerade till skogsbruk, entreprenad, byggnationer eller montering och 

belägna i utkanten av orter och på landsbygden. Flera verksamheter finns för 

förädling av träråvara eller byggnation. Ungefär 18% av befolkningen arbetar 

inom jordbruk, skogsbruk eller tillverkningsindustri. Dessa typer av verksamheter, 

inte minst sågverken, är ofta skrymmande och kan innebära omgivningspåverkan. 

Eksjös centrala delar utgörs generellt av mindre verksamhetslokaler, och omfattar 

stor andel egenföretagare.  

Trender och utmaningar 

Nyetableringar i kommunen är förhållandevis ovanligt. Det sker i huvudsak i lägre 

skala, som när en butikslokal får ny ägare och byter inriktning. Det finns en trend i 

att centrala butiker går mot ett specificerat utbud, medan skrymmande handel 

tar plats utanför stadsområdet. Utbud och variation hör också ihop med utbudet 

av lokaler och områden. Större delarna av stadsområdet i Eksjö innehåller endast 

små butikslokaler.  

Då majoriteten av lokalerna ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård, 

samt där respektive byggnad är skyddad, finns det få möjligheter att utvidga eller 

anpassa byggnaden. Det blir per automatik endast möjligt att etablera en 

verksamhet som passar i den småskaliga, befintliga lokalen.  

 

 

Ställningstagande 

• Kommunen ska säkerställa områden och lokaler inom stadsområdet som 

är anpassade för verksamheter av även medelstor och stor karaktär. 

• Kommunen ska arbeta för att säkerställa ett gott klimat för ett varierat 

näringsliv, med möjligheter för både utveckling och nyetableringar.  

• För att främja inflyttning behövs ett varierat näringsliv. Det ger en 

variation av arbetsplatser och kompetensprofiler. Om personer studerar 

på annan ort, och yrket man utbildat sig inom inte finns i kommunen, 

kommer personen sannolikt att välja annan bostadsort. 

 

Byggtakt och planberedskap  

Byggtakten i kommunen är i huvudsak reaktiv, och det byggs när det finns ett 

uppenbart behov. Flera av nybyggnationerna i Eksjös stadsområde har skett till 

följd av bränder och i övrigt som tillbyggnader. I samband med att bostadshus har 

återuppbyggts har antalet bostäder i byggnaden gentemot tidigare kunnat 

utökats något. En hög planberedskap är viktig för att snabbt kunna tillgodose ett 

behov samt återspegla kommuns ambitioner och möjligheterna till att bygga 

inom kommunen. Planering är ett sätt att uppmärksamma och marknadsföra 

möjligheterna för platsen.  

Trender och processer 

Kommunen behöver utöka den proaktiva planeringen, genom att identifiera och 

utreda markområden som är särskilt attraktiva för olika typer av verksamheter 

eller bostadstyper. Denna typ av planering ger möjlighet till ett långsiktigt tänk 

kring utvecklingsriktningen, och innebär en hög beredskap för exploateringar eller 

intressen av etableringar. Dit byggrätter görs tillgängliga kan även infrastruktur 

och service planeras. 

Efter att kommunen färdigställt detaljplaner i Kvarnarp, Nannylund och Orrhaga 

har ett ökat intresse noterats, från invånare i kommunen samt genom 

förfrågningar från byggherrar för nybyggnation. Byggrätterna ligger ofta i 

attraktiva lägen och har generösa och flexibla bestämmelser kring byggnation.  
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En tradition är att medge byggnationer på avvikelser från detaljplaner. Det vore 

gynnsamt att vända denna trend. Genom att tydliggöra detaljplanens syften för 

privatpersoner, och att inte medge bygglov på avvikelser, kan utvecklingen bli 

mer tydlig och ändamålsenlig. 

Viljeinriktning 

• Kommunen ska proaktivt planera attraktiv mark, för att synliggöra 

platserna, marknadsföra, ha en hög beredskap och bilda attraktiva 

byggrätter. 

• Plankravet ska tydliggöras. Detaljplaneinstrumentet ska tillåtas reglera 

utformningen av byggd miljö. Där det finns intresse av att bygga sådant 

som detaljplanen inte medger bör en ansökan om en ny detaljplan göras.  

 

Kollektivtrafik och pendling 

För en hållbar arbetsmarknad är möjligheterna att resa avgörande. Det är känt att 

de stora arbetsgivarna genererar en omfattande arbetspendling till kommunen. 

Många av resorna sker med bil och kommunen saknar lokal kollektivtrafik. Utöver 

möjligheter att åka tåg till Nässjö finns möjligheten att pendla med länstrafikens 

busslinjer längs riksväg 40. 

I nuläget är arbetsplatser utanför tätorterna med fler än 50 anställda till största 

del tillgängliga med denna typ av trafik, eller ligger på cykelavstånd (3 km från 

tätorten). Endast Bellö ligger utanför kollektivtrafiknätet och har en större 

arbetsplats. I Eksjö har 69% av invånarna tillgång till kollektivtrafik med minst 15 

dubbelturer per dygn. Med tillgång menas att det finns busshållplats inom 400 

meter eller tågstation inom 2 km från bostad.  

Ett regionalt projekt, planerat till år 2026–2028, innebär elektrifiering av banan 

mellan Nässjö och Eksjö. Projektet ger effektivare fordonsnyttjande, minskade 

trafikeringskostnader och minskade utsläpp från befintliga dieseldrivna tåg. Målet 

med projektet är att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och 

godstransporter. Detta ställer öka krav på hur resecentrumet i Eksjö angörs, 

utformas och fungerar i relation ökad användning. 

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för fler resmöjligheter utöver bilen inom och 

mellan orter. 

• Kommunen ska arbeta för fortsatt utveckling av möjligheterna för 

tågresor. Persontåg österut mellan Eksjö och Mariannelund, med 

koppling till Oskarshamn, Västervik och Hultsfred är önskvärt.   

• Kommunen ska arbeta för att främja angörande bussförbindelser inom 

orterna. 

• Stödfunktioner som pendlingsparkeringar vid stationslägen eller 

knutpunkter för kollektivtrafiken behöver anläggas.  

• Sammanhängande gång- och cykelvägar ska kontinuerligt byggas ut både 

inom och mellan orter. I huvudsak till och från viktiga samlingsplatser och 

trafiknoder, som mellan skolor, stora arbetsplatser, resecentrum och 

bostadsområden. 

 

 

Bild 7 - Resecentrum i Eksjö 
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Trafiksituationen  

Historiskt sett har motortrafiken getts ett stort utrymme i stadsplaneringen. 

Städer och gator designades för att ge plats åt bilen. I stort sett alla städer har 

härefter stått inför samma utmaningar. Den plats som gavs var alldeles för 

omfattande, och det är nu svårt att ändra i systemet. Städerna upptas till större 

delar av platser där fordon ska framföras eller förvaras. Trafiken har getts så pass 

mycket företräde att vi inte längre reagerar när ett torg eller en park bitvis eller 

helt är en parkeringsplats. Vi har kommit att av reflex se oss över axeln i 

stadsmiljöer innan en gata korsas, med hänsyn till den självklara risken. Att lära 

sig cykla handlar inte primärt om det fysiska rörelsemönstret, utan den livslånga 

lektionen i att se upp för motortrafiken. Till hjälp är städerna rikt utsmyckad med 

färgstarka skyltar som varnar oss för trafiken. 

Detta ger flera utmaningar som måsta hanteras inom planering. Risker för 

olyckor, störningar från buller, utsläpp från förbränningsmotorer och försämrad 

luftkvalitet är bara några exempel på vad trafiken tar med sig in i stadsmiljön.  

Trafiksituationen i Eksjö 

I Eksjö kommunen har trafiken en så pass dominant roll sett till utrymme som 

upplåtits och riskerna den medför, att det till stor del är trafiken som 

dimensionerna utvecklingspotentialerna för kommunen.  

Majoriteten av stads- och centrumområdet i tätorten har upplåtits åt trafiken, i 

form av attraktiva markytor för parkering, eller breda gator. Utöver en sträcka på 

ca 180 meter på Norra Storgatan, är i stort sett hela gamla stan och Eksjös 

centrumområde fritt för motortrafik. Drygt 50% av Stora torget och 100% av 

Nybrotorget är en parkering. Kantstensparkering medges i stort sett överallt och 

det är en självklarhet att varje butik kan angöras. All parkering är därtill gratis. 

Gatan saknar ofta utformning för andra färdsätt än bil, vilket medför problematik 

såsom höga hastigheter eller otrygghet för fotgängare och cyklister.  

Utmaningar 

Det finns stadsdelar som ligger nära centrum men som upplevs ligga långt bort, 

på grund av omvägarna som måste tas och vägarna som behöver korsas för att ta 

sig dit med cykel eller till fots. Detta medför en anpassning i människors 

beteenden. Är det enklare och tryggare att ta bilen, så kommer den att väljas. 

Upplevs det vara svårt, otryggt och långt att cykla så kommer detta att undvikas. 

Faktorer som ojämnheter i vägunderlaget, höga bullernivåer, lukt från avgas eller 

fysisk påfrestning i att få väjningsplikt upplevs inte inifrån en bil. Faktorerna är 

högst påtagliga för cyklisten, som riskerar välja bort färdsättet om bristerna är för 

många. Upplevs det i stället vara säkrare och är mätbart snabbare att ta cykeln 

jämfört med bil, så kommer sannolikt många välja cykeln. Det är därför viktigt att 

kontinuerligt bygga fler och högkvalitativa cykelvägar, med god belysning och 

cykelparkering vid varje viktig målpunkt.  

Att få en majoritet av befolkningen att välja cykel som det primära färdmedlet i 

sin vardag kommer inte vara möjligt förrän staden har kompletterats med ett 

system som jämnar ut obalansen mellan färdmedlen. Eksjö är en av de städer 

som inte har en fysisk beredskap för att direkt sälla om till ett system med gång- 

och cykelvägnät som primärt trafikslag. Stora delar kräver en ombyggnation och 

ändringar kring hur gator regleras och utformas.  

Det är viktigt att denna ombyggnadsprocess initieras av flera skäl. Samhället går 

mot en trend där motortrafiken successivt fasas ut. Det handlar om skatter och 

kostnader som successivt gör det dyrare och mindre attraktivt att äga bil. I takt 

med att fler väljer bort bilen behöver det finnas andra alternativ färdiga. Det bör 

därför ses som att man planerar utefter en prognos. Vad gör vi med gator och 

parkeringsplatser när invånare väljer bort bil av kostnads- eller miljöskäl? 

Parkeringsplatser kan omställas till annan användning i takt med att behovet 

minskar. Gator däremot är mer komplexa. Det genaste alternativet för en cyklist 

är inte alltid samma sträcka som anlagts för motortrafik. Det behöver byggas ut 

ett trafiksystem även för andra färdsätt.  
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Ställningstagande 

• Kommunen ska kontinuerligt utveckla ett sammanhängande gång- och 

cykelvägnät. I första hand inom orter därefter mellan orter. 

• Eksjö stadsområde ska utvecklas till en balans mellan olika färdsätt. 

Motortrafikens dominans ska reduceras.  

• Kommunen ska ta fram en ny parkeringsnorm. I takt med att 

parkeringsplatser görs till en bristvara behöver parkering på allmänna 

platser omfattas av avgift.  

• Offentliga platser, parker, stadsrum och torg ska successivt undantas 

parkering och utformas till en del av vår livsmiljö, för människors 

samvaro, aktiviteter och vila. 

• Det ska upplevas vara tryggt och effektivt att cykla inom Eksjö tätort 

mellan samtliga stadsdelar och områden. 

 

 

Bild 8 - Cyklist och gående 

 

 

Areella näringar 

De areella näringarna är en stor del av kommunens identitet. Ungefär 13% av 

landytan upptas av jordbruksmark och 74% av skogsmark. Jord- och skogsmark är 

det som knyter samman kommunens orter och sysselsätter drygt 4% av 

befolkningen. Dessa områden bidrar till möjligheten för människor, djur och 

växter att röra sig genom landskapet. En stor del av befolkningen använder 

skogarna för rekreation och motion i vardagslivet eller genom idrott och 

föreningsliv. Jordbruket bidrar med variation av arbetstillfällen, 

livsmedelsförsörjning, energitillgångar och ett varierat kulturlandskap.  

Jordbruk 

Jordbruksmarken är omfattande söder om Eksjö tätort, och omger stora sjöar och 

många vattendrag. Jordbruksmark tar vid redan i Kvarnarp söder om 

stadsområdet och fortsätter i sammanhållen struktur kring landsbygdsorter. 

Bland annat Höreda och Värne är helt omgivna av marktypen. Mellan orter 

präglas landskapet av växelvis jordbruks- och skogsbruksmark. Även kring 

Eksjöholm och området öster om Hunsnäsen är jordbruksområdena omfattande.  

Utmaningar och trender  

Jordbruksmarken är en resurs som människan är helt beroende av för att klara sin 

livsmedelsförsörjning. Trots detta fortsätter jordbruksmarken i Sverige att minska, 

vilket gjort oss beroende av import för att klara livsmedelsförsörjningen. 

Miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark endast får användas för 

bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen, och behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark kan tas i anspråk. 

För att jordbruket ska kunna fortleva och vara lönsamt har det varit nödvändigt 

med rationaliseringar. Att maskinerna blir större, att det finns konstgödsel och att 

hinder för maskiner undanröjs gör att svenska bönder kan bedriva ett lönsamt 

företagande, vilket är en förutsättning för att det ska finnas svenska livsmedel att 

tillgå. Rationaliseringen är på det sättet positiv och nödvändig samtidigt som den 

har förändrat livsvillkoren för den biologiska mångfalden. 
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Klimatpåverkan och klimatförändringar 

På grund av temperaturökningen, till följd av klimatförändringarna, kan ökad 

avkastning inom jordbruket förväntas. Dock även ökad risk för översvämning, 

torka och skadeangrepp. Klimatförändringarna hotar att göra högproduktiv mark i 

varmare länder helt obrukbar i framtiden. När detta sker kommer marken i 

Europas norra delar att bli än viktigare för att klara livsmedelsförsörjningen både 

lokalt och globalt. Att ta hand om nederbörden och spara vatten i dammar inför 

torkperioder är exempel på goda anpassningar till ett förändrat klimat. En ökad 

mångfald av grödor och växtsorter ökar robustheten generellt och förhöjer 

möjligheten att växterna klarar det förändrade klimatet. Jordbruket bidrar med 

klimatpåverkan genom en stor del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och 

näringsläckage. Växthusgaserna kommer från gödselhantering, djurens 

matsmältning samt från förbränning av fossila bränslen. När produktionen 

minskar krävs större import av mat. Detta medför ökade transporter, och att 

utsläppen i stället ökar i det exporterande landet.  

 

 

Bild 9 - Kossor på bete i jordbrukslandskap 

Biologisk mångfald 

Jordbruket har en stor påverkan på den biologiska mångfalden. Jordbruk där 

endast enstaka grödor odlas skapar barriärer i landskapet där få arter kan 

fortleva, medan ängar och betesmarker är viktiga livsmiljöer för många växt- och 

djurarter. Många arter går endast att finna på ogödslad slåttad ängsmark, 

en marktyp som idag är ovanlig. Andra arter är helt beroende av att landskapet 

hålls öppet genom bete. Den biologiska mångfalden måste få utrymme att 

fortleva samtidigt som ett modernt jordbruk som är lönsamt kan bedrivas. 

Skogsbruk 

Regionalt sett är skogsbruket intensivt i Småland. Ur ett nationellt och globalt 

perspektiv är Sverige en av världens största aktörer. Sverige har ungefär 1% av 

världens skogar, men står för den femte största exporten av skogsprodukter 

globalt sett. Utrikeshandeln med sågade trävaror och pappersprodukter är en 

ryggrad i den svenska ekonomin, och återspeglas i Eksjö kommun. Av kommunens 

landyta täcks ca 74% av i huvudsak produktionsskogar. På landsbygden finns en 

rad större sågverk och i orterna finns hustillverkare och andra verksamheter som 

förädlar trävaror.  

Utmaningar och trender 

Skogen är en betydande resurs i kommunen. Industrialiseringen av naturen har 

dock bidragit med utmaningar. Djur- och växtliv utarmas och reakreationsmiljöer 

står successivt inför minskning och avverkning. Det behöver göras noggranna 

avvägningar där dessa intressen kolliderar.  

Generella åtgärder i samhället för att minska klimatpåverkan kan leda till en 

högre efterfrågan på skogsråvaror. Exempelvis när grenar och toppar från 

avverkningen i högre utsträckning används för biobränsle. En ökad efterfrågan 

kan leda till en produktionsoptimering med negativa miljökonsekvenser. 

Monokulturer av gran har ökat eftersom det ger högre ekonomisk avkastning. 

Men det har negativ inverkan på den biologiska mångfalden och på skogens 

rekreativa och sociala värden. En tät granskog är vindkänslig och utgör barriärer 

för många arters spridning i stället för att bidra till den gröna infrastrukturen. 
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Klimatförändringar 

Förlängs vegetationsperioden till följd av klimatförändringar kan det medföra att 

en del skog växer snabbare vilket påverkar mängden material och kvaliteten på 

råvaran. Mer snabbväxande träd i kombination med högre grundvattennivå och 

utebliven tjäle ökar även risken för stormfällning. Varmare temperaturer 

förväntas medföra fler skogsbränder och gynnar vissa skadeinsekter. 

En ökad efterfrågan på biobränsle har gjort att uttag av hela träd har blivit 

vanligare. Detta kan leda till ökad markförsurning och utarmning av 

näringsämnen i områden som sedan tidigare varit svagt buffrade eller där 

försurningstrycket är fortsatt högt. 

Klimatanpassning och biologisk mångfald 

Skogsskötseln kan anpassas för att öka biodiversiteten, vilket gör skogarna mer 

motståndskraftiga inför klimatförändringarna. Att spara en högre andel lövträd 

vid gallring ökar skogens rekreativa och biologiska värden, och på sikt kan det 

även bli ekonomiskt fördelaktigt. Risken för utebliven produktion till följd av 

skadeingrepp minskar vid blandskog då samtliga arter sällan drabbas. Likaså 

minskar risken för stormfällning med en variation av rotsystem på olika jorddjup. 

För att minska risken för brand är korridorer av lövträd eller våtmark viktiga, 

vilket också kan minska betesrycket på värdefulla träslag.  

Brist på skogar som aldrig har slutavverkats är en av de främsta orsakerna till att 

skogslevande arter blir rödlistade. Rödlistan är en lista över arter och deras 

hotstatus i Sverige (se nedan). Det utvecklas under plantagens livslängd inte 

sådana biotoper och miljöer som gynnar livskraftiga bestånd av vare sig djur eller 

växter. De viktigaste påverkansfaktorerna för Sveriges arter är avverkning och 

igenväxning. Av de skogslevande arterna, cirka 10 000, och bland de arter som är 

knutna till jordbrukslandskapet, cirka 7 400, är omkring 20% rödlistade. För att 

vända trenderna med fortsatt minskande populationer behöver oskyddade 

skogsmiljöer bevaras långsiktigt över hela landet. 

Ställningstagande 

• Jord- och skogsbruket ska ha förutsättningar för att lönsamt och hållbart 

kunna producera livsmedel och råvaror av hög kvalitet, samtidigt som 

biologisk mångfald och kulturhistoriska värden bevaras. 

• Lokal förädling av jord- och skogsbruksprodukter främjas genom ett gott 

samarbete med lokalt näringsliv samt jord- och skogsbrukets 

intresseorganisationer. 

• Kommunen bidrar till att jordbruksnäringen kan öka den nationella 

självförsörjningsgraden. 

• Kommunen ska verka för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan 

inom jord- och skogsbruk. 

• Våtmarker i landskapet ska bevaras och en del tidigare våtmarker bör 

återskapas. Kommunen bistår med kunskap och underlag om 

bidragsmöjligheter gällande detta. 

• Kommunen ska verka för ett skogslandskap med hög tillgänglighet, hög 

biodiversitet och motståndskraft inför klimatförändringarna. 

 

 

Bild 10 - Avverkad skog 
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Natur- och skogsområden för rekreation 

I Sveriges miljömål beskrivs hur kommuner i snabbare takt behöver skydda 

tätortsnära natur och beakta skogens ekosystemtjänster. Avverkning av skogar 

med höga naturvärden, fragmentering och minskande livsmiljöer för ett antal 

hotade arter är ett stort problem för att nå målet om att bevara biologisk 

mångfald i skogslandskapet. I Eksjö kommun är stora delar natur- och skogsmark 

som används av allmänheten eller föreningar i deras dagliga liv eller verksamhet. 

Jämför med skogens ekonomiska värde är naturens värden för hälsa, idrott, 

motion och rekreation är svårare att mäta. 

Viktiga länkar finns bland annat österut där Höglandsleden löper genom 

skogslandskap från Storegårdsområdet till Hult och vidare österut mot 

Mariannelund. Även västerut finns viktiga kopplingar. Från Lyckeberg går det att 

ta sig på slingriga skogsstigar mot Skedhult och vidare mot Nässjö eller Ormaryd. 

En konfliktpunkt uppstår när dessa typer av områden samtidigt är 

produktionsskogar och ställs inför avverkning. Föreningar, klubbar och 

spontanidrottare förlorar sina områden för träning och motion. Allmänheten 

förlorar sina närområden för rekreation, vila, hundpromenader och mycket mer. 

Därmed förlorar kommunen en del av sin attraktivitet, kanske utan att veta om 

det. Egenskaperna hos områdena kan inte ersättas av anlagda parker. Där är 

tempot, ljudmiljön och aktiviteterna av helt annan karaktär. Genom att vara 

anlagda saknas den stimulans som naturen ger, såväl biologiskt som socialt. 

För att bevara viktiga miljöer behövs formellt skydd av skogar med höga värden, 

liksom att skogsägare gör frivilliga markavsättningar. Satsningar på att öka 

arealen som brukas med hyggesfria metoder, arbetet med förbättrad miljöhänsyn 

till både natur- och kulturmiljövärden vid skogsbruksåtgärder, och arbete med att 

skapa en sammanhängande grön infrastruktur är exempel på viktiga insatser.  

Sammanfattningsvis behöver tätortsnära skogar, eller andra skogar där många 

människor vistas, skötas med anpassade metoder för att bli mer attraktiva och 

tillgängliga. Alternativt helt undantas skogsbruk och övergå till naturskog. 

 

Skyddad natur 

Trots konstaterat höga värden för människans välbefinnande och hälsa, är 

andelen skyddad natur låg i Sverige. Majoriteten av naturreservaten bildas med 

anledning av de biologiska värdena, och mer sällan av rekreationsskäl. Sverige har 

näst lägst andel skyddad natur i hela Europa. Särskilt andelen skog som är 

skyddad från skogsbruk i naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden i 

Götaland och Svealand är låg, mindre än 3% procent.  

År 2020 tillkom 113 nya naturreservat i Sverige. I hela landet ökade ytan av 

naturreservat med drygt 159 000 hektar. I Jönköpings län finns i nuläget 157 

naturreservat, varav 11 ligger i Eksjö kommun. Dessa omfattar är 1,5% (1323 ha) 

av kommunens yta skyddad, varav majoriteten är i form av sjöar, vattenskydds- 

eller Natura 2000-områden. Andelen land (0,8%) utgörs av reservat såsom 

Klinten, Kvänsås bokskogar och Skurugata.  

Naturen är en stor del av kommunens attraktivitet men så länge områden inte är 

säkrade kan vi inte ta den för given. Den kan ställas inför andra intressen som vid 

tiden väger tyngre. Exploatering eller avverkning är vanliga exempel. 

Ställningstagande 

• Kommunen behöver arbeta för att skydda naturområden, i huvudsak de 

tätortsnära områdena. 

• Naturområden närmast skolor och förskolor som används av barn ska 

visas särskild hänsyn vid exploatering. 

• Området Skedhult, Persö och Borgmästarängen ska bevaras och utvecklas 

som tätortsnära friluftsområde.  

• Området Valbacken ska utredas för naturreservat för friluftsliv och 

rekreation.  

• Vandringleder ska bevaras och underhållas. Dessa är en stor del av 

kommunens attraktivitet.  

• Kommunala badplatser ska underhållas och vara fullt 

tillgänglighetsanpassade. 
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Föreningsliv, sport och idrott  

I början av år 2022 finns det 186 föreningar registrerade i kommunen. Av dessa är 

drygt 60 inom natur, fiske och idrott och ungefär 40 föreningar finns inom 

kultursektorn. Föreningarna är knutna till olika platser, lokaler eller allmänna 

platser runtom i kommunen. Idrottsföreningar har ofta båda delar. Klubbstugor 

och aktivitetsområden, idrottsplatser och anläggningar eller i form av spår i natur- 

och rekreationsområden.  

Ett stort och varierat föreningsliv är möjligt i kommuner som har ett varierat 

utbud av platser. Föreningar bidrar generellt till rekreationsmöjligheter och 

kommunens attraktivitet. Kommunen ställer sig positiv till att föreningar etablerar 

sig eller utvecklas och har som ambition att aktivt hjälpa dessa att hitta plats och 

utrymme för sina aktiviteter. Exempelvis upplåter Eksjö kommunen mark åt 

idrottsföreningar för en långsiktig funktion. Högefälle i östra delen av Eksjö tätort 

är ett kommunalt skogsbruksområde, där Eksjö Cykelklubb anlagt ett omfattande 

spårområde. Föreningar inom fiske har ofta tillåtelse att använda kommunal mark 

för båtiläggning. På kortare sikt, såsom vid tävling eller arrangemang kan 

kommunen bistå med någon form av stöd. 

 

Bild 11 - Mountainbike-cykling 

Områden av särskild vikt 

Samtliga föreningar är viktiga, och därmed de platser där de bedriver sin 

verksamhet. Det finns dock platser som har en större roll i samhället. Skidstugan i 

norra delarna av Eksjö tätort utgör plats för skidåkning och rymmer löpspår under 

sommartid. Här bedrivs orientering, löpning och motsvarande idrotter. Området 

är öppet för allmänheten genom dagsbiljett till skidspåren. Andra områden kan 

vara kommunala anläggningar, idrottsplatser eller fotbollsplaner, som används av 

flera olika föreningar på olika tider och allmänheten däremellan. 

Storegårdsområdet i centrala Eksjö är kommunens största område för idrott och 

sport. Områdena växer i takt med att nya föreningar bildas. 

Skogs- och naturområden nyttjas i hög utsträckning av allmänheten för spontana 

aktiviteter, träning och fritid, liksom rekreation och upplevelser är särskilt viktig. 

Skolor och föreningar använder områdena för lärande, motion och evenemang. 

Naturen utgör också en stor del av kommunens turistnäring. Höglandsleden är ett 

besöksmål som löper genom hela kommunen och däribland Eksjö centrum. Skog 

och natur kan inte ersättas av anlagda områden eller parker utan behövs i sin 

mest naturliga form. Det är därför viktigt att beakta naturens roll som område för 

sport, hälsa och idrott även om flödet och användandet är svårare att mäta. Både 

ridsport och orientering är stora idrotter inom kommunen, som båda bedriver 

större delen av sin verksamhet i natur- och spårområden.  

Ställningstagande 

• De naturområden som är både skogsbruks- och rekreationsområden 
behöver studeras närmare före det att avverkningar sker. Avvägning 
mellan intressen och värden behöver noggrant utredas. 

• Staden ska så långt det är möjligt utvecklas utan konflikt med naturen.  

• Kommun ska identifiera naturområden som är socialt eller biologiskt 

viktiga och bevara dessa för framtida generationer. Att upprätta 

naturvårdsavtal, bilda reservat eller att undanta skogsbruk är exempel på 

naturbevarande åtgärder. 

• Ett starkt föreningsliv ska främjas. Kommunen ska i situationer där det är 

möjlig ge stöd för att föreningar ska kunna finnas kvar eller utvecklas och 

för att nya ska kunna etableras. 
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BESKRIVANDE DEL (2) 
Utgångspunkter och planeringsförutsättningar 

Global, regional och lokal nivå 
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Utgångspunkter och planeringsförutsättningar  
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 4–5 § ska översiktsplanen redovisa hur 

riksintressen tillgodoses, hur gällande miljökvalitetsnormer ska följas, och hur 

förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt beaktas. Enligt § 2 ska kommunen 

redovisa hur planeringen samordnar och tar hänsyn till nationella och regionala 

mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.  

Samhället är i ständig förändring och kommunen påverkas av olika underlag och 

beslut som tillkommer. Därför är en omvärldsbevakning utifrån nationella och 

regionala mål viktigt för att säkerställa att kommunens egna mål korrelerar med 

samhällets. För detta krävs av Eksjö kommun placeras i ett globalt, nationellt, 

regionalt och lokalt perspektiv. Nedan beskrivs olika intressen och förutsättningar 

som är relevanta för Eksjö kommuns utveckling, samt sådana faktorer som måste 

beaktas eller kräver extra hänsyn. 

 

Bild 12 - Kommunen i förhållande till länet och regionen 

 

Global nivå 
Demografiska förändringar 

Det pågår förändringar i hur människor reser och flyttar över gränser. Det finns 

också fler skäl till att människor har behov av att lämna en plats. Osäkerhet som 

krig, klimatförändringar, katastrofer är några exempel. Trenden väntas fortsätta 

där exempelvis vissa delar av världen behöver fly till följd av klimatförändringar. 

Vissa platser kommer inte gå att odla, bo eller leva i på samma sätt. De svalare 

delarna av Europa behöver ha en beredskap för att ta emot de som förflyttar sig. 

Urbanisering  

Allt fler söker sig till storstäder och storregioner. Ökad efterfrågan på boende ses, 

liksom behovet av fler bostäder av alla olika typer. Detta ställer höga krav på 

beredskap för bostadsbyggnader och den infrastruktur som krävs för att 

upprätthålla ett välfungerande samhälle. Kapaciteten i skolor, vård och 

trafiksystem är några viktiga aspekter.  

Teknikutveckling 

Tid och plats blir allt mindre viktigt i och med ett växande användande av 

internet. Användningsområdena blir fler vilket ställer krav på välutbyggda 

anslutningsmöjligheter En ökad rörlighet på arbetsmarknaden kommer av 

effektivare kommunikationer, vilket gör längre pendlingsavstånd möjliga. 

Det har sedan länge forskats på hur människor rör sig i stadsmiljöer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det färdsätt som fått de största eller mest 

effektiva möjligheterna kommer att dominera. Det är enklast att gå i Barcelona, 

säkrast att cykla i Köpenhamn, snabbast att åka tunnelbana i Stockholm och så 

vidare. Av Nederländernas 17 miljoner invånare görs 25% av de dagliga resorna 

med cykel. Vissa städer har därför stora försprång när det kommer till att ställa 

om från motorburen trafik till de mer mjuka trafikslagen. Hur vi rör oss hör inte 

bara ihop med stadens säkerhet, luft- och ljudkvalitet eller klimatet, utan även 

hur vi mår. Trenden just nu är att infrastruktur för vårt resande utvecklas på så 

sätt att ingen ska behöva röra sig fysiskt. Cyklar ersätts med eldrivna scootrar, 

mopeder eller elcyklar, våra dörrar öppnar sig automatiskt och rulltrappan eller 
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hissen tar oss till rätt våning. Våra arbetsplatser går samtidigt mot att bli alltmer 

passiva och kontorsanpassade. Ett stort ansvar hamnar på stadsmiljön, som 

måste uppmuntra till rörelse, vara stimulerande och trevlig att röra sig inom. 

Digitalisering av samhället  

Ökade krav på utbildning och rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att 

arbetsmarknaden globaliseras. Samhället ställer högre krav på tillgänglighet och 

anpassad service, som e-tjänster och flexibla lösningar. Den digitala omställningen 

av allt vi känner till pågår i hög hastighet. Tjänster och funktioner som tidigare var 

fysiska platser eller blanketter ersätts successivt av applikationer. Bankkontor 

stänger ner, mäklarfirman finns endast digitalt och våra matvaror blir hemkörda 

till dörren. Stora kontorskomplex är inte alltid behövda, då personal kan arbeta 

på distans eller på rullande scheman där personalen kommer in på olika tider i 

lokalerna. Även kontorshotell blir allt vanligare för de verksamheter som inte 

dagligen behöver möteslokaler eller kontorsutrymmen. 

 

 

Bild 13 - Vår digitala vardag 

 

Klimatförändringar 

Vi måste gemensamt jobba för att minska klimatpåverkan och ställa om 

samhället. Men även förebyggande åtgärder behövs då processen är långt 

gången. De effekter som visar sig av klimatförändringarna behöver även hanteras 

på olika sätt och samhället behöver anpassas för att bli mer robust. 

Klimatförändringarna summeras som varmare, torrare och blötare. 

Medeltemperaturen förutspås att stiga med 5 grader, varav den redan stigit 1,4 

grader sedan referensperioden. Det kommer bli som tydligast på sommaren och 

vintern. Regnet samlas i häftiga skyfall med torka emellan. Marken kommer att bli 

så torr mellan skurarna att den inte kan suga upp det vatten som kommer. Därför 

rinner vattnet direkt ner i sjöar och vattendrag och sedan ut i havet. Effekterna 

visar sig i form av översvämningar, stigande havsnivåer och ökade skyfall, 

varmare temperaturer, lägre grundvattennivåer och fler skogsbränder.  
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Nationell nivå 
Boverket har gjort en sammanställning över viktiga nationella mål, planer och 

program, och Eksjös översiktliga planering förhåller sig till dem. Rapporten är en 

del av Boverkets regeringsuppdrag Vision för Sverige 2025. Redovisningen 

omfattar de nationella mål, planer och program som bör beaktas i kommunernas, 

länsstyrelsernas och regionernas samhällsplaneringsverksamhet 0. Några av de mål 

som planeringen ska ta hänsyn till handlar om demografi, bebyggelse, ekonomi, 

natur, miljö och infrastruktur. Sveriges 16 miljömål omfattar alla dessa områden. 

 

Bild 14 - De 16 miljömålen illustrerade 

Sveriges 16 miljömål och Agenda 2030 

Sveriges klimatmål innebär att landet senast år 2045 inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet 

förankras till Parisavtalet, som är ett internationellt avtal kopplat till FN:s 

klimatkonvention om att minska utsläpp av växthusgaser samt 

klimatförändringarnas effekter.  

Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans 

miljömålssystemet. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 

orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sveriges miljömål 

är riktmärken för allt miljöarbete och visar vägen mot en hållbar utveckling. 

Till respektive miljömål finns beskrivet vilka utmaningar som vi står inför, och vad 

företag, enskilda personer eller kommuner särskilt kan bidra med för att målet 

ska nås. Olika kommuner ser olika ut, och det finns därför ett par mål som är 

särskilt viktiga för den respektive kommunen (se Miljömålen i Eksjö kommun 

nedan). 

År 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för 

hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 17 Globala 

mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och 

miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det 

möjligt att mäta framstegen. De nationella miljömålen är den ekologiska 

dimensionen av de globala målen. 

Av de globala har Eksjö kommun bedömt att målen för rent vatten och sanitet för 

alla, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, 

ekosystem och biologisk mångfald, är de mest aktuella vad gäller effekt och 

kommunens möjlighet att påverka. Att minska klimatpåverkan och öka biologisk 

mångfald, kan i vid bemärkelse greppa samtliga miljömål som är aktuella för Eksjö 

kommun. Dessa redogörs mer ingående i kommunens miljöpolicy från år 2021. 

Energi- och klimatstrategin för Jönköpings län har, förutom det nationella målet 

att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045, målsättningen att vara ett 

plusenergilän år 2050. Det innebär att vara självförsörjande och ha ett överskott 

på förnybar energi. Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala 

arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Eksjö kommun rapporterar 

årligen genomförandegraden av åtgärderna till Länsstyrelsen.  
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Miljömålen i Eksjö kommun 

För Eksjö kommun är vissa av miljömålen av större vikt än andra. Kommunen har 

exempelvis ingen kust eller fjällmiljö, vilket gör den typen av miljömål mindre 

relevanta. Det kan dock finnas indirekta kopplingar, vilket gör att inget av målen 

helt går att frångå. Eksjö tillhör med alla sjöar och vattendrag Emåns 

avrinningsområde, som efter ca 30 mils avrinning utmynnar i Östersjön. Därmed 

påverkar kommunen vattenkvaliteten i många andra kommuner och även havet. 

Nedan listas de mål som Eksjö kommun särskilt berör, tillsammans med åtgärder.  

Av de nationella miljömålen är 14 aktuella för Jönköpings län och därmed för 

Eksjö kommun. Dessa är: Begränsa klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig 

försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, 

Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, 

Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och 

djurliv. Som skogs- och latbrukskommun lägger Eksjö kommun en särskilt stor vikt 

vid att minska klimatpåverkan, främja eller öka biologisk mångfald samt arbeta 

med grönstruktur och ekosystemtjänster.  

Minska klimatpåverkan  

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. De största utsläppen 

av växthusgaser inom Eksjö kommuns gränser kommer från transporter, jordbruk 

och förbränning av avfall vid produktion av fjärrvärme. Vårt sätt att resa och val 

av bränsle för transporter, måste förändras för att utsläppen av växthusgaser ska 

minskas. En del resor kan undvikas och ersättas av digitala möten. Bilresor bör 

ersättas med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik när det är möjligt.  

Sverige är ett av de länder i världen med högst konsumtion av varor och tjänster 

per invånare, och där hushållens konsumtion fortsätter att öka. En baksida av det 

är stor klimatpåverkan. Våra konsumtionsmönster behöver ändras för att nå en 

mer cirkulär ekonomi med låg klimatpåverkan. 

 

 

Grönstruktur och ekosystemtjänster 

I naturen händer mycket som människor har stor nytta och glädje av – det kallas 

ekosystemtjänster. En artrik natur är en hörnsten för att klara av 

klimatförändringarna, för att få hållbarhet i jord- och skogsbruk samt för friluftsliv 

och turism. Ett väl hanterat skogsbruk bidrar också till en nettominskning av 

koldioxid. En stor del av grönstrukturen i Eksjö kommun utgörs av brukad skog.  

Grönstrukturer i stadsmiljön är viktiga för klimatet, men också för folkhälsa och 

miljö. Eksjö kommun har också mycket värdefulla natur- och kulturmiljöer av 

naturskog, stenmurar, öppna diken, slåtter- och betesmarker. Jordbruksmarken 

är en unik och oersättlig resurs, dessutom sker en ökad efterfrågan på lokal 

livsmedelsproduktion.  

Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi 

tillvarata, skapa, utveckla, och stödja de nyttor som bidrar till livskvalitet. Det 

handla om ekosystemens förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om 

dagvatten och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer.  

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett uthålligt ekosystem. Biologisk 

mångfald ger förutsättningar för näringslivet samt jord- och skogsbruk. 

Läs mer om miljö- och klimatarbetet i kommunen Miljöpolicy (2021). 
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Riksintressen enligt miljöbalkens 3e kapitel 
Riksintressen är områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt 

viktiga värden och kvaliteter. Ibland kan riksintressen behöva diskuteras eller 

ifrågasättas där det finns motstridiga intressen. Riksintressen har generellt alltid 

företräde. Det finns två olika typer av riksintresseområden. Dels större områden 

som riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken, dels områden enligt 3 kap. där en 

nationell myndighet har ett ansvar för att ange anspråk, som Naturvårdsverket. 

De riksintressen som berör kommunen, redovisas i karta nedan. 

Riksintressen för naturvård och friluftsliv  

Beskrivning av intresset 

Ett flertal områden inom kommunen är riksintressen för naturvård och friluftsliv. 

Besluten är fattade genom miljöbalken 3 kap. 6 §. De flesta är skyddade för sina 

naturvärden. Områden inom kommungränsen är Bocksjömossen, systemet av 

sjöar och vattendrag för Solgenån, sjöarna Mycklaflon och Södra Vixen, 

odlingslandskapen Börsebo, Föråsen och Bondarp, Silveråns dalgång, 

Trangölamyren, Kakelugnsmossen och Skurugata. Det finns ett flertal områden 

direkt utanför kommungränsen. Bland annat Vittingsberget i Nässjö kommun och 

den södra delen av Silveråns dalgång i Hultsfreds kommun.  

Förhållande till andra intressen  

Flera av områdena överlappas av andra restriktioner eller skydd. Exempelvis är 

sjön Norra Vixen ett riksintresseområde för naturvård samt vattenskyddsområde. 

Sjön Mycklaflon är riksintresseområde för naturvård och även ett Natura 2000-

område. Skurugata är skyddad för sina naturvärden, men även som riksintresse 

för friluftslivet.  

I stort sett alla sjöar i kommunen har ett högt skydd, fler av riksintresse. Ett 

motstridigt intresse är viljan att exploatera stränder vid dess sjöar. Riksintresset 

ges (tillsammans med strandskydd) alltid företräde i dessa frågor. 

Ställningstagande 

• Det finns från kommunens perspektiv inga motstridiga intressen. 

Områdena ses endast som attraktiva egenskaper att ha inom kommunen. 

• Exploatering vid sjöar av riksintresse medges restriktivt och endast i fall 

och områden där det sedan tidigare finns bebyggelse, där strandskydd är 

upphävt och/eller där det särskilda skälet för LIS-område kan motiveras.   

Riksintressen för kommunikationer  

Beskrivning av intresset 

Intresset är beslutat enligt miljöbalken 3 kap. 8 § och omfattar olika typer av 

infrastruktur för transporter. Järnvägsstationerna i kommunens orter tillsammans 

med järnvägen är sådana intressen. Vägarna 32 och 40 är riksintressen, bland 

annat utifrån kapacitet för transporter och personresor. Kommunen omfattas av 

influensområde från Jönköpings flygplats. Inom en radie på 55 km från flygplatsen 

bevakas hinder som kan påverka flygprocedurer. 

Förhållande till andra intressen 

Riksintresset för vägarna, i huvudsak väg 40, är det mest påtagliga. Intresset 

beaktas och hanteras i de fall stadsplanering sker i närhet till vägen. Som 

grundregel får inga åtgärder vidtas som kan påverka möjligheterna till drift, 

underhåll och framtida utveckling av dessa anläggningar. Blanda annat därför 

finns det byggnadsfria avstånd till vägarna om 30 meter att förhålla sig till. Det 

finns även riskavstånd till järnväg. 

Ställningstagande 

• Det finns från kommunens utvecklingsperspektiv inga motstridiga 

intressen. Inom planering hanteras intressen inom respektive projekt i 

dialog med länsstyrelsen och Trafikverket.  

• Fastlagda byggnadsfria avstånd till transportinfrastrukturen beaktas. 

• Kommunen ser det som önskvärt att järnvägen kan komma att trafikeras 

för persontrafik. Det är därför viktigt att både spår och stationslägen hålls 

i gott skikt och att utvecklingen inte hindras av andra projekt. 
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Riksintressen för totalförsvaret 

Beskrivning av intresset 

Riksintresseområdet Eksjö skjutfält och kasernområde samt Norra fältets 

övningsområde är beslutat enligt miljöbalken 3 kap. 9 §, och omfattar marken 

väster om väg 32 samt kasernområdet norr om centrum vid stadsdelen Orrhaga. 

Övnings- och skjutfältet samt norra fältets övningsområde utgör nödvändiga 

produktionsresurser för Försvarsmaktens övningar och är därför av riksintresse. 

Förhållande till andra intressen 

Riksintresset är starkt fastlagt i kommunens struktur och hos invånare. Till 

riksintresset hör ett influensområde och ett påverkansområde. Det första med 

anledning av buller eller annan risk, och det andra för särskilt behov av 

hinderfrihet. Området innehåller delar av riksintresseområdet för 

kulturmiljövården (se nedan). 

Generellt gäller att det inom dessa områden inte får göras åtgärder som påtagligt 

kan skada riksintresset, eller direkt eller indirekt medför begränsningar till 

verksamheten. Det kan handla om att uppföra ny, alternativt större förändringar 

av befintlig, störningskänslig bebyggelse eller förändringar i infrastruktur i 

närområdet som på något sätt påverkar möjligheterna att transportera fordon, 

materiel eller personal till fältet och dess närområden.  

Det råder därför hög restriktivitet för utveckling av bostäder i och runtomkring 

området, bland annat då det skulle kunna leda till komplikationer vid en framtida 

omprövning av miljötillståndet för fältet. Försvarsmakten anser därför att 

störningskänslig bebyggelse generellt inte skall tillåtas inom det angivna 

påverkansområdet för buller eller annan risk.  

Området används i enlighet med Försvarsmaktens regler som rekreationsområde 

när det inte är avlyst eller aktivt. Här finns bland annat skidspår, spännande 

naturmiljöer och spår för cykling eller löpning. 

Ställningstagande 

• Trots det stadsnära läget finns inga kommunala utvecklings- eller 

expansionsplaner i riktning som berör intresset. Kommunen har för vana 

att arbeta runtomkring skyddsområdet, och det upplevs råda en 

ömsesidig hänsyn. Principen är att kommunen inte ska bedriva planering 

som innebär att riksintresset påverkas negativt. 

• Påverkansområdet för buller eller annan risk omfattar bland annat 

bostadsområdet Lyckeberg. Det handlar i dessa fall om komplettering och 

förtätning i en befintlig kvartersstruktur samt nyttjande av befintlig 

byggrätt. Den typen av planering bedömer kommunen vara möjlig. En 

tidig dialog bör hållas med länsstyrelsen och Försvarsmakten inför sådan 

planering för att hitta lösningar. 

 

Riksintressen för öppna områden av betydelse  

Beskrivning av intresset 

Kommunens norra hälft omfattas av Försvarsmaktens riksintresse för öppna 

områden, avseende lågflygningsområde med påverkansområde. Här inom får 

generellt ingen bebyggelse eller exploatering ske som kan riskera skada intresset. 

Intresset är beslutat enligt miljöbalken 3 kap. 9 §. 

Ställningstagande 

• Intresset beaktas till fullo. Försvarsmakten är i ärenden för bygglov eller 

planering remissinstans i fall där intresset berörs. Exempelvis vid 

planering av högre byggnader.  
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Riksintressen för kulturmiljövården  

Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården beslutas enligt miljöbalken 

3 kap. 6 §. I Eksjö kommun finns det 16 riksintresseområden för 

kulturmiljövården. Dessa omfattar byggnadsminnen, fornlämningar och miljöer av 

olika kulturhistoriska slag. Riksintresseområden ska enligt miljöbalken så långt 

som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden.  

Av riksintressen är det områdena för kulturmiljövård som oftast ställs inför 

bedömningar. Områdena är en del av den byggda miljön och samhället som 

kontinuerligt utvecklas runtomkring dem. Varje förändring inom riksintresset eller 

dess närområde prövas därför med hänsyn till kulturmiljövärdena. Generellt 

gäller ett kraftigt bevarandeperspektiv. Kommunen ser sig bära ett ansvar för att 

dessa kulturmiljöer finns kvar även i framtiden i ett avläsbart skick. Områdena 

med tillhörande bebyggelse och miljöer ses som attraktiva egenskaper som 

gynnar kommunen, bland annat som turistattraktion och stärkt identitet.  

Parallellt med bevarandeperspektivet råder ett utvecklingsperspektiv. Eksjös 

stadsmiljö omfattas i sin helhet av F50-området (se nedan), med trähusen och 

gamla stan i centrum. Kompletteringar av kvarter, förtätningsprojet eller 

stadsomvandling behöver därför alltid ske med största hänsyn till områdets 

karaktär och värden. Bedömningar behöver göras i respektive projekt, vilket 

ställer höga krav på arkitektur och stadsplanering. Ambitionen är att se 

grundmiljön som ett utgångsläge, där den sammanhängande karaktären inte ska 

påverkas negativt.  

Nedan listas de olika områdena tillsammans med ett ställningstagande. För en 

beskrivning av områdena se Riksantikvarieämbetets websida eller rapporten: 

Riksintressen för kulturmiljövården – Områden av riksintresse för 

kulturmiljövården i Jönköpings län (F) enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (2013) 

Flera av områdena anges som att betrakta som sammanhållen bebyggelse enligt 

plan- och bygglagens definitioner. Inom områden med sammanhållen bebyggelse 

gäller inte de undantag från bygglov- och anmälningsplikt, som annars gäller 

utanför planlagt område. 

Brevik (F 48)  

Ställningstagande 

Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse.. Restriktivitet gäller för 

nytillkommande bebyggelse. Krav på anpassning och varsamhet gäller vid 

åtgärder inom området. 

Bruzaholm (F 57) 

Ställningstagande 

Området ska bevaras men även ha möjligheter att utvecklas. Delar av området 

ingår i detaljplan från 2012, som ger expansionsmöjlighet för befintlig verksamhet 

samt säkerställer bevarandet av värdefull miljö samt byggnader, genom skydds- 

och varsamhetsbestämmelser.  

Edshult (F 54) 

Ställningstagande 

Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Krav på varsamhet gäller 

vid förändring i befintligt byggnadsbestånd, och stor restriktivitet ska gälla för 

tillkommande bebyggelse.  

 

Bild 15 - Bebyggelse i Bruzaholm 
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Askerydsvägen och Skiverstad (F 47) (Delen i Eksjö kommun)  

Ställningstagande 

Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Tillkommande bebyggelse 

bör primärt endast medges om den tillgodoser befintligt jordbruks behov. Krav på 

varsamhet ställs vid förändring i byggnadsbeståndet. Vägens sträckning ska så 

långt som möjligt bevaras. 

Fågelhult och Åsa (F 55) 

Ställningstagande 

Det finns områdesbestämmelser som reglerar den bebyggda delen av området. 

Här gäller utökad lovplikt för utvändiga ändringar av byggnader, 

underhållsåtgärder, mindre tillbyggnader, ny-, till- och ombyggnad av 

ekonomibyggnad, rivning av byggnad. Marklov krävs för skogsplantering. 

Kompletteringar inom gårdsmiljöerna ska anpassas i form, skala, färg och material 

till den befintliga bebyggelsen. 

Hult (F 62) 

Ställningstagande 

Det finns områdesbestämmelser som reglerar den bebyggda delen av området. 

Här gäller utökad lovplikt för utvändiga ändringar av byggnader, 

underhållsåtgärder, mindre tillbyggnader, ny-, till- och ombyggnad av 

ekonomibyggnad, rivning av byggnad. Marklov krävs för skogsplantering. 

Kompletteringar inom gårdsmiljöerna ska anpassas i form, skala, färg och material 

till den befintliga bebyggelsen. 

Ryningsholm (F 51) 

Ställningstagande 

Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 

odlingslandskapet ska bevaras. Stor restriktivitet gäller för tillkommande 

bebyggelse i herrgårdsmiljön. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom 

befintligt byggnadsbestånd.  

Hultåkra (F 60)  

Ställningstagande 

Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 

kulturlandskapet ska bevaras. I radbyn gäller stor restriktivitet mot tillkommande 

bebyggelse. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom befintligt 

byggnadsbestånd. Behovet av att reglera området med områdesbestämmelser, i 

syfte att tillföra reglering bör övervägas. 

Hässleby sanatorium (F 61)  

Ställningstagande 

Hässleby sanatorium är sedan 1992 förklarat som byggnadsminne och skyddas 

genom kulturmiljölagen. Huvudbyggnaden, östra och västra paviljongerna, västra 

och östra bostadshusen, jordkällaren och garaget ingår i byggnadsminnet. 

Åtgärder inom miljön kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. Miljöns kulturvärden 

ska beaktas i bygglovshanteringen.  

Idekulla (F 56) 

Ställningstagande 

Det finns områdesbestämmelser som reglerar den bebyggda delen av området. 

Här gäller utökad lovplikt för utvändiga ändringar av byggnader, 

underhållsåtgärder, mindre tillbyggnader, ny-, till- och ombyggnad av 

ekonomibyggnad, rivning av byggnad. Marklov krävs för skogsplantering. 

Kompletteringar inom gårdsmiljöerna ska anpassas i form, skala, färg och material 

till den befintliga bebyggelsen. 

Mellby (F 53) 

Kommunens ställningstagande 

Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 

kulturlandskapet ska bevaras. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom 

befintligt byggnadsbestånd. Behovet av att reglera området med 

områdesbestämmelser, i syfte att tillföra reglering bör övervägas.  
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Markestad, Hunnerstad (F 52) 
Ställningstagande 

Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Krav på varsamhet vid 

förändring gäller inom befintligt byggnadsbestånd. 

Näs (F 59) 

Kommunens ställningstagande 

Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 

kulturlandskapet ska bevaras. I radbyn gäller stor restriktivitet mot tillkommande 

bebyggelse. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom befintligt 

byggnadsbestånd. Att reglera området med områdesbestämmelser bör 

övervägas. 

Pukulla [F 58]  

Ställningstagande 

Området bör betraktas som sammanhållen bebyggelse. Den byggda miljön och 

kulturlandskapet ska bevaras. I radbyn gäller stor restriktivitet mot tillkommande 

bebyggelse. Krav på varsamhet vid förändring gäller inom befintligt 

byggnadsbestånd. Behovet av att reglera området med områdesbestämmelser, i 

syfte att tillföra reglering bör övervägas. 

Ränneslätt (F 49) 

Ställningstagande 

Området ligger inom Försvarsmakten områden. Riksintresset för 

kulturmiljövården sammanfaller med riksintresset för Totalförsvaret, Eksjö 

skjutfält och kasernområde samt Norra fältets övningsområde (se ovan), vilket 

kan innebära komplikationer. Det ena avser bevarande, och det andra säkerställer 

områden för bland annat verksamhetens övning och drift.  

Kommunen bedömer att bevarandeperspektivet för byggnaderna bör väga högre 

och beaktas i högre utsträckning. Byggnaderna uppvisar i delar ett bristande 

underhåll. Kommunen ska arbeta för/främja ett bevarande av kulturmiljön och de 

byggnader som på platsen genom att fortsatt aktualisera frågan hos länsstyrelsen.  

 

 

Bild 16 - Del av gamla stan i Eksjö 
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Eksjö (F 50)  

Bebyggelsen inom riksintresseområdet är inventerad och redovisas i 

Kulturhistoriskt handlingsprogram för Eksjö stad (2009). I detta underlag återfinns 

riktlinjer som ska beaktas vid bygglovshantering och ny planläggning. Det bör 

dock beaktas att programmet är i behov av aktualisering, och att enskilda 

bedömningar kan behöva göras. Inom Eksjös norra och södra stadsdelar återfinns 

54 byggnadsminnen skyddade av kulturmiljölagen. Åtgärder på dessa byggnader 

och inom den norra stadsdelen kräver tillstånd hos länsstyrelsen.  

 

Bild 17 – Del av gamla stan i Eksjö 

 

 

 

 

Ställningstagande 

• Byggnadsminnena bör användas som en resurs i samhällsplaneringen. 

Stadsmiljön ska fortsatt utvecklas, men med stor hänsyn till områdets 

karaktär, värden och egenskaper. Inom kvarter finns byggnader som 

sällan är direkt synliga från den allmänna stadsmiljön. Byggnaderna inom 

kvarteren är dock en viktig del i stadsmiljöns karaktär och historia. Det 

bör finns en vaksamhet mot innergårdar och råda restriktioner mot 

rivningar av exempelvis uthus.  

• Vid detaljplanering inom området ska kulturmiljön och värdena alltid 

beaktas. Det kan innebära att byggrätter behöver utformas med 

restriktioner och vägledning för hur tillkommande bebyggelse för 

uppföras. Exempelvis vad avser färg, form och skala. Befintlig bebyggelse 

av kulturhistoriskt värde bör i samband med planläggning förses med 

lämpliga varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser. 

• Vid all form av handläggning som berör allmänna platser, exempelvis 

bygglovsprövning eller upplåtelse av kommunal mark, ska utrustningen i 

det offentliga rummet uppmärksammas. Skyltar, möblering och 

utsmyckning är en del av stadsrummet och ska utformas för att passa in i 

denna miljö på bästa sätt.  

• I syfte att reglera gaturummets innehåll antogs av kommunfullmäktige 

2013 Stadsmiljöprogram för Eksjö centrum. Programmet, som anger 

riktlinjer och rekommendationer vid utrustning av Eksjö stadskärna, 

behöver en viss revidering som är mer lämpat för utvecklingen som skett i 

området de senaste åren. Riktlinjer behöver följas för att säkerställa att 

den allmänna stadsmiljön inte avviker från den historiska och 

sammanhållna karaktären.  
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Kulturmiljöer med höga värden  
I kommunen finns förutom de riksintressanta kulturmiljöerna som staten utsett, 

även ett stort antal kulturmiljöer som är intressanta ur ett kommunalt perspektiv. 

Några av dessa sammanfaller eller utgör delar av riksintresseområden. 

Kulturmiljöer är miljöer som har påverkats och formats av människor och som 

berättar något om människors liv. Det kan vara enskilda byggnader, en stadsmiljö, 

ett odlingslandskap, fornlämningar eller gatustrukturer. Det bästa sättet att 

bevara en kulturmiljö är att den får användas, men med hänsyn till dess värden.  

Ett fortsatt jordbruk är en viktig förutsättning för att det även i framtiden ska vara 

möjligt att behålla, förstå och uppleva stora delar av kulturlandskapet, på samma 

sätt som handel och annan näringsverksamhet samt turism är viktiga 

förutsättningar för upplevelsen av en levande och välbevarad stadsmiljö. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader  

I kommunens Kulturminnesvårdsprogram från 1986 presenteras 56 kulturmiljöer 

samt ett antal enstaka objekt. I programmet finns beskrivningar, värderingar och 

rekommendationer, i syfte att vägledande för bevarande och vårdande eller för 

att sprida kunskap om kulturmiljöerna.  

Programmet gäller tills vidare, men för att ett det ska vara tillförlitligt och 

användbart måste det hållas uppdaterat. Några av de utpekade miljöerna kan ha 

förändrats till följd av exempelvis igenväxning, rivningar eller moderniseringar, 

vilket inneburit att de förlorat de höga kulturvärden som de en gång hade. Andra 

miljöer som för 35 år sedan bedömdes sakna kulturvärden, kan idag ses som 

värdefulla, såsom egnahemsområden, miljonprogrammets flerbostadshus-

områden, 1970-talets villamattor, industrimiljöer, fest- och idrottsplatser eller 

efterkrigstidens tätortscentrum. 

 

Fornlämningar 

Fornlämningsmiljöer tillhör kulturlandskapets äldsta spår efter mänsklig 

verksamhet. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen.  

Stadsmiljöer 

Kommunen har under år 2021 i en byggnadsinventering kartlagt och värderat 

bebyggelse i staden. En stor mängd byggnader har angivits som kulturhistoriskt 

värdefulla eller intressanta i olika grad. Materialet blir vägledande för både 

förändring och bevarande. Vid nybyggnationer kan det finnas anledning att 

förhålla sig till den stil som dominerar i omgivningen. Just då dessa byggnader 

sannolikt även fortsättningsvis kommer utgöra områdets karaktär. I Eksjö finns 

generellt många miljöer av kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Många är 

skyddade som riksintressen eller kulturminnen, medan andra saknar skydd.  

Det finns en ambition i att utveckla staden utefter generella karaktärsdrag som 

finns i olika delområden. Kommunens träbyggnadsstrategi är ett verktyg för detta 

arbete, tillsammans med byggnadsinventeringen. 

 

Bild 18 - Flertalet av kommunens byggnadsminnen finns i Eksjö stads norra och södra stadsdelar. 
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Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen  

Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen hör till de mest värdefulla delarna av 

vårt kulturarv och är skyddade enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen ansvarar för 

skyddsbestämmelser och tillsyn. I Eksjö kommun finns 62 byggnadsminnen.  

Kommunens viljeriktning  

• Kulturmiljön berikar samhället och är viktigt för kommunens 

attraktionskraft. Kulturmiljövärdena ska därför tillvaratas, användas, 

utvecklas och integreras i den fysiska planeringen. 

• Kommunen ska ta fram ett kommunövergripande kulturmiljöprogram, 

som redovisar hur kulturvärden och -miljöer ska skyddas och utvecklas.  

• Kommunen ska använda och sprida den information som finns i det 

kulturhistoriska handlingsprogrammet för Eksjö stad (2010) och i den 

kompletterande byggnadsinventering som utförts 2021 av de områden 

och byggnader som ligger utanför riksintresseområdet inom Eksjö stad. 

Underlaget ska i första hand fungera vägledande vid planläggning, 

lovgivning och rådgivning, men på långt sikt främja för ett bevarande av 

bebyggelsens och stadens kulturvärden.  

• Kommunen ska utarbeta en kulturmiljöstrategi som ger inriktning för 

kulturmiljöarbetet som ska genomföras i kommunen de närmaste åren.  

• Kommunen ska tillgängliggöra de kulturmiljöinventeringar och -underlag 

som finns genom att digitalisera dem.  

• Om befintliga inventeringar inte ger tillräcklig vägledning kan särskilda 

utredningar och värderingar behöva göras då det blir aktuellt med en 

planändring, bygglovsansökan eller en annan förändring av mark- och 

vattenanvändningen. 

• Kommunen bör arbeta för att lyfta fram sina kulturmiljöer för att de ska 

kunna användas som en resurs i samhällsplaneringen. 

• Vid planering inom områden med bekräftade eller potentiella 

fornlämningar ska alltid ett tidigt samråd med länsstyrelsen hållas. 

 

 

Bild 19 - Bellö kyrka 
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Riksintressen enligt miljöbalkens 4e kapitel 
Riksintressen för skyddade vattendrag 

Kommunen omfattas i helhet av riksintresseområdet för skyddade vattendrag, 

som omfattar avrinningsområdet för Emån inom Jönköpings län. Intresset 

beslutas enligt miljöbalken 4 kap. 6 §. I Emån med tillhörande käll- och biflöden 

gäller förbud mot vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för 

kraftändamål. Intresset beaktas till fullo. 

 

Bild 20 - Vy över Försjön 

 

 

 

Riksintresseområden enligt habitatdirektivet (Natura 2000-områden) 

Ett flertal sjöar och landområden inom kommunen är skyddade enligt 

habitatdirektivet som Natura 2000-områden. Skyddet regleras utefter områdets 

biologi och naturvärden. På Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur redovisas 

de olika områdena detaljerat tillsammans med information och bevarandeplan 

för respektive område. Där framgår i sin tur vad som avses skyddas och vilka typer 

av åtgärder som kan påverka negativt. Det kan därför råda förbud mot vissa 

åtgärder vid de olika områdena. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande 

utan ett underlag för prövningar av eventuella åtgärder i Natura 2000-området. 

Vid åtgärder 
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som 

på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även 

gälla åtgärder utanför Natura 2000-området, om de indirekt kan påverka miljön. 

Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29 §). Då det kan vara svårt att avgöra vilka 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behövs samråd med 

Länsstyrelsen före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med 

Skogsstyrelsen. Tillstånd krävs inte för de åtgärder som behövs för skötseln av 

naturmiljöerna i området.  

Ställningstagande 

• Områdena ses som attraktiva egenskaper som gynnar kommunen på flera 

olika sätt. Då skyddet ofta berör sjöar kan det innebära konfliktpunkter 

med främst bebyggelseområden i strandnära lägen. Antingen utveckling 

av befintliga eller tillkommande, så kallade LIS-områden. Vad som gäller i 

respektive område kontrolleras vid enskilda projekt. Som grundprincip 

gäller att inte utföra åtgärder som ger negativ påverkan på värdet. 
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Regional nivå 

Eksjö kommun i ett regionalt sammanhang 

Kommunen ligger väl ansluten till det regionala transportnätet för tåg- och 

vägtrafik, och med goda möjligheter för tågbyte i Nässjö eller Jönköping, eller 

genom hamnar i kommunen längre österut. Den geografiska placeringen 

möjliggör utbyte av tjänster och varor, samt bidrar till en rörlig arbetsmarknad. I 

kommunen finns ett par större infrastrukturer som bidrar med såväl inflyttning 

som arbetspendling mellan kommuner. Exempelvis är Höglandssjukhuset en 

bärande struktur för regionen och samhället som helhet. Kommunen deltar i en 

mängd regionala nätverk för att bevaka utveckling och planering på regional nivå, 

för att samordna med kommunal planeringen. De regionala målen som finns 

återspeglas i kommunens mål.  

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner har en nära och väl utvecklad 

samverkan för hälsa, vård och social välfärd. Regionala planeringsunderlag 

redovisas i sin på hemsidan för Utveckling i Jönköpings län. De som särskilt 

beaktas i översiktsplanering listas kort nedan. 

• Handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i 

det regionala tillväxtarbetet 

• Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 3 

• Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län 2014  

• Miljösamverkan Jönköpings län 

• RUS - Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020-20355F 

• Regional transportplan Jönköpings län 2014-2025 6F  

• Regional cykelstrategi 

Syftet med landskapsstrategin är att hitta ett arbetssätt där landskapet står i 

fokus och där myndigheter, kommuner, organisationer och markägare arbetar 

tillsammans mot gemensamt uppställda mål för att kunna styra åtgärder dit de 

behövs mest. Ambitionen är att målen i strategins tre handlingslinjerna Grön 

infrastruktur, Ekosystemtjänster, Friluftsliv och tätortsnära natur nås. 

Ett av målen med den regionala transportplanen är att säkerställa tillgänglighet 

för resor och transporter. Målet om tillgänglighet vägs mot mål för säkerhet, miljö 

och hälsa - som motvikt till de negativa konsekvenser som transporter medför. 

Syftet med den regionala cykelstrategin är att förtydliga vilka strategiska 

satsningar och åtgärder som krävs för att stärka cyklingen i länet på ett effektivt 

sätt. Arbetet med cykelstrategin syftar också till att stärka länets kommuners 

samverkan och samordning i cykelfrågor. 

 

Figur 1 - Kommunen i förhållande till länet och regionen 
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Mellankommunala frågor 

Transportinfrastruktur 

Genom att sätta in kommunen i ett regionalt sammanhang och orientera sig 

utifrån regionala mål och visioner kan det undersökas om det finns områden och 

verksamheter som angår två eller flera kommuner. För Eksjö kommuns del finns 

frågor kring vägar, järnvägar, kollektivtrafikförsörjning och etablering av 

strategiska verksamhetsområden. Kommunen har även grönområden eller 

kulturmiljöer som är regionalt betydelsefulla för turism och besöksnäring. 

Storskaliga projekt inom transportinfrastruktur visas på Trafikverkets hemsida. 

Här finns projekt i både planeringsstadier och som närmar sig genomförande.  

Projekt för väg 40 

Väg 40 knyter ihop Eksjö kommun från Mariannelund till Eksjö. Det är därför både 

en nationellt viktig transportled från Göteborg till Västervik, samt en 

angöringsgata i flera av kommunens orter. Eksjö kommun avser att ständigt 

påtala vikten av förbättringsåtgärder utmed hela väg 40 med fokus på åtgärder 

som gynnar näringsliv, attraktivitet, miljö och trafiksäkerhet. I närtid kommer ett 

par projekt av större och regional vikt att genomföras för vägsträckan. 

 

Bild 21 - Trafikverkets karta över vald vägkorridor för den nya förbifarten 

 

 

Förbifart Eksjö 

En ny förbifart söder om Eksjö tätort har planerats sedan länge, och börjar nu 

närma sig verklighet. Väg 40 löper i nuläget ca 9 km igenom Eksjö och delar upp 

staden i en nordlig respektive sydlig del. Genomfartstrafiken är ca 2100 

fordon/dygn, varav 17% tung trafik. Detta ger konflikt mellan framkomligheten 

för genomfartstrafiken och trafiksäkerheten. Det ger stora utslag i stadsplanering, 

i form av säkerhetsavstånd och svårighet att anpassa trafik och bebyggelse till den 

statliga vägen och de risker som genomfartstrafiken medför 9F. Fordonen genererar 

trafikrisker, risker kopplade till farligt gods, höga nivåer av buller samt utsläpp av 

avgaser vid bostadsmiljöer, skolgårdar och andra platser där människor vistas. 

Den nya förbifarten hamnar strax söder om tätorten och byggs som mötesfri väg 

med mitträcke och anpassad för 100 km/h. En anslutning från förbifarten till 

centrala Eksjö ges i höjd med Kvarnarpsvägen. Sett till Eksjö tätort väntas 

projektet kunna öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra miljön. De fordon 

som ska vidare öster- eller västerut kommer få bättre framkomlighet.  

Förbifarten är en nyckelfaktor för stadens långsiktiga planering, miljö och 

utvecklingsmöjligheter. Tillgången till goda anslutningsmöjligheter är avgörande 

för att utnyttja vägens potential för näringslivets utveckling och omvandling.  

Beaktande och vidare arbete för väg 40 

Busslinje 325 primärt och linje 330 sekundärt håller ihop kollektivtrafiken inom 

Eksjö kommun. Vid flera hållplatser längs med väg 40 saknas 

tillgänglighetsanpassningar.  

I syfte att öka konkurrenskraften för linje 325 föreslås att hållplatser placeras 

närmare väg 40. Detta medför i vissa fall längre avstånd mellan hållplats, bostäder 

och arbetsplatser. Hjältevad och Hult är orter som påverkas mest av att 

hållplatser flyttas till väg 40. I närhet till dessa platser föreslås därför att 

allmänparkering och cykelparkering anläggs i syfte att förenkla för resenären 

samt bibehålla och öka antalet kollektivtrafikresor.  
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Väg 40 genom Eksjö kommun är den delsträckan av hela väg 40 som har störst 

potential för utveckling. Sträckan saknar till stora delar omkörningsfält, saknar 

helt tillfredställande separering av körfält och delar saknar viltstängsel. Sträckan 

genom Eksjö kommun står även inför hot om hastighetssänkning från 90 till 

80km/h. Eksjö kommun avser därför fortsatt påtala vikten av kraftiga 

förbättringsåtgärder i den fortsatta nationella transportplaneringen.  

I syfte att stärka promenad- och rekreationsstråket utmed Brusaån i 

Mariannelund avser Eksjö kommun arbeta för en säker passage över väg 40 norr 

om Tennisparken vid Julles verkstad. Åtgärden skapar förutsättningar att på ett 

tydligare sätt knyta ihop Herrgårdsparken och Tennisparken samt flera attraktiva 

miljöer och få ihop längre sammanhängande sträckor utmed ån. 

Ställningstagande 

• Eksjö kommun avser att tillsammans med Trafikverket och Jönköpings 

länstrafik arbeta för att ständigt förbättra hållplatserna.  

• Där busshållplats flyttas från ort till väg 40 ska kommunen verka för att 

nytt hållplatsläge samordnas med parkering för bil och cykel. 

• Eksjö kommun ska tillsammans med Trafikverket utreda och genomföra 

åtgärder för att minska negativ påverkan på människor, miljö och 

trafiksäkerhet i Bruzaholm. 

• Eksjö kommun ska tillsammans med Trafikverket utreda och genomföra 

åtgärder för att ökad tydligheten och trafiksäkerheten vid norra och södra 

infarten till Hult.   

• Eksjö kommun ska arbeta för en säker passage för gång- och cykeltrafik 

över väg 40 norr om Tennisparken i Mariannelund. 

 

 

 

Projekt för väg 32 

2+1-väg, sträckan Nässjö - Eksjö 

Sträckan mellan Nässjö och Eksjö byggs om till mötesfri väg för att bli mer 

trafiksäker och framkomlig, med planerad byggstart år 2022. Sträckan är ca 14 km 

lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Ungefär 2 km är helt ny väg, 

medan andra delar innebär en breddning eller ombyggnad. Längs med vägen 

byggs en gång- och cykelväg på ca 11 km. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till 

Brånavägen och en nybyggd gång- och cykelväg vid Gishultabro, för att sedan 

kunna cykla säkert till Abborrarondellen i Eksjö. Projektet gör det möjligt för 

kommunen att bygga vidare med stråk från rondellen. Utöver möjligheten att 

pendla mellan två tätorter väntas stråket bli populärt för rekreation.  

Beaktande och vidare arbete för väg 32 

Väg 32 mellan Mjölby och Björköby och vidare som väg 31/47 till Vetlanda har en 

stor betydelse för Eksjö kommuns näringsliv och arbetsmarknad. Sträckan saknar 

till stora delar viltstängsel och omkörningsfält, och saknar helt tillfredställande 

separering av körfält.  På motsvarande sätt saknar väg 32 genom Eksjö kommun 

till stora delar omkörningsfält, viltstängsel och tillfredställande separering av 

körfält. Sträckan står även inför hot om hastighetssänkning från 90 till 80 km/h. 

Eksjö kommun avser därför fortsatt påtala vikten av kraftiga förbättringsåtgärder i 

den regionala och nationella transportplaneringen. Utifrån Eksjö kommuns in- och 

utpendling är sträckan mot Vetlanda prioriterad, då den har en tydlig funktion för 

näringslivet i kommunalt och regionalt perspektiv. 

Busslinje 322 mellan Eksjö och Vetlanda, samt linje 150 mellan Eksjö och Tranås 

via Aneby kommun har stor betydelse för arbetsmarknad samt tillgänglighet till 

utbildning. Vid flera hållplatser saknas tillfredställande tillgänglighet.  

En säker passage mellan Ingarp och Russnäs över väg 32 saknas. Vägen skapar en 

barriäreffekt och trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter som behöver korsa 

vägen. Korsningen mellan Ingarp och Russnäs är en tydlig punkt som med 

koppling till en stor arbetsplats och busshållplatser på båda sidor av vägen som 

bedöms vara i behov av förhöjd säkerhet.  
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En säker passage mellan Nifsarp och Långanäs över väg 32 saknas. Korsningen 

mellan Nifsarps industriområde och Långanäs binder samman arbetsplatser, 

bostäder och en av kommunens mest attraktiva badplatser. Punkten används i 

hög utsträckning av cykeltrafik, och det säkerhetshöjande arbetet är prioriterat. 

Utöver punkterna ovan bedömer kommunen att trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

även behövs för oskyddade trafikanter vid Höreda skola. Där väg 32 löper genom 

Hjältevad behövs hastighetsdämpande åtgärder. Ett behov finns av förändring av 

korsningen av Brogatan och Storgatan i Ingatorp. 

 
Bild 22 - Karta över projektet för gång- och cykelväg och 2+1-väg mellan Nässjö och Eksjö 

Ställningstagande 

• Kommunen ska verka för trafiksäkerhets- och hastighetshöjande åtgärder 

på sträckan Vetlanda–Mjölby, samt sträckan Eksjö-Vetlanda. 

• Eksjö kommun ska tillsammans med Trafikverket och Jönköpings 

länstrafik arbeta för att ständigt förbättra hållplatserna.  

• Eksjö kommun ska tillsammans med Trafikverket arbeta för säkra 

passager mellan Ingarp och Russnäs samt mellan Nifsarp och Långanäs. 

• Eksjö kommun ska kontinuerligt arbeta för trafiksäkerhets- och 

tillgänglighetshöjande åtgärder på väg 32 i punkter som identifieras. 

• Kommunen ska verka för utökning av kollektivtrafik i de starakaste 

pendlingsstråken: mot Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Aneby/Tranås och 

Vimmerby kommun. 

Tågtrafik 

Elektrifiering av tågbanan mellan Nässjö och Eksjö 

Elektrifiering av banan mellan Nässjö och Eksjö planeras byggas år 2026–2028. 

Projektet ger effektivare fordonsnyttjande, minskade trafikeringskostnader och 

minskade utsläpp från befintliga dieseldrivna tåg. Målet med projektet är att 

skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter.  

För Eksjö kommun innebär detta både ett ansvar och möjligheter att säkerställa 

goda förbindelser. Resecentrum har potential att utvecklas till en tydlig nod. 

Närmiljön behöver förses med parkeringsmöjligheter för olika färdmedel, till att 

vara en stimulerande, säker och attraktiv och lättillgänglig plats, att vänta och 

vistas vid under längre tid. Utvecklingen av platsen kan vara underlag för 

verksamhetsetableringar i närområdet.  

Ställningstagande 

• Kommunen ska verka för en bytesfri tåglinje mellan Eksjö och Jönköping 

med en konkurrenskraftig restid och turtäthet. 

• Kommunen ska verka för en snabbusslinje mellan Nässjö och Västervik 

utmed väg 40 med en konkurrenskraftig restid och turtäthet. 

• Kommunen ska verka för att upprätthålla kollektivtrafiken mellan Eksjö 

och Österbymo. Denna är betydande för arbets- som studiependling., 

samt tillgänglighet Höglandssjukhuset. 
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Gång- och cykeltrafik mellan orter 

Kommunen planerar för ett par större projekt för gång- och cykeltrafik. Dessa 

binder samman orter och större områden utanför tätort. Projekten är i huvudsak 

viktiga ur et kommunalt perspektiv, men kan även ses ha en regional betydelse. 

Stråken berör statligt vägnät, angör hållplatser för kollektivtrafik och innebär ett 

pendlingsalternativ till bil. Kommunen har två prioriterade projekt. Det första och 

högst prioriterade innebär att förbinda Eksjö tätort med Hult. Det andra är att 

binda samman Eksjö tätort med Ingarp. 

Projekten innebär sammanfattningsvis att öka andelen resor med cykel, minska 

miljöpåverkan från resor samt att knyta ihop fler orter. Längre cykelvägar 

förväntas även ha positiv påverkan på friluftsliv och turism. För projekteten krävs 

vidare arbete och utredningar. Där behöver utredas hur respektive projekt ska 

genomföras och finansieras, samt vem som ansvar för drift.  

1. Cykelväg mellan Eksjö tätort och Hult 

Genom att förbifarten byggs (se ovan) förlorar nuvarande sträcka för väg 40 

genom staden sin stora transportstrategiska roll. Nuvarande sträcka mellan 

Kaffekullerondellen och Räveberg får därför en dramatisk minskning av trafik 

vilket motiverar en hastighetssänkning och avsmalning, till förmån för gång- och 

cykelväg. Mellan orterna är det ca 10 km och genomförandet kan förväntas öka 

andelen arbetspendlande med cykel samt stärka friluftsliv och turism.  

2.Cykel väg mellan Eksjö tätort och Ingarp  

Gång- och cykelväg mellan Eksjö och Ingarp förhåller sig till med målbilden om en 

framtida cykelväg mellan Eksjö och Vetlanda. Stråket bedöms kunna öka andelen 

arbetspendlande med cykel samt stärka friluftsliv och turism. Genomförande 

bedöms vara beroende av framtida prioritering i Regional transportplan samt 

Regional cykelplan, då cykelvägen behöver ha förutsättningar för regional och 

statlig finansiering avseende drift och investering. Ett annat scenario innebär att 

utifrån kommunalt perspektiv arbeta med förbättringsåtgärder i mindre skala på 

det befintliga vägnätet med en sträckning som inte berör väg 32. 

 

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för en gång- och cykelväg mellan Eksjö tätort och 

Hult. Arbetet görs i samband med att väg 40 genom staden omställs till 

lokalgata. Projektet kan hanteras genom en plan, där alternativa 

sträckningar och ekonomiska aspekter utreds.  

• Kommunen ska arbeta för en gång- och cykelväg mellan Eksjö tätort och 

Ingarp, med stöd av regional och statlig finansiering. 
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Transportinfrastruktur i ett mellankommunalt perspektiv 

Trafikprojekten på väg 40 ger minskade restider, ökade framkomlighet och ökad 

kapacitet för transporter. Det går kort sagt snabbare att köra förbi staden i 

oförändrad hastighet jämfört med via stadsmiljön. Restiden påverkas i praktiken 

över hela stråket av väg 40, men troligtvis tydligast i perspektivet från Jönköpings 

kommun via Nässjö och vidare mot Vimmerby eller Västervik.  

Elektrifiering av tågbanan mellan Nässjö och Eksjö ger endast positiva effekter 

och bedöms kunna öka pendling och utbudet av arbetskraft. Denna typ av 

satsning kan även minska bilberoendet och gynna det regionala klimatarbetet.   

Strategiska verksamhetsområden i ett mellankommunalt perspektiv 

I höjd med den nya förbifarten uppstår attraktiva etableringslägen för olika typer 

av verksamheter. Detta kan tänkas leda till en omlokalisering för befintliga 

verksamheter i stadsområdet, liksom etablering av nya verksamheter. I fullt 

utbyggt läge kan projektet ur ett mellankommunalt perspektiv bedömas ge både 

negativa och positiva effekter.  

Flera kommuner i länet är beroende av varandra för tjänster och varor. Utbudet 

för handel är större i Vetlanda än i Eksjö, och större i Eksjö än i Aneby. Det sker 

därför en pendling mellan kommunerna både för handel och utbyte av 

arbetskraft. Ett nytt verksamhetsområde kan tänkas gynna arbetsmarknaden, då 

fler etableringar ger fler arbetstillfällen. Det kan öka sysselsättningsgraden för 

boende i närliggande kommuner till Eksjö, främst Vetlanda, Nässjö, Sävsjö och 

Aneby. Samtidigt kan en konkurrens mellan olika handelsområden uppstå. Det 

har utvecklats områden av motsvarande storlek och typ i Nässjö och Vetlanda.  

Om ett motsvarande handelsområde i Eksjö utvecklas kan den 

kommunöverskridande handeln minska, och inköpen sker i stället i högre grad i 

den egna kommunen. I ett annat scenario kan utbudet komma att bli annorlunda 

i Eksjös handelsområde, och de tre kommunernas områden kan då fortsatt 

komplettera varandras utbud. Effekten bedöms oavsett inte bli så stor att en 

särskild händelseutredning krävs.  

Regionalt betydelsefulla grönområden och kulturmiljöer  

Inom kommunen finns två områden som kan bedömas vara regionalt 

betydelsefulla för turism och besöksnäring. 

Naturreservatet Skurugata attraherar turism som gynnar kommunens handel och 

andra besöksmål. Området förvaltas av länsstyrelsen. 

Gamla stan i Eksjö är ett riksintresseområde för kulturmiljövården och rymmer en 

mängd byggnader som är byggnadsminnen eller i övrigt arkitektoniskt eller 

historisk intressanta. Trästaden attraherar årligen en stor mängd turister. 

Kommunen arbetar för att hålla stadsdelen och besöksmålen i gott skick och utför 

utvecklingsprojekt i närheten. Bland annat med stråk, trafikåtgärder eller 

förbättringar på allmänna platser, utveckling av torg och parker.  

Projektet och besöksmålen antas gynna turismen regionalt. 
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Vindkraft i ett mellankommunalt perspektiv 

I förslagsdelen redovisas områden för föreslagen vindkraftsutbyggnad och 

tänkbara effekter. Eksjö kommun föreslår områden i norr mot Ydre kommun och i 

söder mot Hultsfreds kommun. Samråd ska ske med grannkommuner vid en 

placering av vindkraftverk närmare än två kilometer från respektive 

kommungräns. 

Av grannkommunernas kända utbyggnadsområden för vindkraftsparker bedöms 

endast en utbyggnad beröra Eksjö kommun. Det är Grevekulla i Ydre kommun, 

som ligger strax norr om kommungränsen, och har pekats ut som ett område 

särskilt lämpligt för vindkraft. Berörandet är i form av möjligt buller eller 

motsvarande av en generell närhet. 

I Nässjö kommun vindbruksplan från 2010 anges ett område som lämpligt för 

vindkraft ett par kilometer väster om Eksjös västra kommungräns. I kommunens 

samrådsversion till ny översiktsplan 2021 härleds vinkraftverksetablering till 

riksintresseområdet för vindbruk som inte påverkar Eksjö kommun.  

Vimmerby har en vindkraftsplan som är antagen 2011. A-områden är lämpliga för 

större vindkraftsanläggningar och är de som pekats ut som riksintresse. I 

närheten av Eksjö kommun redovisas områden som lämpliga för prövning av 

enstaka vindkraftverk, B-områden. Utmed gränsen till Eksjö kommun redovisas C-

områden, där restriktivitet råder på grund av starka bevarandeintressen.  

I Hultsfreds kommuns översiktsplan, antagen 2010, och i samrådsversionen av ny 

vindbruksplan 2021 finns inga utpekade vindbruksområden nära Eksjö kommun. I 

Anebys samrådsversion till översiktsplan 2021 anges områden för vindkraft mot 

Eksjö kommuns norra gräns, norr om Härstensbosjön och Kålshester. Vetlanda 

har en vindbruksplan som är antagen 2010. Kommunen använder sig av tre typer 

av områden där A är lämpligt för storskalig vindkraft, B lämpligt för småskalig 

vindkraft och C olämpligt för vindkraft. Kommunen har pekat ut flera A-områden 

intill Eksjös kommungräns som lämpliga för storskalig vindkraft. 

 

Bild 23 - Vindkraftsverk 
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 Bild 24 - Eksjö kommun 

Lokal nivå 

Värden och hänsynstaganden 

I våra samhällen finns en mängd olika värden och aspekter som särskilt ska 

beaktas inom planering. Riksintressen eller risker är sådana tydliga exempel som 

alltid ges företräde och behöver beaktas. Vid en utblick i omvärlden framträder 

en mängd aspekter som den enskilda kommunen behöver ta ställning till inom 

planeringen. Det kan exempelvis handla om stärkta miljökrav, nya lagar, 

väderfenomen eller utmaningar som påverkar oss direkt eller indirekt. Det är 

viktigt att påminna sig om att klimat, djur, växter och mycket annat inte berörs av 

de administrativa gränserna vi har mellan oss. Hur vi hanterar våra sjöar och 

deras vattenkvaliteter påverkar haven och därmed våra grannländer.  

 Varje kommun har unika förutsättningar och i denna del presenteras sådant som 

särskilt behöver beaktas i Eksjö kommun. Under respektive rubrik beskrivs 

nuläget, och sedan trenden eller det som utgör utmaningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunala planeringsunderlag 

Översiktsplanen förhåller sig till en rad olika mål och planeringsunderlag på 

regional och nationell nivå. De kommunala underlagen bidrar till att uppfylla mål i 

dessa, samt dimensionera översiktsplanens utformning. I vissa fall finns i tidigare 

ställningstaganden som översiktsplanen återanvänder och bekräftar. Ett sådant 

exempel är kommunens Miljöpolicy (2021). I andra fall kan underlagen användas 

för att hitta luckor och förbättringspotentialer där översiktsplanen ger vägledning 

för efterkommande arbeten. Bland annat är kommunens Grönplan (2006) och 

Kulturminnesvårdsprogrammet från år 1986 i behov av revidering med aktuella 

ställningstaganden och fakta.  

Nedan listas väsentliga planeringsunderlag. Dessa finns att läsa på kommunens  

Belysningsguide, Eksjö centrum (2014) Bostadsförsörjningsprogram (2016) 

Byggnadsinventering (2021)  Färgsättningsguide, Eksjö centrum (2013) 

Gång- och cykelplan (2018)  Grönplan för Eksjö stad (2006) 

Kommunprogram 2020–2023 (2019) Kommunvision (2018)  

Kulturhistorisk handlingspl., Eksjö stad (2010)  VA-plan 2019–2020 (2018) 

Kulturminnesvårdsprogram (1986)  Miljöpolicy (2021)  

Lekplatsplan (2021)   Parkeringsutredning Eksjö (2018 

 Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 (2019) Skogs- och markstrategi (2016) 

Skyfallskartering Eksjö (2021)  Social hållbarhet i Eksjö kommun (2021) 

Stadsmiljöprogram för Eksjö centrum (2013) Träbyggnadsstrategi (2018) 
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Riskområden i byggd miljö 

Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 5 § pt 4, ska det i översiktsplanen framgå 

kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av 

översvämning, ras, skred och erosion, som är klimatrelaterade samt på hur 

sådana risker kan minska eller upphöra.  

Det är viktigt att ett aktuellt underlag används när risker beaktas. Detta då 

förutsättningar förändras och kunskap tillkommer. Allt väsentligt material nås via 

planeringskatalogen: Karttjänster och geodata | Länsstyrelsen  

Kunskapsunderlag och analyser 

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för Eksjö kommun görs regelbundet av 

Räddningstjänsten. Analysen ligger till grund för allt riskhanteringsarbete i 

kommunen, i både verksamheter och samhällsplanering. I detta arbete beskrivs 

vilka olyckor och extraordinära händelser som kan drabba kommunen och vilka 

konsekvenser de förväntas få, exempelvis översvämningar.  

Till stöd för arbetet finns översvämningskarteringar från MSB via 

Översvämningsportalen, för Eksjö, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp och 

Mariannelund utifrån det vattendrag som går i östlig riktning. Länsstyrelserna 

presenterar i sin karttjänst ett användbart GIS-underlag över svämplan i 

anslutning till vattenförekomster. Kartmaterialet med svämplan anger 

översvämningsytor vid högflöde, motsvarande högflöde vid ca 100 årsregn. 

Underlaget omfattar sjöar och vattendrag både inom orter och på landsbygden.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i en skyfallskartering simulerat ett 100-årsregn 

med åtta timmars varaktighet med en klimatfaktor på 1,4. Skyfallskarteringen 

omfattar Eksjö tätort, och indikerar att det finns en del lågpunkter där vatten från 

kraftig nederbörd samlas. Hänsyn måste tas till dessa områden så att inte 

ytterligare risker byggs in i samhället. När ny byggnation ska planeras bör den i 

första hand inte placeras i låglänta områden och ifall planering sker i dessa 

områden ska en översvämningsanalys genomföras för platsen. 

För de risker som inte är klimatrelaterade, som transporter av farligt gods, 

förorenad mark, buller, trafikolyckor eller bränder finns motsvarande nätverk och 

underlag för att ha en hög beredskap. Frågorna beaktas särskilt inom bygglov och 

planering i samarbete med räddningstjänsten. Samhällsbyggnadssektorn arbetar 

kontinuerligt med kunskapshöjande insatser kring förorenad mark. 

Trafiksäkerhet är ett komplext ämne. Den upplevda tryggheten kan återspeglas av 

design och reglingar i trafikmiljön, medan den faktiska trafiksäkerheten avgörs av 

mer tillfälliga aspekter, som ens egen förmåga i relation till andra trafikanten. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med säkerhetshöjande åtgärder i trafikmiljön. 

Då Trafikverket är huvudman för en större del av vägnätet i kommunen saknas 

ibland rådighet för åtgärder där de är motiverade. Exempelvis på delar av väg 40 

mellan Eksjö och Mariannelund, där den går genom samhällen.  

Översvämning och skyfall 

Klimatrelaterade prognoser pekar på mer årsnederbörd. med kraftigare skyfall. 

Det innebär ökad översvämningsrisk i flera lågpunkter, sjöar och vattendrag. I en 

framtid med förändrat klimat där översvämningar blir allt vanligare är det viktigt 

att ta hänsyn till översvämningsrisken vid nybyggnation och göra åtgärder i den 

befintliga miljön som förhindrar översvämning. 

I södra delarna av kommunen finns de största sjöarna, Solgen och Mycklaflon 

medan de kraftigaste vattendragen kommer norrifrån och sträcker sig österut via 

Eksjöån, Bruzaån och Silverån. Ett stort och komplext nätverk av vattendrag kan 

utgöra en översvämningsrisk. Till följd av strandskydd eller generell hänsyn till 

vattenområden är de ofta avskilda bebyggelse. I andra fall går vattendrag genom 

orterna, därmed i absolut närhet till byggd miljö. Vattendragen var tidigare en 

viktig infrastruktur, som vattenkraft eller transportsystem. Orter uppstod därför 

ofta invid vatten, som också är en väsentlig resurs och råvara. I nutid har dem en 

huvudsaklig roll som rekreation eller dagvattenhantering. Detta återspeglas ofta i 

vattenkvaliteten på vattenområden inom byggd miljö (se miljökvalitetsnormer). 
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Riskområden i Eksjö kommun 

På grund av omfattningen sjöar och vattendrag i Eksjö kommun är också områden 

med översvämningsrisk många. Riskområden i Eksjö kommun är i stort sett alla 

områden där bebyggelse finns närmre än 50 meter till ett vattendrag. Ibland ännu 

längre beroende på markförhållanden.  

I Eksjö tätort finns riskområden längs med Eksjöån, sjön Södra Rokalven vid 

bostadsområdet Rolandsdamm och på norra och östra sidan av Hunsnäsen. Inom 

Gamla stan fördelar sig Eksjöån söderut mot Kvarnarpasjön och österut mot 

Hunsnäsen. Punkter där vattendrag möts, eller kröks, riskerar bli kritiska vid höga 

vattenflöden eller skyfall. Särskilt utsatta är gamla stan och norra centrum. Dessa 

delar har tidigare varit drabbade av översvämningar. Risken avtar sucessivt längre 

söderut, och syns knappt i områden kring Kvarnarpasjön. 

I Hult vid Försjön finns bostadsområdet Movänta och en campingverksamhet. 

Områden av 50–100 meter från sjön ligger inom riskområden för översvämning. 

Från Försjön går ett vattendrag till Kvarndammen i ortens centrum. Härifrån ligger 

ungefär halva södra orten inom riskområde. Vattendraget går vidare österut, i 

form av Nödjehultaån, till Bruzaholm. Ortens södra hälft hamnar utifrån Stora 

dammen och Bruksdammen till stor del inom riskområde. Undantaget är den 

västra och östra delen av orten som är högt belägna.  

Hjältevad har byggts upp på östra sidan av sjön Hjälten, på något högre höjd, 

vilken innebär lägre risk vid översvämning, vilket stöds av aktuella karteringar.  

Ingatorp har byggts upp kring Ingatorpasjön. Från sjön och utloppet österut finns 

områden nära vatten som omfattas av hög risk. Området norrut är lågt beläget 

och hamnar i stor utsträckning inom riskområde. Motsvarande risk finns i norra 

Mariannelund, där tillflödet är kraftigt och bebyggelse finns i närheten av ån.  

Väster om orten ligger verksamhetsområdet Vallnäs. Området ligger i sin helhet 

inom riskområde. Marken är lågt belägen vid kraftigt modifierat vattendrag.  

Förebyggande arbete  

Kommunen arbetar med översvämningsskyddande åtgärder runt dessa sjöar och 

vattendrag. Exempelvis har det anlagts en skyddsvall vid strandkanten av 

Ingatorpasjön. Exploatering av mark för bostäder vid översvämningsbenägna 

sjöar bör undvikas, om inte åtgärder som skyddar mot översvämning tillämpas.   

Kommunen har analysmaterial för översvämningsrisk för Eksjöån och 

Skiverstadsån, från sjöarna Husnäsen och Södra Rokalven till Kvarnarpasjön samt 

för Brusaån (Silverån) sträckan Bruzaholm till Silverdalen i Emån. Kommun håller 

sig uppdaterad i takt med att nya karteringar och analyser tillkommer. Dessa 

samspelas med nya och tidigare ställningstaganden.  

Ett förebyggande arbeta mot skador i byggd miljö är att samordna 

översvämningskarteringar med kommunens detaljplaner. I vissa fall kan äldre 

byggrätter i tidigare detaljplaner med ny information visa sig vara olämpliga. I 

sådana fall undantas området vidare utvecklingsplaner, och istället studeras 

åtgärder om planområdet ligger i ett byggt sammanhang. 

Inom ramen för ordinarie risk- och sårbarhetsarbete kan Räddningstjänsten 

tillsammans med Eksjö kommun ta fram mer fördjupade underlag för 

klimatrelaterade risker. Med väl genomarbetade riskanalyser och lokalt 

samarbete kan kunskapsnivån om klimatrelaterade risker höjas och användas i 

avvägningar mellan förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder över tid.   

För att förhindra översvämning i byggd miljö arbetar kommunen med olika typer 

av fördröjningsinsatser. Därtill undviks generellt planering eller ytterligare 

hårdgjorda ytor i närhet till vattendragen. Eksjö Energi AB arbetar förebyggande 

med att hantera de problem som uppstår i befintliga bebyggelseområden vid 

bland annat ökad dagvattenmängd under skyfall. Exempelvis genom anläggning 

av våtmarker och dagvattendammar. 
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Ställningstagande  

• Kommunen ska genomföra fördröjningsåtgärder arbeta för att minska 

tillflödet till de sjöar och vattendrag vars översvämningsrisk kan påverka 

den bebyggda miljön.   

• Kommunen ska alltid vid beslut om bygglov och detaljplaneläggning ta 

hänsyn till risk för översvämning vad gäller byggnadsplacering, höjdläge 

och byggteknik samt tomtplatsens egenskaper.  

• Riskområden för översvämning i närhet till områden med potentiellt 

förorenad mark, bland annat i norra centrum av Eksjö, centrala delarna av 

Bruzaholm och centrala delarna av Mariannelund, ska utredas för 

särskilda riskreducerande åtgärder för att hindra att föroreningar sprids 

vid översvämning.  

• Behovet av förebyggande åtgärder ska kontinuerligt utredas. Särskilt 

viktigt är att beakta de områden som är tätt bebyggda, såsom gamla stan 

i Eksjö eller områden med samhällsviktiga funktioner. 

• Planläggning av mark som riskerar översvämning ska undvikas. 

• Planläggningen av ny bebyggelse ska inte försämra eller skapa 

översvämningsproblematik på annan plats. I stället ska det alltid 

eftersträvas att i samband med planläggning förbättra tätortens förmåga 

att fördröja vatten vid skyfall.  

• Samhällsviktiga funktioner samt ny bebyggelse på tidigare oexploaterad 

mark ska säkras mot ett 100-års regn. 

 

• Dagvattenfrågorna ska hanteras så att översvämningsrisker minskar 

genom åtgärder i befintliga miljöer och krav på att tillräckliga ytor för 

dagvatten avsetts i planering av nya områden.    

• Dagvatten ska användas som en resurs i tätorternas utveckling. 

Dagvattenanläggningar bör utformas så att biologiska, estetiska och 

sociala värden främjas. 

• I samhällsplaneringen ska hänsyn tas till förhöjda vattennivåer, skyfall och 

höga flöden, genom fördröjningsåtgärder för dagvatten. 

 

Ras, skred och erosion 

Ras och skred är plötsliga eller snabba rörelser i jord eller berg, som kan ge stora 

skador på den fysiska miljön och utgöra fara. För att skred ska kunna inträffa 

krävs att jorden består av lera och/eller silt och att marklutningen är tillräckligt 

stor. Vid ett ras rör sig block, stenar, grus- och sandpartiklar fritt och sker i 

bergväggar, grus- och sandbranter. Den gemensamma nämnaren är att både 

skred och ras kan inträffa utan förvarning.  

Riskområden i Eksjö kommun 

Kommunen ges information, vägledningar och karteringar av potentiella 

riskområden för ras, skred och erosion via Statens geotekniska institut (SGI). Det 

finns sammantaget få karterade och kända riskområden i kommunen. 

Aktsamhetsområden finns karterade på landsbygden vid åar och sjöar med branta 

lutningar mot vattnet i kombination med finkorniga jordarter. Inom byggd miljö 

finns skredriskområde från Hults centrala delar, söder om Kvarndammen och 

vidare söderut längs med Smedhemsån. Närheten till ån, för alla typer av 

åtgärder måste beaktas.  

I närhet till byggd miljö finns risk- eller aktsamhetsområden i östra delen av 

Ingatorp söder om Uvberget, söder om Mariannelund kring delar av Hässleby, 

bäck samt norr och väster om Bruzaholm. Detta är områden där skogsbruk och 

exploatering kan orsaka ras.  

Ställningstagande 

• Risk för ras och skred ska undersökas vid ny exploatering. 

• Särskild uppmärksamhet ska gälla för de sjöar och vattendrag som påvisar 

eroderbarhet och innebär en risk för närliggande bebyggelse. 

• Kommunen ska ha en aktuell syn på risker kopplat till klimatförändringar 

och naturolyckor och arbeta med förebyggande åtgärder mot dessa.  

• För att minska risk för erosion ska träd och vegetation runt sjöar och 

vattendrag behållas för att stärka upp strandkanten och minska risken i 

för erosion. Särskilt kring Eksjöån och Bruzaån i Mariannelund. 
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Klimatförändringar och klimatrelaterade risker 

Enligt den klimatanalys som Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram väntas 

medeltemperaturen i länet öka med upp till 5 grader, samt ge längre perioder 

med högre temperaturer. Detta medför att det kommer bli varmare, torrare och 

blötare i framtiden. Utifrån dessa tre aspekter är det särskilt viktigt att anpassa 

samhället till en robust och förberedd form.  

Temperaturökning 

Varmare 

När klimatet blir varmare ställs större krav på att temperaturen kan hanteras i 

byggnader och allmänna platser. Det kan handla om anpassningar som att 

använda gröna tak, eller ge fasader ljusa färger som reflekterar bort en del av 

solvärmen. Värmeböljor beräknas enligt klimatanalysen bli vanligare och innebära 

en ökad risk för att personer inom värmekänsliga riskgrupper. Högre 

temperaturer medför en ökad risk för vattenbrist i kommunens vattentäkter. Vi 

ser redan nu att Eksjö kommun har haft tillfälliga problem med låga 

grundvattennivåer som ställer krav på långsiktigt hållbara lösningar för minskad 

vattenbrist i kommunen.  

Värmeöar kommer främst i områden med stor andel hårdgjord yta, exempelvis 

asfalt eller bebyggelse, och med avsaknad av gröna inslag och växtlighet. Stora 

sammanhängande och hårdgjorda ytor bör därför undvikas. Träd och växlighet 

kan användas rikligt, då de tar upp värme och ger skugga. 

Torrare 

En annan konsekvens av förändrat klimat och högre medeltemperatur är att 

luften blir varmare och marken torrare. Den varma luften ökar avdunstningen 

från marken och vattenytor, vilket sänker grundvattennivån och medför lägre 

tillgång på vatten. Samtidigt som träd och vegetation behöver mer vatten, 

kommer torkan göra det svårt för marken att ta upp det vatten som kommer 

under perioderna med kraftigt skyfall. Torka i långa perioder påverkar både jord- 

och skogsbruket, bidrar till låga vattennivåer och ökar riken för bränder. Det är 

därför viktigt att hitta sätt som säkerställer grundvattenåterförsel genom lagring 

av vatten och en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Risken för skogsbrand 

ökar, vilket kan påverka samhällsviktiga verksamheter. Det är möjligt att minska 

eventuella skogsbränders utbredning genom bland annat blandskogsbruk eller 

införandet av korridorer av våtmarker eller lövträd. Detta utvecklades ovan i 

delen om skogsbruk. 

Blötare 

En tredje konsekvens innebär mer regn. Främst under vintermånaderna, då det 

kommer att snöa mindre och regna mer. Regn kommer samlas i kraftiga skurar, 

med fler och större översvämningar som följd. En ökad översvämningsfrekvens 

kommer särskilt ske i de områden som ligger lågt. Kommunen håller sig 

uppdaterad med skyfalls- och översvämningskarteringar i förebyggande arbeten. 

 

 

Bild 25 - Eksjöån genom centrum. Något som är en attraktiv egenskap, men som medför risker. 

 

 

 

381



55 

 

Klimatanpassning och riskreducering 

Klimatförändringarna kommer sammanfattningsvis att bli omfattande och få stor 

påverkan över hela världen. Hur stora konsekvenserna av klimatförändringarna 

blir beror på arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och hur anpassat 

samhället är för att klara av högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande 

vattennivåer. Tyvärr kan klimatförändringarna inte förhindras helt och det är 

därför viktigt att Eksjö kommun arbetar med klimatanpassning. Klimatanpassning 

innebär att samhällets aktörer och kommunen har en beredskap för och vidtar 

åtgärder som mildrar eller hindrar risker som klimatförändringar medför idag och 

de som förväntas ske i framtiden.  

Länsstyrelsen har den samordnande rollen att leda klimatanpassningsarbetet och 

se till att kommunerna har möjlighet att arbeta med rätt underlag och får 

vägledning i frågor. Kommunen har i sin tur i uppgift att säkerställa att 

klimatförändringarna inte påverkar samhället på ett skadligt sätt. 

Kommunens möjlighet att vidta åtgärder är begränsat till områden där det är av 

allmänt intresse för kommunmedborgarna att vidta åtgärder, det vill säga på 

allmänna platser och kommunägd mark. Den enskilde fastighetsägaren har det 

primära ansvaret för att skydda sin egendom. Kommunen ska dock enligt plan- 

och bygglagen 3 kap. 5 § i sin översiktsplan redovisa sin syn på risken för skador 

på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som 

är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Det 

innebär i praktiken att inventera och kartlägga riskområden, undvika att ge 

byggrätter i riskabla områden eller där osäkerhet råder, och att arbeta med 

förebyggande åtgärder där risken är tydlig.  

 

 

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för att minska mängden hårdgjord yta i byggd 

miljö och öka mängden växtlighet i staden. Både i befintliga delar och vid 

ny- eller ombyggnationer. 

• Samhällsviktiga lokaler ska anpassas för att stå emot ett varmare klimat 

och värmeböljor. 

• Kommunen ska arbeta med att långsiktigt skydda ytvattentäkter och 

dricksvattentäkter med tillhörande infrastruktur.  

• Kommunen ska hitta sätt att lagra vatten under torrare perioder. 

• Kommunen ska arbeta med översvämningsskyddande åtgärder i byggd 

miljö, genom exempelvis dagvattendammar och våtmarker.  

• Vid planering ska riskområden utifrån värmeöar, skyfall och 

översvämningar undvikas.  

• Riskområdena ska kontinuerligt kartläggas för att studera lösningar och 

förebyggande åtgärder. 

• Kommunen ska beakta kommande behov av kylning av lokaler för 

samhällsviktig verksamhet vid ny- och ombyggnation. 

• Kommunen ska förebygga bildandet av värmeöar genom att minimera 

andelen hårdgjorda ytor i nybyggda områden, samt arbeta för att 

vegetation och grönytor ingår i ny- och ombyggnationer.  
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Förorenad mark 

Mänsklig aktivitet tenderar att generera en påverkan på dess omgivning som kan 

ge upphov till föroreningar. I Eksjö kommun finns över 300 identifierade objekt 

som kan vara förorenade eller som är konstaterat förorenade. Bland dessa finns 

historiska verksamheter, som sågverk, smedjor och gjuterier, men även senare 

verksamheter som handelsträdgårdar, drivmedelsanläggningar, deponier, 

kemtvättar och tillverkningsindustri. Objekten karteras utifrån riskbilden 1–4, där 

4 innebär liten risk. Ej riskklassade objekt är också karterade och viktiga att 

successivt utreda och klassificera. Det är nära uteslutande inom tätbebyggda 

områden och orter eller stadsmiljöer som objekten har identifierats. 

Risken kan bli hög om objekten inte beaktas eller om markarbeten inleds utan 

vetskap om markens potentiella förorening. När schaktmassor transporteras till 

annan plats eller används för andra syften riskerar spridningstakten öka. 

Föroreningar kan i kombination med översvämningar och häftiga skyfall eller 

riskera spridas till andra platser. Även därför är det viktigt att läsa objekten i 

förhållande till plats och andra risker.  

Det är av högsta vikt att en aktuell karta alltid används då objekt tillkommer eller 

kan omvärderas. Det är också viktigt att inte se kartan som en uttömmande bild 

av sanningen. Det finns objekt i samhället som ännu ingen vet om eller har 

karterat. Objekten anges i Länsstyrelsens gransknings- och översiktskarta, som 

nås via länken: Jönköpings läns publika webbkarta 

Riskområden i Eksjö kommun 

I Eksjö tätort finns objekt i närheten till Eksjöån, där även översvämningsrisk 

förekommer och är därför särskilt viktiga att bevaka. Bland annat då ån flödar 

genom stadsområdet, bostadsområden och förbi en mängd samhällsviktiga 

funktioner. Ån utmynnar även i sjöar och vattendrag av höga värden och riskerar 

föra med sig föroreningarna vid översvämning.  

I Eksjös centrum och gamla stan finns spår av sågverk, träbehandling, bearbetning 

av läder eller metaller med olika typer av ämnen. Även i nutid finns centrala 

markområden där bensinstationer eller miljöfarlig verksamhet bedrivits. Ett par 

av områdena är fortfarande aktiva. Objekten är tydligt samlade inom 

centrumområdet. Här är i regel de äldre objekten. Söderut och österut längs med 

järnväg finns tydliga kluster inom befintliga verksamhetsområden. Dessa objekt är 

generellt senare, och ofta inom pågående verksamhet. 

I Mariannelund finns en stor mängd objekt. Dessa är dock koncentrerade i 

befintliga verksamhetsområden, och inte utspridda i samma utsträckning i stads- 

och bostadsmiljöer lik i Eksjö. Verksamhetsområdena ligger dessutom ofta 

samlade längs med järnvägen i östlig riktning. Även om dem är många, och av 

varierande karaktär, gör den samlade strukturen objekten enklare att bevaka och 

hantera. Vissa av objekten ligger dock i närheten till Brusaån vilket skulle kunna 

öka risken vid en översvämning. Bland annat om flera olika objekt skulle blandas 

med varandra. Kommunen arbetar för att styra verksamheter och etableringar i 

andra riktningar för att inte öka risken ytterligare. 

I Hult finns ett fåtal objekt i ortens ytterdelar. Här bedöms objekten inte inverka 

på bostadsmiljöer eller orten i övrigt. Utöver de objekten vid järnvägen respektive 

bron i söder, ligger områden avskilda vattendrag eller andra riskområden. 

Situationen är motsvarande i Hjältevad. Där finns dock fall där objekten ligger 

inom bostadskvarter, till följd av äldre verksamheter eller ortens mer blandade 

struktur.  

Bruzaholm är en industriort med lång historia. Liksom Eksjö tätort finns även här 

därför en mängd potentiellt förorenade områden, då verksamheter genom året 

kommit och gått. Koncentrationen finns i bruksområdet söder om järnvägen, där 

det har bedrivits smedja, kemikaliehantering och diverse produktion.  

I Ingatorp finns en större spridning av objekten, som ligger inom såväl 

bostadskvarter som verksamhetsområden. I områden utanför orterna handlar det 

ofta om någon typ av avfallsdeponi, minkfarm eller skrymmande industri. 
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Arbete och beaktande 

Föroreningar behöver inte alltid innebära en risk, men för att säkerställa detta 

behövs kunskap om verksamheterna samt undersökningar genomföras. I första 

hand ska den som orsakat föroreningen stå för undersökningar och åtgärder. Om 

det inte finns någon ansvarig kan kommun eller länsstyrelsen söka bidrag från 

Naturvårdsverket. Eksjö kommun som tillsynsmyndighet kan ställa krav på 

verksamheter att inventera och undersöka om deras verksamhet har gett upphov 

till föroreningar. Arbetet med förorenade områden behöver dock öka för att vi 

ska ha en möjlighet att nå ett av de 16 miljömålen Giftfri miljö. En god kunskap 

kring den föroreningsproblematik som finns i Eksjö kommun är ett värdefullt 

underlag för att kunna väga kostnader och nytta med projekt och investeringar.  

Kunskapen om föroreningar och dess effekter på människors hälsa och miljö 

fördjupas ständigt varför det är viktig att beakta risken för föroreningar vid all 

exploatering. Även där det finns bostäder idag kan det historisk ha bedrivits 

verksamheter eller påförts massor som gett upphov till förorening.  

Naturvårdsverkets metodik (MIFO) och tillhörande databas (EBH-stödet) är viktiga 

verktyg i prioritering av vilka objekt eller områden som måste åtgärdas först, men 

det är viktigt att alltid beakta risken för förorening i synnerhet i byggd miljö.  

Ställningstagande  

• Kommunen ska kontinuerligt bevaka och identifiera riskområden.  

• Kommunen ska ge råd och information om risker och möjliga åtgärder, till 

ägare av fastighet med bekräftad eller potentiellt förorenad mark.   

• Kommunen tar alltid fram markmiljötekniska undersökningar i samband 

med projekt där potentiellt förorenade områden berörs.  

• Vid detaljplanering och bygglov ska potentiellt förorenad mark alltid 

utredas före det att bygglov beviljas eller detaljplanen antas. Detta ses 

som ett grundläggande steg i att bedöma markens lämplighet med 

hänsyn till miljö, människors hälsa och säkerhet.  

• Områden med både risk för översvämning och förorenad mark, bland 

annat i norra centrum av Eksjö, centrala delarna av Bruzaholm och 

centrala delarna av Mariannelund, ska utredas för särskilda åtgärder. 

 

Miljöfarliga verksamheter 

En del verksamheter klassificeras som miljöfarliga och kräver tillstånd eller 

anmälan. Det kan vara verksamheter som hanterar kemikalier, lagrar eller 

förbrukar en viss mängd av ett visst ämne som kan vara farligt, eller sådana 

områden som används på ett sätt som kan innebära olägenhet i varierande grad. 

Ett par av de områden som nämns i detta kapitel är miljöfarliga verksamheter, 

som skjutbanor, reningsverk, fjärrvärmeverk eller tillverkningsindustri. 

Verksamheterna delas upp i klasserna A, B eller C, där C innebär lägst farlighet. A 

och B ligger inom länsstyrelsernas tillsyn, och C-verksamheter inom kommunens 

tillsyn och kan utgöra campingverksamhet, verksamhet med livsmedelshantering, 

hotell, simhallar eller hudvårdssalong med mera. Då dessa inte utgör en risk för 

sin omgivning på samma sätt som klasserna A och B, fokuserar avsnittet nedan på 

till de som bedöms farliga sett till samhällsplanering.  

Läs mer om definitioner i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899) eller vägledning och läsanvisningar hos Naturvårdsverket.  

I länsstyrelsens webgis, eller Planeringskatalogen (Karttjänster och geodata | 

Länsstyrelsen) redovisas de verksamheter som ligger inom länsstyrelsernas tillsyn. 

De övriga finns registrerade hos kommunen.  

Riskområden i Eksjö kommun 

I Hult finns i nuläget inga registrerade verksamheter inom klass A och B. Norrut, i 

läget mellan Bruzaholm och Hult finns en grustäkt och entreprenad. Dessa typer 

av verksamheter dominerar på resten av lands- och skogsbygden, tillsammans 

med sågverk eller verksamheter med någon form av träbehandling där det 

används vissa kemikalier. Dessa är etablerade inom stora område, med generellt 

stora avstånd till bostadsmiljöer, och kolliderar därför inte med planering. 

Beaktandet sker i enskilda bygglov eller motsvarande småskalig utveckling. 
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Inom orter finns miljöfarlig verksamhet i Bruzaholm, där det bedrivs gjutning av 

järn, stål, aluminium, zink eller magnesium inom bruksområdet i väst. I östra 

delen finns en entreprenad som lagrar bland annat grus. Ingen av dessa kommer i 

konflikt med planförslaget eller utveckling av orten.  

I Hjältevad är den centralt belägna träverksamheten en miljöfarlig verksamhet. 

Denna har kringbyggts av tidigare bostadskvarter. En trend som avbrutits. Det 

planeras inte för utveckling av känslig verksamhet i en omfattande zon från 

verksamheten. Det är därutöver viktigt att beakta miljöerna i befintliga 

villakvarter i takt med att verksamheten ändrar teknik eller utökas. I 

Mariannelunds östra del och i Ingatorps norra del finns reningsverk. Dessa ligger 

väl avskilda orterna och bedöms inte utgöra risk. 

I Bellö finns, motsvarande i Hjältevad, en central verksamhet kringbyggd av 

bostäder. Verksamheten bedriver träförädling med delvis kemikalier. För att inte 

påverka företagens möjlighet till förnyat tillstånd eller att utöka sin verksamhet 

ska störningskänslig bebyggelse inte planeras i närhet till denna typ av 

verksamhet. Det är i synnerhet viktigt för att säkra goda bostadsmiljöer.  

I Eksjö tätort finns för närvarande åtta verksamheter inom klass A och B. 

Planförslaget har generellt utformats med hänsyn till dessa för att säkerställa 

verksamheternas fortsatta drift, samt attraktiva miljöer i Eksjö. Det finns två 

områden som kan komma att behöva hanteras närmare i senare processer.  

Det första området ligger i västra delarna av Sjöängen och det så kallade 

Svinhusaberget. Verksamheten är inom klass B och har lagring av oljeavfall, 

impregnering och andra ämnen. Samma område är angivet för potentiellt 

förorenat. Det finns en detaljplan över området som helhet med byggrätt för 

bostäder. Det andra området är reningsverket i stadens södra delar. Detta 

beskrivs i eget avsnitt i nedan. 

Ställningstagande  

• Nya miljöfarliga verksamheter, som medför risk eller olägenhet för sin 

omgivning, ska inte placeras i områden där de påverkar befintlig känslig 

verksamhet, som bostad, vård eller och skola.  

• Det ska göras noggranna avvägningar i de situationer där en verksamhets 

fortsatta drift på platsen ställs emot intresset eller behovet av att tillföra 

andra funktioner.  

• Kommunen ska inte planera för bostadsutveckling eller annan känslig 

verksamhet i närheten till de miljöfarliga verksamheterna i Hjältevad 

respektive Bellö.  
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Luftkvalitet 

Miljökvalitetsnormer finns för luftkvalitet. Dålig luftkvalitet i närheten av 

bebyggelse kan vara ett problem både i städer och i landsbygdsmiljö. I städerna 

handlar det ofta om partiklar och gaser som uppkommer från trafik och olika 

förbränningsprocesser, eller i närhet till infrastruktur som reningsverk (se nedan). 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft.  

Luftföroreningar medför både direkta och indirekta effekter. Föroreningar 

påverkar människors hälsa direkt via den luft vi andas, dels medför spridning av 

föroreningar en indirekt påverkan i form av miljöproblem såsom försurning, 

övergödning, korrosion med mera. Partiklar och kvävedioxider är två typer av 

luftföroreningar som ger upphov till problem. Partiklarna kommer främst från 

trafiken genom slitage av vägbanor och däck. De kan orsaka lungsjukdomar och 

ökade besvär för exempelvis astmatiker. Kväveoxider bildas vid förbränning, och 

avges i huvudsak från motortrafiken, men även eldning i privata braskaminer, och 

eldstäder med småskalig vedeldning medför negativa hälsoeffekter. 

Arbete och beaktande 

SMHI är nationell datavärd för luftkvalitetsdata, och ger ut mätdata och statistik. I 

Eksjö kommun gjordes mätningar senast år 2014. Kommunen kan själ kan mäta i 

reaktiva fall, som vid tillsyn av verksamhet. Det har hittills inte gjorts kontinuerliga 

mätningar, eller skäl att misstänka annat än god luftkvalitet i kommunen.  

Den befolkningsökning som beräknats av planförslaget innebär fler resande, vilket 

kan öka utsläppen och försämra luftkvaliteten något. Fler boenden och ytterligare 

verksamheter i de aktiva stråken kan också bilda underlag för ökad kollektivtrafik, 

vilket på sikt kan minska biltransporterna och förbättra luftkvaliteten.  

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för att bibehålla en god luftkvalitet, främst genom 

förutsättningar för fossilfria transporter och drivmedelsalternativ. 

• Faktorer som påverkar luftkvalitet negativt ska utredas för reglering. 

Exempelvis förbud mot vedeldning i bostadsmiljöer, dieselförbud på 

trånga bostadsgator som i gamla stan är några exempel.  

Reningsverk 

I södra delarna av Eksjös tätort och stadsdelen Västra Brudbadet ligger ett större 

avloppsreningsverk. Denna typ av anläggning riskerar avge partiklar som 

försämrar luftkvaliteten i lokalt perspektiv. Verket har funnits här sedan före 

1960-talet, och ett omland på över 300 meters radie var då obebyggt. Senare har 

Grevhagsskolan byggts på östra sidan och villakvarteren både norr- och söderifrån 

har expanderats i riktning mot reningsverket. Väster om finns industri- och 

verksamhetslokaler. I nutid är verket i högsta grad del av stadsmiljön.  

Funktion och kapacitet 

Reningsverket tar hand om avloppsvatten från Eksjö tätort samt slam från de 

mindre reningsverken och från privata slamavskiljningsbrunnar. Avloppsvattnet 

renas i fyra steg; mekanisk, biologisk, kemisk rening samt filtrering. Dessutom 

finns rötkammare och utrustning för avvattning av slam. I den biologiska 

reningsprocessen reduceras föroreningar med hjälp av mikroorganismer. Den 

kemiska reningsprocessen innebär att en fällningskemikalie tillsätts som drar till 

sig föroreningar. Vattnet passerar sandfilter innan det pumpas till Kvarnarpasjön.  

Tillståndet för nuvarande anläggning är 18 000 personekvivalenter (pe). 

Belastningen var år 2020 ca 13 500 pe. Tillkommande planerad belastning, utöver 

normal förtätning innebär ca 1000–1500 pe. Då återstår en kapacitet om ungefär 

3000 pe, vilket teoretiskt sett innebär att det är möjligt att ansluta ungefär 850 

ytterligare bostäder till reningsverket. Det bör beaktas att belastningen på 

reningsverket kontinuerligt ökar i takt med att staden växer, vilket ger direkt 

effekt på lukt och utsläppshalt. 
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Risk 

Utsläppen består främst av luktande ämnen och bakterier (aerosoler) från 

slamhanteringen. I avloppsvattnet finns mikroorganismer såsom bakterier, virus, 

svampar, protozoer, parasiter samt olika kemikalier. Risken ligger i att ämnen kan 

spridas i luft. En ökad risk för luftvägsinfektioner eller hälsorisk kopplat till 

luftvägar kan inte uteslutas hos närboende. Spridningskapacitet och halten av 

luftburna mikroorganismer varierar utifrån anläggningens teknik, storlek, 

lokalisering, belastningen, intensitet och mycket annat. 

Arbete och beaktande 

Det finns inga riktlinjer eller rekommendationer för skyddsavstånd. I tidigare 

planeringsarbete har länsstyrelsen hänvisat till de nu upphävda allmänna råden 

från Boverket, Bättre plats för arbete (1995:5). Skyddsavstånd för bostäder ska 

enligt råden dimensioneras utefter följande tabell, och reningsverket skulle enligt 

råden kräva skyddsavstånd på 500 meter. 

• >20 000 personekvivalenter 1000 meter 

• <20 000 personekvivalenter 500 meter 

• <5 000 personekvivalenter 300 meter 

Utsläppsvillkor regleras i tillståndet för verksamheten. I tillståndsärenden enligt 

miljöbalkens regler är lokaliseringen en viktig aspekt. Ytterligare verksamheter i 

verkets närhet kan därmed försvåra och begränsa avloppsreningsverkets 

verksamhet, som har en samhällsviktig funktion. För att inte försvåra förnyande 

av tillstånd, eller omprövning av detta är det därmed viktigt att förutsättningarna 

runtomkring reningsverket inte förändras drastiskt. Tillstånd kan också komma att 

omprövas i samband med att verket förnyas eller utvecklas med ny teknik.  

Ställningstaganden 

• All form av utveckling i närheten till reningsverket (ca 500 meter) undviks 

före det att den faktiska effekten och spridningsbilden utretts. En plats 

för nytt reningsverks pekas ut och utreds söder om stadsområdet.  

• Plats för nytt reningsverk ska utredas inom planperioden. 

Transporter och förekomster av farligt gods 

Riskområden i Eksjö kommun 

Vägområden 

Transporter av farligt gods tillåts generellt på all väg och järnväg som inte 

omfattas av restriktioner. Transporterna är dock koncentrerade till de utpekade 

primära och sekundära lederna för farligt gods. I kommunen är dessa väg 32 och 

40. Eftersom väg 40 löper parallellt med järnvägen på flera platser, bland annat i 

Eksjö centrum, blir riskbilden särskilt hög då lederna kan rymma gods samtidigt.  

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för tung trafik är i nutid ca 1000 fordon i Eksjös 

stadsområde. I centrumdelen och längs med järnvägen anges ca 500 fordon. Det 

innebär att drygt hälften av lastbilarna tar av från väg 40, kör genom 

stadsområdet, oftast via Västerlånggatan eller Regementsgatan, för att ansluta till 

väg 32. I tidigare utredningar beräknas ca 10% av den tunga trafiken transportera 

farligt gods. Därutöver går ca två godståg på järnvägen per dag. Riskbilden avgörs 

inte endast utifrån mängd, utan även vägens egenskaper och närmiljön. I Eksjö 

tätort finns bostadsmiljöer, värdefull natur och vattenskyddsområden invid 

primärlederna. I teorin kan dricksvattenförsörjningen kontamineras av kemikalier 

och petroleumprodukter. Vidare österut går väg 40 och ibland järnvägen genom 

flera orter. Mest påtagligt genom Bruzaholm och även där förbi bostäder och 

värdefulla miljöer. Vid stickprovsmätningar har det kring år 2019 beräknats 600 

tunga transporter per dygn genom samhället. 
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Arbete och beaktande 

I nuläget saknas en komplett kartering av vilka verksamheter och funktioner inom 

kommunen som alstrar eller hanterar farligt gods. De områden där 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet bedrivs, primärt inom klass A och B, bör 

antas rymma farligt gods, samt att vägen till respektive verksamhet därmed 

används för transporter. 

För väg 32 och 40 gäller ett utökat byggnadsfritt avstånd på 30 meter, primärt för 

att inte inverka på trafiksäkerhet. Utifrån risk från farligt gods finns andra avstånd 

att beakta. Länsstyrelsen Stockholm län har tagit fram rekommenderade 

skyddsavstånd. Här anges avstånd från väg i zoner utifrån lämplig 

markanvändning. Desto känsligare och fler personer som funktionen alstrar, 

desto längre bort från riskkällan behöver den placeras. Exempelvis medges 

bostäder och skola först 75 meter från en väg. Avståndet kan göras kortare om 

riskreducerande åtgärder införs i detaljplanen eller vid bygglov. Åtgärder anges i 

Boverkets vägledning Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner.  

Ställningstagande 

• Förbud mot trafik med farligt gods ska utredas för gator i stadsmiljö. 

• Kommunen saknar tillräckligt kunskapsunderlag om godstyper och 

mängder som förekommer i orterna. En kartläggning behöver göras av 

företagens behov av ämnen och verksamheter som alstrar farligt gods.  

• Vid åtgärder i närheten av miljöfarliga verksamheter ska en 

riskbedömning genomföras. 

• Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled för farligt gods ska 

riskbedömas innan beslut om detaljplan och bygglov tas. 
• Vid planering ska räddningstjänstens utryckningsvägar beaktas. 

 

 

 

 

 

Bild 26 - Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar med farligt gods (2016:6) 
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Omgivningsbuller  

Buller är benämning på oönskat ljud som upplevs vara störande. De vanligaste 

källorna är buller från väg-, spår- och flygtrafik, industrier och verksamheter. Som 

samlingsnamn används omgivningsbuller. Beroende på typen av källa eller buller 

finns olika riktvärden för vilka ljudnivåer som är acceptabla. 

Buller och höga ljudnivåer är ett utbrett miljöhälsoproblem. Det är den störning 

som flest människor berörs av, och har bland annat en negativ inverkan på 

inlärning, prestation och sömn. Buller inverkar starkt negativt på möjligheterna till 

vila, rekreation och återhämtning. Störningen ger direkta utslag på områdens 

attraktivitet genom viljan eller möjligheten till att vistas på platsen.  

Miljökvalitetsnormer och riskområden i Eksjö kommun 

Riktvärden för buller som inte bör överskridas faller inom miljökvalitetsnormer. 

Värdena meddelas genom miljöbalken och plan- och bygglagen till respektive 

verksamhet, och finns sedan specificerade genom allmänna råd, föreskrifter eller 

förordningar. Inom samhällsplanering hanteras buller främst vid bygglov 

detaljplanering, eller vid miljöenheternas tillsyn av olika verksamheter. 

Verksamheter kan antingen vara känsliga för buller eller av typen som genererar 

buller. Riktvärden finns därför både för verksamhetsutövare att förhålla sig till, 

samt i form av krav vid byggnationer i redan utsatta lägen. Ett vanligt exempel är 

när bostäder planeras i närheten till en trafikerad väg. Vid bygglov hanteras 

interna bullervärden medan detaljplanering hanterar de externa, vid fasad eller 

det läge där byggrätten ges. Det formuleras då riktvärden som inte bör 

överskridas vid fasaden, vilket motsvarar det läge där byggrätten prövas. 

Sammanfattningsvis finns en kedja av studier och tillsyn för att hantera buller i 

samhället. Gränsvärden finns för i stort sett alla miljöer, arbetslokaler, skolgårdar 

och mycket mer. I takt med att våra städer blir tätare, rymmer fler funktioner och 

människor, behöver fler aspekter beaktas. De senaste åren har ljudnivåer från 

idrottsplatser var ett debatterat ämne.  

Trafikbuller 

Vägarna 32 och 40 tillsammans med järnvägen är de i särklass största källorna till 

trafikbuller. Det finns därutöver stadsgator i Eksjö tätort, som Regementsgatan, 

Västerlånggatan och Stockholmsvägen, som generar höga värden. Vägarna 

omfattas av höga trafikflöden och stor andel tung trafik. Vid planering beaktas 

alltid närheten till väg, gata eller järnväg. Grundinställningen är att planering i 

känt utsatta lägen ska vara restriktiv.  

För Eksjös centrala delar och Mariannelund finns karteringar av bullerspridning 

från väg och järnväg. Dessa används för att ge en snabb indikation om särskilt 

utsatta områden där riktvärden riskerar att överskridas. Därutöver görs alltid 

platsspecifika trafikbullerstudier för respektive projekt. Studien konstaterar först 

lämpligheten eller olämpligheten av platsen med anledning av bullret, och 

indikerar behovet av bulleråtgärder. Vid planläggning tillämpas Förordningen om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) vid bedömningen av om kravet 

på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i PBL 2 kap. 6 a §) är uppfyllt. 

Vägledning för tillämpning av förordningen finns från Boverket.  

Särskilt utsatta områden, där det finns att riktvärden för omgivningsbuller 

överskrids utan skyddsåtgärder, är därmed all central mark i Eksjö norr och söder 

om väg 40 och järnvägen, och områden öster om väg 32. Väg 40 löper genom 

kommunens alla större orter. Särskilt i Bruzaholm är bullret påtagligt. Vägen går 

rak och bred genom samhället, där bostäder ligger mycket nära vägen.  

Ställningstagande 

• Planering och bygglov av bostäder vid vägar med höga bullervärden ska 

vara restriktivt. Som grundregel ska bullerdämpande åtgärder inte krävas 

för att marken ska vara lämplig.  

• Vid planering och bygglov ska den generella bullerkarteringen användas 

för tidig bedömning av bullernivåer. En platsspecifik trafikbullerstudie ska 

tas fram för att klarlägga risken.  

• Trafikbuller ska alltid och i tidigt skede utredas i särskilt utsatta områden, 

kring väg 40, 32 och järnvägen eller högt trafikerade stadsgator.  
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Industribuller 

Boverket har tagit fram allmänna råd om industribuller (BFS 2020:2) och en 

tillhörande vägledning för omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet 

och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Materialet används vid 

planläggning och bygglovsprövning av bostadsbyggnader. Det allmänna rådet 

berör buller från teknisk utrustning som fläktar, kompressorer och värmepumpar, 

bangårdar och serviceplatser för tåg, godshantering och sådant som kan vara 

störande gentemot en bostadsmiljö 

I kommunen finns större sågverk, industrier kopplade till träindustri och 

tillverkning. Exempelvis i Ingarp, Sjöarp och centralt i Eksjö, i Hjältevad och Bellö. 

Denna typ av verksamhet genererar både trafikbuller från tunga transporter och 

industribuller från utrustning eller tillverkning. 

Industriområden är i regel externt förlagda och berör inte allmänna platser eller 

bostäder. Träindustrierna finns dock placerade i mellanlägen, eller på platser som 

tidigare varit externa, men där samhället har utvecklats runtom. Här finns risk för 

störningar. Verksamheten i Hjältevad omges av villaområden och anläggningar i 

Eksjö finns ett par stenkast från centrum invid villor och flerbostadshus.  

Ställningstagande 

• Byggnation och planering av störningskänslig verksamhet ska undvikas i 

närhet till verksamheter som generar buller eller annan risk/störning.  

• Byggnationer och planering skola eller bostäder ska undvikas i lägen där 

värden från industribuller riskerar att överskridas. Det är viktigt även för 

att säkerställa att verksamhetens miljötillstånd kan förnyas. 

 

 

 

 

Buller från vindkraft 

Buller från vindkraft är en egen bullerkategori. Det är framför allt ljuden som 

uppstår av rotorbladens rörelse genom luften som upplevs som buller. Det finns 

från Boverket inte någon vägledning om planering och buller från vindkraft. För 

tillsynen finns riktvärden från Naturvårdsverket. Enligt dessa gäller att 40 dBA 

ekvivalentnivå inte bör överskridas vid bostäder. I rekreationsområden där 

tystnaden är en viktig faktor kan det finnas skäl att ha lägre ljudnivåer. 

Runtom Eksjö kommun finns områden där vindkraftsverk finns eller kan komma 

att finnas, och därmed omfattas av buller. Söder om Solgen i Vetlanda kommun 

finns ett område för nio vindkraftsverk. I Ydre kommun, norr om Bruzaholm, samt 

i Aneby kommun, norr om Skiverstad finns mindre områden utpekade för 

vindkraft. Inom Eksjö finns ett större projekteringsområde i Bruzaholm. Området 

riskerar generar buller till närliggande områden i kommunen samt norrut till 

områden i Ydre kommun. Ambitionen är alltid att verken ska ge så låg inverkan på 

landskap och boendemiljöer som möjligt. De nämnda lägena innebär generellt 

långa avstånd från samhällen och bostäder.  

Ställningstagande 

• Etableringar av vindkraft hanteras som en mellankommunal fråga och 

placering avgörs bland annat utifrån bullersynpunkt. Etableringar i 

områden där verken ger minsta möjliga störning är alltid ambitionen.  
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Militära övningsområden 

Direkt väster om stadsområdet ligger Försvarsmaktens övningsområden. Här 

bedrivs fler olika typer av övningar, med fordon, byggande eller skjutövning. 

Bullertypen från övningar är generellt lågfrekvent, och upplevt dovt eller 

långdraget. Lågfrekvent buller är svårt att skärma av och upplevs ofta som mer 

störande. Exempelvis fläktar hör till lågfrekvent buller. Från övningsområdet är 

störningen generellt upplevt låg. Kanske då det finns en vana i stadsområdet av 

aktiviteter inom övningsområdet. För denna typ av områden finns särskilda 

riktlinjer som beaktas inom tillståndsprövning.  

Kommunen förhåller sig till de förutsättningar som gäller för områdena, samt 

påverkansområdet, vid planering och byggande. Ambitionen är att behålla god 

ljudmiljö inom tätorten, och därmed finns ingen anledning att bilda nya 

bostadsområden i närområdet till Försvarsmaktens områden.  

Ställningstagande 

• Riksintressen och påverkansområden kopplade till militära 

övningsområden ska beaktas fullt ut vid planering och byggande. Det 

innebär att inte placera störningskänslig verksamhet i riskområden, eller 

hamna i konflikt med verksamheten inom riksintresset.  

• Påverkansområdet för buller eller annan risk omfattar bland annat 

bostadsområdet Lyckeberg. Det handlar i dessa fall om komplettering och 

förtätning i en befintlig kvartersstruktur samt nyttjande av befintlig 

byggrätt. Den typen av planering bedömer kommunen vara möjlig. En 

tidig dialog bör hållas med länsstyrelsen och Försvarsmakten inför sådan 

planering för att hitta lösningar. 

 

 

 

Skjutbanor 

Strax väster om stadsområdet finns Jägaregården. Detta är en samlingsplats med 

olika typer av skjutbanor som drivs av en förening. Här bedrivs tävlingar och 

generell skytteträning med generellt finkalibriga vapen. Området är av vikt för 

föreningsliv och rekreation, men medför risker och störningar för omgivningen. 

Skjutbuller förekommer på i huvudsak schemalagda tider. Bullertypen är hård och 

snärtigt, ett så kallat impulsljud. Bullret är frekvent, ihållande och har en förmåga 

att spridas mycket långt. Intervallet mellan skott varierar bland annat utifrån 

antalet skyttar och vapentyper. Närområdet utgörs av natur och sjöar, vilket kan 

förstärka spridningen. I bland annat bostadsområdet Lyckeberg är buller från 

anläggningen mycket påtagligt. Utsätts närboende även för reflekterat ljud 

(exempelvis vid uteplatser) ökar störningen. 

Det finns en osäkerhet i mätresultat från denna typ av anläggningar. Faktorer som 

skjutfrekvens, risk för reflexer, vindriktning, förekomst av övriga bullerkällor som 

påverkar bakgrundsnivån, områdestyp samt tidpunkt för skjutningen påverkar 

störningsupplevelsen och är därmed av betydelse för vilka ljudnivåer som bör 

accepteras i det enskilda fallet. Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller 

från skjutbanor (NFS 2005:15) angett riktvärden från denna typ av områden som 

är tillämpbara vid tillståndsprövning och tillsyn. Värden finns bland annat för 

byggd miljö i omgivningen samt för friluftsområden. Samtliga värden behöver 

kontrolleras för att säkra attraktivitet och accepterad störningsnivå inom 

bostadsområden och natur- och rekreationsområden. 

Ställningstagande 

• Det bör ske kontinuerlig tillsyn för att säkerställa att skjutbanor inte 

överskrider, eller till följd av expansion riskerar överskrida riktvärdena. 

• Ytterligare expansion får inte ske före det att nuvarande bullernivåer 

fastlagts. Bostadsutveckling får inte ske i riktning mot skjutbanorna före 

det att nuvarande bullernivåer fastlagts.  
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Teknisk försörjning och samhällsviktiga funktioner 
För att samhället ska fungera krävs olika typer av samhällsviktiga funktioner och 

tekniska anläggningar. Dessa hanterar vårt behov av energi, värme, dricksvatten 

och kommunikationer, liksom behovet att bli av med restprodukter som 

avloppsvatten och avfall. För att samhället ska bli långsiktigt hållbart måste 

hänsyn tas till alla befintliga system, genom underhåll och utveckling. Nedan 

följer ett avsnitt om vatten, om våra sjöar, vattendrag, dess kvalitet och olika 

skyddsformer. Därefter ges information och sådant som behöver beaktas kring 

teknisk infrastruktur, som el, fjärrvärme och vindkraft. 

Vattenanvändning 

Vatten är en förutsättning för allt liv och finns överallt omkring oss. I marken, på 

ytan, som regn eller bundet i växter och mark. Inom planering diskuteras ämnet 

som resurs, en del av vår tekniska försörjning och samhällsviktig funktion, som 

område för rekreation eller nyckel för bevarande av biologisk mångfald. Därför 

finns olika skyddsklasser. Vissa sjöar är riksintressen för bevarandet av djur- och 

växtliv, andra kan ingå i reservat eller vara avsedda att stärka friluftsliv. För en 

aktuell bild av vilka vattendrag som omfattas av skydd, normer och restriktioner 

hänvisas i första hand till Webbverktyget VISS, Vatteninformationssystem Sverige. 

Allt vatten omfattas av miljökvalitetsnormer. Att eftersträva en god status är 

grundläggande då allt vatten hänger samman. Dagvatten från gator hamnar så 

småningom i en sjö, och regnvatten från industrier hamnar i grundvatten eller 

närliggande vattendrag. Detta ställer högra krav på planering och byggnationer. 

Vattendirektivet 

Sverige har antagit nationella lagar för långsiktiga mål för vatten, i en 

komplettering av miljöbalken och en särskild vattenförvaltningsförordning. 

Sverige är indelat i fem vattendistrikt – Eksjö kommun tillhör distriktet Södra 

östersjön med Länsstyrelsen i Kalmar som ansvarig vattenmyndighet. Varje 

vattendistrikt har en vattendelegation som beslutar om miljökvalitetsnormer, 

åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Delegationen är regeringens förlängda 

arm för att genomföra EU:s vattendirektiv på regional nivå. 

Skyddsvärda vatten 

Vattenområden av riksintressen och Natura 2000-områden 

Hela Emåns vattensystem (se nedan) omfattas av riksintresse enligt miljöbalkens 

4 kap. 6 §. Detta är en större geografisk region. Enskilda vattendrag eller sjöar 

finns specifikt angivna som riksintressen enligt samma lag. Skyddet innebär 

Natura 2000-klassificering enligt habitatdirektivet. För respektive skyddsområde 

finns en bevarandeplan. Dessa tas fram av länsstyrelsen och ger en detaljerad 

beskrivning av vattenförekomstens värden och syftet med utpekandet. Planen ger 

en lista av sådant kan inverka negativt på värdena eller områdets kvaliteter. 

Därtill anges bevarandeåtgärder för bevarande av området. 

I kommunen omfattas sjöarna Mycklaflon, Södra Vixen, Fjärasjön och Försjön av 

skyddsklassen. Öarna inom sjön Solgen, Kakelugnsmossen, Stuverydsbäcken och 

Allmänningsån är också skyddade.  

För mer information och tillgång till bevarandeplaner hänvisas till karttjänsten 

Skyddad natur hos Naturvårdsverket. 

 

Bild 27 - Vy över Försjön 
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Vattensystemet Emån 

Nästan alla sjöar och vattendrag i kommunen ligger inom Emåns 

avrinningsområde. Emån har sina källor uppe på det småländska höglandet cirka 

330 meter över havet och rinner efter 22 mil ut i Östersjön i norra delen av 

Kalmar sund. Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige, 

avrinningsområdet är ca 4500 km² stort och berör direkt åtta kommuner i 

Jönköpings- och Kalmar län. Som en av de första kommunerna i ledet har därför 

Eksjö kommun ett ansvar att säkerställa att vatten av god kvalitet vidarelämnas i 

Emån till övriga kommuner längre ner längs avrinningen.  

Vattenkvaliteten i kommunens sjöar är generellt bra. Det varierar mellan stabila 

välbuffrade sjöar i väster till mer känsliga i skogsbygderna österut. Påverkan 

består av försurning eller övergödning. Sjöar i anknytning till tätorter och 

kommunens reningsverk visar ofta tecken på övergödning medan sjöar i 

anslutning till ett intensivt jordbruk visar tecken på förhöjda närsalthalter.  

En del av Emåns källflöden finns i Eksjö kommun och verksamheter som jordbruk, 

skogsbruk, vägtrafik, dagvatten och annan verksamhet i dess närhet riskerar att 

påverka dessa små vattendrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdefulla vatten för natur, fiske eller kulturmiljön 

I länsstyrelsernas digitala karttjänst finns värdefulla vatten angivna. Detta är 

områden som har kategoriserats och klassificeras för sitt enskilda värde för 

naturmiljö, fiske eller kulturmiljön ur ett regionalt och nationellt perspektiv. 

Exempelvis är Fjärasjön angiven som nationellt viktig för sina naturvärden, medan 

Skedesjön är ett regionalt värdefullt vatten inom samma kategori. I Bruzaholm 

invid bruksområdet finns vatten angivet som värdefullt sett till kulturhistoria.  

Ställningstagande 

• Eksjö kommun arbetar, med stöd av Emåförbundet, kontinuerligt med att 

skydda och åtgärda de sjöar och vattendrag som är utsatta.   

• Eksjö kommun beaktar alltid miljökvalitetsnormerna för vatten vid fysisk 

planering.  

• Eksjö kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla ny och befintliga 

verksamhetsområden för VA med syfte att förbättra kvaliteten i 

kommunens sjöar och vattendrag. 

• Kommun ska alltid betrakta miljökvalitetsnormerna för vatten vid fysisk 

planläggning av områden och arbetar kontinuerligt med att utveckla ny 

och befintliga verksamhetsområden för VA med syfte att förbättra 

kvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. 

• Kommunen ska alltid ha en aktuell VA-plan. 

• Kommunen ska unvika all typ av planering som riskerar bidra till negativ 

kvalitet på ytvatten för sjöar och vattendrag. 
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Vattenskyddsområden 

I kommunen finns år 2022 åtta vattenskyddsområden, som omfattas av egna 

föreskrifter. Dessa beslutas i samband med att området tillkommer, och reglerar 

syfte och förhållningssätt. Det primära syftet är att skydda vattentäkter och säkra 

kvaliteten på råvattnen. För information om vattenskyddsområdena eller tillgång 

till föreskrifterna hänvisas karttjänsten Skyddad natur hos Naturvårdsverket.  

Vattentäkter 

Vattentäkter ska skyddas för att säkerställa nutida och framtida 

dricksvattenförsörjning av god kvalitet. Det innebär att lokalisering av 

verksamheter och bostäder som kan ha en negativ inverkan på vattentäkterna 

generellt bör undvikas, och annars ske med största försiktighet. Fastställda 

skyddsområden med olika skyddszoner finns för samtliga vattentäkter.  

Arbete och beaktande 

Det finns även ett behov av att på sikt också utöka skyddsområdet för Eksjös 

vattentäkt, samt behov av reservvattentäkt till Eksjö vattenverk. Efter upprepade 

år av vattenbrist och restriktioner av vattenanvändningen har behovet klarlagts. 

Idag saknas reservvattentäkt som kan ge problem vid långa torrperioder eller vid 

andra hot och olyckor mot vattentäkten. Eksjö Energi AB har av denna anledning 

ansökt om att göra Försjön, Hult, som reservvattentäkt för Eksjö vattenverk. 

Ställningstagande 

• Vattentäkter ska skyddas för att säkerställa nutida och framtida 

dricksvattenförsörjning av god kvalitet. 

• Planering av funktioner som kan riskera inverka negativt på vattentäkter 

ska undvikas. 

• I kommunen ska dricksvattentillgången skyddas genom särskilt 

hänsynstagande vid planering i områden som är värdefulla för långsiktig 

vattenförsörjning. 

 

Vatten som infrastruktur och resurs 

Dricksvattenförsörjning 

Eksjö kommuns tätorter har god tillgång till dricksvatten. Eksjö tätort får sitt 

vatten i en kombination mellan grundvattentäkt och ytvattentäkt, medan 

Mariannelund, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp, Höreda, Bellö, Värne och 

Kråkshult får sitt vatten från grundvattentäkt. För de totalt sju vattenverken 

upprättas vattenskyddsområden. Praxis vid avgränsning av vattenskyddsområden 

för grundvattentäkter är att dela in området i fyra skyddszoner, där den som är 

närmst området kring vattentäkt och vattenverk kallas vattentäktzon. På så sätt 

blir vattentäktzonerna otillgängliga för obehöriga och skyddas från exploatering 

som kan påverka vattenkvaliteten. Ett skydd av dricksvattentillgång ger möjlighet 

för fler att bosätta sig i kommunen och bidrar till en attraktiv boendemiljö.   

Ställningstagande 

• Dricksvattentillgången ska skyddas genom särskilt hänsynstagande vid 

planering i områden som är värdefulla för långsiktig vattenförsörjning.  

• Kommunen ska ha ett VA-system med kapacitet att hantera kommande 

utveckling och förväntad befolkningsökning. 

 

Vatten och avlopp 

I Eksjö kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på nio orter. De 

kommunala vatten- och avloppsanläggningarna ägs av Eksjö Energi AB som är VA-

huvudman sedan 2003. VA-försörjningen består av sex avloppsreningsverk och sju 

vattenverk. Till de olika verken hör totalt cirka 500 kilometer ledningsnät, fyrtio 

pumpstationer, tre tryckstegringsstationer och ett vattentorn.  

Reningsverket som ligger i södra delarna av stadsområdet är en samhällsviktig 

funktion och väsentlig komponent av vattensystemet. Anläggningen utgör 

samtidigt en risk, och beskrivs därför ovan i kapitlet Riskområden i byggd miljö. 

Kommunen arbetar med utveckling av vatten- och avloppssystemet genom en 

VA-plan, som ger aktuella villkor för enskilda anläggningar. Den innehåller 

åtgärder för att minska tillförsel av föroreningar till grundvatten, sjöar och 

399



73 

 

vattendrag via dagvatten och smältvatten samt från bräddavlopp och enskilda 

avlopp. För att möta framtida utmaningar och befolkningsökning måste 

kommunen ha ett VA-system med kapacitet att hantera dessa utmaningar. Det är 

därför viktigt att tillgodose en hållbar vattenförsörjning inom fastställda 

verksamhetsområden, minimera risken för störningar samt säkerställa att det 

finns reservvatten att tillgå, vilket blir särskilt viktigt vid långvariga torrperioder.  

Kommunens ledningsnät har idag god kapacitet och beredskap för förväntad 

befolkningstillväxt de kommande 10–15 åren, baserat på nuvarande 

förutsättningar och lagkrav. På längre sikt kommer det krävas fler och alternativa 

lösningar för att klara att ta emot avloppsvatten och säkerställa behovet av 

dricksvatten i takt med att verksamhetsområden utökas eller tillkommer. Att 

bilda nya verksamhetsområden är både tekniskt och ekonomiskt utmanande. Ny 

bebyggelse ska därför främst tillkomma inom områden som är anslutna till det 

kommunala VA-nätet eller där det finns förutsättningar att göra detta. Se även 

avsnitt om enskilda avlopp nedan. 

Ställningstagande 

• För att upprätthålla en långsiktigt hållbar planering av kommunens 

vatten- och avloppsförsörjning ska kommunen ha en aktuell VA-plan som 

anger förnyelse- och förbättringsåtgärder samt prioritering mellan 

områden för utbyggnad. 

• Kommunen ska kontinuerligt bevaka behovet av dricksvatten i takt med 

att verksamhetsområden bildas eller utökas. 

• Kommunen ska ha ett VA-system med kapacitet att hantera kommande 

utveckling och förväntad befolkningsökning. 

 

 

 

 

Dagvatten 

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från gator, tak, gårdar och 

grönytor. En del typer av dagvatten ger upphov till betydande miljöpåverkan. Vid 

exploatering ändras regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden eftersom 

vattnet hindras från att tas upp av växtlighet och från infiltration ner i marken på 

grund av ökad mängd hårdgjord yta. På så sätt ökar risken för att dagvattnet 

rinner ofiltrerat till närmsta recipient.  

Vid planläggning av nya bostads- och industriområden måste därför 

dagvattensituationen studeras noga och hanteras genom åtgärder såsom 

separata dagvattensystem, magasinering/lagring och/eller genom olika 

fördröjningsåtgärder. Därtill måste verksamheten hanteras med en del tekniska 

lösningar, som oljeavskiljare. Användning av grönytor för hantering av dagvatten 

och annan öppen dagvattenhantering förespråkas då de har positiva egenskaper 

för fördröjning, infiltration och rening av dagvatten innan det når recipienten.  

För att minska belastningen på avloppsreningsverken kan dagvatten omhändertas 

lokalt enligt LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Vid LOD leds inte 

dagvattnet bort i ledning, utan infiltreras lokalt. Det kan handla om att anlägga 

diken, svackor, infiltrationsytor, gröna tak eller dammar. Till stöd för utjämning 

kan dagvattenmagasin användas. Även om minskningen av dagvattenavrinningen 

från enskild tomt inte är så stor, kan den sammanlagda effekten bli väsentlig.  

Eksjö kommun arbetar för att skapa infiltrationer och/eller fördröjningsmagasin i 

anslutning till dagvattensystem till recipienten. Återställning av våtmarker 

påverkar dagvattenreningen positivt.  

Ställningstagande 

• Kommunen ska alltid bevaka och hantera dagvattensituationen vid 

planläggning av nya bostads- och industriområden genom lämpliga 

dagvattenåtgärder. 

• Eksjö kommun ska ha en dagvattenpolicy med principer för åtgärder. 
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Miljökvalitetsnormer 

Då vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel är kvaliteten 

viktig nu och i framtiden. För att uppnå detta ska Eksjö kommun följa 

miljökvalitetsnormer för vatten som regleras i miljöbalken. Beslut om en norm 

bygger på kunskap om vad människan och naturen tolererar, utan hänsyn till 

ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför avspegla den lägsta 

godtagbara miljökvaliteten, eller det önskade miljötillståndet i ett visst avgränsat 

område, exempelvis en sjö, vattendrag eller grundvattenområde.  

Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att normerna följs. Utöver 

de områdena där kommunalt vatten och avlopp är aktuellt pågår projekt med 

stöd av Emånförbundet som syftar till att förbättra de områden som riskerar att 

inte uppnå god ekologisk status. Emånförbundet arbetar bland annat med 

kontinuerlig recipientkontroll och provtagning, vattenhushållning, 

förbättringsåtgärder för markavvattning, dagvattenåtgärder och restaurering. 

Normer finns för tre kategorier av vattenförekomster, som delas in i sjöar 

(vattenyta över 1 km2), vattendrag (avrinningsområde över 10 km2) och 

grundvatten (magasin med uttag över 10 m3/dygn eller uttag av dricksvatten för 

fler än femtio personer).  

Uppgifter om vilken miljökvalitetsnorm som gäller för en specifik vattenförekomst 

hittas i webbverktyget VISS, Vatteninformationssystem Sverige. Kategorier av 

Ekologisk, kemiskt och kvantitativ (grundvatten) vattenstatus redovisas, utifrån 

förekomstens befintliga situation eller de krav som ställs, och i klassificering av 

måttlig status, god status, otillfredsställande eller att god status ej uppnås.  

I slutet av avsnittet ges kartmaterial med en kommunövergripande summering. 

 

 

 

Ekologisk och kemisk vattenstatus  

I nuläget anges genom VISS ekologisk och kemisk status samt riskklassning för 

kommunens större sjöar och vattendrag. Den ekologiska statusen baseras på 

biologiska kvalitetsfaktorer som beskriver växt- och djurlivet i vattenförekomsten, 

såsom vilken fauna som återfinns, rådande syreförhållanden, grad av övergödning 

eller försurning och möjligheten för växt- och djurliv att sprida sig upp- och 

nedströms. I kommunen uppnår några sjöar och vattendrag god ekologisk status, 

men det finns ett flertal vattendrag och några sjöar som är i behov av 

förbättringar. Totalt har kommunen fyra sjöar och tjugofyra vattendrag med 

måttlig status samt två vattenförekomster, Ingarpasjön och Nyemålaån mellan 

Linden och Ögeln, med otillfredsställande ekologisk status.   

Ingarpasjöns otillfredsställande ekologiska status är till följd av övergödning och 

morfologiska förändringar, vilket påverkar vattenlevande organismers status. 

Kommunen arbetar med information till de fastighetsägare, jordbruksföretag och 

fiskevårdsföreningar som bidrar till statusen. Kommunen erbjuder också 

rådgivning och visst ekonomiskt stöd för förbättrande åtgärder. Under de senaste 

åren har de funnits statliga bidrag att söka, vilket skapar goda förutsättningar för 

åtgärder. Kommunen arbetar i nutid med att förse Ingarp med kommunalt vatten 

och avlopp, vilket kommer påverka kvaliteten på Ingarpasjön positivt.  

Vattendraget Nyemålaån bedöms ha otillfredsställande ekologisk status till följd 

av konnektivitetsförändringar, morfologiska- och flödesförändringar. Dessa ger en 

effekt på vattenlevande organismers status. Vattenförekomsten är påverkad av 

försurning, men pågående eller tidigare kalkning har upprätthållit en bra 

vattenkvalitet. Statusen har försämrats en klass sen förra cykeln på grund av 

ändrade metoder för bedömning av status. Eksjö kommun saknar rådighet, då 

kommunen inte äger dammen och har små möjligheter att genomföra åtgärder. 

Informationsinsatser är aktuella och i detta fall ihop med tillhörande kommuner.  

Den kemiska statusen bestäms genom att mäta halterna av föroreningar och 

miljögifter och jämföra dem mot gränsvärden. I samtliga av Sveriges 

ytvattenförekomster överskrids värdena för kvicksilver och polybromerande 
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difenyletrar (PBDE), vilket gör att problem med andra prioriterade ämnen riskerar 

att överskuggas. Eksjö kommun har tidigare inte haft problem med kemisk status i 

sjöar och vattendrag, vilket tyder på att nuvarande status sannolikt beror på just 

kvicksilver och polybromerande difenyletrar. 

Ställningstagande och arbete 

Det är särskilt viktigt att de vattenförekomster som är av måttlig och god 

ekologisk status inte försämras. För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för 

övriga vattenförekomster följs och förbättras ska kommunen arbeta med: 

• Olika typer av dagvattenförbättrade åtgärder  

• Informationsinsatser 

• Följa de bidragsformerna som finns inom området 

• Kalka vattenförekomster med försurningsproblem 

• Utvidga verksamhetsområde för kommunalt VA, förnyelseåtgärder i 
ledningsnätet och åtgärder som förbättrar reningsverkens reningsprocess  

• Återställa våtmarker 

• Förbättra konnektivitet genom fysiska åtgärder 
 

Kommunen ser en framtida utmaning med att förbättra konnektiviteten i kraftigt 

modifierade vatten. Kommunen saknar delvis rådighet i frågan, men är delägare i 

Allmänningsån (Hyttens kvarn och Fällbo hemsdamm), Bruzaån (Mariannelund 

nedre) och Eksjöån (Nifsarpsmaden och Kvarnarp, Munkakvarn). Här kommer 

konnektivitetshöjande åtgärder genomföras, exempelvis återställande till 

naturliga flöden genom att riva ut dammar eller anpassningsåtgärder såsom 

faunapassage/fiskvägar.   

 

 

 

 

Bild 28 - Del av Eksjöån 

Grundvatten 

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets 

kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner 

genom marken och sjunker neråt för att sedan kunna utvinnas till dricksvatten. I 

Eksjö kommun hämtas allt dricksvatten från grundvattenförekomster. 

Grundvattenförekomster är kartlagda av svensk vattenförvaltning och 

grundvattenmagasin är karterade av SGU. I Eksjö kommun uppnå nästan alla 

grundvattenförekomster god kemisk och kvantitativ status. Förekomsten i 

kommunens mellersta del uppnår inte god kemisk status på grund av höga halter 

arsenik. Problemet är väl känt och åtgärder har genomförts, men halten av 

arsenik i grundvattnet är fortfarande hög. Provtagningar görs regelbundet.   

Ställningstagande 

• Kommunen ska verka för förbättrad kvalitet på de vattenförekomster 

som inte når god status, samt för att övriga vattenförekomsters status 

inte försämras.  

• Kommunen ska undvika all typ av planering som kan riskera inverka 

negativt på miljökvaliteten för grundvatten. 
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Påverkan på vattenkvalitet 

Enskilda avlopp 

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till mängden kväve och 

fosfor i vattendrag, sjöar och kustvatten. Dessa näringsämnen kan stimulera 

algtillväxt som orsakar övergödning. Övergödningen kan leda till syrebrist 

eftersom det behövs syre för att bryta ned algerna. Avloppsvatten innehåller 

bakterier, virus och parasiter som kan ge upphov till sjukdomar hos människor 

och djur om vattnet inte hanteras rätt. I avloppsvattnet finns också metaller och 

svårnedbrytbara organiska ämnen. Många av de ämnen som släpps ut binds till 

partiklar och ackumuleras i bottensedimenten. Detta kan ge negativa effekter på 

de växter och djur som lever i vattnet eller i sedimenten.  

I kommunen finns drygt två tusen enskilda avlopp. Ungefär 60 % av dessa bedöms 

uppfylla miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Tillstånd för anordningar 

där reningsförmågan inte kan mätas, till exempel infiltrationer, tidsbegränsas till 

tjugo år då reningsförmågan försämras med tiden. Anläggningar där 

reningsförmågan kan mätas, markbäddar och minireningsverk, kan nyttjas så 

länge de uppnår gällande funktionskrav.  

Krav på hög skyddsnivå från miljösynpunkt ska ställas i omvandlingsområden 

kring sjöarna Talluddasjön, Långanäsasjön, Hunsnäsen, Klackasjön, Havravikssjön 

och Älghultasjön. Sjöarnas värde ska betraktas i lokaliseringsprövning för 

utveckling av bostäder eller verksamheter. Hög skyddsnivå från miljösynpunkt 

innebär att det ställs högre krav på rening av fosfor och kväve än vid normal 

skyddsnivå. Syftet är att minska risken för spridning av smittämnen från avlopp till 

exempel badplatser och dricksvattenintag. Det medför ett skyddsavstånd på 

hundra meter, och generellt femtio meter för övriga sjöar.  

Ställningstagande 

• Ny bebyggelse ska tillkomma i första hand inom områden som är anslutna 

till kommunalt VA-nät eller där det finns förutsättningar att göra detta. 

 

Försurning 

Försurningen är ett av kommunens allvarligaste miljöproblem och påverkar den 

biologiska mångfalden i mark och vatten, skogsproduktion, jordbruk, fiske och 

dricksvattenkvaliteter. Eksjö kommun utsattes fram till slutet av 1900-talet för en 

hög belastning av försurande ämnen. Som åtgärd påbörjades kalkning av sjöar 

och våtmarker för att kunna restaurera dessa vattenmiljöer. Kalkningsinsatserna 

har som målsättning att bevara liv och en biologisk mångfald i våra ytvatten.  

Kalkningens omfattning har minskat på grund av mindre surt nedfall. I 

kalkningsplanen för kommunen preciseras de kalkningsinsatser som görs årligen. 

Det är nödvändigt att kalkningen fortgår kontinuerligt. Längre uppehåll innebär 

att tidigare kalkningsinsatser är bortkastade och att vatten som regelbundet 

kalkats snabbt återförsuras med skador på växt- och djurliv som följd. 

Övergödning 

Övergödning orsakas av kväve- och fosforföreningar, näringsämnen som tillförs 

mark och vatten direkt eller indirekt genom läckage eller luftnedfall. Mindre 

recipienter och känsliga vatten får ibland ta emot ett alltför näringsrikt vatten 

vilket ger problem som igenväxning och algblomning. De största 

föroreningskällorna är jord- och skogsbruk, kommunala reningsverk, biltrafiken 

och enskilda avlopp. Tekniken vid reningsverken har förbättrats för att minska 

problemen. 

Kommunen arbetar med att inventera och åtgärda enskilda avloppsanläggningar 

med bristfällig rening. För att skydda utsatta recipienter genomförs 

dagvattenåtgärder. Till jordbruket sker återkommande informationsinsatser. 

Projektet för Skiverstadån är ett exempel som innebar återställning av våtmarker 

och införande skyddszoner, som insats mot övergödning från jordbruk.
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Avfallshantering 

Kommunens avfallsplan redovisar kommunens åtgärder för att minska avfallets 

mängd och farlighet. Den kommunala avfallshanteringen är utlagd på 

entreprenad och drivs av Eksjö Energi AB. För byggavfall, schakt och jordmassor, 

rekommenderas att man så långt som möjligt återanvänder eller återvinner 

material. Deponering av avfall regleras genom miljöbalken. Hushållens brännbara 

avfall transporteras till värmeverket i Eksjö. Här förbränns det i en anläggning 

med rökgasrening, och värmen används i fjärrvärmenätet. Nuvarande tillstånd 

omfattar förbränning av avfall, biobränslen och olja i fem olika pannor.  

Vid förbränningen uppkommer bottenaska och flygaska, som klassas som farligt 

avfall. Detta körs till en godkänd deponi i Skara. Bottenaskan klassas som icke-

farligt avfall och används i dagsläget för täckning av en deponi i Norrköping.  

Återvinningsstationer 

Hushållen ska lämna sina förpackningar (glas, plast, metall och papp) och 

tidningar vid en återvinningsstation. Hushållen ansvarar för att sortera sitt avfall 

korrekt. Det är producenterna av förpackningar och tidningar som har ansvaret 

för återvinningen och inte kommunen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

(FTI) ansvarar för skötsel, tömning och renhållning vid återvinningsstationen. 

Återvinningscentral 

I Eksjö kommun finns två återvinningscentraler, en vid Östra Industriområdet i 

Eksjö och en vid avloppsreningsverket i Ingatorp. Återvinningscentralen i Eksjö 

finns på Svarvgatan 4 och återvinningscentralen i Ingatorp ligger utmed väg 40. 

Ställningstagande 

• Kommunen arbetar för att minska avfallsmängden och öka återbruket. 

• Eksjö kommun ska samverka inom avfallsfrågor med andra kommuner. 

• Andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning och biologisk 

återvinning behöver öka. Kommunens hemsida hålls uppdaterad med 

rådgivning och riktlinjer kring avfallshantering och återvinning. 

Fjärrvärme 

Fjärrvärme används för att förse fastigheter med värme och varmvatten, och 

innebär att flera byggnader är anslutna till en gemensam värmekälla i stället för 

att varje enhet har ett eget system. Ledningsnätet är bland annat är utbyggt i 

Eksjö tätort, Mariannelund och Ingatorp med nära två tusen anslutna fastigheter.  

Huvuddelen av produktionen sker med åtta fastbränslepannor. 

Energiåtervinningen är ett miljömässigt bra sätt att behandla avfall som inte kan 

återanvändas eller återvinnas. En av dessa ligger i Ingatorp, tre i Mariannelund 

samt två oljepannor. I Mariannelund produceras årligen 19 000 MWh värme.  

I Eksjö finns fyra fastbränslepannor och rökgaskondensering på totalt 45 MW och 

en oljepanna på 10 MW. Dessutom finns två oljepannor på Storegårdsskolan som 

spetslast. Värmeverket producerar årligen 140 000 MWh värme och 15 000 MWh 

el. Det huvudsakliga bränslet är avfall (76%) och flis (24%). Avfallspannan svarar 

för 76% av värmebehovet och förbränner ca 53 000 ton avfall/år.  

Ställningstagande 

• Fjärrvärmeverket ska fortsatt drivas med biobränsle. 

• Det ska verkas för fler påkopplingar där fjärrvärmenät finns utbyggt. Både 

genom att uppmuntra befintliga fastigheter, samt arbeta med förtätning 

av bostäder eller verksamhetsområden där anslutningsmöjligheter finns. 

• Behovet av förnybar energi ökar. Förnybar energiproduktion ska 

uppmuntras och Eksjö kommun ska ha planberedskap för olika typer av 

förnyelsebara kraftkällor. 

• Kommunens ska energieffektivisera egna fastigheter och ge råd till 

företag och privatpersoner angående energieffektivisering av fastigheter. 

• Eksjö Energi AB ska verka för att minska utsläpp från transport av bränsle 

samt systematiskt arbeta för att minska andelen fossilt bränsle i det avfall 

som tas emot på förbränningsanläggningen. Bland annat genom att 

uppmana invånare till högre grad av återvinning 
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Bild 29 - Vår uppkopplade vardag 

Elektricitet 

Eksjö Energi AB levererar elektricitet till Eksjö tätort och E.ON till övriga delar av 

kommunen. Från och med den 1 april 2018 är all el som distribueras via Eksjö 

Energi AB från förnybara energikällor. I kommunen finns möjligheter för 

mikroproducenter att ansluta sig till nätet, och därigenom sälja ett eventuellt 

överskott av producerad el. Som mikroproducent används den producerade elen i 

första hand i det egna hushållet. Då el som produceras och konsumerar mäts 

varje timme uppstår det tillfällen när produktionen överstiger konsumtionen.  

Eksjö kommun håller sig uppdaterad kring teknikutvecklingen inom 

energiproduktion och energieffektivisering. Fossilfri och klimatsmart energi i 

högsta möjliga omfattning är önskvärd (se nedan). 

Ställningstagande 

• Kommunen ska arbeta för att markförlagda elledningar ska anläggas vid 

nya projekt, samt att befintliga luftburna kraftledningar ska markförläggas 

där de gynnar samhället och utveckling. 

• Kommunen ska uppmuntra till startande av fler mikroproducenter. 

• Det ska eftersträvas att all el som distribueras inom kommunen ska vara 

från förnybara energikällor. 

 

Fiber och telefoni 

Nätet täcker idag ca 95% av fastigheterna inom orter. I tätorterna är ambitionen 

att planera utbyggnaden tillsammans med andra ledningsägare eller projekt kring 

gata, att göra så få och små ingrepp som möjlig. Tätorterna beräknas vara helt 

utbyggda kring år 2023. 

En förutsättning för att personer och företag ska etablera sig på landsbygden är 

tillgång till infrastruktur, som anslutning till ett fibernät. För kommunens del är 

detta en viktig aspekt, då landsbygden och de mindre orterna rymmer stora delar 

av befolkningen. Samhället blir även alltmer oberoende av plats, genom bland 

annat distansarbete, vilket ställer högra krav på stabila kommunikationsnät. Eksjö 

Energi AB ansluter i samband med VA- och fjärrvärmeutbyggnad, i byalagsform 

eller i tätortsprojekt, kontinuerligt villor och företag till fibernätet. 

Nätet på landsbygden är väl utbyggt, men det återstår en hel del område. I dessa 

finns det generellt stora utmaningarna, såsom långa avstånd med få möjliga 

anslutningar. Vissa områden kräver därför ekonomiskt stöd för att det ska vara 

möjligt. Fram till dess att det finns en lösning fokuseras utbyggnaden inom 

landsbygden till de områden där förutsättningarna är rimliga.  

Kommunen arbetar för förbättrad mobil täckning i hela kommunen, samt att fler 

ska ansluta sig till fibernätet. 
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Fossilfri och klimatsmart energi 

Nedan beskrivs de energislag som klassificeras som fossilfria och är relevanta för 

kommunen. Hit hör i nuläget vattenkraft, biobränslen, solkraft och vindkraft.   

Ovan beskrevs fjärrvärmeverket, som producerar både el och värme. Denna typ 

av infrastruktur ligger i gränslandet mellan förnybart och fossilt, då den hanterar 

både förnybart bränsle som papper, men även fossil plast som inte har 

återvunnits. Geoenergi kan bidra med positiva effekter, och nämns därför inom 

samma tema nedan. 

För arbetet med dessa energislag finns regionala mål. Dessa innebär att 

Jönköpings län ska vara ett plusenergilän år 2050, och att länet till år 2050 

minskar behovet av energi med knappt 40 procent jämfört med år 2007. Eksjö 

kommun har ställt sig bakom målet och förankrat arbetet i sin Miljöpolicy (2021). 

Vattenkraft 

Vattenkraft är energi som utvinns från strömmande vatten i ett vattenkraftverk. 

Den är driftsäker, billig och reglerbar och kan snabbt anpassas till de förändringar 

i konsumtionen av el, vilket gör den viktig i arbetet med förnybar elproduktion.  

Vattenkraften kan innebära viss miljöpåverkan. Kraftverksdammarna utgör 

vandringshinder för ett flertal fiskarter. Svängningarna i vattenståndet gör att 

strömfårorna varierar mellan torrlagda eller vattenfyllda och att näringsämnen 

transporteras bort från strandzonerna. 

Inom Emånområdet finns ett antal vattenkraftverk. Ett av dessa finns i Bruzaholm 

och ägs av Bruza Hydroelektriska AB samt med E.ON Elnät Sverige AB som 

nätägare. Anläggningen har en effekt på ca 0,2 MW och finns inom bruksområdet. 

Förutsättningarna för vattenkraft är generellt låga inom kommunen. 

Ställningstagande 

• Kommun ställer sig positiv till vattenkraft, där anläggning är möjlig utan 

betydande inverkan på miljö och djurliv. 

 

Bild 30 - Solceller på tak 

Biobränslen 

Biobränslen kan utgöras av exempelvis toppar, grenar och gallringsvirke 

från skogsbruket, eller odlade energigrödor. För ökning av hållbar 

biobränsleproduktion är det viktigt att beakta skogsmarkens långsiktiga 

produktionsförmåga och får inte leda till försämrad miljö i andra avseenden. En 

viss del av de negativa effekterna kan motverkas genom askåterföring. 

I Eksjö tätort drivs fjärrvärmeverket med biobränsle. I tätorten finns även 

tankstation för biogas. Eksjö kommun ingår i Överenskommelsen om biogas i 

Jönköpings län, och arbetar för att uppfylla de formulerande åtagandena.   

Ställningstagande 

• Kommunen arbetar för successiv omställning till hållbara drivmedel. 

• Kommunen är positiv till ett ökat hållbart uttag av biobränsle från 

skogsbruket. 

• Eksjö kommun arbetar enligt länets överenskommelse om biogas. 
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Geoenergi 

Geoenergi är ett samlingsnamn för mark-, berg- och sjövärme respektive -kyla och 

är solenergi som lagras i marken, berggrunden och i vattnet. Värmen flyttas från 

marken, berggrunden eller vattnet till en byggnads vattenburna värmesystem. 

Geoenergi bidrar inte till elproduktion men ersätter exempelvis direktverkande el 

och uppvärmning med fossila bränslen, vilket gör att den klassas som förnybar. 

Inom kommunen är både jord- och bergvärme vanligt. 

Värmepumpar som används för att ta tillvara värmen från berg, jord, grund- och 

ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt då de installeras i samband med 

avveckling av oljecistern eller vedeldning.  Värmepump kan dock ibland påverka 

grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. För att ha en kontroll på var 

anläggningar finns behöver därför installationerna anmälas till kommunen. 

Viljeriktning 

• Eksjö kommun är positiva till nyttjandet av geoenergi och bistår med 

kunskap i frågan. 

Solkraft 

Solkraft har stora potentialer som vi ännu inte lyckats göra till en del av vårt 

samhälle. Den mängd energi som når jorden varje dag i form av solljus motsvarar 

omkring 15 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Till exempel tar 

ett vanligt villatak i Sverige emot cirka fem gånger mer solinstrålning än vad huset 

gör av med i energi årligen. Solkraft ger mest energi under klara dagar på 

sommarhalvåret, men fungerar även om det är mulet eller vinter.  

Solceller kräver inte något skyddsavstånd och de påverkar vare sig växt- 

eller djurliv, däremot är solceller känsliga för beskuggning. Omkringliggande 

bebyggelse och växtlighet kan påverka anläggningens produktionsförmåga.  

Vid etableringar och bygglovsprövning för solcellsparker 

Kommunen ser en stor potential för utveckling av solkraften och ska under de 

kommande åren studera lämplig plats för en storskalig solcellspark i Eksjö tätort. 

Att ett område är detaljplanelagt för ett annat område är inget hinder för en 

solcellspark. Markområde för industri skulle kunna vara aktuellt.  

En solcellspark kräver generellt inget bygglov om den uppförs utanför 

detaljplanelagt område, vilket dock transformatorstationen gör. Den 1 augusti 

2018 infördes undantagskriterier för krav på bygglov. För att uppfylla kriterierna 

om undantag måste anläggningen följa byggnadens form och får inte monteras på 

byggnader av särskilt värde. Den får inte heller ligga inom eller i anslutning till 

områden som är av riksintresse för Försvarsmakten.  

Det finns viktiga frågor till stöd i bedömning vid etableringar. 

Hur påverkas människors möjligheter att röra sig i landskapet?  

Finns det höga naturvärden i området?  

Berör solcellsanläggningen ett skyddat område?  

Platsval och anpassningar av anläggningen ska göras så att områdesskydd och 

livsmiljöer för fridlysta arter inte störs. Det kan därför bli aktuellt med 

funktionella korridorer eller passager för djur, som begränsar barriäreffekterna. 

Berörs skydd som reservat, strandskydd eller Natura 2000 krävs det tillstånd.  

Påverkas kulturmiljön av solcellsanläggningen? 

Hur påverkas riksintressen?  

Ska anläggningen byggas på brukningsvärd jordbruksmark? 

Det finns kanske möjlighet till jordbruksliknande skötsel av marken under 

solcellsanläggningen. Det kan exempelvis vara bete, ängsslåtter eller odling 

mellan modulraderna. 

Ställningstagande 

• Kommunen arbetar för att de kommunala verksamheterna i större 

utsträckning ska få sin energi från egna solenergianläggningar. 

• Kommunen ställer sig positiv till utvecklingen av solcellsparker. 

• Kommunen bistår med information om solkraft och mikroproduktion. 
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Laddinfrastruktur för fordon 

Elektrifieringen går kraftigt framåt och Eksjö kommun behöver göra val kring i sin 

medverkan till utvecklingstakten. Elektrifieringen av fordonsflottan kräver i 

dagsläget en större och mer komplex infrastruktur jämfört med fordon som drivs 

av andra bränslen än el. 

I takt med att laddning kommer att möjliggöras i hem och på arbetsplatser, 

samtidigt som räckvidden ökar, minskar behovet av offentliga laddmöjligheter. 

Samtidigt är den offentliga laddplatsen viktig för kommunens attraktivitet, för 

turism och långväga besökaren. De kommande åren bedöms behovet av en 

uppbyggnad av en grundinfrastruktur för laddning av elfordon vara nödvändig i 

främst Eksjös stadsområde och Mariannelund, med vissa punktinsatser i övriga 

orter. Laddkapaciteten bör variera utifrån fordonets vistelsetid på respektive 

plats. Exempelvis bör snabbladdare fokuseras till platser där besökaren kan 

förväntas vistas en kort tid, som restauranger, och långsamladdning kan etableras 

i anslutning till resecentrum eller större arbetsplatser.  

Ställningstagande 

• En kommunövergripande plan för utbyggnaden av laddinfrastruktur ska 

tas fram. Den behöver utreda bland annat kapacitet i elnät, strategiska 

platser och ekonomiska aspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 31 - Elbil på laddning 
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Vindkraft  

Vindkraften står just nu för 16% av Europas produktion. Under år 2020 

producerades 159 TWh el i Sverige, mestadels av vattenkraft och kärnkraft. 

Tillsammans svarar de för 75%av den totala produktionen av el. Resten 

produceras med bland annat vindkraft (27,6 Wh), kraftvärme och kondensvärme.  

Hela energisystemet håller på att förändras, och vindkraft är ett av de viktigaste 

energislagen för att minska koldioxidutsläppen. Vindkraft har i likhet med våg-, 

sol- och vattenkraft stora fördelar då den är oberoende av bränsle. Det innebär 

att vi slipper vara beroende av import för att kunna trygga vår energiförsörjning, 

och att tillgången till el är tryggad oavsett vad som sker i omvärlden. Redan vid 

investeringstillfället står det klart hur mycket elen kommer att kosta. Eftersom 

vinden är fri att nyttja uppstår inte prisvariationer.  

Vindkraftens potentialer  

Vindkraftsverk är en aktuell fråga utanför tätorter då de kräver en stor omgivning. 

En etablering av vindkraft medför även installation av el- och vägnät samt 

kringytor i anslutning till vindkraftverken, för bland annat kranplats och 

fundament. I översiktsplanens förslagsdel, och avsnittet om Vindkraftsutveckling 

ges förslag till områden i kommunen för vindkraftsutveckling.  

Vindkraftverkens placering innebär ofta kollisioner med andra intressen. Verken 

bedöms ofta inverka negativt på landsbygdens utveckling, bevarande av 

landskapsbild eller värnande om biologisk mångfald. Verken medför även risker 

eller olägenheter, som skugga och buller. I Eksjö kommun produceras el i 

kraftvärmeverket eller levereras från det nationella stamnätet. För att ersätta 

elleveranserna från stamnätet som är ca. 190 GWh (25 % av den totala 

energitillförseln inkl. transportbehovet) krävs drygt 20 vindkraftverk om 3 MW. 

Energikällor såsom vindkraft kan kombineras med lagringsbar energi som till 

exempel biobränslen och utgöra basen i kommunens totala energiförbrukning.  

 

Processer och byggnationer 

Vindkraftverk prövas enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen beroende på 

dess storlek. Prövningar hanterar bland annat störningar för omgivningen i form 

av ljud och skuggbildning. En miljökonsekvensbeskrivning, alternativt 

miljöprövning, måste alltid finnas med i ansökan över för anläggningen.  

Placering och beaktande 

Avståndet mellan vindkraftverk och bostäder styrs genom Naturvårdsverkets 

riktvärden för ljudnivåer från vindkraftverk, vilket i nuläget innebär högst 40 

dB(A) utomhus vid bostäder. Eksjö kommun anser att vid vindkraftsparker ska ett 

minsta avstånd vara 1000 meter till bostad, eftersom en vindkraftsanläggning får 

en så pass dominant effekt i landskapet. Till medelstora anläggningar ska det vara 

minst 500 meters avstånd.  

Vid en vindkraftsetablering i anslutning till allmän väg eller järnväg måste samråd 

hållas med Trafikverket. Det hålls även samråd med Försvarsmakten och 

Terracom, för att kontrollera att det inte stör deras verksamhet. Då vindkraftverk 

kan påverka inflygning ska det samrådas med berörda flygplatser om 

byggnadsverk högre än 20 meter. Jönköpings flygplats MSA-område sträcker sig 

in i de västra delarna av Eksjö kommun.  

För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar av kraftledningar anser 

Transportstyrelsen att master och vindkraftverk bör placeras minst 100 meter 

från ledningar med en totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter från 

kraftledning vid en totalhöjd över 50 meter. Samråd med E.ON Elnät görs då 

master eller vindkraftverk uppförs inom 300 meter från luftburna kraftledningar.  
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STRATEGISK DEL 
Vision, mål och utvecklingsinriktning 
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Eksjö kommun år 2040 
Denna del inleds med en beskrivning av stadsbyggnadsvisionen. Detta är en 

version av Eksjö kommuns vision från år 2018, Den hållbara, den nära och den 

aktiva kommunen. Härefter ges målen för översiktsplanen och en hållbar 

utveckling. Därefter följer strukturbilden, som utifrån olika teman anger den 

kommunövergripande utvecklingsinriktningen.  

Den strategiska delen ger därefter sju olika planeringsinriktningar som 

planeringen för den framtida mark och vattenanvändningen särskilt ska fokusera 

kring. De kan ses som fokusområden eller teman. I den senare delen ges 

planeringsriktlinjer för respektive tema. Dessa är mer detaljerade än de 

föregående stegen och redovisas tillsammans med markanvändningskartor.  

Hierarkin för planförslaget är således vision, mål, utvecklingsinriktning 

(strukturbild), planeringsinriktningar och planeringsriktlinjer.  

 

Bild 32 - Illustration av kvarteret Tingshagen färdigbyggt. 

 

Sammanfattning av stadsbyggnadsvisionen 

Kommunvisionen, Den hållbara, den nära och den aktiva kommunen, nås genom 

att hela kommunen eftersträvar målen, såväl invånare som företag och 

kommunens olika sektorer. För att denna ska kunna tolkas och hanteras inom 

översiktsplanering har den bearbetats till stadsbyggnadsvisionen. Vad kan 

översiktsplanen och samhällsplaneringen bidra med i arbetat med att uppnå den 

kommunövergripande visionen? 

Genom översiktsplanen och efterföljande arbete kan vi: 

• Planera för ett varierat utbud av funktioner, verksamheter och 

bostadstyper i kommunens olika orter, utefter respektive orts 

förutsättningar. 

• Säkerställa allmänna platser av hög kvalitet i kommunens olika delar och 

för olika typer av användningsområden.  

• Bevara tydliga kopplingar mellan stadsmiljö, natur och landsbygd. 

• Ha en beredskap för att främja nyetableringar samt utveckling av 

befintligt näringsliv. 

• Utveckla kvaliteten på offentliga rum och områden för vila, aktivitet och 

rekreation.  

• Arbeta för att reducera behov av motortrafik genom att utveckla 

möjligheterna för andra färdsätt inom och mellan olika orter. 

• Främja en levande landsbygd och inflyttning till orter utanför Eksjö tätort. 
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Stadsbyggnadsvisionen 

Den hållbara kommunen 

Den hållbara kommunen präglas av en effektiv markanvändning. Det är enkelt att 

ta sig mellan olika funktioner i stadsmiljön, då dessa finns samlade i aktiva och 

inbjudande stråk och placerade i byggnader som rymmer olika funktioner. Ofta 

finns butiker, handel och restauranger i bottenplan och bostäder i de övre 

våningarna. Detta är ett resultat av att kompletteringar av stadsmiljöerna varit 

högst prioriterat, och resulterat i ett dynamiskt och levande stadsområde.  

Stadsmiljön är av hög kvalitet, både till utbud och estetik. Arkitekturen är klassisk 

men modern. Nybyggnationer har sällan färre än fyra eller sex våningar i centrum 

och stadsområdet, till följd av att marken värderas högt. Områden mellan kvarter 

har utvecklats till offentliga rum. Stadsnära aktivitets- och grönområden är 

lättillgängliga och förbinds genom gröna korridorer till de större och friväxande 

naturområdena i utkanten av staden.  

Till följd av ett lägre bilberoende och en global omvärdering av motortrafikens 

roll, präglas kommunens orter av färre fordon. Resor mellan orter sker till största 

utsträckning med tåg, buss och cykel. Stadsbilden har förbättrats då skyltar, 

markeringar och anpassningar för trafikens framkomlighet inte längre behövs, 

och det är tydlig att fotgängare och cyklister är prioriterade. Samtidigt har tidigare 

parkeringsytor successivt kunnat omställas till byggrätter, mindre parker eller 

stadsrum. Fler av ytorna rymmer bostäder som angörs enklast med cykel. 

Parkeringsplatser som fanns på Stora torget, Nybrotorget och Hotellträdgården 

finns nu samlade utanför centrum. Effekter som god luftkvalitet, bättre 

vattenkvalitet, lägre bullernivåer och ökad trygghet i är direkt synliga.  

Social hållbarhet och gemenskap förenas med god bebyggd miljö. Kommunens 

orter utvecklas med hänsyn till värdefulla miljöer, både naturliga och anlagda, och 

präglas av varierade bostadsformer för livets olika perioder. Orterna omges av en 

levande landsbygd. Här finns värdefull biologisk mångfald, jordbruksmark och 

möjligheter till ett stillsamt boende. Sjöarna är många, och utgör ett system av 

naturresurser och ekosystemtjänster som värderas högt av kommunen. 

Den aktiva kommunen 

Det finns stora förutsättningar för friluftsliv, rekreation och idrott i hela 

kommunen inom anlagda områden och naturliga miljöer. Föreningars möjligheter 

att utvecklas, förutsättningarna för spontanidrotten och en aktiv fritid är högt 

prioriterat. Till följd av en minskad intensitet av skogsbruk har kommunen år 2040 

ett större utbud av fredade strövområden och miljöer för växt- och djurliv. Dessa 

områden vävs samman med stöd av Höglandsleden och skogsområden i östvästlig 

riktning, eller i nordsydlig riktning med stöd av sjöar, jordbruksmark och andra 

naturmiljöer. Hänsynen till natur och friluftsliv har inspirerat andra kommuner att 

ta efter Eksjö kommun, och andelen reservat i länet har ökat dramatiskt.  

I orter finns lokaler för olika verksamheter att tillgå, och kommunen arbetar även 

för ett aktivt näringsliv för att främja möjligheterna till utbud och arbetsliv inom 

kommunen. Samhällsbyggnadssektorn har en hög planeringsberedskap och tydlig 

markplanering för olika verksamhetstyper, för att kunna främja nyetableringar 

eller bemöta nya behov hos befintliga funktioner och verksamheter.  
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Den nära kommunen 

Mellan kommunens orter är det enkelt och tryggt att cykla och landskapet 

upplevs väl sammankopplat. Mellan orterna Bruzaholm, Hult och Eksjö pendlas 

det i hög utsträckning med cykel mellan bostadsområden, arbetsplatser och 

skolor. Därtill finns goda möjligheter för kollektivtrafik mellan kommunens större 

orter i östvästlig riktning. Turtätheten för kollektivtrafik är hög och det finns gott 

om pendlarparkeringar och laddplatser i strategiska lägen.  

Kommunens orter har kontinuerligt kompletterats med verksamhetslokaler eller 

bostäder, till tätare strukturer som bidragit till ett minskat behov av bil. Strategin 

har varit att arbeta inom orterna snarare än att låta utglesningen fortsätta. I Eksjö 

tätort är gång-, cykel- och kollektivtrafik i framtiden de helt dominerande 

trafikslagen. Detta har lett till att en stor del breda stadsgator har byggts om. 

Gågator, breda trottoarer och friliggande cykelbanor med god belysning och få 

avbrott binder samman stadsdelar och områden.  

Kommunen är fortsatt väl ansluten till kringliggande kommuner. Väg 40 är 

lättillgänglig från Eksjö, där även nya handels- och verksamhetsområden finns 

som attraherar kunder från hela länet. I området finns en mångfald av 

yrkeskategorier.  

Den digital utvecklingen av samhället har gett möjligheter till en vardag med färre 

trafikrörelser, men också andra arbetssätt. Ärenden eller handel kan många 

gånger ske från alternativa platser. Företag och verksamheter är inom vissa 

branscher inte längre beroende av att kompentens finns inom orten. En mängd 

kontor har anställda som arbetar i andra delar av regionen eller världen. Då 

avståndet till arbetsplatsen blivit mindre relevant har alla av kommunens orter 

fått en ökad inflyttning. I stadsmiljöer har vissa kontorsbyggnader omställts till 

bostäder eller kombinerats med andra funktioner.  

 

 

Mål för en hållbar fysisk utveckling  
För att stadsbyggnadsvisionen ska uppnås behöver Eksjö kommun till år 2040 ha: 

1. en kontinuerligt ökande befolkning, och ett tillskott på minst 60 nya 

bostäder per år, 

2. ett kontinuerligt inflöde av förfrågningar för varierade 

verksamhetsetableringar, 

3. och vara en livskraftig kommun med god miljö. 

 

Målen är medvetet formulerade som breda. De är satta utefter kommunens vilja, 

kapacitet och befolkningsprognoser. Inom översiktsplanering behövs den typ av 

mål som kan arbetas mot under lång tid, snarare än att blir färdiga och kunna 

bockas av inom kort tid. Mål hanteras även i efterkommande planeringssteg, som 

program och detaljplanering. 

I Eksjös kommunprogram sätts målet att invånarantalet i Eksjö kommun ska öka 

med minst 130 nya invånare per år till 2023. En kontinuerlig befolkningsökning 

och ett ökande behov av bostäder gör att översiktsplanen behöver peka ut 

byggbar mark för lång tid framöver, samt för olika typer av bostadsmiljöer. På 

samma sätt behöver strategiska platser för verksamhetsetableringar finnas. 

Därutöver finns ett ansvar i planeringen att säkerställa utvecklingsmöjligheter för 

befintliga etableringar och näringar, samt möjligheter för föreningar, invånare, 

företag och många fler att trivas i kommunen. 

  

418



© Lantmäteriet

 

Mot Huskvarna  
och Jönköping

Mot Lekeryd, Huskvarna 
och Jönköping

Mot Aneby  
och Tranås

Mot Rydsnäs och 
Österbymo

Mot Vetlanda

Mot Stensjön  
och Sävsjö

Mot Hultsfred och 
Oskarshamn

Mot Kvilsfors, Järn-
forsen och Målilla

Mot Vimmerby 
och Västervik

S1, C1

P1

P2

P3

P3

P3

    C2     C3

    C4
    C5

  V1

  V2

  V3

  V4

  V5

Sm2

Sm3
Sm4

Sm5

Sm6

Sm7

Sm1

Skurugata

Kakelugns-
mossen

Klinten

Lövhult

Ns1

128

32

32

134
959

132

40

40
40

913

918

895

897

919

895

894

911

40

129

40

Ns1

Nf1

Nf2

Nf3

Nf4

Nf5
Nf6

Nf8

Nf7

Ns1

Ns1

Ns3

Ns4

Ns3

Ns2

Stuverydsbäcken

Solgens övärld

Mycklaflon, 
Natura 2000

Silverån

Alversjö

Vetlanda

Nässjö

Hultsfred

Vimmerby

ÖsterbymoAneby

Skedhult och  
Norra Vixen

Kaffekullen

Södra Vixen

Eksjö

Bruzaholm
Hult

Ingarp

Långanäs

Hjältevad

Ingatorp

MariannelundSolgenån
Ns5

Ns4

S5

S2

S3

S3

S4

S4

Service ort: Bebyggelsenod -  
Utökad service 
Centralort: Bebyggelsenod -  
Utökad service   
Serviceort: Stärkt bebyggelsenod
Expansions- och utbyggnadsriktning

Utvecklingspunkt på landsbygden
Särskild utvecklingspunkt (LIS)

Regionala kärnor och noder

Områden för vindkraftdutbyggnad

BEBYGGELSEUTVECKLING NATUR OCH FRILUFTSLIV

KOMMUNIKATIONER

STRUKTURBILD 
UTVECKLINGSINRIKTNING FÖR EKSJÖ KOMMUN ÅR 2040

Viktigt samband: Natur och friluftsliv
Viktig funktion: Friluftsliv
Sammanhängande område för natur 
och friluftsliv

Förbindelse för kollektivtrafik
Förbindelse för cykeltrafik
Förbindelse för godstrafik
Förbindelse för övrig persontrafik

Aktiva stråk för vardagsresor 
Aktiva stråk mellan mindre orter

0   5                  10                             15 km

S

C

P

Sm

Ns

Nf

419



93 

 

Utvecklingsinriktning  

För att göra det praktiskt möjligt att eftersträva målen har planeringsinriktningar 

skapats. Dessa innebär sju olika teman som ska prioriteras i planeringen, som 

arbete inom natur, trafik eller verksamhetsutveckling. Dessa teman är desamma 

som synliggörs genom strukturbilden, som anger den övergripande 

utvecklingsinriktningen för Eksjö kommun. Genom strukturbilden anges 

kopplingar och samband mellan naturområden som bör eftersträvas, eller vart 

bostadsbebyggelse ska koncentreras.  

Ledorden för utvecklingen av hela kommunen är att identifiera, värdera, 

komplettera och förädla. De prioriterade inriktningarna går ut på att identifiera 

värden och möjligheter i olika orter, stadsdelar och områden och både utveckla 

och förvalta dessa. Syftet är att öka attraktiviteten, både för nya och befintliga 

invånare. Kvalitetshöjningar kan omfatta ett högre eller varierat utbud av parker, 

fritidsområden, offentliga rum eller fler typer av bostadsområden. Kommunens 

delar har olika förutsättningar i att bidra till den övergripande inriktningen.  

Strukturbild 

Strukturbilden anger den huvudsakliga utvecklingsbilden baserat på en orts 

potentialer. Vissa orter har höga potentialer att utvecklas som bostadsmiljöer, 

medan andra har bättre förutsättning för att utvecklas till att stödja näringsliv, ge 

arbetstillfällen och besvara behov av nyetableringar. Andra orter får en stor roll 

när det kommer till bevarandet av natur och utveckling av rekreationsområden. 

Den gemensamma karaktären innebär att arbeta inåt, inom orter med befintliga 

strukturer snarare än utbredning. Orter binds samman med grönstruktur, och 

olika typer av stråk för transporter. 

Strukturbilden redovisar översiktsplanens huvuddrag. Det är breda penseldrag 

och i vissa fall generaliserat. Det går att läsa mer om denna typ av planering på 

Boverkets hemsida: Utvecklingsinriktning - PBL kunskapsbanken - Boverket 

Landskapskaraktär 

Kommunen binds samman av ett landskap av olika miljöer. Nätverket av vattnet, 

skogen, jordbrukslandskapen, de byggda orterna och den öppna naturen är 

utgångspunkten för hur kommunen kan utformas, bevaras och användas. 

Landskapet ger en kommun unika förutsättningar, både restriktioner och 

möjligheter. Andelen värdefull natur, jordbruksmark och vatten dimensionerar 

möjligheten till byggande och möjligheterna att röra sig i och genom landskapet. 

Generellt behöver all exploatering ta stor hänsyn till landskapet.  

Landskapet rymmer inga så kallade stora opåverkade områden. I huvudsak på 

grund av närhet till vägar, skogsbruk, stora jordbrukslandskap och sjöar. Alltså en 

kombination av otillgänglighet och människors påverkan.  

I kartan nedan redovisas naturtyper och byggd miljö som utgör Eksjös landskap, 

hur landskapet hänger ihop, och hur en utveckling kan ske utan att viktiga 

kopplingar i det sammanhängande natursystemet bryts. 

 

Bild 33 - Utdrag ur strukturbilden. Mariannelund sammanfaller med  
öppet landskap i riktningar som är viktiga att bevara. 
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Friväxande skog och naturmiljöer 

Kommunens natur är kraftigt varierad men sammanhållen. Den utgörs av 

skogsterräng, mestadels odlad med barrträd, jordbruksmark eller ängar i 

närheten till sjöar. Vissa delar är kraftigt kuperad, av sammanhängande berg och 

terräng. Bland annat österut, norr om Ingatorp och Mariannelund.  

Särskilt värdefulla miljöer finns i kommunens norra delar. Naturreservaten och 

bergsformationerna Skurugata och Stuverydsbäcken är kanske kommunens mest 

besökta. Eksjö kommun ligger ungefär 100 meter lägre än Nässjö kommun. Den 

sluttande terrängen västerifrån utgörs till stor del av friväxande natur, som binder 

samman kommunerna. Skog och natur, med strövområden, stigar, fiskesjöar tar 

vid ca tre kilometer utanför centrumområdet i Eksjö. Landskapet ger orten ett rikt 

utbud av biologisk mångfald och rekreations- och fritidsområden. I orterna 

Bruzaholm, Hjältevad och Ingatorp sker övergången mellan byggd miljö och natur 

i princip inom orterna. Kopplingar mellan byggd och naturlig miljö är väldigt hög.  

Produktivt landskap 

Utöver de friväxande delarna är det areella och produktiva landskapet det i 

särklass största, och karaktäriserar till stor del kommunen. Den odlade skogen 

finns från väst till öst, ibland i sammanhängande arealer och ibland som öar. 

Generellt finns skogsområden koncentrerade i kommunens norra delar. I södra 

delen av ses tydligt hur jordbruksmarken koncentreras kring vattendrag, och 

binder samman sjöarna. Dessa är ofta historiskt påverkade av sjösänkningar, 

vilket ger ett sluttande landskap mot stränderna. 

Jordbruksmarken är numera ännu högre värderad, och klassificerad som ett 

nationellt intresse. Landskapet är därigenom högt bevarandevärt och ska 

hanteras restriktivt för annat än sitt syfte – odling och jordbruk. Landskapet som 

resurs beskrivs ovan, under avsnittet om areella näringar. 

 

Sjöar och vattendrag 

Det omfattande vattensystemet av Emån ger ett stort avtryck. Flödet kommer 

från norr och väst och fördelar sig inom kommunen i en mängd sjöar och 

vattendrag. Eksjöån genom tätorten är kanske det mest påtagliga vattendraget. 

Österut sammanfaller en mängd mindre vattendrag till Brusaån, som löper genom 

samtliga större orter. I Mariannelund utmynnar vattendraget i sjöarna Åsjön och 

Skruven, för att sedan via Silverån flöda vidare mot Hultsfred. Vattendragen 

omges ofta av värdefull och binder samman sjöar av riksintresse.  

Södra delarna av kommunen rymmer de större sjöarna Solgen, Mycklaflon och 

Bellen. Mycklaflon är tillsammans med Försjön, norr om Hult, riksintressen och 

skyddade Natura 2000-områden. Väster om Eksjö tätort ligger Norra och Södra 

Vixen. Även dessa sjöar är skyddade riksintressen.  

Alla sjöar binds samman på ett eller flera sätt. Stora vattendrag i kommunen är 

Solgenån och Brusaån. Vattnets roll i landskapet är livsavgörande som miljö och 

resurs, för både människor och djur. 

 

Bild 34 - Vy över Åsjön 
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Områden med särskilt höga värden 

Grönstruktur med naturvärden och sociala värden 

I kommunen finns ett antal större naturområden av särskilt höga värden. Ofta har 

dessa flera samverkande funktioner. Det kan vara friväxande naturområden med 

höga biologiska värden, genomskurna av stigar för rekreation eller anlagda 

elljusspår för idrott. Dessa är viktiga för hela kommunen och ska bevaras eller 

utvecklas. I fall där områdena inte är direkt överlappande finns länkar med gröna 

kilar, antingen naturliga partier eller anlagda, som bildar ett stort nätverk av 

rekreations- och naturvärden. Varje område är en viktig komponent i sambandet 

och bidrar till den stora variationen grönstruktur som karaktäriserar kommunen. 

Områden som är samlingspunkter för naturmiljö och friluftsliv finns i huvudsak 

runtom Eksjö tätort, och i både anlagd och naturlig form. Området väster om 

tätorten som binder samman Persö med Fällbo, Skedhult, Borgmästarängen och 

Norra Vixen är ett exempel på större sammanhängande område för natur och 

friluftsliv. Det finns fiskesjöar med båtiläggningsplatser, anlagda ridstigar, löpspår, 

mountainbikeleder och mycket mer. I ett närmare perspektiv finns givetvis fler 

områden med höga både sociala och biologiska värden. Det kan handla om 

idrottsplatser, områden nyttjas av föreningar och är socialt viktiga i ett lokalt 

perspektiv. Mindre och större områden bildar tillsammans en hållbar social miljö.  

 

Bild 35 - Mountainbikecykling i skogs- och rekreationsområde 

Platser, områden och stråk  
Särskilda platser av värde för natur och friluftsliv som redovisas i strukturbilden är 

primärt anlagda platser, men som är belägna i naturområden. Det är ofta en 

kombination av värden. Det kan också vara besöksmål som är viktiga för turism 

och upplevelser. Reservat, som Skurugata, är sådan viktig plats, och är särskilt 

viktiga att bevara eller utveckla då det finns så pass många syften och värden. 

Områden kan också vara särskilt viktiga i form som länk mellan naturområden. En 

handfull mindre områden kan tillsammans bilda en värdefull grönstruktur. 

Platser och områden 

• Lövhult i Nässjö är ett sammanhängande natur- och rekreationsområde. 

Området är en kommunöverskridande länk till Eksjö kommun via 

Höglandsleden genom nataturlandskap.  

• Nf1: Borgmästarängen och Skedhult är tillsammans med sjön Norra Vixen 

kommunens största sammanhängande naturområde för rekreation och 

friluftsliv. Området genomskärs av vandringsleder mellan ängsmark och 

skogsområden. Delområdena inom Skedhult är värdefulla var för sig, och 

bildar tillsammans en ovärderlig struktur för rekreation, djur- och växtliv. 

• Nf2: Persö binder samman Eksjö tätort med naturen västerut. Här finns 

sjöar för bad och fiske, anlagda ridstigar genom ett skogsområde runt 

Hyttens kvarn. Området är välbesökt och ovärderligt för rekreation och 

fritid. Särskilt höga sociala värden finns i delarna av Hyttens kvarn, Eksjö 

golfklubb västerut och Eksjöortens Ryttarförening i öster. Området 

rymmer även delar med höga biologiska värden.  

• Nf3: Brännemon ligger inom Försvarsmaktens område norr om Orrhaga. 

Platsen utgörs av en spårcentral och mängd olika stigar primärt för 

löpning och vandring. Brännemon är en viktig plats  för stadsnära 

rekreation och friluftsliv.  

• Nf4: Storegårdsområdet är anlagt för både ordnad idrott och 

spontanidrott. Här finns ytor för skateboard, basket, fotboll, träning och 

mycket mer i anslutning till idrottshallar. Österut finns ett kuperat 

naturområde med frisbeegolfbana, löp- och skidspår med elljus.  
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• Nf5: Skidstugeområdet är populärt och viktigt för stadsnära friluftsliv, 

föreningsliv och idrott. Området används året runt, som skidanläggning 

eller för löpning och orientering.  

• Nf6: I ett omfattande naturområde norr om Hult ligger naturreservaten 

Skurugata och Klinten. Klinten omfattar en mängd olika värdefulla 

biotoper och miljöer. Det finns bland annat en restaurerad våtmark med 

rikligt fågel- och växtliv. Lägergården i reservatets södra del stärker 

förutsättningarna för turism och friluftsliv som en viktig samlingsplats.  

Klinten sammanfaller med Kakelugnsmossens naturreservat söderut. Det 

sammanhängande naturområdet är av högsta biologiska värde, och som 

helhet ovärderligt för tätortsnära friluftsliv.  

• Nf7: Skurugata och Skuruhatt är ett av kommunens mest välbesökta 

naturområde. Reservatet har höga biologiska värden. Platsen attraherar 

många besökare årligen, och är viktig för turism och marknadsföring av 

kommunen. Området har i vissa delar anlagts för ökad tillgänglighet. 

• Nf8: Valbacken i norra delen av Ingatorp har en skidbacke med lift, 

utsiktsplats och anlagda stigar i kuperad terräng. Naturområdet 

genomskärs av Höglandsleden, som fortsätter österut genom ytterligare 

bergsmiljöer. Området är av stort värde för rekreation, idrott och 

föreningsliv, och används flitigt av närliggande skola och invånarna. 

Stråk 

• Ns1: Höglandsleden löper i östvästlig riktning genom höglands-

kommunerna, och fungerar som en länk genom att binda samman olika 

natur- och rekreationsområden, byar, orter och mycket annat. Stråket 

skapar samband mellan platser, och är viktigt för rekreation, fritid, turism, 

djur och växtliv, liksom länkningen av olika biotoper och miljöer. 

• Ns2: Stuverydsbäcken i Bruzaholm är ett vattendrag i anmärkningsvärd 

naturmiljö, som genom stråk länkar samman stora skogsområden från 

norr till söder. Området är av högsta värde för både natur och friluftsliv. 

 

 

Bild 36- Skurugata (Nf7) 
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Biologisk mångfald, klimat, djur och växtliv 

De större områdena är många gånger sammanlänkade genom vattendrag eller 

friväxande natur. Dessa samband finns överallt i landskapet i olika skalor och 

varianter och är ofta viktiga spridningskorridorer för djur och växtliv. Ett viktigt 

samband är Solgenån. Vattendragen knyter samman sjöarna och naturen runt 

Norra och Södra Vixen med större skogsområden och jordbrukslandskapet 

söderut i riktning mot orterna Höreda och Värne.  

Flera av områdena har på grund av höga naturvärden någon form av skydd. Flera 

sjöar är riksintressen och skyddade Natura 2000-områden. Inget naturområde har 

endast ett värde, utan alltid flera. Det är ofta flera samverkande biologiska 

värden, som sammanfaller med viktiga områden för rekreation. Genom att 

kartera dessa värden ges en heltäckande bild av naturlandskapets funktion. 

Kartan nedan visar skyddad natur, riksintressen, reservat, nyckelbiotoper eller 

värdefulla vattendrag tillsammans med socialt viktiga områden, rekreations- och 

motionsanläggningar eller naturområden med särskilda biologiska värden.  

För information om olika naturreservat, skötselplaner och material, se 

karttjänsten Skyddad natur hos Naturvårdsverket. 

Platser och områden 

• Ns1: Höglandsleden går mellan natur- och rekreationsområdet Lövhult i 

Nässjö, via Skedhult, via reservaten Skurugata, Klinten och 

Stuverydsbäcken och vidare mot Vimmerby. Leden knyter samman flera 

viktiga biotoper, naturmiljöer och mötesplatser. Den fungerar som en 

spridningskorridor och grön kil mellan flera kommuner. 

• Ns2: Stuverydsbäcken i Bruzaholm är ett vattendrag i anmärkningsvärd 

naturmiljö som länkar samman stora skogsområden. Området benämns 

Skrôle Hie, och är en cirka 800 meter lång ravin. I denna forsar bäcken 

mellan branta bergväggar och stora stenblock. Miljön närmast bäcken har 

hög luftfuktighet, vilket är en viktig livsmiljö för många arter. Här finns 

gott om gamla träd, rödlistade mossor, lavar och svampar. Vattendraget 

är till stor del opåverkat av människan och utgör ett samband av högsta 

värde för biologisk mångfald. 

 

• Ns3: Silverån tar vid norr om Mariannelund och länkar samman de norra 

naturområden med de södra skogarna och sjöarna kring Hultsfred. 

• Ns4: Området mellan Silverån och Stubbaberg väster om Mariannelund 

och Rumskulla i norr är ett stort och sammanhängande område med en 

mängd olika naturtyper. Berg, vattendrag, sjöar, jordbruksmark och ängar 

bilds samman. Hela trakten är av högt värde för biologisk mångfald, och 

tillgängliggörs för friluftsliv genom Höglandsleden. 

• Ns5: Vattendraget Solgenån binder samman naturmiljöer, 

jordbrukslandskap, skogar och sjöar i nordsydlig riktning. Bland annat 

Solgen, Ingarpasjön och Havraviksjön. Sjöarna har alla olika kvaliteter och 

ån bidrar till ett spännande och livskraftigt nätverk av vatten. 

• Ns5: Solgens övärld är samlingsplatsen för en mängd vattendrag. Sjön 

förbinds med stora sammanhängande jordbrukslandskap och sjöar. I 

mitten av sjön finns flera öar, som är bevuxna med skogar av lövträd. 

Samtliga områden är skyddade i syfte att bevara områdena orörda och 

ostörda, för att gynna fåglar och växter som är beroende av 

naturskogsliknande miljöer. 

 

 

       Bild 37 – Grönstruktur 
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Bebyggelseutveckling 

Genom strukturbilden anges den sammantagna utbyggnadsriktningen och vilka 

utvecklingspunkter dit bostäder och service ska prioriteras. I bebyggelsenoder 

och kring de aktiva stråken ska befintliga struktur stärkas och utvecklas. 

Översiktsplanen redovisar möjligheter till utveckling av bostäder och 

verksamheter i alla delar av kommunen, såväl inom orter som på landsbygden.  

I orter är bostäder i kombination med andra funktioner ofta önskvärt, medan 

landsbygdsutvecklingen berör friliggande bebyggelse. För landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen, LIS, ges särskilda riktlinjer. Här eftersträvas en utveckling som 

bidrar till att stärka befintliga bebyggelseområden, öka underlaget för skola, 

kollektivtrafik och annan service. Vissa områden bör utvecklas för att stärka 

befintliga funktioner och ta vara på infrastruktur, teknik och trafiksystem.  

Regionala kärnor 

Eksjö kommun omges av ett par regionala kärnor, orter utanför kommunen som 

har en dragkraft inom regionen. Dessa påverkar kommunen på olika sätt. Norrut 

finns Aneby kommun som bidrar med arbetskraft och arbetstillfällen. Väg 32 har 

en betydelsefull roll för effektiv trafik hit, liksom till Vetlanda. Sträckan trafikeras 

med buss, och är en viktig förutsättning för det regionala utbytet. Västerut finns 

Nässjö kommun som ger både arbetstillfällen och arbetskraft till Eksjö kommun. 

Orten har ett större utbud av handel och service än Eksjö, och utgör en knutpunkt 

för tågtrafik. Järnvägen mellan kommunerna står inför elektrifiering för att 

underlätta tågtrafik västerut. Väg 40 står inför ombyggnad till mötesfri väg för att 

underlätta resor. Söderut ligger Vetlanda kommun som liksom Aneby i ger ett 

ökat underlag för arbetstillfällen och arbetskraft.  

Mariannelund ligger i närhet till både Vimmerby och Hultsfred kommun. Det 

pendlas åt respektive riktningar för en mångfald av syften. Utbudet av handel och 

service är högre i Vimmerby eller Hultsfred än Mariannelund, och närmre beläget 

än Eksjö tätort. Från Hultsfred finns tågförbindelser söder- och österut. Eksjö 

kommun är sammantaget beroende av detta omgivande nätverk.  

Bebyggelsenoder för utökad service 

Centralorten 

Majoriteten av bostadsutvecklingen hänvisas till centralorten. Eksjö tätort har 

genom sitt koncentrerade utbud av sjukvård, service, handel och offentliga 

förvaltning en stor roll i kommunens funktion. Det huvudsakliga underlaget bör 

fortsättningsvis koncentreras till Eksjö. I första hand inom centrum- och 

stadsområdet. Därefter sker en expansion av orten öster- och söderut.  

Serviceorter 

Mariannelund 

En serviceort kännetecknas av att den försörjer en mindre del av kommunen med 

service och handel. Den kan vara betydelsefull för förmedling av service till 

landsbygden och av betydelse för en levande landsbygd.  

Centralorten anges tillsammans med Mariannelund (serviceort) som 

bebyggelsenoder för utökad service av olika slag. I Mariannelund finns ett visst 

utbud att vidareutveckla. Förutsättningar som etablerade verksamheter och hög 

marktillgång finns. Mariannelund ligger i kommunens östligaste del och därmed 

perifert till centralorten. Det finns dock goda kopplingar till andra större orter, 

som Hultsfred och Vimmerby. Genom goda kollektivtrafikförbindelser till andra 

noder kan orten succesivt få en starkare roll i det kommunala och regionala 

sammanhanget, med fler utökat utbud av service, handel och arbetstillfällen. 

Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp, Bellö och Höreda 

Flera av kommunens mindre orter fungerar som bebyggelsenoder. De har en 

stark gemenskap och rymmer vissa servicefunktioner. Ingen av orterna har 

samma utbud som centralorten, utan kan ses som ett nätverk av samhällen som 

stödjer varandra. Kommunen ser positivt på att samtliga bebyggelsenoder 

utvecklas för att ge underlag för befintlig och tillkommande service. I de centrala 

delarna av noderna lokaliseras bostäder medan verksamheter förläggs längre ut. 

Vissa av orterna har potential att utvecklas för ytterligare etableringar medan 

andra orter i första hand koncentreras till rollen som bostadsort. 
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Höreda har ett starkt underlag för ytterligare service och funktioner, och kan 

stärkas med bostäder, samt idrott, skola och småskalig handel.  

Bellö är i huvudsak bostadsort samt arbetsplats genom ett större företag. Orten 

kan stärkas med i huvudsak bostäder samt ökande möjligheter för att resa 

kollektivt till och från orten. Hjältevad är i likhet med Bellö en bostadsort samt 

nod för arbetstillfällen. Här finns sedan tidigare många detaljplanerade tomter.  

Bruzaholm kan utvecklas i sin befintliga form. Genom att förbättra gator, 

allmänna platser och miljöer generellt, tillsammans med trafikåtgärder på väg 40, 

kan orten öka i attraktivitet. Här finns en stor del obebyggda fastigheter och 

detaljplanerad mark. Ingatorp är i likhet med Bruzaholm en ort med i huvudsak 

bostäder, och skulle kunna stärkas genom att utveckla ortens befintliga kvaliteter. 

Ökade kollektivtrafikförbindelser, ökad attraktivitet och inflyttning är önskvärt.  

Landsbygdsutveckling 

Ungefär 40% av kommunens befolkning bor i någon av serviceorterna eller på 

landsbygden, medan resterande är bosatta i centralorten. Eksjö kommuner har 

sedan längre tillbaka haft en balanserad utveckling mellan landsbygd och ort.  

Viljan av att bo på landsbygden visar sig genom nybyggnation, inflyttning och 

försäljningsstatistik på senare år ha ökat. Detta mönster ses bland annat i den 

södra delen av kommunen, koncentrerat kring Ingarp, Höreda, Värne och Mellby. 

Men även österut mellan orterna. Utvecklingspunkterna är ofta knutna till aktiva 

transportstråk mot andra kommuner eller till sjöar. Landsbygden utgör en stor del 

av kommunens yta, och behöver utvecklas med hänsyn till utmaningar som 

markens värde, avstånd mellan orter och funktioner, och karaktären som helhet. 

Utvecklingspunkterna på landsbygden är därför både befintliga bostadsområden 

samt LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge).  

 

 

 

Det pågår ett flertal projekt för att bygga ut kommunalt VA, bredband och service 

till orter på landsbygden. Utvecklingen beskrivs mer detaljerat i avsnittet om LIS. 

Där ingår bland annat norra delarna av Hult och Movänta camping vid Försjön, 

Värne, Mellby och orter vid sjön Solgen, och Ingarp och Havravik vid 

Havravikssjön. Sammantaget finns möjligheter att omställa fritidshusområden till 

kvarter för permanentboende på sikt. Både med ökade byggrätter och fler 

fastigheter. Många av orterna föreslås utvecklas inom befintliga 

bebyggelsekluster och i fortsatt lantlig karaktär. 

 

 

Bild 38 - Cyklister på landsväg 
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Kommunikationer 

Här anges de övergripande strukturbildande kollektivtrafikstråken. De regionala 

bussförbindelserna har en särskilt viktig roll i Eksjö kommun då de angör såväl 

delar av tätorten, mindre orter och förbinder Eksjö med andra kommuner.  

Det största pendlingsstråket bedöms fortsätta vara mot arbetsmarknaden i 

Jönköping, Nässjö och Vetlanda kommun. Även stråken mot Aneby kommun och 

norrliggande orter längs väg 32 kan tänkas bli viktigare i takt med att centralorten 

utvecklas. Vid strategiska platser är det viktigt att arbeta för fler hållplatser i 

kombination med pendelparkeringar och cykelvägar. 

Den arbetspendling som pågår till Eksjö tätort bedöms vara fortsatt stark, bland 

annat på grund av arbetsplatsernas karaktär inom kommunal, regional eller statlig 

sektor (Försvarsmakten, Höglandssjukhuset med flera). Stort utvecklingsfokus bör 

ligga på att stärka möjligheterna att resa med tåg. 

Väg 32 respektive 40 är särskilt aktiva stråk, med tydliga förbindelser till en rad 

andra stora knutpunkter och orter. Vägnätet är av stor vikt för kollektivtrafik, och 

är för motortrafik de huvudsakliga länkarna genom regionen. Utöver det statliga 

vägnätet, finns ett finmaskigt nät av landsvägar som angör kommunens orter, 

samhällen, gårdar och besöksmål. Större delen är grusvägar som förvaltas av 

vägföreningar. Denna typ av vägar är av stor betydelse för kommunens 

sammanhållning samt för att tillgängliggöra landskapet och naturen. 

Ur detta perspektiv bör verksamheter prioriteras längs med de aktiva stråken. 

Bostäder bör koncentreras inom respektive ort, och kommer vara fortsatt 

beroende av vägarna. Det bör eftersträvas att kollektivtrafiken stärks för de 

längre resorna. För kortare resor inom eller mellan orter bör möjligheterna för 

cykeltrafik utökas. Det möjliggör ett hållbart system, där det exempelvis går att ta 

cykeln till pendlarparkering eller busshållplats, eller cykla direkt till målpunkten.  

 

Prioriterade cykelvägar  

I första hand bör cykeltrafik utvecklas till redan tydliga utvecklingspunkter och vid 

aktiva stråk. Exempelvis sträckan mellan Kvarnarp och Höreda och Värne på 

Torsjövägen, väg 894, eller längs med väg 40 på sträckan mellan Eksjö och Hult. 

• C1: Längs med väg 40 bygger Trafikverket en cykelväg i samband med att 

vägen byggs om till mötesfri väg. Cykelvägen tillgängliggör mindre orter 

och blir av vikt för rekreation.  

• C2: Kommunen har ambitionen att bygga cykelväg mellan Eksjö tätort och 

Ingarp via Långanäs. Stråket har potential att binda samman en rad 

mindre orter och ge alternativ till resa med buss eller bil.  

• C4: I samband med ett framtida kommunalt huvudmannaskap för delar 

av nuvarande väg 40, avser kommunen bygga cykelväg mellan Eksjö 

tätort och Hult. Stråket ger möjligheter till vardagsresor och pendling, och 

antas kunna stärka Hult som bostadsort. 

• C5: En kompletterande cykelväg kan sammankoppla orterna Bruzaholm 

och Hjältevad. Det finns sedan tidigare cykelväg mellan Hjältevad och 

Ingatorp, och projektet har därför potential att binda samman dessa tre 

orter. Rekreation, vardagsresor och viss arbetspendling kan väntas.  

Aktiva stråk för vardagsresor 

• S1: Mellan Eksjö och Nässjö byggs väg 40 om till mötesfri väg, för att bli 

mer trafiksäker och framkomlig. 

• S2, S5: Väg 32 ansluter till Aneby kommun i nordlig riktning och Vetlanda i 

söder. Vägen är av hög vikt för alla typer av resor och transporter. Särskilt 

viktig för arbetspendling mellan Eksjö och Vetlanda. Stråken kan 

kontinuerligt stärkas med ökad kollektivtrafik. 

• S3: Väg 40 binder samman orterna Eksjö, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, 

Ingatorp och Mariannelund. Stråket är av stor vikt för att binda samman 

kommunens orter, samt med andra kommuner. Möjligheterna till ökad 

kollektivtrafik bör kontinuerligt eftersträvas. 
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Förbindelse för persontrafik och godstransporter 

• P1: Järnvägen mellan Eksjö och Nässjö elektrifieras. Projektet ger 

effektivare fordonsnyttjande, minskade utsläpp från befintliga 

dieseldrivna tåg. Restiden förbättras och förutsättningar för attraktiva 

och hållbara person- och godstransporter skapas. 

• P2: Väg 40 byggs om med en förbifart strax söder om Eksjö, samt till 

mötesfri väg. I samband med projektet kan kommunen ta över 

huvudmannaskap för nuvarande väg genom staden, och bygga om denna 

till en stadsanapassad gata.  

• P3: Järnvägen mellan Eksjö och Mariannelund används i nuläget i låg 

utsträckning och endast för godstransport. Att möjliggöra persontrafik på 

sträckan skulle stärka kommunen i ett regionalt perspektiv, och göra det 

möjligt att effektivt resa mellan Nässjö i väster till Hultsfred och 

Oskarshamn i öster, via alla Eksjös större orter. Projektet är av särskild 

vikt för arbetspendling samt stärka möjligheterna att bo i kommunens 

östra orter i högre utsträckning. Det kan även antas minska stor mängd 

resor med personbil genom att konkurrera med väg 40. 

 

Sträckan ingår i det så kallade regionala östra stråket i den regionala 

transportplanen, som omfattar Jönköping – Nässjö – Eksjö/Vetlanda – 

mot Västervik och Oskarshamn. Den del av stråket som omfattas av den 

nationella planen är riksväg 40 mellan Jönköping och Västervik och 

järnvägarna Jönköpingsbanan delen Jönköping–Nässjö, Bockabanan 

Nässjö–Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda. Stråket fyller en viktig funktion för 

arbetspendling med flera trafikslag, och för att koppla samman länets 

arbetsmarknader, för fritidsresor och turism samt för transittrafik.  

 

Bild 39 - Tåg från Eksjö resecentrum mot Nässjö 

 

Vindkraft 

Områden för vindkraftsutbyggnad redovisas detaljerat nedan i förslagsdelen, men 

anges också i strukturbilden. Områdena är ofta stora, riskerar inverka på 

landskapsbilden och bedöms ingå i den sammantagna utvecklingsbilden för 

kommunen. Infrastrukturen har också en väsentlig roll i den kommunala 

energiförsörjningen och i arbetet att uppnå nationella och regionala mål. 

• V1: Område för vindkraftspark norr om Hult. 

• V2: Område för vindkraftspark norr om Bruzaholm. 

• V3: Område för vindkraftspark söder om Mariannelund.  

• V4: Område för vindkraftspark söder om Stora Fågelhult 

• V5: Område för vindkraftspark öster om Kråkshult. 
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Planeringsinriktningar 
I tidigare kapitel har kommunens förutsättningar beskrivits. Därefter angavs 

stadsbyggnadsvisionen och målbilden, och synliggjordes genom strukturbilden. 

Målen för en hållbar utveckling innebar att Eksjö kommun fram till år 2040 ska ha: 
• en kontinuerligt ökande befolkning, och ett tillskott på minst 60 nya 

bostäder per år, 

• ett kontinuerligt inflöde av förfrågningar för varierade 

verksamhetsetableringar, 

• och vara en livskraftig kommun, med god miljö att leva och verka inom. 

För att målen ska kunna uppnås behövs olika inriktningar att planera utefter.  

Vad behöver göras? Hur ska vi arbeta i en viss situation för att eftersträva målen? 

De sju planeringsinriktningarna  

Nedan anges sju olika planeringsinriktningar, teman att fokusera planering kring. 

Även om alla inriktningar hanteras inom samhällsplanering, så är vissa mer 

riktade till vissa sektorer, företag, eller roller än andra. Under respektive 

inriktning finns sedan planeringsriktlinjer. Om dessa följs inom vårt dagliga arbete 

kommer utvecklingen att gå mot att uppfylla målen.  

• Attraktiva livsmiljöer  

• Bostäder för framtiden 

• Flexibla kommunikationer 

• Ett starkt näringsliv 

• En attraktiv natur- och kulturmiljö 

• En minskad klimatpåverkan och långsiktig klimatanpassning  

• Effektiv, hållbar och restriktiv markanvändning 

 

 

Attraktiva livsmiljöer 

Den första planeringsinriktningen innebär att arbeta strategisk med att behålla, 

utveckla och skapa attraktiva livsmiljöer inom kommunen. Det är viktigt för att 

uppnå det första och tredje målet. Vad som bedöms vara attraktivt i vår livsmiljö 

kan variera. Allmänna faktorer att eftersträva är god tillgång till kollektivtrafik och 

ett rikt utbud av handel, service och kultur samt goda möjligheter till en 

stimulerande fritid och tillgång till välfungerande skola och omsorg. En rik natur, 

attraktiva bostäder och ett varierat utbud av arbetstillfällen är andra exempel.  

En närhet till naturen, kommunikationer och service bedöms vara särskilt viktigt 

för orternas funktion och attraktivitet. Naturreservat, fritidsanläggningar och 

vandringsleder har kommit att bli en statussymbol. Kommunen ska kontinuerligt 

arbeta för att skydda bostadsnära naturområden. 

• Kommunen ska ha planlagd mark redo för etableringar av företag, 

verksamheter och funktioner i olika delar av kommunen.  

• Natur-, fritids- och rekreationsområden som tydligt bidrar till kommunens 

attraktivitet ska bevaras för framtida generationer.  

• Närhet och kommunikationer mellan bostadskvarter och skola, 

arbetsplatser, naturområden och väsentliga funktioner i staden ska 

kontinuerligt stärkas. 

• Stadsmiljön ska kontinuerligt utvecklas med täthet och effektivitet, för att 

öka attraktiviteten och tillföra funktioner. 

• Landsbygdens karaktär ska så långt det är möjligt bevaras. 

De olika orterna har olika egenskaper som ger kommunen stora möjligheter att 

erbjuda varierade livsmiljöer. Respektive ort ska utvecklas utefter sina egna 

kvaliteter och potentialer, och därigenom bidra till en dynamisk helhet. I 

exempelvis Ingatorp finns stort utbud för fritid, sport och rekreation, medan 

Bruzaholm har ett högre utbud av kulturmiljöer och historia. Ingen av 

kommunens orter bör utvidgas markant ytterligare under planperioden utan 

utvecklas inom befintlig struktur.  
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Bostäder för framtiden 

Den andra planeringsinriktningen berör bostadsutvecklingen. Ett varierat utbud 

av bostäder är grundläggande för kommunens utveckling, och bärande för att nå 

det första målet. Det handlar både om variation i upplåtelseform, platser och 

byggnadstyper. Inriktningen bidrar även till det tredje målet. Vi har alla olika 

preferenser om vart det är attraktivt att bo. Visa föredrar tät stadsmiljö medan 

andra önskar bo i utkanten av en ort. Även typen av bostad varierar. Vissa trivs 

bäst i lägenhet eller radhus medan andra vill ha egen tomt och villa. 

• Kommunen ska ha planlagd mark redo för byggnation av minst 60 

bostäder årligen. Byggrätterna ska medge olika typer av byggnader och 

upplåtelseformer. 

• Bostadsbyggande ska ske inom befintliga kvarter eller områden i orterna. 

På landsbygden ska nybyggnationer hållas restriktivt, och koncentreras 

inom befintliga kluster eller kvarter. 

• Byggnationer ska prioriteras inom redan detaljplanerade områden. 

• Där det finns äldre detaljplaner med byggrätter som inte längre 

överensstämmer med dagens standard och efterfråga för nybyggnation, 

ska detaljplanerna där det är möjligt och lämpligt ändras. 

• Där det är möjligt och lämpligt ska fritidshusområden ges förutsättningar 

att övergå till områden för permanentboende. Området ska 

detaljplaneras för att ge fastigheter lika förutsättningar. 

• Kommunen ska arbeta för att öka exploateringsintresset med exempelvis 

markanvisningstävlingar, visualisering och marknadsföring av byggrätter. 

Nya bostäder behövs i alla orter, men då Eksjö tätort växer som centralort och har 

goda kommunikationer till övriga länet, är det hit bostadsutvecklingen ska 

koncentreras. I de mindre orterna finns tidigare detaljplanerade områden, med 

dåtidens tomtstorlek och byggrätt. Dagens standard är ofta högre, vilket gör att 

villor ibland inte kan beviljas bygglov i dessa lägen. Att anpassa detaljplanerna till 

nutid är lämpligt, och kan innebära att medge större fastigheter för gårdsliknande 

bostäder. Område för ett tiotal villor kan omställas för fyra-fem större fastigheter.   

Flexibla kommunikationer 

För att det tredje målet ska kunna uppnås behöver det finnas olika möjligheter för 

att resa eller kommunicera. Den tredje planeringsinriktningen fokuseras till 

vardagsresande inom och till kommunen. Inriktningen är viktig för att eftersträva 

det andra målet, då transporter och arbetspendling är bärande för verksamheters 

och samhällets funktion. Inriktningen består av tre delar, för resor till och igenom 

eller inom kommunen, och omfattar därmed regionala och lokala perspektiv. 

Kommunikationer har stor betydelse i kommunen, för pendling till arbete och 

studier, för näringslivet och att nå större städer. I Eksjö finns begränsningar i 

utbud och ett välfungerande trafiksystem till andra kommuner är viktigt för 

ortens försörjning. Trafiksystemet kopplar också samman Eksjös mindre och 

lokala kärnor av bebyggelse och verksamheter. För att behålla en levande och 

tillgänglig landsbygd behövs flexibla lösningar. Hit hör välfungerande och säkra 

cykelstråk, pendelparkeringar och noder för tåg- eller busstationer.  

Utöver fysiska kommunikationer är utbyggnad digitala kommunikationssätt 

viktigt. Arbetsmarknaden går mot ett lägre platsberoende, vilket kan gynna 

inflyttning och stärka möjligheterna att bo i mindre orter och på landsbygden. 
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Resa till och igenom kommunen 

• Möjligheterna för tågtrafik till kommunen ska kontinuerligt stärkas. 

• Möjligheter att cykla mellan samtliga av kommunens orter ska finnas. 

• Cykelstråk från Eksjö tätort till Nässjö och Vetlanda, samt mellan 

Mariannelund och Vimmerby ska eftersträvas.  

• Kommunen nås via statligt vägnät eller järnväg. Kommunens ska aktivt 

samarbeta med Trafikverket för att förbättra situationer där det finns 

utmaningar för resor till någon av kommunens orter. 

• Åtgärder på vägar som förbättrar säkerhet och framkomlighet för 

cykeltrafik ska prioriteras. Det kan innebära passager över vägar på 

strategiska platser, eller att vägen kompletteras med gång- och cykelväg. 

• Kommunen ska aktivt samarbeta med Jönköpings Länstrafik för att 

busshållplatserna ska bli fler och placerade med största möjliga 

upptagningsområde.  

Resa inom kommunen 

• Kommunens ska aktivt samarbeta med Trafikverket för att förbättra lägen 

där statligt vägnät innebär utmaningar för resor mellan orter. 

• Projekt som stärker möjligheterna att cykla mellan områden, stadsdelar 

eller orter ska alltid vara prioriterade. 

• Det ska finnas flera alternativ till att resa inom kommunen. Möjligheter 

till ett välfungerande kollektivtrafiknät är en förutsättning för att 

stadsområdet ska bli mindre trafikintensivt. 

• Kommunen ska arbeta för persontågtrafik från Eksjö till Mariannelund. 

• Trafiksystemet inom Eksjö stadsområde ska vara balanserat i prioritering 

mellan fotgängare, cyklister och bilister. Det ska upplevas vara enkelt och 

säkert att färdas till och inom stadsområdet oavsett färdmedel.  

 

 

 

Möjligheterna till att effektivt pendla till och från Eksjö ska sammanfattningsvis 

värnas och utvecklas. In- och utpendling är en viktig förutsättning för att kunna bo 

och arbeta eller ha fritid på olika platser. Stationsområdet i södra centrum fyller 

en viktig funktion som kollektivtrafikstation, med buss och tåg för regionala resor.  

Järnvägen trafikeras i nuläget av persontrafik åt Nässjö. Därifrån finns goda 

anslutningsmöjligheter för regionalt och nationellt resande. Österut trafikeras 

järnvägen i huvudsak av godståg. Persontrafiktåg även i denna riktning ska 

eftersträvas, för att möjliggöra främst arbetspendling mellan kommunens orter 

och österliggande kommuner som Vimmerby och Hultsfred.  

 

Bild 40 – Resecentrum 
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Ett starkt näringsliv 

Den fjärde inriktning förhåller sig till det andra och tredje målet, och utgör basen 

för arbetstillfällen, arbetspendling, transporter och kompetensutbyte från andra 

platser. En företagsetablering kan många gånger leda till andra etableringar. Ett 

varierat utbud av verksamheter ger förutsättningar för inflyttning och att behålla 

invånare. Utöver de stora etableringarna är företagsamheten som helhet viktig då 

den bidrar till kommunens utbud, besöksnäring, arbetstillfällen och attraktivitet. 

Besöksnäringen och de gröna näringarna är särskilt viktiga för att skapa en 

levande landsbygdsmiljö. För allt detta krävs en bra bostadsförsörjning, attraktiva 

tomter och lokaler för olika typer av verksamheter och goda kommunikationer.  

• Kommunen ska ha en god service, nära dialog och vara ett stöd för 

befintliga och nyetablerade verksamheter.  

• Det ska finnas en aktuell kartläggning av utvecklingsbehovet för befintliga 

verksamheter. Byggrätter kan i vissa fall vara fullt utnyttjade och det 

saknas expansionsmöjligheter på den befintliga platsen.  

• En kommunövergripande aktuell kartering av tillgänglig och 

detaljplanerad mark för verksamhetsetableringar ska finnas. Detta utgör 

underlaget för att kunna hänvisa intressenter till lämplig plats. 

• Samhällsbyggnadssektorn ska kartlägga nya möjliga verksamhetsområden 

i attraktiva och möjliga lägen, och proaktivt detaljplanera dessa med 

byggrätter för framtida förfrågningar, samt för att styra utvecklingen. 

• Befintliga eller nyetableringar av verksamheter som kan bedömas som 

störande, trafikintensiva, eller har en industriell produktion ska förläggas 

utanför stadsområdet. Inom stadsområdet är stadsmässig handel och 

service är bättre lämpad. 

 

En attraktiv natur- och kulturmiljö 

Att eftersträva en välmående och attraktiv natur-och kulturmiljö utgör en av 

grunderna för det första och tredje målet. Den femte inriktningen handlar om att 

identifiera och bevara kommunens attraktiva egenskaper. Naturen är en stor del 

av kommunens attraktivitet, som en plats för avkoppling eller rekreation och som 

livsmiljö för växter och djur. Biologisk mångfald är en hörnsten för att klara av 

klimatförändringarna, för att få hållbarhet i jord- och skogsbruk samt för friluftsliv 

och turism. Naturen är också en arena för många föreningar. I en framtid där 

natur och tystnad blir en bristvara kan orörd natur bli en av Eksjö kommuns 

långsiktiga och stora marknadsfördelar. Till detta ingår att bli mer restriktiv kring 

skogsbruk, identifiera värdefulla områden och reservera dessa för framtida 

generationer samt för att säkra den kommunala attraktiviteter.   

• Kommun ska identifiera naturområden som är socialt eller biologiskt 

viktiga och bevara dessa för framtida generationer. Att upprätta 

naturvårdsavtal, bilda reservat eller att undanta skogsbruk är exempel på 

naturbevarande åtgärder. Ett långsiktigt biologiskt värde för livsmiljö ska 

alltid prioriteras före ett kortsiktigt ekonomiskt.  

• De områden som är stora, sammanhängande och uppenbart värdefulla 

för rekreation, föreningsliv, motion, växt- och djurliv ska bevaras. 

• Kopplingar mellan orter och naturmiljöer (oexploaterade eller friväxande 

större), sjöar, rekreationsområden ska kontinuerligt stärkas och bevaras.  

Kulturmiljön är varierad och utbredd i kommunen. Den utgörs av objekt i 

landskapet, som spår av jordbrukskultur, torp och fornlämningar. Fler områden är 

skyddade, exempelvis bruksmiljöer i Bruzaholm, gårdsmiljöer på landsbygden 

eller gamla stan i Eksjö. De områden eller byggnader som saknar skydd, men som 

har ett tydligt värde för kulturmiljön är därför särskilt viktiga att beakta.  

• Byggnadsminnen, tidigare utpekade eller skyddade områden ska fortsatt 

skyddas och samspelas i utveckling och den långsiktiga planeringen. 

• Områden som saknar skydd, men som har tydliga värden, ska kartläggas 

och där det är lämpligt skyddas genom policy eller detaljplan. 

• Kulturmiljöer ska användas som ett redskap för att marknadsföra och 

synliggöra kommunen.  

• Särskild hänsyn ska tas när ny bebyggelse planeras i anslutning till 

värdefull kulturmiljö. 
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En minskad klimatpåverkan och långsiktig klimatanpassning  

Inriktningen förhåller sig till samtliga mål, men tydligast till det tredje. 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att minska 

klimatpåverkan behöver vi bland annat förändra vårt sätt att resa och ställa om 

till förnybar energi. Då klimatförändringarna redan är ett faktum behöver vi 

samtidigt arbeta för att anpassa oss till ett varmare klimat. Klimatanpassningen 

handlar om att stärka motståndskraften mot naturkatastrofer samt öka förmågan 

att anpassa sig till nya klimatförutsättningar, så som varmare temperaturer, fler 

och kraftigare regn och längre perioder av torka.  

• Kommunen ska ha en aktuell risk- och sårbarhetsanalys utifrån 

klimatrelaterade risker, och arbeta med förebyggande åtgärder. 

• Klimatrelaterade riskområden ska kartläggas och undvikas i planeringen. I 

fall där områden planeras ska riskreducerande åtgärder vidtas.  

• Planering, drift och byggnation ska präglas av smarta energi- och 

transportlösningar. Den fysiska planeringen kan bidra med till en struktur 

med kortare avstånd, därmed en mindre trafikintensiv kommun. 

• De områden som spelar en viktig roll för klimatet ska bevaras. Det kan 

handla om grönområden som förbinds med andra större friväxande 

områden, som tillsammans bildar ett hållbart infiltrationssystem för 

dagvatten eller minskar risk för värmebölja. 

 

Effektiv, hållbar och restriktiv markanvändning 

Den sjunde inriktningen berör vår syn på mark. Utanför orterna finns sjöar med 

strandskydd, jordbruksmark och natur med höga värden. Ytterligare expansion av 

orter på sådana värdefulla marker ska undvikas. På landsbygden innebär det att 

vara restriktiv med jordbruksmark, bevara karaktären och arbeta med 

kompletteringar i befintliga orter eller samlad bebyggelse.  

Inom orter kan bostadsområden eller områden för verksamheter och företag ofta 

förtätas, kompletteras eller rentav färdigställas före det att annan mark planeras. 

I Eksjös stadsområde finns ytor utan definition eller funktion, som med rätt 

projekt kan rymma en mängd verksamheter, arbetsplatser och bostäder. Här 

finns även all infrastruktur utbyggd. I kommunens orter finns det hundratals 

detaljplanerade och avstyckade bostadsfastigheter tillgängliga. Dessa områden 

måste bebyggas före det att nya tas i anspråk. Det handlar sammantaget om att 

identifiera dessa områden och marknadsföra. Att utveckla närområdena och öka 

attraktiviteten, men också att våga omvärdera marken. En plan på 70-talet 

korrelerar sällan med efterfrågan 50 år senare, utan detaljplanerna behöver göras 

om. Samhället runtomkring en äldre detaljplan kan ha förändrats så att den inte 

längre är relevant i det som en gång prövades.  

Stora utmaningar finns inom Eksjö tätort, som historisk varit generös med marken 

som tilldelats viss funktion. Bostadsområden och verksamheter har tillåtits breda 

ut sig kraftigt. Resultatet är synligt i from av långa avstånd mellan funktioner och 

låg exploateringsgrad i stora områden. Staden har därmed kontinuerligt 

utvecklats mot en utbredd och ineffektiv form. Det är dags att vända trenden. 

I ett centralt verksamhetsområde finns fyra byggnader på sammanlagt 3200 m2 

inom ett område som är nära 2,5 ha stort. Storleken på kvarteret motsvarar drygt 

åtta rutnätskvarter i södra centrum, inklusive Södra Storgatan. Det finns även ofta 

en enskild parkeringsyta till respektive funktion.  

• Identifiera obebyggda områden och utred alternativa, mer hållbara och 

effektiva markanvändningar. Det kan handla om rivningstomter som 

tagits till markparkering, eller buffertytor mellan olika kvarter och vägar 

som saknar funktion eller definition i nutid. 

• Tidigare detaljplanerade och ännu inte färdigställda områden ska 

inventeras och bedömas för revidering, för att överensstämma med 

dagens standard, efterfråga och utvecklingsinriktning. 
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Planeringsriktlinjer och markanvändning 
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Planförslag, markanvändning och planeringsriktlinjer 
Introduktion 

Planförslaget utgörs av markanvändningskarta och beskrivning, tillsammans med 

planeringsriktlinjer.  

Efter att målen har förankrats i planeringsinriktningar anges riktlinjer att planera 

utefter. Översiktsplanens mål förutsätter att planeringsriktlinjerna följs vid all 

form av utveckling av kommunen. På så sätt formar vi tillsammans den kommun 

som visionen eftersträvar.  

I mark- och vattenanvändningskartan redovisas grunddragen av den avsedda 

användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Då det är just 

grunddrag som redovisas är kategorierna breda. Användningen natur och 

friluftsliv kan till exempel vara ett motionsområde med motionsspår, grillplatser 

etcetera inom ett markområde, men även badplats eller ett vattenområde för 

fritidsfiske. Kategorierna är tagna ur Boverkets ÖP-modell och rubriksättningen 

har använts även vid planeringsriktlinjer. Kopplingen gör att det enkelt går att 

utläsa viss strategi till viss markanvändning. Exempelvis finns planeringsriktlinjer 

för kategorin transportinfrastruktur. Områden som avses för 

transportinfrastruktur finns även redovisat i markanvändningskartan.  

Först anges de riktlinjer som är generella och gäller över hela kommunen. 

Därefter finns ortsspecifika planeringsriktlinjer för de orter som har särskilda 

behov eller potentialer i utvecklingen. Eksjö och Mariannelund är sådana orter 

som har egna riktlinjer utöver de kommunövergripande, medan mindre orter 

eller landsbygd hanteras endast genom de kommunövergripande riktlinjerna. 

Dessa har ingen egen markanvändningskarta. Utvecklingen läses utefter 

strukturbilden och de breda penseldrag som angavs där. 

Eksjö tätort har delats in i olika zoner för att kunna koppla vissa riktlinjer till ett 

visst område av staden. Exempelvis hanteras centrumkärnan annorlunda än 

tätortens yttre delar, både gällande bostadsutveckling och trafikplanering.  

Kategorier för markanvändning i korthet 

Planförslaget anger mark- och vattenanvändningen och delas in i kategorier och 

underkategorier. För respektive kategori finns planeringsriktlinjerna. En 

detaljerad beskrivning av respektive kategori finns på Boverkets hemsida. De 

kategorier som inte använts i denna översiktsplan redovisas inte.  

Mark- och vattenanvändning - PBL kunskapsbanken - Boverket 

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Kategorin omfattar småorter, fritidshusområden eller bostadsområden som 

huvudsakligen består av bostadsbebyggelse, men där ett fåtal servicefunktioner 

kan förekomma. Sammanhängande bostadsbebyggelse finns i två 

underkategorier. 

Sammanhängande bostadsstruktur med viss utvecklingsmöjlighet 

Dessa områden är befintliga och påbörjade eller färdigställda i varierad 

utsträckning. Det kan handla om detaljplanerade områden med byggrätter kvar, 

eller villakvarter där det finns ett par tomter kvar. I vissa fall omfattas 

färdigställda kvarter, men där det kan finnas ytor möjliga för utvidgning av 

kvarteret, komplettering eller förtätning. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse – Utvecklingsområden 

Utvecklingsområden är helt nya områden, eller omvandlingsområden av större 

skala. Här finns generellt inga detaljplaner eller tidigare prövningar av marken och 

områdena kräver därför en större utredning av markens lämplighet och 

möjligheten för utbyggnad, som för infrastruktur, gator och teknisk försörjning. 

Mångfunktionell bebyggelse  

Kategorin innefattar en mångfald av funktioner som hör stadsmiljöer och 

samhällen till. Det finns ingen tydlig gräns mellan funktioner utan områdena är av 

klassisk blandstadskaraktär, där en byggnad kan rymma en eller flera olika 

servicefunktioner tillsammans med bostäder. I Eksjö tätort är vissa områden 

redan påbörjade, exempelvis genom tidigare detaljplanering eller pågående 

stadsbyggnadsprojekt. I andra fall är det helt nya utpekanden.  
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Användningen har ett tydligt fokus till utvecklingen av kvartersmark, även om 

allmänna platser som gator och torg ingår. Den vägledande principen är att 

funktionerna inte ska kräva riskavstånd eller motsvarande gentemot varandra. 

Funktionerna ska vara möjliga att kombinera i samma kvarter och ofta samma 

byggnad. Kategorin innehåller underkategorierna bostäder, handel, 

verksamheter, besöksanläggning, skola, tillfällig vistelse, vård, annat 

samhällsviktigt ändamål, skydd, område för skydd eller klimatanpassning och 

annan användning. 

Funktionsblandade områden 

Funktionsblandade områden har en balans mellan allmänna platser och 

kvartersmark. Utvecklingen sker i relation till varandra, men där den allmänna 

platser har en stor roll i områdets funktion. Detta jämfört med mångfunktionell 

bebyggelse, där kvartersmark har en större roll i utvecklingen. Användningen 

inrymmer parker, sportanläggningar, bostäder, föreningslokaler, viss verksamhet 

till stöd för den allmänna platsens funktion eller motsvarande.  

Verksamheter och industri 

Verksamheter och industri är områden som inte bör blandas med bostäder. Det 

innebär alltid externa lägen.Verksamheterna är angivna antingen som störande 

eller icke-störande. Störande områden kan innehålla verksamheter som 

är ytkrävande, genererar tung trafik, avger buller eller lukt, eller på andra sätt är 

omgivningspåverkande.  

Icke-störande verksamheter kan vara handelscentrum, sportarenor, 

företagsområden med skrymmande handel eller motsvarande verksamhet som 

inte stör eller medför risk. Behovet av ytor eller transporter kan dock kvarstå, och 

områden särskiljs därför från den typ av verksamhet som kan blandas med 

bostäder (mångfunktionell bebyggelse). 

Tekniska anläggningar 
Användningen anger områden som försörjer samhället med exempelvis energi, 

vatten och telekommunikation. Det är framför allt anläggningar som kräver stora 

ytor och där användningen behöver ha företräde framför andra användningar för 

att få ett fungerande system som pekas ut i översiktsplanen.  

Transportinfrastruktur 

Det övergripande transportsystemet som är viktigt för att åstadkomma en hållbar 

och ändamålsenlig bebyggelsestruktur redovisas i den här kategorin. Inom 

kategorin redovisas utbredningen för respektive transportsätt och trafiksystem. 

Parkering, resecentrum, gång- och cykelvägar och järnväg hör till underkategorier 

Landsbygd 

Kategorin omfattar markområden som är möjliga för flera användningar men där 

det inte alltid är nödvändigt att specificera.  

Areella näringar 

Områden inom kategorin har ett speciellt värde för näringen och ska ha företräde 

framför andra användningar. Det kan handla om områden som behöver vara av 

en viss storlek för att det ska vara rimligt att bedriva jordbruk. 

Grönområde och park 

Användningen avser grönområden som på grund av dess stora betydelse bör 

skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö. Det kan vara parker, naturmark i 

tätortsmiljö, rekreationsområden, lekplatser eller anlagda fritidsområden. 

Natur och friluftsliv  

Natur och friluftsliv innefattar större sammanhängande områden där värden för 

friluftsliv, natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster är 

prioriterade och förvaltas med hänsyn till friluftslivet. Områdena ska vara allmänt 

tillgängliga för det rörliga friluftslivet, och kan innehålla anläggningar.  
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Planeringsriktlinjer i korthet  

Nedan görs en sammanfattning av samtliga planeringsriktlinjer. Härefter 

redovisas de i sin helhet, först de kommunövergripande, därefter för de olika 

orter som också omfattas av egen markanvändningskarta.  

Sammanfattningsvis ska landsbygdens karaktär bevaras och stärkas genom att 

komplettera de befintliga ortsbildningarna och inte ta landskapet, skogs- eller 

jordbruksmarken i anspråk. Alla kommunens orter ska utvecklas inom sin 

befintliga struktur. Outnyttjade ytor eller befintliga byggrätter ska prioriteras före 

ny mark tas i anspråk. Verksamheter och industri ska placeras i ortens yttre del 

med god koppling till infrastruktur. Eksjös orter och landsbygd kopplas regionalt 

med kollektivtrafik och säkra stråk för cykel.  

• Bostadsbyggandet ska huvudsakligen ske i centralorten, och i övriga orter 

i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.  

• Bebyggelseutvecklingen i Eksjö tätort sker i första hand genom förtätning 

och utveckling av nya bostadsområden i anslutning till befintlig 

bebyggelse och infrastruktur.  

• Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid utveckling av Eksjö tätort. 

• Befintliga orter ska kompletteras inom den befintliga strukturen, och 

ytterligare utglesning ska undvikas. 

• Frigörande av industrimark som är attraktiv för stadsutveckling sker 

genom att verksamheter erbjuds nya lokaliseringar. 

• Ny industrimark koncentreras åt söder och läget för nya dragningarna av 

väg 40 samt väster om väg 40.  

• Befintliga verksamhetsområden ska i första hand kompletteras och 

effektiviseras före det att ny mark tas i anspråk. 

• Viktiga grönområden och stråk bevaras och utvecklas. 

• Gatunät i staden anpassas till en balans mellan olika färdsätt, där cykel är 

den dominerande reseformen för resor inom Eksjös stadsområde. 

• Orter kopplas samman med olika typer av färdsätt. 

 

 

 

 

Bild 41 - Illustration av hierarkin från vision till riktlinje 

Stadsbyggnadsvision

Utvecklingsinriktning Planeringsinriktningar

Planeringsriktlinjer

Markanvändning

Mål
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Planförslag Eksjö kommun år 2040 

Kommunövergripande planeringsriktlinjer 
Dessa riktlinjer gäller generellt över hela kommunen. De är i huvudsak tänkta att 

vara stöd i utvecklingsfrågor på kommunens landsbygd och områden utanför 

definierade orter. Dessa läses tillsammans med strukturbilden. Då dessa är 

kommunövergripande gäller de även inom orter som har ortsspecifika riktlinjer. 

De kommunövergripande riktlinjerna läses tillsammans med strukturbilden. 

Planeringsriktlinjer för sammanhängande bostadsbebyggelse 

Sammanhängande bebyggelse för bostäder ska  

• i första hand hänvisas till befintliga tomter och detaljplanerade områden. 

• i andra hand prioriteras inom befintliga bebyggelseområden. En 

utglesning ska så långt det är möjligt undvikas.  

• genom sin placering och form syfta stärka landsbygdens karaktär och 

funktion. Bland annat i form av LIS-områden.   

• utformas enligt kommunala riktlinjer och policys, skyddsformer eller med 

hänsyn till andra värden. 

• Där byggrätter i befintliga detaljplaner inte korrelerar med efterfrågan för 

bostadsbyggande, saknar flexibilitet, eller är inaktuella av andra skäl, ska 

detaljplanerna där det är möjligt revideras.  

Planeringsriktlinjer för verksamheter 

• Nyetableringar av verksamheter ska fokuseras till redan detaljplanerade 

områden. Att färdigställa och komplettera eller effektivisera befintliga 

verksamhetsområden ska alltid prioriteras. Ny mark för nyetableringar får 

endast tas i anspråk om den aktuella förfrågan inte passar in i befintliga 

byggrätter eller verksamhetsområden 

• Nyetableringar av störande verksamhet, som kräver att ny mark tas i 

anspråk, ska fokuseras till ortens externa lägen.  

• Befintliga verksamheter ska där det är lämpligt, säkerställas expansions- 

och utvecklingsmöjlighet. 

• Inom områden för icke-störande verksamheter, och verksamheter som 

kan blandas med bostadsmiljöer, ska en variation eftersträvas i orter, på 

landsbygden och i stadsmiljöer. 

• Tekniska anläggningar av större omfattning får endast placeras i lägen där 

de på lång sikt inte kan bedömas utgöra en störning eller risk. 

Planeringsriktlinjer för grönstruktur  

• De områden som är stora, sammanhängande och uppenbart värdefulla 

för rekreation, motion, växt- eller djurliv ska bevaras för framtida 

generationer. Att upprätta naturvårdsavtal, bilda reservat eller att 

undanta skogsbruk är exempel på naturbevarande åtgärder. 

• Befintliga park- och grönområden ska kontinuerligt utvecklas med fler 

syften och funktioner. Nya områden ska anläggas i takt med att områden 

expanderar. Exempelvis kan lekplatser behöva tillkomma där 

bostadsområden utökas eller bildas.    

• Kopplingen mellan stad, landsbygd och naturmiljöer (oexploaterade eller 

friväxande områden), sjöar och rekreationsområden ska kontinuerligt 

stärkas. Genom stråk kan områden bindas samman till ett grönt nätverk. 

• Områden av värden för rekreation, idrott, motion eller motsvarande får 

inte påverkas negativt av annan planering eller exploatering.  

• Punkterna ovan ska hanteras genom en kommunövergripande grönplan. 

Planeringsriktlinjer för transportinfrastruktur  
Transportinfrastruktur ska  

• kontinuerligt utvecklas för att stärka kopplingar mellan kommunens orter. 

Fler hållplatser och avgångar för busstrafik ska eftersträvas. Persontrafik 

på järnväg mellan Eksjö och Mariannelund ska eftersträvas.  

• kontinuerligt utvecklas till ett system för olika resealternativ mellan orter.  

• där det är möjligt kompletteras med säkerhetshöjande åtgärder för gång- 

och cykeltrafik.  
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Ortsspecifika planeringsriktlinjer 

Planeringsriktlinjer för Hult, Bruzaholm, Hjältevad och Ingatorp 

Utvecklingspotentialer 

Orterna har på flera sätt liknande förutsättningar för utveckling. De angörs av en 

större väg som fördelar sig till olika kvartersgator och stora sammanhängande 

bostadskvarter, där villabebyggelsen dominerar. Kyrka, skola och någon 

verksamhets- eller butikslokal markerar ett centrumområde medan utkanterna 

präglas av industrier. Kopplingen till natur och landsbygd är ofta mycket god och 

ofta kombinerade med anläggningar till stöd för friluftslivet.  

Avstånden mellan orterna är korta, vilket ger förutsättningar för att resa med 

annat än bil. Det är exempelvis 4,5 km mellan Bruzaholm och Hjältevad. För att 

främja hållbart resande såväl mellan orter som inom dem, ska kommunen aktivt 

arbeta för en utbyggnad av gång- och cykelvägnät. I flera fall krävs samarbete 

med Trafikverket då sträckor ofta ligger inom deras vägområden. Generellt finns 

utvecklingsmöjligheter för nya verksamheter i befintliga detaljplaner. Dessa är 

oftast koncentrerade till järnvägen eller väg 40. 

Sett till bostäder finns det detaljplanerad mark i vissa orter. Ett färdigställande av 

dessa områden ska prioriteras. Hit är ofta gatunät, vatten- och avlopp och annan 

teknisk infrastruktur utbyggt, och marken är redan ianspråktagen för ändamålet. I 

Bruzaholm finns ett trettiotal obebyggda bostadstomter. Förhoppningar finns att 

orten kan öka i attraktivitet genom på väg 40 som ökar trafiksäkerhet och minskar 

bullerspridning. I Hjältevad finns över fyrtio bostadstomter detaljplanerade söder 

om sjön Hjälten, och i Ingatorp finns ungefär femtio tomter tillgängliga. Gällande 

detaljplaner bör omprövas för andra byggrätter då de inte motsvarar med 

standard och efterfråga.   

 

 

 

Planeringsriktlinjer för verksamheter och handel  

Verksamheter och handel ska 

• ges utvecklingsmöjligheter i sina befintliga lägen där det behövs, 

motiveras och är möjligt, genom ny detaljplan.   

• vid nyetableringar prioriteras tidigare detaljplanerade områden. 

Planeringsriktlinjer för transportinfrastrukturen 

Transportinfrastrukturen ska  

• utformas för att främja gång- och cykeltrafik mellan ortens olika 

funktioner och områden, samt mellan olika orter. 

• Kontinuerligt utvecklas för att ge stöd åt pendling till och från orterna. 

Det är särskilt viktigt för att säkerställa välmående verksamheter och 

möjligheterna att bo och leva i orterna. 

Planeringsriktlinjer för sammanhängande bostadsbebyggelse  

Sammanhängande bebyggelse ska 

• i första hand prioriteras till tidigare detaljplanerade områden. 

• i andra hand prioriteras till befintliga kvarters- och bybildningar. 

• Där tidigare detaljplaner inte längre korrelerar med efterfrågan för 

bostadsbyggande ska detaljplanerna där det är möjligt revideras. 

Detaljplaner med högre flexibilitet, större fastigheter och generösa 

byggrätter bör eftersträvas. 

Planeringsriktlinjer för grönstruktur  

• Kopplingar och samband mellan ort och naturområden får inte försämras. 

• Områden för idrott och rekreation, möten och aktiviteter ska i närhet till 

bostadsområden kontinuerligt utvecklas. 

• Områden och byggnader av vikt för föreningsliv ska beaktas. 
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Markanvändning för Hults norra och södra delar 
Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan för Hult. 

Planeringsriktlinjerna på sidan 115, tillsammans med de kommunövergripande 

planeringsriktlinjerna på sidan 114 gäller för orten. 

Mångfunktionell bebyggelse 

MB1 – Hult södra centrum 

Ett mindre verksamhetsområde i centrala delarna omges av rekreationsområde, 

villabebyggelse och utvecklingsområde för bostäder. Området anges för 

mångfunktionell bebyggelse. Det möjliggör utveckling av befintlig verksamhet 

liksom omställning till mindre störande markanvändning. 

• r3 – Stråket längs med Smedhemsån är ett aktsamhetsområde för 

skredrisk. Slänterna mot ån är skarpa i kombination med finkornig jordart. 

Bostäder 

Sammanhängande bostadsstruktur med viss utvecklingsmöjlighet 

BF1 – Sandåkra 

Längs med vägen söder om campingen ligger samlad bebyggelse där det kan 

finnas utrymme för komplettering. En lågintensiv utveckling längs vägen avses. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden  

SB1 (LIS) – Ägersgöl, södra stranden 

Vid södra stranden av Ägersgöl finns bebyggelse. Området är angett som LIS-

område (se kapitel om landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för utveckling 

med bostäder. Området ligger till ca 75% inom jordbruksmark.  

• NB3, NB4 - Områden söder om Ägersgöl samt strax norrut är tidigare 

karterat för biotopvärden (Skogsstyrelsen). 

SB2 (LIS) – Movänta norra, Försjön 

Den norra delen är bebyggd. Resten rymmer spridd bebyggelse, eller obebyggda 

partier som avses för utveckling av bostäder (se kapitel om landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen). Södra delen omfattas av vattenskyddsområdet för Försjön.  

• NK1, r1 – I områdets södra del finns ett lågpunktsområde med 

översvämningsrisk. Området bör undantas bebyggelse och arbetas in i 

miljö som uppsamlingsyta eller motsvarande med hänsyn till risken. 

SB3 (LIS) – Movänta södra, Försjön 

Den nordligaste delen av området är sedan tidigare detaljplanerat för bostäder. 

Området är till stor del bebyggt men här finns byggrätter och tomter kvar. Södra 

och mellersta delarna är också till stora delar bebyggda längs med stranden. 

Området är angett som LIS-område (se kapitel om landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen) för utveckling med bostäder. Den norra delen av området ligger 

inom vattenskyddsområdet för Försjön. Utvecklingsområdet sträcker sig vidare 

söderut och avslutas i nivå med Movänta camping (FB2). 

SB4 – Sandåkra södra, Tomtängsvägen 

Öster om befintligt villakvarter föreslås en förlängning av friliggande bostäder. 

Området gränsar till naturmark i norr och jordbruksmark i öst.  

SB5 – Johannes väg 

Villakvarteret kring Johannesväg föreslås utvecklas norrut i motsvarande struktur, 

med villakvarter i rektangulär form i ett naturnära läge.  

SB6 (LIS) – Kvarndammen, Hult centrum 

I ortens centrala och östra delar anges ett LIS-område (se kapitel om 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för utveckling med bostäder. De södra 

delarna är sedan tidigare bebyggda. De norra och mellersta delarna ligger i sin 

helhet inom jordbruksmark i riktning mot järnvägen.  

SB7 – Smedhemsvägen södra 

Ett utvecklingsområde för bostäder anges som en förlängning från 

Smedhemsvägen och befintligt villakvarter. Området sträcker sig söderut mot väg 

40 och avgränsas med grönområde som bör anordnas för skydd mot buller. 

SB8 – Albert Engströms väg  

Ett utvecklingsområde för bostäder anges som en förlängning från Albert 

Engströms väg i riktning mot fotbollsplanen och centrum.  
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SB9 – Hult södra 

Ett utvecklingsområde för bostäder anges som en förlängning från befintlig 

villabebyggelse. Området bör utredas för gles och spridd bebyggelse av 

gårdskaraktär. Området gränsar till jordbruksmark i söder. Närheten till väg 40 i 

norr med anledning av risk och buller behöver beaktas. 

Funktionsblandade områden 

FB1 (LIS) – Klintens lägergård 

Området för Klintens lägergård, inom Klintens naturreservat, är angett som LIS-

område (se kapitel om landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för utveckling 

med verksamheter. Området utreds i nutid angående ägarskap och användning, 

och har tidigare fastighetsbildats.  

• MF1, MR1, MN1 - Området är en samlingsplats för naturupplevelser, och 

av hög vikt för rekreation, friluftsliv och föreningsliv. 

• NB1, NB2 - Områden söder och norr om utvecklingsområdet är tidigare 

karterat för biotopvärden (Skogsstyrelsen). Reservatet är dock generellt 

av höga värden. 

FB2 (LIS) – Movänta camping  

Movänta camping vid Försjöns södra strand är sedan tidigare detaljplanerat och 

bebyggt. Området är angett som LIS-område för utveckling med verksamheter. 

 

Bild 42 - Klintens lägergård i norra Hult 

Samhällsfunktion, skola, vård och omsorg 

SF1 – Södra centrum  

Området rymmer skola och kyrka. Söder om Kyrbyvägen tar jordbruksmark vid. 

Vid utvecklingsbehov av skolan kan delar av området utredas för utveckling.  

• NB7, NB8 - Områden västerut är tidigare karterat för biotopvärden 

(Skogsstyrelsen). 

• r – i Hults centrala delar finns sedan tidigare ett flertal angivna 

riskområdet för potentiellt förorenad mark.  

• NK2, r2 – En större yta med översvämningsrisk finns väster om 

Kvarndammen. Området behöver utredas för riskreducerande åtgärder. 

• MR2 – En fotbollsplan i centrums västra delar anges som viktig social 

plats, för möten och rekreation. Stråk och koppling från centrumområdet 

behöver säkerställas. 

• MR3 – Torgytan i ortens mittpunkt bör utvecklas. I ett program och 

gestaltningsstudie ska ytan utredas för utveckling samt hur den kopplas 

genom stråk och förbindelser till övriga socialt viktiga platser.  

• MR4 – Vid befintliga villakvarter samt utvecklingsområdena SB8 och MB1 

finns en fotbollsplan. Denna bör fortsatt förvaltas och säkerställas.  

 

Transportinfrastruktur 

Trafikanläggningar och stråk 

T1 – Samlingsplats väg 40 

Gång- och cykelväg mellan södra och norra delarna av orten sammanfaller med 

ett nytt stråk västerifrån (T2). Platsen är särskilt viktig att beakta och kontinuerligt 

utveckla för ökad säkerhet och effektivitet. Stråket förbinder skolan med 

bostadsbebyggelsen i ett högt trafikerat läge. Området kan på sikt utvecklas med 

pendelparkeringar och liknande i takt med att T2 färdigställs.  

T2 – Gång- och cykelväg Hult- Eksjö  

Utbyggnaden av en gång- och cykelväg mot Eksjö tätort är högst prioriterad.  
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Markanvändning för Bruzaholm 
Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan för Bruzaholm. 

Planeringsriktlinjerna på sidan 115, tillsammans med de kommunövergripande 

planeringsriktlinjerna på sidan 114 gäller för orten. 

Bostäder 

Sammanhängande bostadsstruktur med viss utvecklingsmöjlighet 

BF1 – Bruzaholm östra 

Villabebyggelsen längs med Lundbergsvägen är sedan tidigare detaljplanerad. Här 

finns byggrätter kvar och möjlighet till viss utveckling. Områdets koppling till 

naturen behöver säkerställas även för de fastigheter som ligger längst söderut. 

Områdets utveckling behöver anpassas till vägområdet för väg 40 (se T2 nedan). 

• NB1, r2 - Områden norrut är tidigare karterat för biotopvärden. Norr om 

Lundbergsgatan är bergsterrängen brant, och angiven för rasrisk. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden  

SB1 – Bruzaholm norra, Vävaregården 

Väster om ån och dammen finns början till bostadsområde av villakvarter. 

Området är detaljplanerat med utbyggnaden har stannat av.  

• Utv. 1 – Utvecklingen av området innebär att revidera detaljplanen och 

göra om indelningen av fastigheter till en mer lämpad bostadsform. Så 

kallade kombinationsfastigheter, där större hus av gårdskaraktär kan 

byggas på större fastigheter och kombineras med viss djurhållning är en 

inriktning som behöver utredas. I genomsnitt kan fem av nuvarande 

fastigheter då sammanslås till en fastighet på ca 4000 m2. 

 

• MF2, MR3 – Området vid dammen, vattenfallet och kopplingen till 

bruksdammen söderut är sammantaget av högsta värde för rekreation. 

Strukturen är en viktig del av ortens identitet och kulturhistoria. Området 

bör kopplas tydligare till orten söderut.  

Mångfunktionell bebyggelse 

MB1 – Bruzaholm västra 

Entrén till Bruzaholm västerifrån utgörs av nedlagd industribebyggelse. Området 

anges för möjligheten till omvandling, av verksamhet kombinerat med bostäder.  

Funktionsblandade områden 

FB1 – Bruzaholm centrum 

De centrala delarna utgörs av den äldre bruksmiljön och riksintresset för 

kulturmiljövården. Området har många väl bevarade byggnader och miljöer och 

är tillsammans med Bruzaholm Bruksmuseum en målpunkt av högsta värde. 

Samtidigt finns aktiva verksamheter och industri i området, som är detaljplanerat 

för denna kombination syften. Det är av högsta vikt att verksamheterna ges 

utvecklingsmöjlighet, samt att bruksmiljön bevaras. Det välfungerande samspelet 

mellan verksamheter och tillgängliga platser bedöms vara en nyckel för att 

området kan bevaras och utvecklas med tiden.  

• MF1, MR2 - Området är en samlingsplats för naturupplevelser, och av hög 

vikt för rekreation, friluftsliv och föreningsliv. 

• NB1, NB2 - Områden söder och norr om utvecklingsområdet är tidigare 

karterat för biotopvärden. Reservatet är dock generellt av höga värden. 

 

 

Bild 43 - Del av bruksmiljön i Bruzaholm 
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Transportinfrastruktur 

Trafikanläggningar och stråk 

T1 – Stationsområdet 

Järnvägsstationen och närområdet ska beaktas vid all planering för att inte 

inverka på dess funktion på lång sikt. Det är önskvärt att järnvägssträckan i 

framtiden trafikeras av tåg för persontrafik. Vid stationsområdet och dess 

koppling till bruksområdet finns också kulturhistoriska värden att beakta. Ett stråk 

bör sträcka sig hit via Kristallen-området. 

T2 – Eksjö vägen (väg 40) 

Vägområdet behöver anpassas med hänsyn till miljön den löper genom. Risker 

och störningar som vägen medför är för närvarande inte på acceptabel nivå. 

Trafikverket är huvudman men kommunen behöver agera och bidra för att göra 

förutsättningarna bättre i Bruzaholm. Både för befintliga bostäder och sett till 

möjligheterna att utveckla orten. Vägens utformning, bredd och design i 

kombination med fler passager, ökad belysning och möjlighet att röra sig i dess 

närhet behöver anpassas. 

• r1 – Vägområdet medför påtagliga risker. Trafiksäkerheten för människor 

och möjligheten att röra sig längs med och över vägen behöver utökas. 

Det förekommer stora mängder tung trafik som genererar buller.  

T3 – Gång- och cykelväg Bruzaholm - Hjältevad 

En utbyggnad av gång- och cykelvägen österut mot Hjältevad ska utredas. I 

nuläget går det att cykla på trottoarer, lokalgator och i vägområdet för väg 40. 

Gång- och cykelväg finns därefter byggt i Hjältevad med koppling till Ingatorp.   

 

 

 

Verksamheter och industri 

V1 – Industriområdet 

Ett bebyggt och tidigare detaljplanerat verksamhetsområde anges.  

Natur och rekreation  

PR1 – Idrottsplats  

Naturområdet söder om orten är av hög vikt för möjligheter till spontanidrott och 

friluftsliv. Området bör kontinuerligt utvecklas och utökas för fler funktioner. 

NB2 – Stuverydsbäcken 

Området för bäckravinen med närområde är av högsta biologiska värden, samt 

viktigt för friluftsliv, turism, ortsnära rekreation och naturupplevelser.  

 

 

Bild 44 - Kristallen inom bruksområdet i Bruzaholm 
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Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
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Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
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Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
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Landsbygd
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Markanvändning för Hjältevad 
Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan för Hjältevad. 

Planeringsriktlinjerna på sidan 115, tillsammans med de kommunövergripande 

planeringsriktlinjerna på sidan 114 gäller för orten. 

 

Bild 45 - Vy över sjön Hjälten 

Bostäder 

Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden  

SB1 – Hjältevad västra, Knutshult 

Utvecklingsområdet är detaljplanerat och har delats in i fastigheter för 

enbostadshus på mindre tomter. Utbyggnad har inletts vid Granvägen och 

därefter stannat av. Det finns drygt fyrtio bostadstomter tillgängliga i området.  

• Utv. 1 – Utvecklingen innebär att revidera detaljplanen och göra om 

indelningen av fastigheter till en mer lämpad bostadsform som korrelerar 

med efterfrågan. Så kallade kombinationsfastigheter, där hus av 

gårdskaraktär kan byggas på större fastigheter behöver utredas.  

• NB1, NB2 – Där skogslandskapet tar vid finns sedan tidigare karterade 

höga biologiska värden. 

SB2 – Nylund 

En förlängning av villakvarteret söder om Nygårdsvägen föreslås.  

Mångfunktionell bebyggelse 

MB1 (LIS) – Hjältens norra strand 

Den norra delen av stranden är till viss del bebyggd. Tillgängligheten österifrån till 

strandområdet är god, medan stråk västerifrån behöver stärkas. Området är 

angett som LIS-område (se kapitel om landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 

för utveckling med en kombination bostäder och verksamheter. 

• MF2, MR3, MN1 – Bad- och båtplatsen vid sjöns norra strand är en viktig 

samlings- och mötesplats för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. 

Området ska kontinuerligt underhållas och utvecklas. 

MB2 (LIS) – Hjältens södra strand 

Delar av stranden är sedan tidigare detaljplanerad och bebyggd. En utveckling 

föreslås västerut. Området anges som LIS-område (se kapitel om 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för utveckling med en kombination 

bostäder och verksamheter. 

• MF1, MR2 – Sjöparken är en viktig samlings- och mötesplats för 

föreningsliv, aktiviteter och rekreation. Området ska kontinuerligt 

utvecklas. Områdets koppling till ortens centrala delar ska stärkas.  

Samhällsfunktion, skola, vård och omsorg 

SF1 –Sporthall och skola 

Nuvarande område anges med viss utvecklingsmöjlighet. Ett stråk mellan 

Storgatan, Ängholmsvägen och idrottsplatsen, via skolan behöver säkerställas.  

SF2 – Idrottsplats 

Idrottsplatsen i ortens södra delar anges med utvecklingsmöjlighet. Området bör 

kontinuerligt utvecklas som fritidsområde och idrottsplats med nya funktioner. 

• MR1 - Området är en samlingsplats för idrott, friluftsliv och föreningsliv. 
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Transportinfrastruktur 

Trafikanläggningar och stråk 

T1 – Samlingsplats Storgatan 

Området ska utvecklas till en samlingsplats för samåkning och kollektivtrafik. 

Busshållplats med väderskydd och säkra uppställningsplatser för pendelparkering, 

med koppling till ortens företag och bostäder ska utvecklas. Platsen förbinds med 

stråk norrut och söderut genom orten.  

T2 – Stationsområdet 

Järnvägsstationen och närområdet ska beaktas vid all planering för att inte 

inverka på dess funktion på lång sikt. Det är önskvärt att järnvägssträckan i 

framtiden trafikeras av tåg för persontrafik.  

T3 – Gång- och cykelväg Ingatorp - Hjältevad 

Gång- och cykelvägen österifrån ska kontinuerligt underhållas och förbättras. 

Delar av sträckan är asfalterad medan andra är av naturmaterial. För att 

säkerställa tillgänglighet och säkerhet för alla cykeltyper behöver ytorna beläggas 

och vara väl upplysta. 

T4 – Storgatan/väg 40 

Korsningen kan utvecklas som samlingsplats för trafik. Gång- och cykelväg 

förbinds här, och kan på sikt utökas över vägen som gångstråk mot naturområdet 

norrut. Vid korsningen finns också möjlighet att utveckla pendelparkering. 

T5 – Gång- och cykelväg Hjältevad - Bruzaholm 

En fortsättning av gång- och cykelvägen västerut mot Bruzaholm behöver utredas. 

Stråket går nu österifrån, från Ingatorp till Hjältevad och vidare söderut i orten.  

 

 

Verksamheter och industri 

V1 – Hjältevad västra 

Området närmst vägen anges för verksamhet av icke-störande karaktär. Butiker, 

kontor och motsvarande avses. 

V2 – Hjältevad centrum 

Det befintliga industriområdet i öster anges med viss utvecklingsmöjlighet. 

Området är sedan tidigare detaljplanerat. 

• NK1, r1 – Ett större våtmarksområde och samlingsplats för vatten finns 

norr om området. Området bör utnyttjas för att hantera stora 

vattenmängder från ån. Naturområdet utgör samtidigt en viktig biotop. 

• NK3 – Ett grönområde för skydd mot buller samt för uppsamling av 

dagvatten i området mellan bostadskvarter och industrin behöver 

utvecklas. Området kan inrymma gångväg med koppling till gång- och 

cykelvägen norrifrån (T3) 

V3 – Hjältevad södra 

Övergången från V2 söderut föreslå till verksamhetsområde av icke-störande 

karaktär. Avsikten är att inte utveckla ytterligare störande verksamhet i centrala 

lägen och invid bostadsmiljöer.  

V4 – Hjältevad östra 

Österut längs med järnväg och väg 40 föreslås en fortsatt utveckling av 

skrymmande eller störande industri. 

• NK2, r2 – Ett större våtmarksområde och samlingsplats för vatten finns 

norr om området. Området bör säkras och utnyttjas för att hantera störa 

vattenmängder från ån. Naturområdet utgör samtidigt en viktig biotop. 
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Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag
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 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Markanvändning för Ingatorp 
Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan för Ingatorp. 

Planeringsriktlinjerna på sidan 115, tillsammans med de kommunövergripande 

planeringsriktlinjerna på sidan 114 gäller för orten. Generellt ska all typ av 

verksamhetsetablering i centrumområdet ses som positivt.  

Bostäder  
Sammanhängande bostadsbebyggelse med viss utvecklingsmöjlighet 

BF1 – Sandlid 

Längs med Storgatan norrut föreslås en fortsättning på befintliga villa- och 

gårdsbebyggelse. Utvecklingen är i likhet till kvarteret längs med Skogsvägen. 

• NB1 - Områden västerut är tidigare karterade för biotopvärden. 

BF2 – Valbacken västra 

Området är detaljplanerat och det finns fler fastigheter med byggrätt för 

bostäder. Området bör därtill kunna utvecklas.  

• NB3 - Områden norrut är tidigare karterade för biotopvärden. 

BF3 – Valbacken norra 

Norr om skidbacken finns ett område av samlad villabebyggelse. Denna del av 

Valbacken kan kompletteras med och sammanfalla med gårdsmiljöer norrut.  

BF4 – Valbacksvägen 

En utveckling av villakvarteret bör utredas. Dels för fler fastigheter, dels för andra 

byggrätter. Området har inte byggts ut enligt gällande detaljplan, och befintliga 

byggrätter kan begränsa utveckling av området.  

BF5 – Storgatan östra 

En fortsättning av befintlig villastruktur österut bör möjliggöras. 

• NB2 - Områden norrut är tidigare karterade för biotopvärden. 

• r4 – Till följd av tidigare verksamheter finns riskområden för förorenad 

mark i närområdet.  

 

Bild 46 - Vy från Valbacken 

Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden  

SB1 (LIS) – Ingatorpasjöns norra strand 

Vid norra stranden anges ett utvecklingsområde för bostäder. Området är angett 

som LIS-område (se kapitel om landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för 

utveckling med bostäder. Området ligger till ca 75% inom jordbruksmark.  

• MR3, MN2 –Området söder om kyrkan är mycket populärt för bad, fiske 

och rekreation. En promenadslinga runtom Ingatorpasjön inleds här.  

SB2 – Sockenvägen 

En utveckling av bostäder inom befintliga kluster av bostadsbyggnader eller 

gårdar bör möjliggöras. 

 

Samhällsfunktion, skola, vård och omsorg 

SF1 – Skolan 

Området rymmer skola, lekplats, idrottshall med tillhörande utemiljöer. Området 

anges i sin helhet och med viss utvecklingsmöjlighet. Skolans tydliga koppling till 

naturområden behöver säkras. Möjligtvis genom planläggning eller att reglera 

delar naturområdet på Valbacken till skolfastigheten.  
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SF2 – Kyrkan 

Området är av högsta vikt som samlingsplats, och för kultur- och föreningsliv.  

SF3 – Torget 

Centrumbildningen kring torget ska fortsatt utvecklas med fler funktioner, god 

utformning och ge stöd åt både aktivitet och vila. Platsen är en given 

samlingspunkt för all form av aktivitet i orten. Kopplingen norrut till 

hembygdsgården, naturområdet och skolan, liksom söderut till badplats behöver 

säkerställas. Genom bland annat skyltning, stråk och säkra övergångsställen.  

SF4, BF5 – Solgården 

Boendet anges i sin helhet och med viss utvecklingsmöjlighet. Bland annat 

personalparkering och säkra övergångsställen kan utvecklas. 

• NK1, r1 – Översvämningsrisk finns västerifrån. Området bör anläggas till 

samlingsplats, våtmark eller svackyta för att bromsa ett flöde söderut vid 

kraftiga skyfall. Platsen är sedan tidigare känd och har varit utsatt för 

översvämning. I närtid pågår ett projekt om att höja en vall runtom sjön 

för att begränsa risken.  

• r2 – Till följd av tidigare verksamheter finns riskområden för förorenad 

mark i närområdet.  

 

Natur och rekreation 

PR1, NF1 – Valbacken 

Valbacken anges för bevarande. Området är av högsta vikt för friluftsliv, aktivitet, 

idrott, och föreningsliv. Området har höga rekreationsvärden med även biologiska 

värden, och behöver säkras för nuvarande och framtida generationer. Reservat 

för rekreation, ägandeskap och användning behöver utredas. 

• MF3, MR2, MN1 – Toppstuga, skidlift och tillhörande bebyggelse finns på 

östra sidan. Naturområdet rymmer delar av Höglandsleden och flera 

spontana strövstigar. Kopplingen till andra naturområden norrut och 

västerut är stark och viktig att bevara. 

PR2 – Idrottsplats och spårområde 

Naturområdet väster om skolan används av skolan för rast och i utbildningssyfte. 

Området är av högsta vikt och bör ses som en del av skolområdet, dock med 

möjlighet för allmänheten att ströva genom.  

• MF1, MR1 – Hembygdsgården är en viktig samlingsplats för kultur- och 

föreningsliv. Området bör fortsatt förvaltas väl och ges utrymme för fler 

användningsområden. 

• MF2, MF3 – Området inrymmer lekplats, tennisbanor, spårområde för 

skidor och är en samlingsplats för stråket kring Valbacken.  

 

Transportinfrastruktur 

Trafikanläggningar och stråk 

T1 – Stationsområdet 

Järnvägsstationen och närområdet ska beaktas vid all planering för att inte 

inverka på dess funktion på lång sikt. Det är önskvärt att järnvägssträckan i 

framtiden trafikeras av tåg för persontrafik.  

 

Verksamheter och industri 

V1 – Industriområdet 

Ett befintlig och tidigare detaljplanerat verksamhetsområde anges. Området har 

anpassats något jämfört med gällande detaljplan. Det finns sedan tidigare 

bostäder inom verksamhetsområdet.  

• r3 – Risk för förorenad mark finns, som behöver utredas vid etableringar. 

• NK2, r2 – Översvämningsrisk finns i den där ån kröker sig söderut. 

Området bör anläggas till samlingsplats, våtmark eller svackyta för att 

bromsa ett flöde söderut vid kraftiga skyfall.  

• r5 - Norr om industrien är bergsterrängen brant, och angiven för rasrisk. 
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Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten
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Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Planeringsriktlinjer för Mariannelund 
Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan för Mariannelund. 

Orten har egna planeringsriktlinjer som anges nedan. Dessa gäller tillsammans 

med de kommunövergripande planeringsriktlinjerna på sidan 114. 

Ortens attraktiva egenskaper, brister och utvecklingspotentialer har vägts 

samman till den utvecklingsbild som eftersträvas. Utvecklingspotentialerna 

korrelerar inte med efterfrågan, vilket gör att utvecklingsprocessen behöver 

initieras genom en större samverkande process. Arbeten med allmän plats kan 

bidra till processen. Det kan handla om att utveckla centrum, torget, gator, 

anlägga säkra trottoarer och cykelvägar samt främja etablering av 

servicefunktioner i centrala lägen.  

Riktlinjerna innebär att binda samman ortens delområden och funktioner med 

stråk. Detaljplaner för bostäder och verksamheter ska revideras för att öka 

byggrättens attraktivitet och flexibilitet. Omgivande naturområden med höga 

värden ska tydligare kopplas till orten.  

Utvecklingspotentialer 

I Mariannelund finns byggrätter för närmare 150 bostäder. Främst för villor i 

ortens södra och norra delar. Ett färdigställande av dessa detaljplanerade 

områden ska prioriteras, vilket kräver revidering av gällande detaljplan. Det finns 

ett tydligt centrum, med torg och rutnätsstruktur med stora markområden och 

utvecklingsmöjligheter för funktionsblandad bebyggelse. Storskaliga 

verksamhetsetableringar är möjligt i ortens östra delar. Campingverksamheten 

och Filmbyn Småland är av särskild vikt för besöksnäring, och ska särskilt beaktas.  

Stora delar av centrum utgörs av parkeringsplatser eller baksida till verksamheter. 

Detta är områden som behöver utredas för byggrätter för att eftersträva 

färdigställande av kvartersstrukturen. Centrala fastigheter är ofta bebyggda till 

10–15%, vilket innebär stora möjligheter för förtätning. Av det ca 51 000 m2 stora 

centrumområdet upptas ca 21 000 m2 av asfalt, vägar och parkeringar. Det 

motsvarar ungefär 40% (1750 parkeringsplatser eller 11 fotbollsplaner).  

Planeringsriktlinjer för sammanhängande bostadsbebyggelse  

Sammanhängande bebyggelse i Mariannelund ska 

• prioriteras till tidigare detaljplanerade områden.  

• i andra hand prioriteras till ortens centrumområde. Områden som saknar 

detaljplan men har potential för förtätning avses.  

• Centrum ska inventeras genom ett program för ytor utan funktion eller 

som kan omställas till byggrätter.  

Planeringsriktlinjer för verksamheter och handel  

Verksamheter och handel i Mariannelund  

• som ger stöd för vardagsliv ska koncentreras till centrum.  

• som kan bedömas vara trafikalstrande, störande eller skrymmande ska 

hållas i ortens östra utkant. 

• som redan är etablerade, i centrala och externa lägen, ska prioriteras 

utvecklingsmöjligheter.  

Planeringsriktlinjer för transportinfrastrukturen 

Transportinfrastrukturen i Mariannelund ska  

• utformas för möjligheter att säkert cykla mellan ortens delar. 

• inom centrumområdet utformas med en balanserad prioritering mellan 

fotgängare, cyklister och bilister. 

• präglas av samlade parkeringsplatser utanför centrumomkärnan. 

• utvecklas för möjlighet till kollektivtrafikresor med tåg och buss. 

• innehålla parkeringsplatser för samåkning i strategiska lägen.  

• Utredas för att tillföra hållbara resalternativ som främjar pendling. 

Planeringsriktlinjer för grönstruktur 

• Orten ska kontinuerligt bindas samman med attraktiva stråk för gång- och 

cykeltrafik. Särskilt viktigt är att koppla samman bostadsområden, 

centrum och områden med värdefulla natur- och kulturvärden, områden 

för rekreation, skola och idrott.  

• Områden för idrott och föreningsliv ska ges utrymme för expansion. 
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Markanvändning för Mariannelund 

Bostäder 

Sammanhängande bostadsbebyggelse med viss utvecklingsmöjlighet 

BF1 – Mariannelund västra, Bostorp  

Villabebyggelsen föreslås utvecklas till fler kvarter västerut. 

BF2 – Mariannelund centrum 

Sammantaget finns utvecklingsmöjligheter kvar från äldre detaljplaner och på 

obebyggda fastigheter. De centrala delarna av orten utgörs av en mängd 

villakvarter i läget mellan Hässleby bäck, Hässleby kyrka och väg 40. Även mindre 

flerbostadshus finns inom kvarteren.  

• NB2, NK3 – Ett grönområde mellan två villakvarter är av högt biologiskt 

värde och anges för bevarande. Området ansluter Hässleby bäck med 

skogsmarkerna norr om orten. Marken har möjligheter att hantera 

dagvatten från respektive kvarter, samt leda vatten mot Hässleby bäck.   

BF3 – Mariannelund norra  

Ortens nordöstra delar är till stor del bebyggda med enbostadshus, mindre 

flerbostadshus och viss verksamhet. Utvecklingsmöjligheter finns kvar från äldre 

detaljplaner och på obebyggda fastigheter i flera av kvarteren. 

BF4 – Mariannelund södra, Hagakullen 

Utvecklingsmöjligheter finns kvar från äldre detaljplaner och på obebyggda 

fastigheter i flera av kvarteren. 

• NB3 – Söder om kvarteren och inom friluftsområdet finns tidigare 

karterade biotopvärden (Skogsstyrelsen). 

 

 

Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområden  

SB1 – Mariannelund västra, Gärdet och Hässleby gård 

Området är tidigare detaljplanerat och rymmer en mängd obebyggda byggrätter.  

• Utv. 1 – Detaljplanen behöver ändras och fastighetsindelningen göras om, 

för att motsvara efterfrågan. Så kallade kombinationsfastigheter, där 

större hus av gårdskaraktär kan byggas på större fastigheter, och 

kombineras med viss djurhållning är en inriktning att utreda. I genomsnitt 

kan fem nuvarande fastigheter bilda en fastighet på ca 4000 m2. 

• r4 – I området vid Hässleby bäck finns rasrisk vid branta slänter. 

SB2 – Brusaån 

Ett mindre utvecklingsområde för befintliga villakvarter anges. Området ersätter 

delvis byggrätt för industri, då det i nutid bedöms bättre lämpad för icke-störande 

verksamhet, och fortsättning av befintlig villabebyggelse.  

• NK4- Den norra delen av området är ett grönområde. Marken kan 

anordnas för dagvattenhantering och som resurs för klimatanpassning.  

• NK5, r2 – Vid Fagersjön och Brusaån finns riskområden för översvämning. 

Grönområdet är en samlingsplats för vatten vid skyfall.  

SB3 (LIS) – Skruven 

Området öster om idrottsplatsen. är angett som LIS-område (se kapitel om 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 

Mångfunktionell bebyggelse 

MB1 – Mariannelund västra 

Entrén till orten västerifrån utgörs av ett större markområde med bostäder, 

verksamheter och odefinierade ytor. Området är delvis detaljplanerat för upplag 

och delvis bostäder. Utvecklingen innebär att omställa till mångfunktionellt 

område, med bostäder och icke-störande verksamheter. 

• NK1, NB1, r1 – Riskområde för översvämning som bör studeras för 

åtgärder som våtmark. Området har höga biologiska värden. 
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MB2 – Mariannelund centrum 

Utvecklingsområdet omfattar ortens centrum med torg och kringliggande 

stadskvarter. Området innehåller en mängd obebyggda fastigheter, stora 

parkeringsplatser och överdimensionerade gator. Utvecklingen innebär att 

synliggöra och inventera dessa områden och eftersträva effektivisering, förtätning 

och färdigställande av stadsbilden. Flera detaljplaner kan behöva revideras för att 

anpassa byggrätter och syften till nutida behov. Stora fastigheter som kan rymma 

flerbostadshus, eller stadshus med flera funktioner samlade är prioriterade. 

Området rymmer också allmänna platser, stråk och gator. Stadsrummen är en 

viktig del av ett centrum och ska kontinuerligt utvecklas och omfattas av hög 

skötsel. Stråk och förbindelser ska kontinuerligt förbättras eller utvecklas mellan 

viktiga funktioner och platser. Exempelvis mellan skolan i söder, via centrum och 

vidare norrut till Mariannelunds gård och närliggande natur.  

MB3 – Mariannelund södra 

Utvecklingen innebär en succesiv omställning från industrimark till 

mångfunktionellt kvarter, där bostäder kan utvecklas i samspel med icke-störande 

verksamheter. Området utgör en länk mellan östra och västra villakvarteren och 

bör utvecklas till likhet med dessa. Industrier eller annan verksamhet som skiljer 

områdena åt får inte förekomma.  

MB4 – Mariannelund centrum 

Den västra delen av centrumområdet rymmer inte lika mycket områden av allmän 

plats som MB2. Dock finns här stora utvecklingspotentialer på obebyggd mark. 

Blandstadskvarter där flerbostadshus dominerar är önskvärt.  

• NK2, r3 – Vid broarna och Mariannelunds gård finns översvämningsrisk 

och samlingsplatser för vatten vid skyfall. Området bör utvecklas med 

förebyggande åtgärder, och utveckling av bostäder eller känslig 

markanvändning i närområdet ska undvikas.  

• MF2, MR2 – Mariannelundsgård och herrgårdspark ligger i mitten av 

grönområdet, och är av högsta vikt för rekreation, kultur och fritid.  

MB5 (LIS) – Åsjön och Spillhammar camping 

Området från Filmbyn i norr till Spillhammar camping i söder, längs med Åsjöns 

strand är angett som LIS-område (se kapitel om landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen) för verksamhetsutveckling. Området gränsar till Vimmerby kommun. 

Funktionsblandade områden 

FB1 – Mariannelund centrum 

De centrala delarna av orten sammanfaller, utvecklingsområden i centrum och är 

en länk mellan skola, friluftsområden, verksamhets- och bostadsområden. 

Området ska fortsatt utvecklas med allmänna platser och kvartersmark. 

FB2 – Skruven 

Ett funktionsblandat område finns i östra delarna av orten. Allmänna platser, 

bostäder och verksamheter samverkar i ett dynamiskt område som har potential 

att utvecklas ytterligare. Stråk behöver säkerställas som kopplar samman 

området med ortens västra delar. 

 

 

Bild 47 - Del av torget och centrum i Mariannelund 
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Samhällsfunktion, skola, vård och omsorg 

SF1 – Kyrkan 

Det befintliga området anges.  

• MF1, MR1 - Området är av högsta vikt som samlingsplats.  

SF2 – Vårdcentral och boende 

Det befintliga området anges. Områdets kopplingar till strövområden i 

närområdet kan förstärkas. 

SF3 – Skolan 

Området rymmer skola, lekplats, idrottshall och närområde. Området anges i sin 

helhet och med viss utvecklingsmöjlighet. Skolans tydliga koppling till 

naturområden västerut behöver förstärkas. 

SF4 –Behandlingshem 

Det befintliga området anges. Det före detta sanatoriet är riskintresseområde för 

kulturmiljövården. 

Verksamheter och industri 

V1 – Mariannelund södra (Icke- störande) 

V2 – Mariannelund östra 1 (Icke- störande) 

V3 – Mariannelund östra 2 (Icke- störande)  

Ett befintlig och tidigare detaljplanerat verksamhetsområde anges. Dock för 

verksamheter av icke-störande karaktär. Områdena utgör en mjukare övergång 

från bostads- och stadsbebyggelsen i väst till järnvägsområdet och industrimark 

för störande karaktär.  

V4 – Mariannelund östra 3 (störande) 

Industriområde för störande verksamhet 

E1 – teknisk anläggning 

En befintlig teknisk anläggning söder om verksamhetsområdet anges. 

Trafikanläggningar och stråk 

T1 – Stationsområdet 

Järnvägsstationen och närområdet ska beaktas vid all planering för att inte 

inverka på dess funktion på lång sikt. Det är önskvärt att järnvägssträckan i 

framtiden trafikeras av tåg för persontrafik. Vid stationsområdet och dess 

koppling till bruksområdet finns också kulturhistoriska värden att beakta. Ett stråk 

bör sträcka sig hit, via Kristallen-området. 

 

Bild 48 - Del av Herrgårdsparken 

 

 

458



©Lantmäteriet

0 0,75 1,50,38 Km 1:14 000 2022-01-25

LIS
SB3

(BOSTÄDER)

FB2

SF4

V4

LIS
MB5

(TURISM OCH REKREATION)

A
SKOGS-

LANDSKAP

A
SKOGS-

LANDSKAP

Vattenskydds-
området

Vattenskydds-
området

SF1

SF3

T1

NK1 
NB1
r1

 
NB2
NK

Utv. 1

NK1 
NB1
r1

NK5
r2

NK2
r3

NK5
r2

NK4

NB3
Nyckelbiotop

NB3
Nyckelbiotop

NB4
NyckelbiotopA

SKOGS-
LANDSKAP

BF1

MB1

SB1

BF2

MB2

MB4

SF2

BF4 MB3

V1

E1

V2

A
SKOGS-

LANDSKAP

A
ÖPPEN NATUR 
SPÅROMRÅDE

VIMMERBY 
KOMMUN

FB1

BF3

SB2 V3

A
JORDBRUKS-
LANDSKAP

A
JORDBRUKS-
LANDSKAP

MF1
MR1

MF2
MR2

r4

Herrgårdsparken

MARKANVÄNDNINGSKARTA

MARIANNELUND
0               300                600 meter 

0               300                600 meter 

0               300                600 meter 

 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

MF
MR
MN

r
Utv.

BF

SB

MB
SF
SF
SF

FB

V
V
E

GC
T
T

PR

NF
     NB
     NK

A

SF
SF
SF

ÖVERSIKTSPLAN EKSJÖ 2040
MARKANVÄNDNINGSKARTA
 HULT

N
100 250 500 meter0©Lantmäteriet

0 0,75 1,50,38 Km 1:14 000 2022-01-25

LIS
SB3

(BOSTÄDER)

FB2

SF4

V4

LIS
MB5

(TURISM OCH REKREATION)

A
SKOGS-

LANDSKAP

A
SKOGS-

LANDSKAP

Vattenskydds-
området

Vattenskydds-
området

SF1

SF3

T1

NK1 
NB1
r1

 
NB2
NK

Utv. 1

NK1 
NB1
r1

NK5
r2

NK2
r3

NK5
r2

NK4

NB3
Nyckelbiotop

NB3
Nyckelbiotop

NB4
NyckelbiotopA

SKOGS-
LANDSKAP

BF1

MB1

SB1

BF2

MB2

MB4

SF2

BF4 MB3

V1

E1

V2

A
SKOGS-

LANDSKAP

A
ÖPPEN NATUR 
SPÅROMRÅDE

VIMMERBY 
KOMMUN

FB1

BF3

SB2 V3

A
JORDBRUKS-
LANDSKAP

A
JORDBRUKS-
LANDSKAP

MF1
MR1

MF2
MR2

r4

Herrgårdsparken

MARKANVÄNDNINGSKARTA

MARIANNELUND
0               300                600 meter 

0               300                600 meter 

0               300                600 meter 

 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag
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 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Lis-område

 BOSTADSUTVECKLING
Sammanhängande bostadsstruktur
Sammanhängande bostadsbebyggelse med  
viss utvecklingsmöjlighet
Sammanhängande bostadsbebyggelse - Utvecklingsområde

 MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Utvecklingsområde
Skola
Begravningsplats
Besöksanläggningar

Funktionsblandade områden

 VERKSAMHETER OCH INDUSTRI
Industri- och verksamhetsområde (störande) 
Verksamhetsområde (icke-störande)
Tekniska anläggningar

 TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Gång- och cykelstråk
Anläggning för trafik
Vägområde 

 GRÖNOMRÅDE OCH PARK
Grönområde och park för reakreation
 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Natur och friluftsliv. Tätortsnära, öppna områden
Naturområde med höga biologiska värden
Naturområde för klimatanpassning
 LANDSBYGGD OCH AREELLA NÄRINGAR
Landsbygd, glesbygd, jord- och skogsbruk

 ANNAT SAMHÄLLSVIKTIGT ÄNDAMÅL
Militärt riksintresse/påverkansområde
Militärt riksintresse/påverkansområde
Höglandssjukhuset
  

 Avränsningar
Centrumområdet
Inre stadsområdet
Yttre stadsområdet
Stadens ytterområden 

 Platser för idrott, rekreation och natur
Socialt viktig samlingsplats, föreningsliv och kultur
Socialt viktig samlingsplats, fritid och rekreation
Samlingsplats, naturupplevelse

Aktivitetsstråk
Rekreations- och friluftsstråk

 Områden av särskild vikt
Område för särskilt beaktande
Särskilt utvecklingsområde
Generell angivelse/sepcifikation
Utvecklingsriktning
Betonat vattendrag

Mångfunktionell bebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning
Parkering 
Begravningsplats
Centrum
Verksamheter (icke-störande karaktär)
Vård
Annat samhällsviktigt ändamål
Annat samhällsviktigt ändamål: Militär verksamhet

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Verksamheter och industri (störande)
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Transportinfrastruktur
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Teknisk anläggning
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Areell näring
Bostäder, Centrum, Begravningsplats, Parkering,Kontor, Handel, Verksamheter, Besöksanläggning, Skola, 
Tillfällig vistelse, Vård, Annat samhällsviktigt ändamål, Skydd, Klimatanpassning, Annan användning

Grönområde och park
Lekplats, Grönområde, Park, Annan användning,

Natur och friluftsliv
Camping (för det rörliga friluftslivet), Skidspår, Vandringsled, Motionsslinga, Badplats, Naturområde
Annan användning

Landsbygd

Vatten

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/mark--och-vattenanvandning/mangfunktionell-bebyggelse/
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Planeringsriktlinjer för Eksjö tätort 
Denna del läses tillsammans med markanvändningskartan för Eksjö tätort. 

Orten har egna planeringsriktlinjer som anges nedan. Dessa gäller tillsammans 

med de kommunövergripande planeringsriktlinjerna på sidan 113. 

Målbilden 

Eksjö utgörs år 2040 av en centrummiljö som är levande, tät och varierad till 

funktioner och arkitektur. Här är det enklast att ta sig fram till fots eller med 

cykel, och fokus ligger på gemenskap i de offentliga rummen. I centrums 

ytterområde tar stadsområdet vid. Här finns ett stort utbud av välförvaltade 

parker, moderna bostadsområden och högkvalitativa offentliga rum för vila eller 

aktiveter. Kopplingen till naturen är hög via tydliga stråk, och det är enkelt och 

säkert att resa till och från stadsområdet. I det yttre stadsområdet finns en stor 

variation med verksamheter. Den natur som omger kommunens orter har en 

fortsatt stark funktion som spridningskorridorer mellan centrum och landsbygd. 

Grönstrukturen är viktig ur klimataspekt, för biologisk mångfald, folkhälsa och 

föreningsliv och har därför i hög utsträckning reserverats. 

Den primära strategin 

Eksjö tätort har en särskilt stor roll i att uppnå översiktsplanens mål. Den 

sammantagna strategin är att inte ta ny mark i anspråk i omotiverad omfattning. I 

stället ska orten kompletteras och färdigställas. Det innebär att bostadsbyggande 

och verksamhetsetableringar i första hand hänvisas till befintliga byggrätter och 

mark som nyttjas ineffektivt. I förarbetet till planförslaget har det identifierats 

områden för ungefär 1000 bostäder, ofta i samspel med andra funktioner.   

I flera fall behöver befintliga detaljplaner revideras för att göra de mer 

användbara och attraktiva. Komplettering inom stadsområdet sker genom att 

kartlägga ytor utan funktion eller som på sikt kan förlora sitt syfte, så som 

obebyggd mark, rivningstomter, parkeringar eller buffertzoner. Här lämpar sig 

mångfunktionell bebyggelse i välanpassad arkitektur. En del områden avses för 

förtätningsprojekt som kan genomföras på kort sikt, medan andra är nya 

stadsdelar och långsiktiga omvandlingsområden.  

Planeringsmässig indelning av orten 

För att göra planförslaget tydligt och lättläst har en geografisk indelning gjorts. 

Denna innebär fyra olika zoner med olika förutsättningar, utmaningar och 

möjligheter för utveckling. Indelningen innebär centrumområdet, det inre och 

yttre stadsområdet samt stadens ytterområden. Zonerna omfattas i sin tur av 

olika riktlinjer för planering, som tillsammans med en prioriteringsordning för 

projekt berättar vad som behöver göras inom respektive zon för att uppnå målen.  

Zonerna har avgränsats utefter byggnadstyper, stadens form och upplevda 

gränser mellan områden. Detta är gränser vi ofta känner när vi rör i stadsmiljöer. 

Exempelvis vart centrum tar slut och ett verksamhetsområde tar vid.  

Ibland är kännbara karaktärsdrag värda att förstärka, medan andra bör brytas. 

Som när en gata i ett bostadsområde är så bred att den upplevs tillhöra ett 

verksamhetsområde. Nedan följer en beskrivning av zonerna, deras karaktärer 

och potentialer. Därefter ges planeringsriktlinjerna utifrån respektive zon. 

 

Bild 49 - Indelning av Eksjö tätort 
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Centrumområdet 

Området avgränsas utefter karaktär och upplevelsen av att vara i centrum, med 

ramen från Grenadjärgatan i norr, Regementsgatan i öster, Västerlånggatan i 

väster och Järnvägsgatan i söder (väg 40). Avgränsningen förhåller sig till 

riksintresseområdet för kulturmiljövård, större stadsgator, Eksjöån eller andra 

gränser i stadslandskapet. Kyrkan och Stora torget hamnar naturligt i områdets 

mittpunkt som binder samman stadens mest aktiva stråk, norrut genom gamla 

stan och söderut genom södra centrum mot stationsområdet.  

 
Bild 50 - Flygfoto över delar av gamla stan 

Karaktär 

I norra delarna och i gamla stan är gatorna slingrande och smala, medan 

rutnätskvarteren i söder präglas av raka och jämnbreda stadsgator. Inom hela 

centrumområdet råder blandtrafik. Övergången mellan vanliga stadsgator och de 

som utgör nätet i gamla stan är ofta tydlig. Det finns gott om offentliga platser, 

som torg, parker, sittplatser och lekplatser. Söderut nås Nybrotorget, som är 

tydligt inramat av bebyggelse och gångstråk vid naturmark längs med Eksjöån.  

I de östra delarna ligger Finlandsparken och i de sydligaste finns Järnvägsparken 

invid resecentret. Att centrumområdet rymmer flera olika typer av rum för olika 

syften är en stor förutsättning för att skapa eller behålla en levande och 

inkluderande centrumkärna. 

Arkitekturen är kvartersvis sammanhållen och det är enkelt att utläsa årsringarna 

och stilarna. Särskilt norra delarna av gamla stan är tydligt sammanhållen. 

Trähusen är ofta byggda i närtid till varandra och i material eller färger som är 

återkommande. I södra centrum och finns rutnätskvarter med i huvudsak 

stenbebyggelse med varierad arkitektur och ålder. 

Utvecklingspotentialer och utmaningar 

Bebyggelse 

Stora utmaningar finns i att komplettera kvarter med ny bebyggelse där det finns 

höga kulturvärden eller sammanhållen arkitektur. Som konsekvens av förtätning 

behövs strategier för att omlokalisera och samla parkeringsplatser. Gamla stan 

bör ses som en särskilt spännande och utmanande miljö att arbeta inom med 

bebyggelse som kompletterar och berikar området. Utvecklingen ska följa 

riksintressets definitioner och inte inverka negativt på dess karaktären.  

I centrumområdet finns alltifrån ledig tomtmark efter rivning eller brand, gröna 

områden som saknar definition och syften i sammanhanget, omotiverad breda 

gator och tillhörande impediment eller markparkeringar. Dessa marktyper ligger 

ofta insprängda i rutnätskvarteren och ger stadsväven en ofärdig upplevelse. 

Centrumområdet ska fortsatt utvecklas för småskalig handel, där verksamheten 

är icke störande och gynnar centrummiljön. I området finns stora 

utvecklingsområden, som kvarteret Tingshagen eller Bryggeritomten, där det 

avses funktionsblandad bebyggelse men där bostäder dominerar. Dessa typer av 

områden har en särskilt hög utvecklingspotential för stadsbild, bostadsförsörjning 

och utbud för handel och verksamheter. Här finns också friare möjligheter i 

utformning och skala, jämfört med småskaliga förtätningsprojekt i gamla stan. 

Nyetableringar kan koncentreras till centrumområdets västra delar samt till 

stationsläget i söder. Det är viktigt att befintliga lokaler nyttjas och att det går att 

anpassa dessa till nya trender, etableringar eller utveckling av befintliga 

verksamheter. Detaljplanering kan vara nödvändig för att öka flexibiliteten för 
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dessa lokaler. Det är därtill viktigt att områdena går att angöra med olika typer av 

färdsätt, säkerställa attraktiva gatumiljöer och säkra stråk till och från kvarteren. 

All tillkommande bebyggelse måsta förhålla sig till den befintliga bebyggelsen och 

centrumområdet i sin helhet. Denna måsta utformas så att den inte påverkar 

läsbarheten av kulturmiljön negativt. Tillkommande bebyggelse ska i stället sträva 

efter att berika miljön och ge ett diskret avtryck av vår samtid. 

Rum och stråk 

I en allt tätare stad blir rummen desto viktigare. För att centrummiljön ska vara 

attraktivt är det viktigt att arbeta med stadsrummen och de allmänna platserna. 

Dessa ska upplevas inbjudande, säkra och trygga. Det ska vara möjligt för alla 

stadens invånare att uppehålla sig på platserna för vila eller aktivitet.  

Stora torget är avsedd till centrumkärnans vardagsrum, stadshotellets förgård och 

en given handels- och mötesplats. Här finns stora förbättringsområden för att 

skapa en attraktiv miljö och en relation till resten av stadsbilden, både gällande 

funktion och form. Nybrotorget används uteslutande för biluppställning men har 

möjlighet att utvecklas till högkvalitativt offentlig rum. Med stöd av alléerna och 

stråket längs med Eksjöån kan torgytan bindas samman med Vildparken i norr. 

Trafik och flöden  

Gatunätet ska utvecklas till att i huvudsak vara säkert och effektivt för gång- och 

cykeltrafik. Trafikslagen ska ha företräde ges ett sådant utrymme som motiveras. 

Det ska vara enkelt att ta sig till, från och inom centrumområdet. Det ställer krav 

på gators utformning samt reglering, med bland annat övergångsställen, 

cykelöverfarter, friliggande gång- och cykelvägar och generösa trottoarer. För 

motortrafik ska det vara enkelt att ta sig till centrumområdets yttra delar, men 

desto svårare att färdas genom och inom området. Centrumet präglas av primärt 

småskalig handel som sällan motiverar att parkera invid funktionen.  

Motortrafiken bidrar till osäkerhet i gaturum och reducerar attraktiviteten. Den 

generar buller, risker, luftföroreningar och upptar plats som i stället kan fördelas 

till människor. I takt med att motortrafiken nedprioriteras i kan stråk mellan 

viktiga mötesplatser och funktioner utvecklas.  

Inre stadsområdet  

Karaktär 

Stadsområdets inre delar utgör övergången från centrum, och rymmer tätortens 

större funktioner, service, parker, skolor, idrottsanläggningar, sjukhuset och 

flertalet butiker. Bebyggelsen varierar i form och ålder, och området har en lägre 

täthet jämfört med centrum. Kvarter kan upplevas utspridda eller glesa, som ett 

resultat av en successiv och radiell utveckling av centrumområdet. I de yttersta 

delarna är det generellt långa avstånd mellan funktioner samt bredare gator där 

motortrafiken har en mer dominant position. Bostäder finns i huvudsak norrut 

längs med Vildparken och Eksjöån, fördelat i flerbostadshus eller större villor. 

 

Bild 51 - Vy över del där centrum övergår till stadsområde. 
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Utvecklingspotentialer och utmaningar 

Bebyggelse 

Stadens största utvecklingspotential sett till mängden ledig mark finns i detta 

område. Stadsområdet har inte utvecklats med samma finess och besparande av 

mark som centrumområdet, vilket gör att förtätningspotentialen är hög både 

inom kvarter och mellan delområden. Funktionsblandad bebyggelse med en 

kombination av arbetsplatser, kontor, butiker och bostäder ska prioriteras till det 

inre stadsområdets östra delar. Här finns ineffektivt utnyttjade marklägen, 

tillsammans med resecentrum och många andra stödjande funktioner. 

Sammanhållen bebyggelse, i huvudsak bostäder ska, näst efter centrumområdet, 

prioriteras inom zonen. Ibland kan det handla om byggnadstyper som lämpar sig 

bättre en bit utanför centrumkärnan, som klassiska hus-i-park-koncept eller 

punkthus. Ett redan byggt exempel är kvarteret Lunden.  

Ytor som saknar funktion eller är ineffektiv utnyttjade sett till sin potential är 

högst prioriterade. Vissa av dessa kräver mindre grad av omvandling. Andra delar 

kan kräva långsiktiga arbeten och omvärdering av pågående markanvändning. Ett 

exempel är fastigheten Ridhuset 1, söder om Vattenledningsparken, som rymmer 

två carports på en yta som skulle kunna rymma ett större punkthus. Utöver dessa 

typer av områden finns storskaliga och långsiktiga omvandlingsområden. Dessa 

rymmer ofta verksamheter som lämpar sig längre ut från stadsmiljön. Det krävs 

program och stora utredningar, bland annat med anledning av förorenad mark.  

Trafik och flöden, rum och stråk  

Trafiksystemet inom stadsområdet ska utformas till att ha en balanserad 

prioritering mellan fotgängare, cyklister och bilister. Jämfört med 

centrumområdet där bilismen successivt tonas ut ur miljön kan det inom 

stadsområdets inre och yttre delar finna skäl att ge motortrafiken visst utrymme. 

Det handlar om att komplettera trafiksystemet och omfördela breda gator till att 

rymma fler färdsätt. Vildparken, Vattenledningsparken och Storegårdsområdet 

kan kontinuerligt utvecklas i takt med nya behov. Även flera av områdena för 

handel, skola eller verksamheter har utrymme för sådan successiv utveckling. 

 

Bild 52 - Vy över delar av det yttre stadsområdet. 

 

Yttre stadsområdet  
Karaktär 

Utanför de centrala zonerna avtar tätheten snabbt, från stadsmässiga kvarter till 

villakvarter eller radhusområden. Inom området finns även flerbostadshus, ofta 

med generösa avstånd till andra byggnader och gator. Verksamhetstyperna är av 

ytkrävande karaktär, som industrier eller områden för sällanköpshandel, ofta i 

närhet till större vägar, drivmedelsanläggningar och motsvarande funktioner. 

Utvecklingspotentialer och utmaningar 

Den yttre delen av stadsområdet kan generellt utvecklas med storskaliga projekt 

och fortsättning på den stadsmässiga strukturen från det inre stadsområdet. 

Byggnaderna bör successivt övergå från kvarter till friliggande punkthus och 

flerbostadshus för att hushålla med mark. Lokaler för handel och verksamhet 

utvecklas av icke-störande karaktär, och i av större skala än i de centrala delarna. 

Fler delar lämpar sig för funktionsblandning, där kontor och arbetsplatser kan 

samordnas med verksamhetsbebyggelse. Bland annat för att samnyttja parkering. 
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Bebyggelse 

I området finns obebyggd mark både i friliggande och bebyggda sammanhang. Vid 

exempelvis kvarteret Sabeln och Rolandsdamm finns markområden som var 

tänkta att exploateras vid mitten av 1900-talet, men som inte gjordes då byggtakt 

och behov sjönk. I kvarteret Portalen finns byggrätter kvar för flerbostadshus, och 

i närområdet finns förutsättningar för ytterligare planering norr- och österut.  

När väg 40 så ges standard av kommunal lokalgata finns inte samma riskavstånd 

planera utefter. De ytor som lämnats mellan kvarter och väg är ibland 30 meter 

djupa, och kan då detaljplaneras för andra ändamål. Särskilda möjligheter uppstår 

österut, vid kvarteret Verkstaden. Området var tidigare ett stadsområdets periferi 

men staden har vuxit i kapp dessa lägen. Strategin innebär att verksamheter som 

är störande, skrymmande och svåra att kombinera med en stadsmiljö på sikt 

omlokaliseras till utpekade verksamhetsområden. Utvecklingen är långsiktig och 

behöver föregås av bland annat projekt kring markföroreningar och infrastruktur.  

Väster om Grevhagsskolan finns stadens reningsverk. Verkets påverkan på 

luftkvaliteten och eventuella hälsorisker behöver studeras noggrant. Även om de 

stadsdelarna har stora utvecklingspotentialer har utveckling nedprioriterats.  

Rum och stråk 

Det yttre stadsområdet hamnar naturligt längre ut från torg och centrala parker. 

Nya stadsdelar bör utvecklas med större offentliga platser, parkområden för 

aktiviteter, dagvattenhantering och generell vistelse.  

 

 

 

 

 

 

Eksjö stads ytterområden 

Övergången från tät miljö går successivt till villakvarter eller radhusområden. 

Inom området finns även flerbostadshus, ofta med generösa avstånd till andra 

byggnader och gator. Verksamhetstyperna är av ytkrävande eller skrymmande 

karaktär i närhet till större vägar. Ortens större utbud av fritids- och 

rekreationsområden finns eller tar vid här. Området är generellt bilberoende. 

Utvecklingspotentialer och utmaningar 

Bebyggelse  

En del kvarter eller områden kan kompletteras eller förlängas, men här finns även 

mark för helt nya kvarter. I stadens ytterområde finns detaljplanerad mark för 

över 100 bostäder. Byggrätter finns i bland annat kvarteret Hajen i Orrhaga, 

kvarteret Vårlöken i södra Kvarnarp och kvarteret Fasanen. Dessa detaljplaner ger 

tillsammans ca 250 bostäder. Det är särskilt viktigt att tidigare ianspråktagna och 

detaljplanerade områden först används. Härutöver finns en mängd stora 

markområden att utreda för både bostäder och verksamheter.  

En av strategierna innebär att sådan verksamhet som är störande, skrymmande 

och svår att kombinera med en stadsmiljö på sikt föreslås omlokalisera till 

utpekade verksamhetsområden, i stadens ytterområden.  

Rum och stråk 

Där staden tar slut tar stora rekreations-, motions och fritidsområden vid. Hur 

nybyggnation kombineras med dessa tidigare obebyggda områden kombineras är 

stora utmaningar. Generellt upptar ett punkthus lägre andel mark än en 

villaenklav för samma bostadsmängd. Den typ av bebyggelse bör användas för att 

göra så låg inverkan i områdena som möjligt. Det ställer i sin tur krav på 

arkitektonisk anpassning till landskapet, som generellt präglas av låg bebyggelse.  
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Planeringsriktlinjer för Eksjö tätort 

Introduktion 

Ambitionen är att så långt som möjligt bygga vidare på Eksjös stadsstruktur samt 

undvika konfliktpunkter eller att ta ny mark i anspråk. Många gånger sker det 

automatisk genom att arbeta inom byggd miljö. Planeringsförutsättningar har 

varit stöd i arbetet med att identifiera utvecklingsområden för kompletteringar 

och förtätningsprojekt, samt för att undvika riskområden eller höga värden. 

Olika delar av tätorten, zonerna, anges för olika strategier för utveckling 

beroende på dess egenskaper och potentialer. Som exempel har centrumområdet 

endast förutsättningar att rymma verksamheter som kan kombineras med 

bostäder, därmed prioriteras funktionsblandning hit. Storskalig utveckling av 

verksamheter fokuseras i stället till stadens yttre delar österut. 

Planeringsriktlinjerna läses i förhållande till den planeringsmässiga indelningen 

som redovisades ovan. De olika zonerna i markanvändningskartan omfattas 

därmed av både de generella och de områdesspecifika riktlinjerna.  

 

Bild 53 – Eksjö tätort indelat i zoner, dit olika planeringsriktlinjer kopplas. 

Planeringsriktlinjer för sammanhängande bostadsbebyggelse 

Sammanhängande bebyggelse för bostäder i Eksjö tätort ska  

• i första hand prioriteras till centrumområdet genom komplettering av 

befintliga kvarter. Både obebyggda markområden utanför kvarter, 

samt bebyggda kvarter och förtätning berörs. 

• i andra hand prioriteras till det inre stadsområdet och ineffektivt 

utnyttjade markområden, eller obebyggda områden med byggrätt.  

• i tredje hand prioriteras till det yttre stadsområdet. 

• i fjärde hand prioriteras till Eksjö stads ytterområden. 

Prioriteringsordningen anger att utveckling av bostadsbebyggelse först och främst 

ska ske i centrum, för att bygga klart centrumbilden och kvartersbildningar. Här 

finns markområden för olika bebyggelsetyper, all infrastruktur och service 

tillgänglig. Det är flerbostadshus, kvartersbebyggelse och stadsmässiga projekt 

som avses. All byggnation och utveckling ska ske med hänsyn till riksintresset för 

kulturmiljövård med ambition att gynna stadsbilden. För att ta vara på markens 

värde behöver byggnader ibland vara högre, förslagsvis bör fyra till sex våningar 

vara normen där det är lämpligt. 

I det inre stadsområdet finns utrymmen för mer storskaliga byggnadstyper, större 

butiker och etableringar än i centrum. Bostadsbyggande kan ske i friare 

sammanhang, men med högt hänsynstagande till kulturmiljö och stadsbilden.  

Det yttre stadsområdet är lämpligt för fortsatt utveckling med småhusområden, 

kvarter av radhus, villor och kedjehus men också mer storskaliga projekt av 

flerbostadshus och punkthus där det är lämpligt. Liksom inom centrumområdet 

behöver byggnader inom inre och yttre stadsområdet vara av högre karaktär för 

att tillvarata markens värde och undvika utglesning av stadsområdet. 

Utveckling av sammanhållen bebyggelse ska i fjärde och sista hand prioriteras i 

stadens ytterområde. Det finns mark för fortsatt villautbyggnad, men det ska inte 

vara en fortsatt högt prioriterad utvecklingsinriktning.  
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Planeringsriktlinjer för mångfunktionell bebyggelse  

Mångfunktionell bebyggelse i Eksjö tätort ska  

• i första hand utvecklas inom centrumområdet, i befintliga kvarter eller 

utpekade storskaliga utvecklingsområden.  

• i andra hand utvecklas inom det inre stadsområdets östra och södra 

delar. 

• i sista hand till det yttre stadsområdet, där sammanhanget fortfarande är 

stadsmässigt eller motiverat för funktionsblandning. 

Utvecklingen av centrum är av största vikt för att behålla en levande stadsdel. Här 

sker etableringar till största del i befintliga lokaler genom mindre anpassningar. 

Vid nybyggnationer ska utrymmen för handel eller verksamheter finnas i den 

nedra byggnadsplanen. De typer av verksamheter som är för stora för 

centrumlokalerna, men tillräckligt stadsmässiga för att vara lokaliserade i centralt 

läge, ska koncentreras i första hand koncentreras till det inre stadsområdet. 

Byggnadstyper som medger en kombination av bostäder och service avses. 

Utvecklingen av stadsområdet är högt prioriterad österut. Staden har vuxit i kapp 

de områden som tidigare låg externt och det långsiktiga målet är att området 

successivt omvandlas till kvartersstad och utvidgning av stadsområdet. Önskvärt 

är en kvartersstruktur, uppbruten av parker och gång- och cykelvägar.   

Storskaliga utvecklingsområden i centrumområdet är kvarteret Trumpeten, 

Tingshagen och Bryggeritomten. Inom stadsområdet finns motsvarande ytor, 

samt omvandlingsytor för långsiktig utveckling, som kvarteret Bålgetingen. 

 

 

 

 

Planeringsriktlinjer för verksamheter och handel  

Verksamheter och handel i Eksjö tätort  

• ska inom centrumområdet utgöras av sådan karaktär som lämpar sig i en 

centrummiljö och gynnar utbudet och variationen. Verksamhetstypen är 

generellt småskalig, är icke-störande och möjlig att kombinera med 

bostadsbyggnader och motsvarande. 

• ska inom det inre och yttre stadsområdet vara av sådan karaktär som 

gynnar stadsmiljön, och dess invånare eller besökare. Verksamhetstypen 

är generellt av mindre till medelstor skala, är icke-störande och möjlig att 

kombinera med områden för bostäder och motsvarande. 

• ska koncentreras till stadens yttre delar när det handlar om skymmande, 

platskrävande etableringar. Sällanköpshandel eller trafikalstrande 

verksamheter avses.  

• ska när det gäller etableringar eller omlokalisering av verksamheter som 

kan bedömas ge negativ omgivningspåverkan, hänvisas till Eksjö stads 

yttre områden. Områden i anslutning till förbifart väg 40 är prioriterade. 

• som är etablerade inom stadsområdet, men som kan motiveras bättre 

lämpade på annan plats, ska hänvisas lokalisering till stadens yttre 

områden. Områden i anslutning till förbifart väg 40 är prioriterade. 

Det är viktigt att särskilja etableringarna utefter sin karaktär för att undvika 

negativ omgivningspåverkan. En central etablering som är bättre lämpad i externt 

läge kan ge drastiska effekter på sin närmiljö. Störande eller trafikalstrande 

funktioner ska därför alltid undvikas i stadsmiljön. 

Centrum och stadsområdet ska rymma etableringar som ger stöd åt det 

vardagliga livet och stadsmiljön. Det kan innebära etableringar av mindre skala 

som har ett specialiserat utbud eller serviceprägel, som restauranger och 

närbutiker. I centrum är en verksamhet I stadens yttre gräns ska verksamheter 

och handel vara av sådan karaktär som gynnar staden och dess invånare eller 

besökare. Detta inrymmer i stort sett all form av handel av storskalig karaktär.  
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Planeringsriktlinjer för transportinfrastrukturen 

Transportinfrastrukturen i Eksjö tätort ska  

• inom centrumområdet prioritera gång- och cykeltrafik. Det innebär att 

omfördela ytor av gaturum, omforma gator och anlägga överfarter, 

passager och övergångsställen i fler lägen. 

• inom stadsområdet utformas med en jämn och balanserad prioritering 

mellan fotgängare, cyklister och bilister. 

• utformas för möjligheter att effektivt och säkert cykla mellan tätortens 

stadsdelar, både centrala och yttre delar. 

• Utformas för både långa och korta resor med cykel, med cykelparkeringar 

vid tydliga noder och mötesplatser. Ett helaresan-perspektiv där viktiga 

noder även erbjuder cykelparkering är viktigt. 

• inom tätorten utvecklas och planeras kontinuerligt till ett 

sammanhängande gång- och cykelvägnät, inom kvarter och mellan 

stadsdelar. Sammanhängande cykelvägar ska på sikt kunna konkurrera ut 

och ersätta stora mängder biltrafik för både korta och medellånga resor. 

  

• präglas av samlade parkeringsplatser utanför centrumområdet. 

• utvecklas för ökad möjlighet till kollektivtrafikresor med tåg och buss. 

• utredas för parkeringsdäck, -garage eller annan samlad lösning i det inre 

och yttre stadsområdet. Stora parkeringsområden, som Storegården, 

Olsbergs arena och området vid Resecentrum ska prioriteras. 

  

• I takt med att parkeringar samlas, ska ytorna inom centrumområdet 

successivt undantas parkering. En parkeringsutredning och trafikprogram 

behöver tas fram för att ge prioriteringsordning. De områden som är högt 

attraktiva och enkelt kan omställas till byggrätter prioriteras.  

• Inom parkeringsutredning utreds det reella parkeringsbehovet i staden 

samt frågan om vilka områden som ska omfattas av parkeringsavgift. 

Utredningen ska även ta fram en parkeringsnorm. 

 

 

Bilismen har en dominant position och andra trafikslag behöver balanseras in i 

trafiksystemet. Centrumområdet behöver ofta kompletteras med överfarter, 

övergångsställen eller cykelvägar. Inom centrumområdet ska det i huvudsak vara 

effektivt och säkert att gå och cykla inom. Det ska vara enkelt att med bil ta sig till 

centrumområdet för de som bor, arbetar eller besöker området, men vara 

svårare att ta sig fram inom området.  

Inom stadsområdet finns gator som är omotiverat breda och som bör omvandlas 

genom att smala av motortrafikens utrymme och addera utrymme för cyklister 

och gående. För möjligheter att cykla längre, såsom mellan centrum och Persö, 

behöver friliggande cykelvägar anläggas.  

Parkering 

Utströdd parkering ska successivt undantas, i första hand från torg och allmänna 

platser. Dessa ska tas tillbaka och utformas för vistelse och rekreation, som 

Nybrotorget. Prognosen är att bilismen kommer minska, till följd av ökade 

bränslekostnader eller nationella mål och regleringar. Därtill är det kommunens 

önskan att mark i centrum- och stadsområdet omfördelas, där människor går före 

motortrafikens framkomlighet.  

De små och utspridda parkeringsytorna inom centrum- och det inre stadsområdet 

kan koncentreras till gemensamma ytor för att frigöra mark för mer hållbara 

ändamål. Förtätningsprojekt, nya byggrätter, mindre grönområden, lekplatser och 

mycket annat kan lämpa sig på respektive yta. Möjligheten att samla stora 

mängder parkeringar i garage eller parkeringsdäck behöver utredas och komma 

till för att möjliggöra planförslaget. Förslagsvis i en form för samnyttjande, mellan 

förhyrda platser för bostäder och besöksparkeringar till stadens funktioner. Är det 

reella behovet av parkering högt, bedöms åtgärden vara särskilt lämplig. 

Eksjö saknar kollektivtrafik inom tätorten vilket bidrar till bilberoende. 

Parkeringar kan därför inte i full omfattning tas bort, utan behöver långsamt 

skalas ned och samförläggas. Det är viktigt att andra färdsätt kontinuerligt 

utvecklas och tillkommer för att balansera trafiksystemet.  
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Planeringsriktlinjer för grönstruktur 

• Grön- eller naturområden med tydliga värden och användningsområden 

ska bevaras och utvecklas. Det omfattar både rekreations- och 

aktivitetsområden av stora och små slag.  

• Finlandsparken och Järnvägsparken är de mest centrala parkerna. 

Områdena ska kontinuerligt utvecklas för att säkerställa tillgänglighet och 

användning. 

• Stadsnära naturområden som är viktiga för friluftsliv, föreningsliv eller 

biologisk mångfald får inte påverkas negativt. Det innebär att skogsbruk 

och annan exploatering behöver omvärderas i dessa lägen. 

• Stadens parker ska kontinuerligt utvecklas för att ge stöd åt fler 

användare och syften. Ökad skötsel, fler funktioner och hög tillgänglighet 

är givna insatser.  

• Etablerade områden för rekreation ska säkras som en del av staden. 

Spårområden eller områden som används av föreningar, klubbar eller 

motsvarande och är av högsta vikt för deras trivsel och möjlighet att 

bedriva sin idrott behöver säkras. Ofta ligger dessa på oviss tid och inom 

detaljplanerade områden för andra ändamål.  

• Rekreationsområden i stadsnära lägen ska utredas för bevarande. En 

omfattande del av kommunens attraktivitet finns i den stadsnära 

rekreationen och koppling till natur. Kommunen har inga stadsnära 

reservat eller fredade områden för rekreation av större skala. Sådana är 

viktiga för friluftsliv och en mängd föreningar. Ett tydligt exempel är 

Persö, området mellan ridhuset i Lyckeberg och Hyttens kvarn vid 

Skedhult och vidare mot Borgmästarängen. Dessa typer av områden är 

ovärderliga sett till naturvärden och möjligheter för rekreation.  

• Stadsnära, friväxande, eller anlagda områden för rekreation ska utredas 

för bevarande. Ett exempel är området runt vattentornet och Kaffekullen. 

• Där det är lämpligt ska stränder utvecklas för allmänhetens tillgänglighet. 

Det kan innebära att anlägga en badplats eller skapa strandnära stråk. 

En stor del av Eksjös attraktivitet utgörs av grönstrukturen. Majoriteten av 

kommunens föreningar och klubbar bedriver sin verksamhet i naturlandskapet. 

Det är samtidigt välanvända delar för allmän rekreation. Därtill har all natur höga 

värden inom biologisk mångfald, sin kapacitet i att bidra till klimatanpassning eller 

som länk mellan andra värdefulla miljöer. Där skydd saknas och där dessa 

aspekter är tydliga ska områden skyddas och fastslås som del i ortsstrukturen. 

Planeringsriktlinjerna innebär att arbeta för ökad kunskap om hur områdena 

används, vilka värden som finns i respektive område samt ta fram strategier för 

hur dessa områden och värden reserveras till framsida generationer. Arbetet görs 

förslagsvis genom en kommunövergripande grönplan. Ett par av de särskilt 

värdefulla områdena har tidigare benämnts. Bland annat Persö, Skedhult och 

Borgmästarängen, som är ett sammanhängande område med ovärderliga sociala 

värden, biologiska värden och värde för rekreation, fritid och sport.  

De stadsnära områdena, parkerna, lekplatserna och idrottsplatserna är primärt 

värdefulla för sociala aspekter. De är ofta per automatik skyddade genom sin 

placering i byggd miljö eller genom detaljplan. Dessa är dock viktiga att inte ta för 

givna, och behöver kontinuerligt utvecklas för att rymma fler syften och 

funktioner, samt tåla ett högre slitage i takt med att invånarantalet ökar.  

 

Bild 54 - Den tätortsnära rekreation är av högsta värde, och högt använd, men saknar skydd 
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Markanvändning för Eksjö tätort 

Mångfunktionell bebyggelse 

MB1 – Eksjö centrum 

Centrumområdet av hela södra centrum och gamla stan, samt områden kring 

Regementsgatan och Eksjöån ingår i MB1. I området gäller förtätning och 

komplettering inom kvarter. Vissa områden är obebyggda, utgör rivningstomter 

eller saknar en användning som korrelerar med områdets potentialer. Tätare, 

stadsmässig bebyggelse i kvartersstruktur lämpar sig i centrumets yttre delar, 

möjligtvis även punkthus eller friliggande stadsmässig arkitektur. Då marken är 

begränsad och av högsta värde, är högre hus prioriterat på centrala och attraktiva 

tomter. Det varierar i enskilda fall, men 4–6 våningar är ett generellt riktmärke. 

Generellt är högre byggnader möjligt i de södra, västra och östra delarna. Det 

anges tre särskilda utvecklingsområden. Här bör arbete med program och 

detaljplanering prioriteras för att säkerställa byggrätter.  

 

Bild 55 – Bild ur stadsbyggnadsförslaget för kvarteret Tingshagen. 

• Utv. 1 – Hotellträdgården och Bryggeritomten 

Den ca 1 ha stora rivningstomten efter bryggeriet är detaljplanerad med byggrätt, 

men används som markparkering. Markområden avgränsas av Eksjöån åt väster, 

och den södra delen övergår i parkstruktur för Hotellträdgården. Området har 

sammantaget stora potentialer att utvecklas till ett stadskvarter av verksamheter, 

kontor, handel och bostäder. Ett blandstadskvarter i samverkan med parkmiljö 

• Utv. 2 – Kvarteret Tingshagen 

Den östra delen av kvarteret är en rivningstomt som nyttjas för parkering. 

Byggbar mark uppgår till ca 2500 m2. Området bör utvecklas i tät och hög form för 

att tillvarata markens potentialer och färdigställa den kvadratiska kvartersbilden. 

Bostäder och kontor bör dominera användningen. Ett stadsbyggnadsförslag finns 

över området, där kvartersstruktur fördelat på två byggnadskroppar i fyra och 

fem våningars höjd, med underjordiskt garage föreslås. Förslaget ger ungefär 

2000 m2 kontorsyta och ett sjuttiotal bostäder. 

• Utv. 3 – Kvarteret Trumpeten 

Utvecklingsområdet ligger i startpunkten för södra centrum, längs med stråket av 

Södra storgatan. Det nära 6000 m2 stora området utgörs till knappt hälften av en 

handelslokal. Denna avviker från resten av centrum i såväl skala som arkitektur. 

Området är optimalt för kvartersbebyggelse och funktionsblandning, och skulle 

kunna rymma större och högre kvartersbebyggelse där bostäder dominerar. 

MF1, 2 och 3 är centrumområdets olika torg. Här avses generell utveckling, 

fortsatt underhåll för att säkerställa hög tillgänglighet och användning. I takt med 

att parkeringsanläggningar utanför centrumområdet tillkommer kan parkering på 

Stora torget minska. Nybrotorget upptas i sin helhet av parkeringar, men bör 

utvecklas till ett offentligt rum och samlingsplats vid stråket längs med Eksjöån.  

MB2 – Stationsområdet och södra centrum 

Området utgör den första etappen av centrumutvecklingen och innebär 

förtätning och införande av fler funktioner. Området är ineffektivt utnyttjat och 

domineras av asfaltsytor och tomrum. I södra centrum vid järnvägen ligger 

stationsområdet, järnvägsparken och ett par kvarter med butiker och 
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verksamheter. Denna del är högt prioriterad att utveckla som målpunkt och ge 

stöd för ökat kollektivt resande, som med parkeringsgarage och cykelparkeringar. 

Järnvägsparken är en av de mest centrala parkerna. Här gäller fortsatt underhåll 

för att säkerställa hög tillgänglighet och användning. 

Kvarteret Bålgetingen ingår i utvecklingsområdet. Nuvarande användning är sett 

till det centrala läget inte hållbar. Det ca 2,2 ha stora kvarteret rymmer tre 

verksamhetsfastigheter där bebyggelsen upptar 3500 m2. Områdets storlek 

motsvarar ungefär fem rutnätskvarter i södra centrum. En utveckling av 

skolområdet norrifrån är en möjlighet som behöver utredas. Området 

sammanfaller med kvarteret Portalen, är avskilt från genomfartstrafik och en 

attraktiv sjöutsikt från de övre våningsplanen är garanterad. Ett attraktivt 

bostadsområde är delvis därför en annan möjlighet.  

• Utv. 4 - Järnvägsgatan och Gamla stan 1:2 

Den nuvarande markparkeringen på fastigheten Gamla stan 1:2 ska utredas för 

parkeringshus. Möjligtvis en samfinansierad åtgärd mellan verksamheter, 

kommun, region eller fastighetsägare. En garagebyggnad kan kombineras med 

viss verksamhet. Platser behövs för att möjliggöra ett sådant storskaligt 

pendlande som framtiden kräver, och som tågtrafikutvecklingen eftersträvar. 

Laddplatser, hyrbara platser och kostnadsbelagd besöksparkering är några 

exempel på funktioner som behöver ingå.  

Från Resecentrum, längs med Järnvägsgatan kan en gång- och cykelväg anläggas. 

Denna blir starten för sträckan mellan centrum och Hult (se nedan).  

MB3 – Kvarteret Verkstaden och Hultvägen 

Söder om Hultvägen ligger kvarteret Verkstaden med skrymmande verksamheter 

och lagerlokaler. En successiv och långsiktig stadsomvandlingsprocess avses, där 

befintliga verksamheter förflyttar sig till stadens utkant och mer lämpliga 

områden. Marken omställs för stadsmässig, storskalig kvartersbebyggelse, där 

bostäder dominerar i det västligaste läget.  

Processen inleds med att väg 40 omställs till kommunal lokalgata. Vägområde för 

tunga transporter förläggs i stället söder om stadsområdet där nytt 

verksamhetsområde bildas. Utmaningar kring förorenad mark (r1) och 

dagvattenhantering finns i dessa kvarter. Vinsten är dock hög, och riktningen 

utgör Eksjös naturliga och långsiktiga utvecklingsområde. 

• r1 – Markföroreningar finns eller kan finnas inom delar av området. 

• E2 – Den luftburna starkströmsledningen som löper över delar av 

området är planerad att grävas ned. En åtgärd som kraftigt ökar områdets 

attraktivitet och utvecklingsmöjligheter.  

• GC1 – Gång- och cykelvägen mellan Eksjö centrum och Hult, längs med 

Hultvägen (40) löper direkt norr om området.  

 

Bild 56 - Illustration av bebyggelse inom kvarteret Trumpeten, utv. 3 inom MB1. 
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MB4 – Södra stadsområdet och kvarteret Sågen 

Den sista och mest långsiktiga etappen av centrum- och stadsomvandlingen 

omfattar kvarteret Sågen och kringliggande bebyggelse. Industrin riskerar på 

längre sikt bli alltmer omgiven av bostäder och verksamheter. 

Industrin bedrivs i en stadsmiljö, där bostadsutveckling och verksamheter av mer 

lämpade slag bör ha företräde i utveckling. När förbifarten byggs söder om staden 

förlorar industrin kopplingen till väg 40. Det försvårar transporter till och från 

området. Det är heller inte möjligt för nuvarande industrier att expandera i 

närområdet. En viljeinriktning, liksom prognos, är att verksamheter som är 

skrymmande eller störande, successivt förläggs söder om stan vid den nya 

förbifarten och i bättre lämpat industriområde.  

• NK1 – Ett naturområde för klimatanpassning, med hänsyn till 

vattenansamling och dagvattenhantering behöver avsättas i södra 

delarna. Området kan anslutas till grönområdet söderut (NK2) som 

ansluter till Kvarnapasjön. 

• r2 – Riskområde där vatten riskerar samlas vid kraftigt skyfall.  

MB5 – Nannylund  

I det yttre stadsområdet pågår en stadsomvandling. Nannylund detaljplanerades 

kring år 2020 för bostäder, verksamheter och handel.  

• GC2 – En gång- och cykelväg ska anläggas mellan områdets södra delar 

och med anslutning till Bykvarn och stadsområdet. Stråket är mycket 

viktigt för Nannylunds framtida roll som bostadsområde.  

• NK2 – Ett naturområde för klimatanpassning, med hänsyn till 

vattenansamling och dagvattenhantering finns i områdets södra delar. 

Detta är av stor vikt att bevara och utveckla.   

Begravningsplats 

SF3 – Kyrka och begravningsplats 

SF6 –Begravningsplats 

Befintlig begravningsplats anges. 

Skola 

SF1 – Grevhagsskolan  

Området är i behov av utveckling och utökning. Processen behöver föregås av 

detaljplanering, som i sin tur behöver föregås av riskutredning från reningsverket. 

Ett område för utveckling av skolan västerut anges. 

• MF3 - Grönområdet används som rekreationsområde. Området har ett 

högt värde för skolverksamheten, men används även som strövområde av 

allmänhet. Utvecklingen behöver samordna dessa intressen.  

SF2 – Nifsarpsskolan  

Skolområdet bör kunna utvecklas i närområdet. Möjligtvis på västra sidan av väg 

32 i takt med att säkra överfarter och gång- och cykelväg anläggs och förbinder 

områdena (GC3). Skolan har en skrymmande utbildningstyp och kräver 

markområden invid skolbebyggelse.  

Annat samhällsviktigt ändamål 

• Försvarsmaktens områden inom tätorten anges av hänsynsskäl och ges 

företräde. Detta omfattar riksintresseområdet, regementsområdet samt 

påverkansområdet för buller eller annan risk, övningsområdet västerut.  

SF4 – Höglandssjukhuset 

Befintligt område med viss utvecklingsmöjlighet anges. Det är av högsta vikt att 

anläggningens utvecklingsbehov säkerställs och ges företräde i planeringen.  

• r5 –Vildparken är stadens mest använda lekplats och parkområde, direkt 

väster om Eksjöån. Det finns punkter i norra och södra delen där 

vattendragen kröker kraftigt och där risk för översvämning särskilt 

behöver beaktas. En damm och svackyta i södra delen av parken bör 

utredas. Främst för att minska översvämningsrisk i sjukhusets närhet.  
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Besöksanläggningar 

Idrottsplatsen Ränneborg 

• MF6, MR6 – Eksjös största idrottsplats är lättillgänglig via gång- och 

cykelväg från centrum eller bilvägen från valfritt väderstreck. Området 

bör fortsatt utvecklas i takt med ökad användningsgrad och behov. 

Fritidsstråket Väst – Öst 

Kommunala gång- och cykelvägar, strövstigar och Höglandsleden bildar stora 

delarna av fritidsstråket som binder samman en mängd naturvärden, områden av 

vikt för idrott, rekreation, friluftsliv och föreningsliv samt torg och lekplatser. 

Stråket tar vid från Persö och Hyttens kvarn, via naturområdet och ridhuset vid 

Lyckeberg. Härifrån följs Höglandsleden via idrottsplatsen Ränneborg, och 

naturområden som förvaltas av idrottsförening. Vidare in mot Eksjö centrum 

passeras Vildparken, gamla stan, Finlandsparken och torgen. Ytterligare österut 

leder stråket till idrotts- och aktivitetsområdet Storegården, och därefter de mer 

fria eller spontana områdena för friluftsliv och rekreation vid Kaffekullen. Stråket 

avslutas vid Koporten och övergår till Höglandsleden vidare mot Försjön och Hult. 

Stråket ska kartläggas och åtgärder för ökad tillgänglighet, belysning, tydlighet 

och säkerhet ska utredas.  

De olika delarna längs med stråket har en egen roll i helheten, som ska betonas. 

Det kan innebära att kopplingen till lekplats stärks från bostadsområden, och 

koppling till torg stärks från centrumgator. 

Vildparken har en mängd värden för både rekreation och som biotop. På grund av 

parkens storlek finns det möjligheter att fortsätta utveckla den kontinuerligt och 

tillföra flera användningsområden. 

Fritidsstråket Norr - Söder  

Stråket i nordsydlig riktning fokuseras till områden av socialt och kulturellt värde, 

för föreningsliv och aktiviteter. Längst i norr finns naturreservatet Kvänsås 

bokskogar, skidstugeområdet och Högefälle. Från Brännemon i norr leder stråket 

mot Sjöängen, genom Vattenledningsparken och stadsområdet och 

Kvarnarpssjön. Här finns bland annat brukshundklubben. 

SF5 – Prästängsområdet 

Området domineras av Prästängsskolan, evenemangshallen Olsbergs arena och 

idrottsanläggningar som Prästängshallen och ishallen Storegårdshallen. De flera 

olika funktionerna samverkar inom området och byggnaderna, och det finns inga 

tydliga gränser mellan användningsområdena. 

Skolområdet anges för att kunna växa söderut till område MB2, nuvarande 

kvarteret Bålgetingen. I övrigt finns ytor för komplettering tillgängliga inom 

befintligt område.  

Öster om Storegårdshallen löper luftburna starkströmsledningar (E2). Dessa grävs 

i framtiden ner och mottagningsstationen på fastigheten Elverket 1 förlorar då sitt 

syfte. Området ställs inför utvecklingsmöjligheter, där primärt bostäder utreds. I 

den närliggande Vattenledningsparken, en allmän parkmiljö, ligger det privatägda 

vattentornet som omställs till bostad. Hur allmänna och privata intressen kan 

mötas i området är viktigt att beakta, inte minst gällande tillgänglighet. Väster om 

Olsbergs arena finns en större parkeringsyta med stor funktion som behöver 

utredas för parkeringsgarage.  

• Utv. 5 – Kvarteret Ridhuset 

Vid Vattenledningsparken ligger flerbostadshuskvarteret Ridhuset. Den östra 

delen rymmer två carports på totalt 180 m2, på en 1000 m2 stor fastighet. 

Området ska utredas för flerbostadshus, som punkthus. Söder om 

Storegårdsgatan finns en mindre parkeringsyta som på sikt kan omställas för 

bebyggelse i takt med att parkeringsytan ersätts.  

• Utv. 6 – Kvarteret Elverket 

Fattigheten Elverket 1 får en betydande roll i den funktionsblandade miljön. 

Området sammanfaller med Vattenledningsparken, stranden och de privata 

bostadsområdena i norr. Möjligheterna för flerbostadshus, i kombination med 

lokaler för aktivitet eller kultur behöver utredas. Bostäderna bör korrelera med 

platsens särskilda attraktivitet och markens höga värden. Höga krav på arkitektur 

i kombination med att hög exploatering bör vara vägledande. Det blir en 

möjlighet att bilda ett nutida landmärke i närheten till det historiska vattentornet. 
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Funktionsblandade områden 

Funktionsblandade områden ska utformas med en balans mellan kvartersmark 

och allmän plats. Det allmänna ges företräde i stadsbilden, gentemot 

mångfunktionella områden, där kvartersmarkens utveckling dominerar. Det ska 

vara möjligt att kombinera en privat verksamhet med allmän tillgänglighet i 

området. Funktioner ska i huvudsak kunna samverka snarare än ta ut varandra 

eller kräva stora avstånd till varandra. 

FB1 – Sjöängen, Svinhusaberget 

Bostadskvarteren ska utredas för utökning åt söder och öster. Området är 

detaljplanerat med byggrätt kvar i vissa delar. Områdets särskilda attraktivitet bör 

vara vägledande vid utredning av bostadstyp. Villabebyggelse och motsvarande 

får inte tillkomma. Bostadskvarter bör samlokaliseras med aktivitetsytor eller 

lokaler som ger stöd för rekreation och aktiviteter. Bostadskvarter ska vara 

möjligt att ströva genom för allmänhet, som punkthusområden eller 

motsvarande, och ska utformas med låg privatiseringsgrad. 

• Sjöängen rymmer en fotbollsplan och gångstig, används som strövområde

och ibland för evenemang. Dessa delar föreslås som parkmiljö.

• r7 – I området finns risk för förorenad mark samt miljöfarlig verksamhet.

FB2 – i12-området 

En fortsatt utveckling av det funktionsblandade området föreslås. Östanåskolans 

utveckling ska ges företräde. Bebyggelsen inom i12-området är av kulturhistoriskt 

och arkitektoniskt värde och utvecklingen behöver alltid beakta detta. För att 

säkerställa fortsatt aktivitet och funktion i området bör bostäder inrymmas. 

Området är möjligt att ströva genom för allmänheten, och förbind med andra 

stora allmänna platser, som sjöängen, och funktioner, som bibliotek och skola.  

Att öka andelen kvartersmark, bostäder eller privat verksamhet, bedöms kunna 

bidra till områdets attraktivitet samt säkerställa en ekonomi och långsiktig 

utveckling eller skötsel av området som helhet. 

FB3 – Storegårdsområdet 

Storegårdsområdet har kontinuerligt utvecklats med olika ytor och anläggningar 

för fritid, kultur och idrott. Senast har spontanidrotten getts ett stort utrymme. 

Området sträcker sig från centrumområdet och Regementsgatan i väster till 

natur- och rekreationsområdet i öster vid Kaffekullen och vattentornet. 

Vattenledningsparken utgör en tydlig markering av områdets början. De mellersta 

delarna av Storegårdsområdet gränsar i öster till bostadsområdet Portalen och 

campingverksamheten. Den östra delen har anlagts till baksida för idrottshallarna. 

Platsen utgörs av oanvända ytor, parkeringsyta och friväxande buskage och träd. 

Denna typ av plats kan resultera i ökad upplevd otrygghet och lägre användning. 

Området är tydligt flerfunktionellt, med en mängd olika funktioner i en blandning 

av allmänna platser och kvartersmark. En fortsättning på denna struktur, där 

markanvändningar samverkar i en dynamisk miljö avses.  

Sammantaget bör området förtätas och kompletteras med fler funktioner. En 

privat verksamhet kan bidra med utveckling av närmiljön och tillföra fler 

människor och rörelser i området. Särskilda utvecklingspotentialer uppstår när 

den luftburna starkströmsledningen grävs. Detta reducerar gränsen mellan 

campingen i öster och Storegårdsområdet i väster.  

Det är särskilt viktigt att övergången mellan den privata verksamheten och ytorna 

för spontanidrott hanteras rätt. Ambitionen bör vara att förankra området i 

kringliggande stadsmiljö och att reducera upplevelsen av baksida. Området bör 

anslutas och genomskäras av gång- och cykelvägen mellan centrum och 

Kaffekullen.  

• MF12, MR10 – Området är av stor vikt för aktiviteter utanför föreningar

eller organiserad idrott. En fortsatt utveckling av denna typ är önskvärt.

• MR11 – Badplatsen vid Hunsnäsen är stadens högst använda. Det finns en

tydlig koppling till campingverksamheten. Möjligheter finns att utveckla

området, bland annat genom att förbättra stråket västerifrån.
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Bostäder 

Sammanhängande bostadsbebyggelse med viss utvecklingsmöjlighet 

BF1 – Grevhagen  

Bostadsområdet väster om Vetlandavägen utgörs av flerbostadshus, radhus och 

villor. Majoriteten är bebyggt, dock finns förtätningspotential samt byggrätt för 

flerbostadshus kvarteret Fasanen. 

• NK4 - Söder om stadsdelen tar ett våtmarksområde vid. Detta omfattar 

Kvarnapasjöns norra strand samt området österut. Området behöver 

avsättas med hänsyn till klimatanpassning och dagvattenhantering.  

BF2 – Tuvehagen  

Bostadsområdet öster om Vetlandavägen utgörs av flerbostadshus, radhus och 

villor. Majoriteten är bebyggt men kan kompletteras i vissa delar. Utvecklingen 

omfattar även grönområdet österut, NK2, som förbinds med Kvarnapasjön. Delar 

av området är sankt eller belastat av dagvatten, dels från ett kraftigt tillflöde. Det 

kan behövas åtgärder, som dammar, och som kan kombineras med 

bostadsmiljöer som attraktiv egenskap.  

BF3 – Kvarnarp  

Stadens största sammanhängande bostadsområde utgörs av flerbostadshus, 

radhus och villor. Majoriteten är bebyggt men kan kompletteras. I de södra 

delarna finns obebyggda byggrätter. Utveckling och förtätning behöver ta hänsyn 

till befintliga strukturer och grönområden. I kvarteret Ängsviolen, Åkerviolen med 

flera pågår nybyggnation under år 2022.  

BF4 – Nifsarp  

I den sydligaste delen av Kvarnarp finns en samling bebyggelse av bostäder eller 

viss verksamhet. Här kan anpassningar behöva ske i samband med att förbifarten 

söderut byggs ut. Fastigheten Nifsarp 1:30 bör utredas för bostads- eller 

verksamhetsutveckling. Området omges av vattendrag, jordbruksmark eller 

värdefulla strövområden som behöver beaktas.  

• GC3 – Genom området och söderut under förbifarten utpekas ett gång- 

och cykelvägsstråk. Detta förbinds med Nifsarpsskolan (SF2) och en 

befintlig busshållplats längs med väg 32. Länken är viktigt för pendling. 

Gång- och cykelvägen kan även anslutas i korsningen norr om skolan och 

fortsätta mot Höreda. Anslutning från Nifsarpsskolan kan göras västerut 

mot Linneberg och Långanäsasjön. Lösning för en säker överfart över väg 

32 behöver samordnas med Trafikverket. 

BF5 – Talluddasjön 

Runtom sjön finns bostäder i varierade täthet. Området utvecklas successivt 

genom att fritidshus övergår till permanentboende. Den norra delen är 

detaljplanerad med viss byggrätt kvar. Utveckling av den östra sidan ska utredas. 

Den är högt exploaterad och omfattas inte av jordbruksmark eller strandskydd.  

BF6 – Långanäsasjön  

Området är generellt ett lågintensivt utvecklingsområde, där fritidshus övergår till 

permanentboende. Den norra delen är sedan tidigare detaljplanerad. Där finns 

viss byggrätt kvar, och möjlighet att utreda nya lägen för bostäder. Ett par gator 

är enkelsidigt utnyttjade och det finns stora områden tillgängliga för utveckling 

utan att riskera inverka på den befintliga bebyggelsestrukturen. Hela östra delen, 

Linneberg, är detaljplanerad med byggrätter för en mindre mängd villatomter. 

• MR2 – En av kommunens mest populära badplatser ligger vid den norra 

stranden. Området är mycket viktigt för rekreation och fritid. Vid platsen 

behöver ytor för biluppställning anordnas. Tillgängligheten till området 

via väg 32 behöver ökas, bland annat för att minska bilismen vid området 

sommartid med även för generell ökning av tillgänglighet och säkerhet.  

Utvecklingen av stråket GC3 är viktigt för detta syfte.   

• MR3 – I ett skogs- och naturområde kring Stallbergagölen finns en mängd 

stigar och spår. Området är av hög vikt för rekreation och friluftsliv.   
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BF7 – Lyckeberg  

Bostadsområdet är byggt på det tidigare sanatoriets mark, med radhus, villor och 

flerbostadshus. Det finns detaljplaner i området med viss byggrätt kvar. Därtill 

ytor som på sikt kan utredas för kompletteringar.  

Lyckeberg ligger inom Försvarsmaktens påverkansområde för buller eller annan 

risk, vilket medför restriktioner vid utveckling. Området är också påtagligt utsatt 

från skjutbuller från den västerliggande Jägaregården (se kapitel om risker).  

• MF5, MN2, MR4 – Området är av högsta vikt för all form av fritid, sport 

och rekreation. Det utgörs av anlagda elljusspår som sammanfaller med 

Höglandsleden. Spåren går runt skogar och natur öster om ridhuset och 

vidare runtom Abborragölen. Stigarna används som cykelvägnät för 

motion och rekreation samt av ridhusets aktiviteter. Området präglas av 

hagar och ryttarföreningens lokaler och stall. Vid området pågår nära 

alltid aktiviteter och natur- och rekreationsområdet, med kopplingar till 

Persö via Höglandsleden, är ett av kommunens absolut mest välanvända. 

Området är av högsta värde för rekreation, fritid och föreningsliv.   

• GC5 – En gång- och cykelväg föreslås mellan Abborrarondellen i söder och 

idrottsplatsen Ränneborg i norr. Befintlig gång- och cykelväg finns för 

norra etappen, från korsningen av Kråkebergsvägen/Forsgrensgatan. 

• GC6 – Genom naturområdet finns en äldre skogsbruksväg som binds 

samman med en gång- och cykelväg österut mot Nannylund. Stråket 

behöver stärkas då det är en viktig förbindelse till centrum och 

idrottsplatsen norrut. Dels med asfaltering och belysning. Det saknas idag 

övergångsställe eller någon typ av förbindelse över Kråkbergsvägen.  

BF8 - Västra brudbadet södra 

Söder om Västra brudbadet ligger kvarteret Lämmeln. Bostadsområde har 

möjligheter att utvecklas till en förlängning av kvarteren norrut.  

• MF8 – I området finns brukshundklubben. Denna typ av verksamhet är av 

högsta värde för föreningsliv och rekreation. Områdets koppling till 

naturen och möjligheter att expandera ska alltid beaktas.  

BF9 – Stocksnäs 

Flerbostadshusområdet Kan utredas för möjlig utveckling västerut. Norr om 

området ligger en förskola som flitigt nyttjar angränsande grönområden.  

BF10 – Norrtull  

Stadens norra delar rymmer flerbostadshus och villakvarter, där förtätning och 

effektivisering inom kvarter bör eftersträvas. I centrum av området ligger 

Norrtullskolan. Området är påtagligt omgiven av bostäder. Skolans funktion och 

välmående är av högsta vikt, och ska alltid ges företräde vid utveckling.  

BF11 – Orrhaga 

I delar mellan villabebyggelse och gator finns utvecklingspotentialer. Exempelvis 

inom kvarteret Hajen, som tidigare detaljplanerats för bostäder.  

BF12 – Kvarteret Portalen 

Flerbostadshuskvarteret Portalen har byggts ut i västra delen av det 

detaljplanerade området. Även den norra delen har utvecklingspotential för 

bostäder. Särskilt när den övergående starkströmsledningen grävs ner.  

• r6 – Ett sankt parti i områdets norra delar behöver utredas vid eventuell 

utveckling i området. Möjligtvis för dagvattendamm eller motsvarande. 

 

 

Bild 57 - Vy över Kaffekullen och östra staden 
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BF13 – Prästängen och Kaffekullen 

När väg 40 omställs till lokalgata blir marken mellan bostäderna och gatan möjliga 

att utveckla för bostäder. Området söder om Prästängen kan på sikt omvandlas 

till flerbostadshuskvarter eller motsvarande. Utvecklingsmöjligheter kan finnas, 

och behöver utredas, för de södra delarna av Kaffekullen.  

• MF11, MR9 – Mellan områdena Prästängen/Kaffekullen ligger ett 

kommunalt fritidsområde i kuperad terräng. Frisbeegolfbana, löp- och 

skidspår med elljus är några exempel på aktiviteter. Området är mycket 

välbesökt året runt. Området är av högsta värde för stadsnära rekreation 

och fritid. Samtidigt finns rikligt av lövträd och höga biologiska värden. 

BF14 – Hunsnäsen 

Fritidsbostadshus har vid den östra stranden successivt omställts till fullskaliga 

villakvarter. Ytterligare och mindre utvecklingsmöjligheter kan finnas i mellanrum 

av strandskydd, bebyggelse och jordbruksmark. Sådana områden behöver 

studeras i samband med att området regleras med en detaljplan. Områdena är av 

sammanhållen bebyggelse, omfattas av plankravet och ska därför regleras.  

• MR13, MN4, NB2 – Kvänsås bokskogar nås via grusvägen norr om 

Hunsnäsen. Naturreservatet är ett populärt besöksmål vid Kvänsåsasjön. 

BF15 - Älghult 

I samband med att bostadsområdet förses med kommunalt vatten- och avlopp 

utreds möjligheter för fler bostäder. Detta görs i samband med detaljplanering. 

Områdets förhållande till jord- och skogsbruksmark, strandskydd och närliggande 

rekreationsvärden, samt tillgänglighet till området är av största vikt att beakta.  

• MF9, MR7 – Det sammanhängande rekreationsområdet med skidstugan i 

norr och Högefälle i söder är av högsta vikt för rekreation och 

föreningsliv. Områdets funktion ska ges företräde annan utveckling.  

Sammanhängande bostadsbebyggelse – Utvecklingsområden 

SB1 – Trädgårdsstaden 

Området detaljplanerades under år 2019 och utgör Eksjös största 

utbyggnadsområde för flerbostadshus, radhus och villor. I nutid byggs en förskola 

och området kommer på sikt att sammanfalla till område SB2. 

• MF4 – Kvarnarps gård, föreningslokaler och odlingsområdet är viktiga 

samlingsplatser, och ska ges utrymme för utveckling.  

SB2 – Trädgårdsstaden östra, odlings- och skogsområde 

Trädgårdsstadens utvecklingsriktning sker söderut, med primärt bostäder, i 

kombination med passande verksamheter, som skola och livsmedelsbutik. 

Området angörs genom en förlängning av Kvarnarpsvägen som förbinds med 

kommande verksamhetsområden och söderut. Därifrån planeras i sin tur en 

anslutning till förbifart 40 (T1). Detaljplanering av området behöver inledas för att 

säkerställa inriktningen och ha en långsiktig utbyggnadsplan.  

 

 

Bild 58 - Vy över Lunnagårdsvägen och remsan av kvarbliven mark (SB6) 
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SB3 – Kvarteret Sabeln, Rolandsdamm 

Flerbostadshuskvarteren kan utredas för utveckling. I första hand kvarteret 

Sabeln, där ett större markområde finns tillgängligt. Möjligheter finns att 

komplettera kvarteret med flerbostadshus eller lamellhus i den västra delen.  

• MR5 – Den kommunala badplatsen är populär och ska kontinuerligt 

utvecklas. Parkeringen som finns i norra delen av SB3 kan förbättras.  

SB4 – Högefälle 

Norr om Kaffekullen anges ett område för en motsvarande struktur av 

bostadsutveckling. Villabebyggelse i gles struktur avses. Området anpassas till 

rekreationsvärden, jordbruksmark, naturvärden och vattendrag.  

• NK6, NB1, MN3 – Ett större naturområde finns med våtmark och höga 

biologiska värden. Området är sammantaget av högsta värde.  

• MF10, MR8 – Koporten är en samlingsplats och sammantaget av högsta 

värde för föreningsliv, rekreation och idrott.  

SB5 -Stockholmsvägen 

Området behöver utredas för flerbostadshusbebyggelse. Ett kvarter kan omges av 

grönområde för ett hus-i-park-koncept med exempelvis punkthus.  

SB6 – Lunnagårdsvägen 
Den så kallade remsan är en äldre skyddszon från när vägen var riksväg. Två delar 

av området har detaljplanerats och bebyggts, kvarteret Siken i söder och 

kvarteret Krabban i norr. De mellersta delarna utreds för bostäder, radhus, 

kedjehus eller motsvarande. I samma projekt avsätts grönområde för att säkra 

dagvattenhantering.  

• GC7 – Gång- och cykelvägen mellan centrum och Brännemon kan byggas 

friliggande längs med vägen, utan att inverka på framkomlighet eller 

vägens kapacitet. I takt med att Orrhaga utvecklas blir denna typ av 

tillgänglighet och säkerhet i det lokala gatunätet av högsta vikt.  

• MR14 – Brännemon är benämningen på spårområdet norr om staden 

som förvaltas av regementet inom Försvarsmakten områden. 

Verksamheter och industri 

Störande karaktär 
V1 – Reningsverket, Bykvarn och kvarteret Mattan  

Området omfattar lagerlokaler och motsvarande verksamhet i väster och 

reningsverket i öster. En fortsättning av pågående markanvändning fastlås. Den 

nordligaste delen av området behöver anpassas till närheten av villabebyggelse.  

• NK3 – Naturområdet behöver bevaras för klimatanpassning, med hänsyn 

till vattenansamling och dagvattenhantering. 

• r3 – Ett omfattande område med förorenad mark finns mellan Bykvarn 

och reningsverket. 

• r4 – Reningsverket utgör en risk för ett omland om ca 500 meters 

diameter. Utsläppen i luft består av ämnen och bakterier från 

behandlingen samt lukt från slamhanteringen. Se även kapitel om risker. 

Risken behöver klarläggas innan utveckling kan ske i närområdet. 

V2 – Förbifarten södra 

Området för verksamhetsutveckling på östra sidan av Torsjövägen ges anslutning 

till förbifartens västra på-/avfart. Området avses för ett nytt reningsverk (E1).  

V3 – Utvecklingsområde förbifarten östra 

• Utv. 7 – Verksamhetsområde väg 40 

Utvecklingsområdet ligger norr och söder om på- och avfarten, och bör utgöra 

den första etappen för detaljplanering av nya verksamhetsområden. De yttre 

delarna bör anpassas för skrymmande eller störande verksamhet som produktion, 

medan de norra delarna bör utgöras av icke-störande karaktär, som externhandel 

och företagsområde. Området ansluter till förlängningen av Kvarnarpsvägen (T3).  
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V4 – Eksjö östra 

För skrymmande eller störande verksamheter anges området öster om det yttre 

stadsområdet. Här kan all form av verksamhet eller industri etablera sig. Ett av 

syftena är att de verksamheter som i nuläget är centralt etablerade kan 

omlokalisera sig hit. Bland annat verksamheter inom områden MB2, -3 och -4. 

• NK4 – Naturområdet bevaras för klimatanpassning, vattenansamling och 

dagvattenhantering. Området utgör en tydlig lågpunkt med anslutning till 

Nifsarpen i söder samt våtmark och vattendrag norrifrån. 

V7 - Breviksvägen 

Verksamhetsområdet är tidigare detaljplanerat och föreslås för fortsatt 

utveckling. Den södra delen behöver effektiviseras då det är mycket lågt utnyttjat 

sett till mängden mark och verksamhetstyp. Exploatering av områdets norra del 

föregås av utredning om naturområdet (MF7). 

• MF7 – Platsen innehåller spår och leder som förvaltas av förening. Här 

förekommer ordnad träning och spontanidrott. Platsen är av hög vikt för 

det aktiva föreningslivet. Majoriteten av slingorna finns inom Ränneslätt.  

V10 – Tuvehagen södra 

Den södra delen av verksamhetsområdet anges för fortsatt industriell verksamhet 

med möjlighet till utökning.  

Icke-störande karaktär 

V5 – Abborrarondellen 

Pumpgatan i centrum av V5 avslutas med en vändplats förberedd att förlängas 

söderut. Området lämpar sig för utökning med verksamheter av icke-störande 

karaktär, med anledning av närhet till bostäder eller andra verksamheter. 

• MN1 – Vid Abborragölen finns ordnad badplats, bryggor, sittplatser och 

rastplatser. Området är populärt rekreation. I närområdet finns en anlagd 

promenadslinga med belysning som leder till båt- och badplatsen och 

runtom gölen. På grund av hög användning finns behov av hög skötsel. 

V6 – Förbifarten västra 

En kraftig förlängning av verksamhetsområdet Abborravik föreslås norrut på 

västra sidan av väg 32. Delar av området är detaljplanerat. Söder om Nannylund 

övergår verksamhetskaraktären till motsvarande typ som avses. Områdena 

förbinds i höjd med Västra Brudbadet. Möjlighet finns att bygga samman 

områdena i norra delen. En första etapp planeras i söder. En tredje etapp i 

områdets mellersta parti behöver föregås av utredning av naturområdet.  

• NK5 - Öster om väg 32 och verksamhetsområdet kan ett större 

naturområde avsättas och eventuellt anordnas med hänsyn till 

klimatanpassning och dagvattenhantering.  

• MR1, MN2 – Nannylundsspåret är en anlagd mountainbike-slinga som går 

genom hela naturområdet. Spåren förvaltas genom en förening och 

området används flitigt av motionärer, föreningar och allmänheten. Det 

finns tydliga värden för föreningslivet, rekreation och sport. Det är viktigt 

att området så långt det är möjligt kan finnas kvar, och anpassas i takt 

med att V6-området exploateras.  

V8 – Väg 32, Stocksnäs 

Öster om väg 32 övergår område V7 till verksamhetsområde för icke-störande 

karaktär. Verksamheterna ska generellt gå att kombinera med närliggande 

bostadsområden och stadsmiljön. 

• Utv. 8 – Parkering och verksamhet 

Den östra delen av V8 bör utredas för samordnat parkeringsgarage med koppling 

till Höglandssjukhuset.   

V9 –Tuvehagen norra 

Det befintliga industriområdet anges för fortsatt utveckling. Dock med låg 

omgivningspåverkan i den norra delen där verksamheterna sammanfaller med 

det funktionsblandade området. 
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Tekniska anläggningar 

E1 – Reningsverk, Kvarnarpasjön/Nifsarpen 

Det befintliga reningsverket i stadsområdet behöver inom planperioden ersättas. 

Ett nytt område anges söder om förbifart 40. 

E2 – Luftburen starkströmsledning 

Ledningssträckan mellan kvarteret Älgen, i område V9, och Storegårdsområdet 

planeras grävas ned. I samband med detta byggs en ny mottagningsstation i söder 

medan den norra, invid Vattenledningsparken, kan avvecklas. Nuvarande område 

för mottagningsstation ges stora utvecklingsmöjligheter (se SF5). 

Transportinfrastruktur 

Trafikanläggningar och stråk 

T1 – Förbifart Eksjö (Väg 40) 

I höjd med den nya förbifarten uppstår attraktiva etableringslägen för olika typer 

av verksamheter. Samtidigt gör anläggningen det möjligt att omvandla nuvarande 

väg 40, genom stadsområdet, till vanlig stadsgata. Det frigör mark i stadsområdet, 

samt motiverar flytt för befintliga verksamheter till bättre lämpad plats än den 

befintliga och då centrala. Omlokalisering är både en prognos och viljeinriktning.  

T2 – Väg 40 Nässjö – Eksjö  

Sträckan mellan Nässjö och Eksjö byggs om till mötesfri väg för att bli mer 

trafiksäker och framkomlig. Längs med vägen byggs en gång- och cykelväg på ca 

11 km. Projektet gör det möjligt för kommunen att bygga vidare tråk från 

Abborrarondellen. I riktning mot idrottsplatsen Ränneborg saknas förbindelser.  

T3 – Förlängningen av Kvarnarpsvägen 

Kvarnarpsvägen förlängs söderut i riktning mot förbifarten. Vägsträckans exakta 

dragning utreds i samband med planering av områdena SB2 och V3. Från 

verksamhetsområdet norrifrån finns stora mängder hårdgjorda ytor och kända 

platser där dagvatten samlas. Anläggande av vägen bör föregås av detaljerad 

utredning samt kombineras med anläggande av diken och buffertzoner för 

dagvattenhantering. Vägen bör anordnas med friliggande gång- och cykelväg. 

T4 – Cykelväg Eksjö-Hult 

Den högst prioriterade gång- och cykelvägen är sträckan mot Hult, inom 

vägområdet för nuvarande väg 40.  

T5 - Hunsnäsen 

Vägen öster om Hunsnäsen har blivit en tydlig del av staden. Vägen angör 

villakvarteren och friluftsområdet norrut, men även i hög grad som 

rekreationsstråk. Vägen behöver omfattas av kommunalt huvudmannaskap och 

utvecklas med belysning, beläggning och gång- och cykelväg. Vägen utreds i 

samband med detaljplanering av området BF14.  
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FÖRSLAGSDEL (2) LANDSBYGDSUTVECKLING 

LIS-områden, sammanhållen bebyggelse och vindkraft
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Landsbygdsutveckling  
Det finns tre huvudsakliga teman som utgör förutsättningarna för den långsiktiga 

landsbygdsutvecklingen, strandskyddet, jordbruksmarkens värden och områdets 

täthet (sammanhållen bebyggelse). Nedan introduceras respektive teman och 

därefter kommunens förslag och ställningstaganden.  

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
LIS-områden innebär områden som kommuner genom sin översiktsplan har pekat 

ut som en plats där, förutom de skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §, 

även går att tillämpa skälet som anges i 18 d §. Enligt lagen ska området vara 

lämpligt för utvecklingen av landsbygden och ha en så begränsad omfattning att 

strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. Det kan gälla en byggnad, 

anläggning eller verksamhet som långsiktigt bidrar till utvecklingen av 

landsbygden eller, om det gäller en- eller tvåbostadshus, att de uppförs i 

anslutning till befintlig bebyggelse. 

Syftet med LIS-områden är att stimulera lokal och regional utveckling i områden 

som har god tillgång till fria strandområden. Både för inflyttning till landsbygden 

och för att stärka befintlig service, eller främja etablering av ny. Det handlar om 

att skapa arbetstillfällen eller locka människor att bosätta sig på platsen. Framför 

allt handlar det om områden som inte ligger i närheten av större tätorter.  

Strandskydd 

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller vid alla Sveriges kuster, sjöar och 

olika vattendrag, 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattenområdet. 

Skyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 

land och i vatten (miljöbalken 7 kap. 13 §). Inom ett strandskyddat område är det 

förbjudet att uppföra nya byggnader eller anläggningar och ändra byggnader som 

avhåller allmänheten från att röra sig på platsen. Man får heller inte gräva eller 

spränga som gör att växt- och djurliv kan ta skada. Bestämmelserna gäller oavsett 

om området är tät- eller glesbebyggt och oavsett vilka naturtyper, topografiska 

förhållanden som finns i området. Ekonomibyggnader och anordningar som 

behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel kan undantas förbudet om 

de för sin funktion måste ligga vid vatten. 

Kriterier för att hävda LIS 

Det är viktigt att allmänheten har god tillgång till strandområden samt att djur- 

och växtlivet både på land och i vattnet har fortsatt goda livsvillkor. Detta ska 

man ta hänsyn till vid utpekande av LIS-områden. För att kunna peka ut områden 

för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska vissa kriterier uppfyllas. 

• Området ska inte ha särskild betydelse för friluftslivet eller påverka 

möjligheten att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden. Möjligheter att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet, på land och i vattnet får inte äventyras. 

• Området får endast omfatta en mindre del av en sjö.  

• Ett LIS-område ska stärka en eller flera servicetyper på landsbygden så 

som skola, dagligvaruhandel, kollektivtrafik eller annan infrastruktur. 

Verksamheter som skulle kunna dra fördel av ett strandnära läge och ge 

nya sysselsättningar så som anläggningar för turism eller friluftsliv.  

• Områdena ska vara helt eller delvis redan i anspråkstagna. Platsen ska ha 

eller vara ett blivande verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Kravet på fri passage 

En fri passage för att allmänheten ska kunna passera samt att främja djur- och 

växtliv ska enligt miljöbalken 7 kap. 18 f § lämnas mellan avsedd exploatering och 

strandlinjen. Vid planläggning ska regeln fri passage tillämpas och framgå. Samma 

gäller vid dispensbeslut. Passagen ska utgöras av ett område om minst några 

tiotals meter. Avståndet kan variera och ska anpassas efter landskapets karaktär, 

förutsättningar och befintlig bebyggelse. Undantag från kravet kan prövas i fall 

där passagen inte är fysiskt möjlig att säkerställa, exempelvis med hänsyn till 

byggnadernas eller anläggningarnas funktion.  
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LIS-områden i Eksjö kommun 
Kommunens inställning 

Eksjö kommun vill ge möjlighet för landsbygden och de mindre orterna att 

utvecklas och utöka befolkningen. I kommunen finns många sjöar, varav ett par 

kan utgöra lämpliga platser för bostäder och utveckling av verksamheter. Dessa 

områden pekas ut nedan som LIS-områden.  

Inflyttning till en mindre ort kan ge positiva effekter på utvecklingen av det lokala 

näringslivet samt möjligheter för nya verksamheter att etablera sig. Ett 

strandnära boende bedöms kunna bidra till inflyttning på landsbygden, vilket ger 

ett ökat underlag till handel och service. Byggnationen ska alltid ta hänsyn till 

natur- och grönområden och växt- och djurliv, samt landskapsbilden i sin helhet. 

Vid bygglovsprövning och detaljplanering ska särskild hänsyn tas till riksintressen, 

naturreservat, fornlämningar, miljökvalitetsnormer och risker. Vatten- och 

avloppsfrågor utreds vid varje nybyggnation. För en aktuell bild av förutsättningar 

ska alltid en digital och uppdaterad granskningskarta användas.  

Områdena 

Nedan redovisas tio områden för utveckling av verksamheter eller bostäder där 

kommunen bedömer att det särskilda skälet för landsbygdsutveckling kan 

användas vid prövning av dispenser eller upphävande av strandskyddet. 

Områdena har bedömts utifrån förutsättningar att stimulera utvecklingen i hela 

kommunen. I Mariannelund och Hult kan en utveckling ge ökat underlag till skolor 

samt bidra till att stärka handel och företag även i närliggande orter, som Bellö, 

Hjältevad och Bruzaholm. Kommunens landsbygd är väl sammankopplad och en 

åtgärd ger ofta effekter i närliggande orter.  

De områdena som är utpekade har sedan tidigare bebyggts i viss omfattning, och 

bör kunna utvecklas eller kompletteras utan att det leder till betydande påverkan 

på växt- och djurlivet vid stränderna. Förslagen bedöms inte påverka 

allmänhetens tillgänglighet till stränderna. 

 

 

Bild 59 - Vy över sjön Hjälten, LIS-område nr. 10 

1. Solgen 

LIS-områdets syfte och omfattning 

Vid sjöns norra del anges Skällsnäs för att ge möjlighet för verksamhet inom 

turism att växa. Ytterligare område anges vid sjöns södra del i höjd med Söraby, 

söder om Mellby. Utpekandet ger möjlighet att uppföra komplementbyggnader 

för Marinan i Mellby. Områdena bidrar till att öka antalet besökare till Eksjö 

kommun och därmed sysselsättningen. Åsa fiskecamp har pekats ut som LIS-

område för att ge möjlighet för verksamheten att växa. Området bidrar till att öka 

antalet besökare i Eksjö kommun och därmed sysselsättning.  

Sjön och omgivningen 

Solgen ligger ca 12 km sydost om Eksjö, och är med sina 22,2 km2 den största sjön 

inom Emåns avrinningsområde. Sjön är ett riksintresse för naturvård och utgör 

reservat och Natura 2000-område. Det finns därtill öar i sjön som också är 

reservat, Solgens övärld. Solgen är en måttligt näringsrik sjö, med flacka stränder 

med rika bestånd av vassar. Djurlivet i sjön är rikt och varierat. Sjöns omgivning 

består av blandskog, lövskog, hagmarker och åkermark.  
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Runtom sjön ligger flera byar och ett par mindre orter. Bland annat Markestad, 

Skällsnäs, Mellby, Värne och Edshult. Värnebygden, i stort sett detsamma som 

Mellby socken, består främst av skogsmark och mindre odlingsområden. Värne 

har succesivt utvecklats söderut via Söraby till Värne, och byggdes till dagens 

struktur under början av 1980-talet. Huvuddelen av bebyggelsen ligger längs 

vägen mellan Eksjö och Skede. Mellby kyrkby är ett riksintresseområde för 

kulturmiljövården och utgörs till stor del av jordbrukslandskap. Nordväst om 

Mellby och öster om Värne finns omfattande våtmarksområden.  

Förutsättningar i korthet 

Det södra LIS-området tar vid söder om riksintresseområdet för kulturmiljövård. 

Den södra stranden kan innebära osäkra markförhållanden. I de sydligaste 

delarna föreligger översvämningsrisk. I den norra delen ligger jordbruksmark 

längre upp på land jämfört med i södra delen, där jordbrukslandskapet sträcker 

sig ända ner till strandlinjen. Vid tidigare skogsbruk har områden med 

nyckelbiotoper karterats längs med flera delar av sjöns stränder. Bland annat ett 

aspskogsparti invid det norra området, med stora ornitologiska värden.  

2. Mycklaflon  

LIS-områdets syfte och omfattning 

Områden utpekas för bostäder respektive verksamheter inom olika områden. De 

utpekade områdena är Gummarpsnäset, Gummarp, Sjöåkra och Förenäs. Dessa 

bedöms kunna utvecklas för att öka befolkningsunderlaget, och med kollektiva 

lösningar kunna säkerställa VA-försörjningen i området. Bebyggelse av nya 

bostäder och fritidshus vid Gummarpsnäset och Gummarp kan långsiktigt 

utveckla en hållbar och attraktiv boendemiljö. Stranden vid Mycklaflons camping 

kan utnyttjas för rekreation och ligger längs med Sjöbrovägen som nyttjas som 

cykelled mellan Hult och Bellö. I anslutning till campingen ligger ett naturreservat.  

Turismen längs med denna sträcka kan främjas långsiktigt. Bostäderna och 

fritidshusen samt utökning av turismnäringen upprätthåller ett personellt och ett 

ekonomiskt underlag för närliggande service i Hult samt kan främja att ny service 

kan utvecklas vid campingen. 

Sjön och omgivningen 

Mycklaflon är 11 km2 stor och är ett riksintresseområde för naturvård samt 

Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Sjön ingår i Emåns vattensystem, 

Pauliströmsåns avrinningsområde och är belägen ca 10 km sydost om samhället 

Hult. Vattenytan ligger på ca +207,5 m.ö.h, vilket motsvarar ca 2 meter högre än 

vattenytan i sjön Bellen. Sjöarna förbinds med en ca 800 meter lång åsträcka. Sjön 

omges till största delen av skogsmark, dock med en del odlad mark i norr. 

Tillrinningsområdet är 74,1 km2 stort och består mestadels av skogsmark med 

inslag av odlad mark och myrmark.  

Förutsättningar i korthet 

Mycklaflon är en näringsfattig klarvattensjö i en gravsänka. Sjön har en mycket 

hög biologisk funktion, där häckande sjöfågel som storlom och fiskgjuse trivs. Här 

finns ett rikt djurliv, med många fiskarter. Mycklaflon har Sveriges sydligaste 

bestånd av storröding. Den norra delen är angivet som fornlämningsområde, med 

fynd eller objekt synliga ovan mark. Området angörs via en enskild väg av smalare 

karaktär som avslutas längst söderut på näset. 

3. Södra Vixen  

LIS-områdets syfte och omfattning 

Området anges för verksamhetsutveckling inom turistnäringen. I Ullinge och 

Paradis finns turism- och fritidsanläggningar som kan gynnas av 

landsbygdsutveckling, då tillgången av stränder är en förutsättning för dessa 

verksamheter. Utpekandet gör det möjligt för nyetableringar i Tannarp, Västra 

Näs, Svartarp och Övrabo där sysselsättningen på lång sikt bedöms kunna öka. 

Sjön och omgivningen 

Södra Vixen är 5,10 km2 stor och är ett Natura 2000-område enligt 

habitatdirektivet. Sjön ligger ca 7 kilometer sydväst om Eksjö tätort, ingår i Emåns 

vattensystem och Solgenåns avrinningsområde. Höjden över havet är ca +215,5 

meter, d v s ca 1 dm ovanför sjön Norra Vixen. Dessa förbinds med en ca 300 

meter lång åsträcka. Sjön omges till största delen av skogsmark med ett relativt 

stort inslag av odlad mark samt vid den östra stranden av fritidsbebyggelse.  
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Sjön är en näringsfattig källsjö med klart vatten. På grund av omfattande ytor av 

jordbruksmark runtom sjön blir den påverkad. När vatten rör sig genom marken 

följer en del av växtnäringen med, med övergödning som följd. Det finns även en 

ganska stor andel fritidsbebyggelse runt sjön. Denna är koncentrerad till norra, 

västra och sydöstra stranden. 

Förutsättningar i korthet 

Sjön är i sin helhet ett vattenskyddsområde med stor biologisk mångfald. Den är 

artrik på fisk och fågel. Ytan på sjön är stor samt strand- och vattenvegetationen 

har en god sammansättning. Tillrinningsområdet är ca 9 km2 stort och består av 

skogsmark med mindre andel myrmark och odlad mark. 

4. Ingarpasjön  

LIS-områdets syfte och omfattning 

På sjöns östra sida är ett område utpekat för ytterligare bostadsbebyggelse, som 

förtätning i en redan ianspråktagen del av strandskyddszonen. Bostadsutveckling i 

området ger underlag till större elevantal till Höreda skola.  

Sjön och omgivningen 

Ingarpasjön ingår i Emåns vattensystem, Solgenåns avrinningsområde och är 

belägen ca 7,5 kilometer söder om Eksjö. Tillrinningsområdet består mestadels av 

skogsmark, dock med ett ovanligt stort inslag av odlad mark. Höjden över havet 

är 196,0 m, d v s ca 3 dm över Havravikssjön. Vattendragssträckan mellan de båda 

sjöarna, inkluderande två sjöar, uppgår till 3,6 kilometer. Den västra stranden är 

flack och delvis försumpad medan den östra bitvis är brantare. Omgivningen 

domineras till största delen av jordbruksmark och viss mängd myrmark. Sjön 

omfattas riksintresse för naturvård och har en hög biologisk funktion för fågelliv. 

Bland häckande sjöfågel märks bland annat brun kärrhök och vattenrall. 

Förutsättningar i korthet 

Sjön är påverkad av sjösänkning, utdikning och det omfattande läckage av salt och 

andra ämnen från intilliggande jordbruk. Stora delar av den östra sidan utgörs av 

jordbruksmark och det finns ett par mindre områden som har ett biotopvärde. 

5. Försjön och Ägersgöl  

LIS-områdets syfte och omfattning 

Både i den södra och norra delen av Försjön pekas områden ut för ändamålet 

bostäder och turism. Områdena ligger inom eller i närheten till orten Hult, och 

syftar till att öka befolkningsunderlaget för livsmedelsbutiken och skolan i orten. 

Området intill Kvarndammen östra delarna av orten pekas ut för bostäder. Detta 

kan ge underlag till den lokala servicebutiken samt elevunderlag till skolan. 

I södra delen av Ägersgöl pekas ett område ut med ändamålet bostäder. 

Områdets utveckling är kopplat till det kommunala verksamhetsområdet för VA. 

Det syftar till att öka befolkningsunderlaget för livsmedelsbutiken och skolan. 

Området för bostadsändamål är kopplat till bystrukturen i Ägersgöl. 

Hults samhälle utgörs av tre delar. Söder om väg 40 finns en skola, hembygdsgård 

och bebyggelse med ett antal villor. Norr om vägen ligger den senare delen av 

Hult, som har vuxit kring järnvägen med friliggande bebyggelse samt mindre 

verksamhetsområden. Här finns också närbutik. Norr om campingen vid Försjöns 

södra strand tar Movänta vid. Området försågs i början av 1970-talet med 

kommunalt vatten och avlopp och planlades för permanentbebyggelse.  

Sjön och omgivningen 

Försjön är 2,58 km2 stor och är ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. 

Sjöns norra strand ligger inom Klintens naturreservat.  

Ägersgöl är en 0,09 km2 stor sjö strax öster om Försjön och ca 4 km norr om Hults 

centrum. Sjön ligger betydligt högre än Försjön och är till stora delar omgiven av 

skogsmark, med undantag av den södra delen som utgörs av Ägersgöl by. 

Bebyggelsen här består till största delen av spridd jordbruksbebyggelse förutom 

en och annan fritidsbostad. 
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Förutsättningar i korthet 

Försjön är en näringsfattig klarvattensjö högst upp i systemet, stränderna är 

mestadels minerogena med sand och sten. Vegetationen består av glesa vassar 

samt kortskottsvegetation. Sjön omges till största delen av skogsmark med vissa 

inslag av odlingsmark. Tillrinningsområdet är 15,4 km² stort och består mestadels 

av skogsmark med inslag av myr- och odlingsmark.  

6. Ingatorpasjön 

LIS-områdets syfte och omfattning 

Det utpekade området kring Ingatorpasjön syftar till att tillåta bostäder. Området 

har goda förutsättningar att utveckla en attraktiv boendemiljö som kan leda till 

inflyttning och ge ett utökat underlag till servicefunktionerna i samhället. 

Ingatorpasjön används som ett område för rekreation. Det finns ett 

vandringsstråk runt sjön, en anlagd badplats och servicebyggnader. I de norra 

delarna av sjön kan bostäder växa fram i nära anslutning till befintliga bostäder. 

Sjön och omgivningen 

Ingatorpasjön är 0,11 km2 stor och omges till stor del av odlingsmark. På östra och 

södra sidan finns bostäder. Kyrkan ligger i centralt i samhället. I närheten ligger 

torget och ett antal funktioner och service, café, pizzeria, äldreboende och 

förskola. Samhället ligger i anslutning till väg 40 där bussar går mellan 

Mariannelund och Eksjö. Friluftslivet är väl utvecklat i bygden då det finns vackra 

rekreationsområden kring vattendrag och i naturområden. Marken närmast kring 

sjön har risk för att översvämmas vilket måste beaktas. 

7. Skedesjön 

LIS-områdets syfte och omfattning 

De utpekade områdena med ändamålet bostäder ligger i en strandzon som redan 

är bebyggd. Områdena har förutsättningar att utvecklas för både permanent- och 

fritidsboende. Utpekandet syftar även till att ge ökat underlag till 

servicefunktionerna i Hult, som ligger drygt 3 kilometer norrut.  

Sjön och omgivningen 

Skedesjön är 3,48 km2 stor och ingår i Emåns vattensystem, Pauliströmsåns 

avrinningsområde och är belägen på en höjd om ca +207,5, samma nivå som sjön 

Mycklaflon. Endast en smalt sund skiljer de båda sjöarna åt. Sjön är långsträckt 

med ett flertal större öar. Vegetationen är varierande med både kort- och 

långskottsväxter. Sjön omges av skogsmark med inslag av odlingsmark, framför 

allt utefter norra och västra stranden. Tillrinningsområdet är 49,4 km² stort och 

består huvudsakligen av skogsmark med inslag av odlingsmark och myrmark. 

Skedesjön får anses som påverkad, främst avutsläpp i tillrinningsområdet, Hult 

samhälle och fritidsbebyggelse kring sjön. Sjön uppvisar mycket låga syrehalter i 

bottenvattnet samt en viss förändring av fiskfaunan. 

Förutsättningar i korthet 

På västra sidan sjön finns fornlämningar, samt våtmarker ner mot sjön. 

8. Mellersta delen av Åsjön och Skruven  

LIS-områdets syfte och omfattning 

De utpekade områdena kring Åsjön och Skruven syftar till att tillåta en blandning 

av bostäder och en utvidgning av befintliga turism- och fritidsområden. I de västra 

delarna av Skruven kan bostäder växa fram då de ligger i nära anslutning till 

befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Åsjön domineras av 

fritidshus och en naturcampingplats. Bostadsändamålet syftar till att öka 

personunderlaget i Mariannelund för all typ av service. Turismändamålet syftar 

till att öka sysselsättningsgraden i området. Områdena har goda förutsättningar 

att utvecklas för både permanent- och fritidsboende. 
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Sjön och omgivningen 

I anslutning till Skruven finns ett rekreationsområde med vandringsled runt sjön 

som ska bevaras. Vattenområdena skiljs åt av en kort åsträcka som löper under 

väg 40. Vid Åsjöns södra utlopp rinner Brusaån in. Åsjöarna ligger i en väl 

markerad dalgång, delvis omgärdade av dalfyllnader uppbyggda av isälvsmaterial. 

Tillrinningsområdet är 398,6 km2 stort och består mestadels av skogsmark med 

inslag av myrmark och odlad mark. 

Förutsättningar i korthet 

Rekreationsområde i form av vandringsstig och skogsmark finns runt sjön 

Skruven. Hänsyn till rekreationsområdet ska tas vid bygglov. 

9. Stora och Lilla Bellen 

LIS-områdets syfte och omfattning 

Områdena pekas ut för bostadsutveckling kring Stora- och Lilla Bellen. Detta kan 

skapa ett större befolkningsunderlag. Bellö är en arbetspendlingsort med få 

invånare. Skulle fler bosätta sig i Bellö skulle det finnas möjligheter att 

återupprätta förlorade servicefunktioner. Områdena med ändamålet bostäder 

ligger i strandzon som redan är bebyggd. Områdena har goda förutsättningar att 

utveckla en attraktiv boendemiljö för både permanent- som fritidsboende.  

Sjön och omgivningen  

Stora Bellen och Lilla Bellen förbinds av ett smalt sund och har något olika 

karaktär. Stora Bellen är en näringsfattig klarvattensjö och Lilla Bellen har en 

mera näringsrik status. Stränderna är mestadels steniga och blandade med sand 

eller lera. Vegetationen är generellt sparsam vid stränderna. 

Förutsättningar i korthet 

Bellöbygden domineras av skog och natur. Bellens sydsida är mycket lite påverkad 

av bebyggelse. Norr om sjöarna finns ett flertal mindre jordbruksbyar varav flera 

är av riksintresse för kulturminnesvården. Närmsta livsmedelsbutik finns i 

Hjältevad, ca 7 kilometer från Bellö. Bellöbygden är starkt dominerad av dels jord- 

och skogsbruk, dels av ett större företag inom färg- och lackindustrin. 

10. Hjälten  

LIS-områdets syfte och omfattning 

De utpekade områdena längs med nord- och sydöstra delen av sjön syftar till att 

tillåta bostäder och verksamheter inom turism och fritid. Detta bedöms kunna 

bidra till inflyttning samt bidra till ökad sysselsättning. LIS-områdena lokaliseras 

inom kommunalt verksamhetsområde för VA för att säkerställa 

omhändertagandet av spillvatten.  

Sjön och omgivningen 

I Hjältevad finns en livsmedelsbutik som servar stora delar av omgivande 

landsbygd. I de östra delarna finns ett större industriområde med 

småhustillverkning och sågverk. Samhället ligger i anslutning till väg 40, som 

trafikeras av länstrafiken. Sjön Hjälten är 0,5 km2 stor och ingår tillsamman med 

Kålltorpssjön i Emåns vattensystem och Brusaåns avrinningsområde. Sjön ligger i 

direkt anslutning till Hjältevads samhälle på en höjd över havet motsvarande 164 

meter. Sjöns största djup är 12 meter och stränderna är mestadels måttligt branta 

och minerogena med ett material av sten, grus och sand. Vattenvegetationen är 

tämligen sparsam med en del starr och näckrosor i vikarna. Sjön har genom 

Brusaåns genompassage en omsättningstid på strax under en månad. Utöver 

samhället omges sjön främst av skog och jordbruksmark.  

Förutsättningar i korthet 

Vid eventuella bygglov måste översvämningskarteringar, samt god boendemiljö 

med tanke på närheten till väg 40 beaktas. Sjön är påverkad av bland annat 

försurning från dagvattenutsläpp och närheten till träindustrin. Sjön har en viss 

biologisk funktion. Bland häckande sjöberoende fåglar märks storlom. 

Förekommande fiskarter är gädda, braxen, mört, lake, abborre, gös (sparsamt) 

och öring uppströms i Brusaån. I sjön finns bestånd av signalkräfta.  
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Sammanhållen bebyggelse 
Områden som inte omfattas av en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är 

sammanhållen, definieras i PBL som sammanhållen bebyggelse. Utanför planlagt 

område är vissa åtgärder undantagna från bygglov- och anmälningsplikt. Inom 

områden med sammanhållen bebyggelse gäller dock inte dessa undantag. Genom 

att ange sådana område gäller därmed bygglovsplikt. 

Kommunens riktlinjer  

Bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 

bebyggelsen. Höglandskommunerna har år 2013 i samarbete med länsstyrelsen 

utarbetat riktlinjer för hur begreppet ska tolkas. Riktlinjerna innebär att en grupp 

av 10–20 hus, och där tomterna gränsar till varandra eller bara skiljs åt av en väg, 

gata eller parkmark ska ses som sammanhållen bebyggelse. Även områden med 

tre hus på två tomter kan utgöra sammanhållen bebyggelse om de ligger inom en 

miljö som är av riksintresse för kulturmiljövården. Sammanhållen bebyggelse kan 

även vara områden med särskilt stort bebyggelsetryck.    

Detaljplanekravet 

När den samlade bebyggelsen exempelvis uppnår en viss omfattning aktualiseras 

kravet för detaljplan. Detta regleras i plan- och bygglagen 4 kap. 2 §, och innebär 

att:  Markens lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas med 

detaljplan om åtgärden gäller: 

• En ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om 

det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller 

inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till 

förhållandena i övrigt. 

• En bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver 

ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska 

genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till 

förhållandena i övrigt. 

Plankravet blir aktuellt vid prövning av förhandsbesked och bygglov. Om 

byggnadsnämnden vid prövning kommer fram till att en åtgärd ska föregås av 

detaljplaneläggning, ska byggnadsnämnden ge negativt förhandsbesked eller 

avslag på bygglovsansökan. Det är dock viktigt att plankravet som avslagsgrund 

tillämpas korrekt, eftersom den enskilde inte har någon möjlighet att påverka om 

en plan ska göras eller inte. Plankravet innebär inte att kommunen är skyldig att 

göra en detaljplan, utan att det är en förutsättning för att kunna bevilja bygglov. 

Förslag till områden av sammanhållen bebyggelse 

Följande lista är inte juridiskt bindande, utan bör ses som ett hjälpmedel vid 

hantering av bygglov. En tolkning måste göras i varje enskilt fall. Det digitala 

kartunderlaget bör kontinuerligt uppdateras enligt riktlinjerna ovan.  

Riksintresseområden för kulturmiljövården 

I översiktskartan har de generella områden som ska tolkas som sammanhållen 

bebyggelse angivits med grön markering. Utöver dessa finns områdena 3, 16, 26, 

27, 28, 32, 33 och 34 angivna med röd markering. Detta är områden som ligger 

inom riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Att ett 

område är av riksintresse betyder att miljön är värd att skydda ur ett nationellt 

perspektiv. Det är en signal om att här finns så höga värden att kulturmiljön har 

företräde då motstående intressen finns. Det krävs därför alltid bygglov för 

åtgärder inom dessa områden, och handläggningen av intresset att bygga vägs 

gentemot riksintressets värde och karaktär.  
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Jordbruksmark och samhällsplanering 

Vägledning 

Tillgången till jordbruksmark minskar i världen samtidigt som behovet av den 

ökar. I Sverige har vi år 2021 knappt 2,6 miljoner hektar åker- och 0,4 miljoner 

hektar betesmarker. De sämre markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark 

försvinner för att bli vägar, byggnader eller något annat som innebär att marken 

inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden. I det nationella 

miljömålet Ett rikt odlingslandskap formuleras verktyg för hur kommunen kan 

främja bevarande av landskapen. Därtill har marktypen fått en höjd standard och 

är nu av nationellt intresse enligt miljöbalken 3 kap. 4 §: 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 

behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk.  

I länsstyrelsens rapport Brukningsvärd jordbruksmark beskrivs hur frågan ska 

hanteras i olika planeringsprocesser.  

 

Bild 60 - Landsbygd och jordbruksmark 

1.  Är marken jordbruksmark? 

Jordbruksmark är sådan mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, 

främst åkermark och betesmark, men även ängsbruk. Definitionsskillnaden anges 

inom EU som att åkermark ska kunna plöjas. Är fastigheten taxerad som 

jordbruksenhet är det jordbruksmark. Om fastigheten i stället är taxerad som 

småhusenhet utgör den inte jordbruksmark. 

2. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till om marken med hänsyn till läge, 

beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Med 

odlad jord förstås åker och kultiverad betesmark. Med åker avses mark som har 

plöjts och som används för växtodling och fältmässig odling av köksväxter, frukt 

och bär. Aspekter att beakta är fältets storlek, arrondering, brukningscentrum, 

avkastning (typ av mark och markavvattning), djurhållning, natur och 

kulturmiljövärden, ekosystemstjänster, landsbygdsutveckling.  

3. Tillgodoser den ansökta bebyggelsen ett väsentligt samhällsintresse? 

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose det storskaliga och långsiktiga 

bostadsförsörjningsbehovet, att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära 

varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem och 

att säkerställa rekreationsintressen. Väsentliga samhällsintressen kan definieras i 

översiktsplanen för att i senare arbeten ge stöd vid avvägningar mellan intressen.  

4. Finns det annan mark som kan tas i anspråk i stället? 

Det är inte i sig tillräckligt att den ansökta bebyggelsen syftar till att tillgodose ett 

väsentligt samhällsintresse för att den ska vara tillåtlig enligt 3 kap. 4 § MB. Det 

krävs dessutom att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det krävs en konkret 

redogörelse för hur alternativa lokaliseringar har prövats. Finns sådana 

lokaliseringar kan inte den aktuella marken planeras. 
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Ställningstagande 

Kommunen har generellt stora möjligheter att utveckla respektive ort inom 

befintliga gränser och bebyggelseområden. Utvecklingstakten är inte så pass 

intensiv att helt nya områden behöver pekas ut och säkerställas, utan mark och 

byggrätter inom respektive ort är tillräcklig för en långsiktig utveckling. Därmed 

behöver ingen omfattande utveckling ske utanför tätort och i synnerhet inte på 

jordbruksmark. Översiktsplanen riktar därför utvecklingen inåt snarare än att 

förespråka en ytterligare utglesning som medför att jordbruksmark tas i anspråk. 

För långsiktig utveckling av verksamheter, industri och bostäder finns möjligheter 

för Eksjö tätort att expandera österut i höjd med nuvarande sträckning av 

Hultvägen.   

Konfliktpunkter bedöms uppstå i de mindre och enskilda ärendena, som 

exempelvis byggnation av bostad eller komplementbyggnad på privat gård. Den 

typen av småskalig utveckling hanteras inte i översiktsplanen utan hänvisas till 

respektive prövning och enskilda bygglov. Vid sådan prövning gäller samma som 

för detaljplanering och alla annan form av exploatering. Generellt koncentreras 

bedömning till om marken är brukningsvärd. Är så fallet strider det mot lagen då 

en enskild bostad aldrig är, eller tillgodoser, ett väsentligt samhällsintresse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen… 

(miljöbalken 3 kap. 4 §) 

• Eksjö kommun ställer sig bakom det nationella skyddet och ökad status 

för jordbruksmark. Marktypen är den mest grundläggande resursen och 

förutsättningen för livsmedelsproduktion och för en hållbar framtid. 

• Mark som är konstaterad eller bedömd brukningsvärd är skyddad enligt 

miljöbalken, vars reglering ska följas. 

• Miljöbalkens skydd av marktypen följs vid planering och bygglov. 

Länsstyrelsens och Jordbruksverkets vägledningar används. 

 

Jordbruksmarkens värden - Jordbruksverket.se 

Jordbruksmarkens framtid | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) 
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Vindkraftsutveckling 
Detta kapitel visar kommunens syn på vindkraftsutveckling och ska ge stöd vid 

handläggning vid etablering. Här visas även potentialen för investeringar 

avseende vindkraft i kommunen. Vid en bygglovs- eller tillståndsansökan tas 

beslut utifrån den för tiden då kända förutsättningar. Eksjö kommun har allmänna 

riktlinjer angående placering av vindkraftverk som har tagits fram i samband med 

vindbruksplanen från 2017, som var ett tillägg till tidigare översiktsplan. Förslag 

till utvecklingen av vindkraft baseras på underlag som landskapsanalys och 

miljökonsekvensbeskrivning. Dessa används tillsammans med värden och 

intressen för analysen och urvalet av lämpliga områden för vindkraft.  

Kommunens ställningstagande  

• Avstånd mellan bostadsbebyggelse och vindkraftverk ska vara sådant att 

40 dB(A) ljudnivå inte överskrids utomhus vid bostadshus. Det ska även 

beaktas risken med störningar från lågfrekventa ljud.  

• Avstånd mellan grupper om en eller två vindkraftverk ska vara minst 3 

kilometer (vindkraftsparker har andra riktlinjer).  

• Hänsyn till de kumulativa effekterna ska tas vid etablering av all vindkraft 

i och omkring Eksjö kommun.  

• Vid addering av nya eller nytt verk, ska de inordnas i den befintliga 

strukturen. Om möjligt bör verken vara av samma storlek och typ.  

• Vindkraftverk inom en grupp bör vara lika; av samma typ, höjd, färg samt 

rotera åt samma håll. Reklam på verken tillåts ej.  

• Vid etablering bör vindkraftverk placeras så att Boverkets riktvärde om en 

faktisk skuggtid inte överskrids vid bostadsbebyggelse.  

• Skuruhatt har ett mycket högt bevarandevärde inom Eksjö kommun och 

ljudpåverkan bör inte överstiga 35 dB(A) på utsiktsplatsen.  

• Grupper om minst 3 verk föredras inom områden för vindkraftsparker.  

• Avstånd mellan bostad och vindkraftspark ska vara minst 1000 meter.  

• Inom sektorn 10 kilometer från Skuruhatt mot Eksjö stad tillåts inga 

vindkraftverk.  

• Inom sektorn 10–15 kilometer Skuruhatt mot Eksjö stad tillåts inga 

medelstora verk. 

Vindkraftstyper 

För att identifiera vilka områden som är möjliga för vindkraft har ett flertal 

parametrar tagits i beaktande, såsom avstånd till bostäder, vindresurser, 

höjdförutsättningar, riksintressen och visuell påverkan. Möjliga områden har 

därefter delats in utefter vindkraftsparker, medelstora anläggningar och gårds- 

och miniverk. Även olämpliga områden för vindkraft har identifierats. Förslagen 

utgår från kända förutsättningar och vid en eventuell tillståndsprocess prövas de 

enskilda områdenas lämplighet i detalj, med aktuellt underlagsmaterial.  

Medelstora anläggningar  

Definitionen av en medelstor anläggning grundas i 21 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen, och innebär anläggningar i områden som blir kvar 

efter att alla olämpliga områden lagts på en fiktiv karta. Avstånd mellan 

bostadsbebyggelse och vindkraftverk ska vara sådant att 40 dB(A) utomhus vid 

bostadshus inte överskrids. Risken för lågfrekventa ljud ska beaktas och ett 

minsta avstånd på 500 meter till närmaste bostad bör gälla. I en bygglovsprocess 

för ett- två vindkraftverk är det särskilt viktigt att utreda den visuella påverkan. 

Avstånd mellan grupper om två eller ett vindkraftverk ska vara minst 3 km, annars 

räknas det som en vindkraftspark och de tillåts enbart inom utpekade 

vindkraftsparksområden (se nedan). Inom sektorn 10 kilometer från Skuruhatt får 

inga vindkraftsverk uppföras. Inom sektorn 10–15 kilometer mot Eksjö tätort ska 

inga medelstora anläggningar tillåtas.  

• Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är mellan >50–150 meter höga.  

• Max två vindkraftverk får placeras tillsammans, samt med minst 3 

kilometer till närmaste annat vindkraftverk.  

• Inga medelstora anläggningar får uppföras inom sektorn 10–15 kilometer 

från Skuruhatt i riktning mot Eksjö tätort. 
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Gårdsverk  

Dessa prövas enskilt och inga områden pekas ut. Vid prövning av verken finns ett 

par kriterier att beakta. Gårdsverk är ett vindkraftverk som definieras med en 

totalhöjd på 20–50 meter, och kräver bygglov och bygganmälan. De kumulativa 

effekterna ska alltid beaktas inom tre kilometers avstånd mellan bostad och verk. 

Bygglovsprövning av lämplig lokalisering ska ske med hänsyn till lokala 

förutsättningar och verkets samlade påverkan på omgivningen. Detta gäller bland 

annat riksintressen, naturvärden, kulturvärden, landskapsbild, bebyggelse i 

omgivningen och boendemiljöer. Det saka även vägas in vindkraftverkets tekniska 

och visuella egenskaper och placeringen (exempelvis medges inga verk inom 

sektorn 10 kilometer från Skuruhatt). Dessa riktlinjer gäller även vid miniverk. 

Miniverk 

Miniverk med en totalhöjd på högst 20 meter och en rotordiameter på högst 3 

meter kräver inte bygglov, om inte verket ska placeras på en byggnad eller på ett 

avstånd från fastighetsgränsen som understiger verkets höjd. Det krävs en 

bygganmälan enligt plan- och byggförordningen senaste tre veckor före byggstart. 

Olägenheter för människors hälsa och säkerhet får inte uppkomma. 

Övriga områden  

De övriga områden som blir kvar är de som skulle kunna vara möjliga för enstaka 

verk eller medelstora anläggningar. Inom dessa områden skulle det vara möjligt 

att pröva om landskapet tål en etablering, givet att alla övriga kriterier är 

uppfyllda. De kumulativa effekterna är viktiga att utreda med hänsyn till 

landskapet. Gränserna för övriga områden ska inte ses som exakta, utan kan 

variera beroende på specifika platsförhållanden.  

 

 

 

Vindkraftsparker  

Det har identifierats fem områden som bedömts vara bäst lämpade för 

vindkraftsetableringar. Sammanfattningsvis är förutsättningarna mycket goda, 

bland annat angående vindresurs, samtidigt som motstående intressen bedöms 

vara relativt få. Avstånd mellan vindkraftverk inom vindkraftsparker är inte 

beroende av avståndet 3 kilometer som anges i övriga områden. Områdena avses 

för vindkraftsparker, som kan definieras på följande sätt. 

• Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter.  

• Minst tre vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och 

ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.  

• Sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 

och ett av vindkraftverkens inklusive rotorblad är högre än 120 meter. 
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Områden för vindkraftsparker  

Kommunens målsättning är att samla vindkraftsparker inom enstaka områden. De 

utpekade områdena V1, V2, V3, V4 och V5 är sådana där vindkraftsparker i första 

hand bör etableras. Konflikter med andra kända intressen inom dessa områden är 

förhållandevis få, och etableringarna prioriteras här före andra intressen. 

Områdena har bedömts i planarbetet utifrån dagens kända förutsättningar. Vid 

en tillståndsansökan tas beslut utifrån aktuella förutsättningar.  

Område V1, Mostugan 

Mostugan ligger i norra delen av Eksjö kommun mot gränsen till Ydre kommun, 

ungefär 2 km från Skuruhatt, 8 km från Eksjö tätort. Utbyggnad av 

vindkraftsanläggningar i området innebär sammanfattningsvis en mindre 

påverkan på landskapet. 

Området är ett storskaligt skogslandskap, som ligger mellan 250 och 320 meter 

över havet. Vindresursen har bedömts vara lämplig för större vindkraftsverk. 

Särskilt goda förutsättningar finns i höjdpartier. Växtligheten är primärt 

produktionsskog där granskog dominerar, med inslag av tallskog. Jordarten är i 

stora delar sandig morän, där kullig morän finns i mitten av området. Området 

täcks av ytor där urberg finns nära markytan. Söder om Häradssjön sträcker sig 

isälvsavlagringar samt en torvmosse in i området. Torv finns generellt i mindre 

samlingar inom hela området.  

Område V2, Eketorpagölen 

Vindbruksområdet Eketorpagölen ligger i norra delen av Eksjö kommun, ungefär 

10 km från Eksjö tätort. 

Området ligger i ett storskaligt kuperat skogslandskap, som varierar mellan 290 

och 325 meter över havet. En mindre sjö, Eketorpagölen, finns inom området som 

omges av tät vegetation och våtmark. Området är täckt av produktionsskog där 

gran och tall dominerar. Enklare grusvägar går genom området. Jordarten är i 

stora delar sandig morän, med ytor där urberg finns nära markytan. Torv finns i 

mindre ytor över hela området och i norr finns ett stråk med blockrik yta. 

Grannskapet består av stora slutna kuperade skogsområden men även höglänta 

odlingsmarker.  

Utbyggnad av vindkraftsanläggningar i området, förutom den södra kanten, 

innebär en begränsad påverkan på landskapsbilden. 

Den södra kanten är området kring Eketorpagöl. Här finns goda förutsättningar 

för vindkraft och vindläget bedöms lämpligt för större vindkraftverk, även 

höjdmässigt är området möjligt för vindkraft. Ett riksintresseområde för 

naturvård ligger i direkt anslutning till denna del. Området heter Trangölamyren 

och är ett myrkomplex med stor betydelse för landskapsbilden.  

Vid etablering av vindkraft inom området bör fotomontage tas fram för att 

illustrera landskapspåverkan. Trangölamyren bedöms vara i stort sett opåverkat 

av mänsklig aktivitet. Det finns även mindre områden som omfattas av 

strandskydd (100 meter), flertalet sumpskogar, nyckelbiotop, naturvärden samt 

områden som omfattas av biotopskydd. 

 

Bild 61 - Del av område V2, med Eketorpagölen till höger nederst i bild. Markeringarna anger 
naturvärden, nyckelbiotoper och inventerad sumpskog. 
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Område V3 och V4, Tornkullen 

Vindbruksområdet ligger ungefär 3 km söder om Mariannelund och angränsar till 

både Hultsfred och Vetlanda kommun. 

Landskapet utgörs av kuperade skogsområden med småskaliga odlingsmarker. 

Höjden varierar mellan 200 och 270 meter över havet, och upplevs som en svagt 

böljande platå. I området finns en större torvmosse, bevuxen med tallskog. 

Tallskog växer över stora områden. Jordarten är i stora delar morän eller berg 

med ett tunt moränlager. I de delar som utgör odlingslandskap är det glest mellan 

odlingarna, och flera åkrar är numera planterade med skog. Inom Tornkullen finns 

några områden med särskilt höga naturvärden och sumpskog. 

Utbyggnad av vindkraftsanläggningar i området bedöms generellt innebära en 

begränsad påverkan på landskapsbilden. Tornkullen omfattas av flertalet 

höjdpartier och vindresursen i området är god. I anslutning till området finns ett 

riksintresseområde för kulturmiljö, Hults by, som är en radby i ett öppet landskap. 

Byn består av sex gårdar belägna längs en bygata med boningshus från 1700- och 

1800-talet. Vid tillståndsprövning av vindkraft ska påverkan på riksintresset 

särskilt utredas. 

 

Bild 62 - Delar av område V3 och V4. Hults radby anges inom röd linje. Markeringar visar 
naturvärden och sumpskogar. 

Område V5, Heda 

Området ligger ungefär 7 km söder om Mariannelund och angränsar till Vetlanda 

kommun. Landskapet utgörs av ett kuperat skogsområde med höjdförhållanden 

mellan 200 och 250 meter över havet. Ungefär halva området utgörs av jordarten 

morän, och resten utgörs av berg nära markytan eller tunnare moräntäcke. Det 

finns ett par mindre områden med torv.  

Närområdet utgörs av skogsområden eller jordbruksmark. Det är relativt glest 

mellan odlingarna och många är numera planterade med skog. Utbyggnad av 

vindkraftverk bedöms innebära en begränsad påverkan på landskapsbilden. 

Området har goda förutsättningar, och vindresursen för området är god. 

Samtidigt finns få motstridiga intressen. I närheten till området har Vetlanda 

kommun i sin vindbruksplan angett områden för både mindre och större 

vindkraftsetableringar. 

 

 

Bild 63 - Delar av område V5. 
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Olämpliga områden 

Vindkraftsetablering inom olämpliga områden bedöms stå i strid med god 

resurshushållning. I dessa områden finns starka motstående intressen såsom 

riksintressen, kommunala intressen, höga natur- eller kulturmiljövärden eller 

värden för friluftslivet. Det kan också handla om områden som bedöms ha en 

relativt låg visuell tålighet för vindkraftsetableringar eller närhet till tätbefolkade 

områden. Olämpliga områden bedöms efter nedanstående kriterier:  

• Skuruhatt utpekas som särskilt viktigt område för friluftslivet.  

• Avstånd mellan vindkraftverk och bostäder styrs av Naturvårdsverkets 

rekommendation vilket är 40 dB(A) utomhus vid bostad.  

• Minst 1000 meters avstånd från bostad till vindkraftsparker.  

• Minst 500 meter från bostad för medelstora anläggningar.  

• 2 kilometers buffertzon kring Eksjö tätort.  

• 2 kilometers buffertzon kring Skuruhatt.  

• 10 kilometers sektor från Skurhatt mot Eksjö stad som inte ska byggas 

med vindkraft. 

Vid 10–15 kilometers sektor ska inga medelstora anläggningar tillåtas.  

• Områden av riksintresse för kommunikation, kulturmiljö, totalförsvaret 

eller naturmiljö (Naturreservat, Natura 2000. 

• Trangölamyren och samtliga sjöar i kommunen inklusive strandskydd 100 

meter. 

• Minst 3 kilometer till närmaste vindkraftverk.  

• Minst 1 kilometer till tätorterna Ormaryd och Stensjön i Nässjö kommun.  

 

 

 

 

Effekter av vindkraftsutbyggnad 

Etableringar i områdena medför konsekvenser för landskapsbilden och 

friluftslivet, samt att byggnation av nya bostads- och fritidshus försvåras. 

Områden för vindkraftsparker har avgränsats så att bostäder inte ska kunna 

omges av verk. Jordbruksfastigheter kan finnas inom dessa områden.  

En samlad bedömning av påverkan från ljud, ljus och skugga ska göras. Riktlinjer 

som anges från Naturvårdsverket och Boverket avseende buller, skugga och 

reflexer ska följas. Vindkraftverkens hinderbelysning anordnas och utformas med 

senaste tekniken för att minimera ljusspridning, så att störningar minimeras med 

hänsyn till gällande lagstiftning. I områden där ljudmiljö är viktig, det vill säga 

områden där bakgrundsljudet är lågt och låga ljudnivåer eftersträvas i utpekade 

områden, som på Skuruhatt, är Naturvårdsverkets rekommendation att ljudnivån 

inte bör överskrida 35 dB(A). För att säkerställa ljudnivåerna ställer Eksjö kommun 

krav vid en bygglov- eller tillståndsansökan. Provmätningar och uppföljning av 

ljudnivåer skall ske inom ett år efter byggnation och bekostas av exploatören. 

Kumulativa effekter  

Kumulativa effekter är den sammanvägda påverkan från olika 

vindkraftsetableringar. Det kan innebära sammanvägd påverkan från flera olika 

saker. Med begreppet kumulativa effekter menas främst inringning, rumslig och 

visuell påverkan, sammanläsningar av flera etableringar, ljud och skuggor. 

Med de kumulativa effekterna avses risken att ”läsa samman” skilda etableringar, 

att bli inringad, med resultatet att påverkan från de samlade etableringarna blir 

större än varje etablering för sig själv. Till kumulativa effekter räknas även 

skuggverkan och ljud, samt rumsliga och visuella effekter som att vindkraftverk 

skapar visuella barriärer eller att deras placering är oregelbunden och utan tydliga 

inbördes relationer. Den första etableringen dikterar villkoren och möjligheten för 

de som kommer efter. Därför är det viktigt att från början skapa goda 

förutsättningar för att undvika att kumulativa effekter uppstår. Kumulativa 

effekterna påverkas även av grannkommunernas vindkraftsetableringar. Det är 

viktigt att redogöra för andra vindkraftsparker inom 2 km från den valda platsen.  
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Genomförande och fortsatt arbete  
Denna del utgör ett enklare komplement till Hållbarhetsbedömningen, som 

redogör för konsekvenserna av planförslaget. Översiktsplanen genomförs genom 

att ta fram den typ av underlag och täcka de behov som har kartlagts i de olika 

delarna. Det handlar om underlagsmaterial, utredningar för vilka gator som ska 

omvandlas första, och vilka grönområden som ska utvecklas eller bevaras. 

Program behöver tas fram för att utreda vilka markområden som ska bebyggas, i 

vilken omfattning och följd. Därefter behöver områdena detaljplaneras. Det är 

viktigt att man som läsare är införstådd med att översiktsplanen är vägledande 

för denna typ av genomförande, och är i sig inte bindande. Den syftar leda till 

framtagande av de underlag som i sin tur är det. 

• Översiktsplanen är förankrad hos såväl den politiska som 

förvaltningsorganisationen. 

• Översiktsplanen används som ett strategiskt verktyg för att uppnå önskad 

hållbar och positiv samhällsutveckling. 

• Fortsatt arbete med framtagande och revidering av strategiska dokument 

ska genomföras för att uppfylla översiktsplanens intentioner. 

 

 

Bild 64 - Fysisk modell och kartering av möjliga utvecklingsområden. 

Fortsatt planering som är särskilt relevant är framtagande av: 

• Vatten- och avloppsplan (VA-plan)  

• Avfallsplan 

• Lokaliseringsutredning för nytt reningsverk söder om Eksjö tätort 

• Planprogram för förbifart 40 (Markanvändningsplan för verksamheter, 

bostäder och andra funktioner i området mellan avfarter och staden) 

• Planprogram Hultvägen (en utredning av vilka ytor som frigörs när 

riksvägen med tillhörande säkerhetsavstånd försvinner, samt hur gatan 

utformas till en del av stadsmiljön)  

• Naturvårdsplan och grönstrukturplan 

Naturvårdsplanen är kommunövergripande och tas fram utifrån 

miljömålet om Ett rikt djur- och växtliv, som fokuserar på biologisk 

mångfald, klimatnytta och naturens egenvärden. Planen visar hur natur 

kan användas som resurs i byggd miljö samt hur växt- och djurliv bevaras 

och utvecklas. 

Grönstrukturplanen är kommunövergripande och kartlägger områden 

som är socialt värdefulla, i kombination med naturvärden och den 

storskaliga grönstrukturen. Rekreationsområden, både naturliga och 

anlagda ingår. Syftet är att synliggöra värden och förankra områdena i 

kommunens planering och struktur. 

• Gång- och cykelvägsplan 

Planen behövs för att utreda storskaliga projekt mellan orter och 

stadsdelar. I planen utreds även gator inom orter som kan omformas för 

att addera trafikslagen, som Lunnagårdsvägen eller Regementsgatan i 

Eksjö tätort. I programmet ingår utformning och design, ekonomi och 

prioriteringsordning. Planen måste till för att komplettera Eksjö tätorts 

trafiksystem med fler färdsätt än bil, för att i sin tur kunna uppmuntra till 

andra resesätt och främja en lägre trafikintensiv miljö och frigöra mark. 

Hur stadens gatunät utformas, enhetligt, för att prioritera gång- och 

cykeltrafik är av högsta vikt. 
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• Kartering av farligt gods i stadsmiljö 

Ett underlag med inventering av gator som rymmer farligt gods, samt en 

inventering av verksamheter som alstrar godstyperna. 

• Bostadsförsörjningsplan 

• Kulturmiljöinventering 

• Återplanteringsplan för grönstruktur i tätorterna 

• Parkerings- och trafikutvecklingsplan för Eksjö tätort 

En plan behövs för att utreda det reella parkeringsbehovet, samt 

identifiera de ytor som används som parkering. Hit hör en 

prioriteringsordning för ytor som ska omställas till annan användning i 

enlighet med planförslaget. Områden för samordnade lösningar, som 

parkeringsgarage behöver pekas ut. I planen ingår utredning av vilka 

områden som ska omfattas av parkeringsavgift eller omfattas av 

trafikförbud. 

• Utbyggnadsplan för laddinfrastruktur (elfordon) 

• Centrumprogram för Mariannelund  

Ett program behövs för att kartera och utreda byggbar mark och 

omvandlingsområden i centrala delarna av orten. Även allmänna platser, 

stadsrum som parker och torg ingår. 

• Stadsbyggnadsprogram för Eksjö tätort 

Ett program behövs för att ge vägledning för byggrätter inom 

stadsområdet. Principer för våningsantal, täthet, funktioner och 

utformning för olika delar anges, tillsammans med en prioriteringsordning 

för de olika exploateringsområdena.  

 

Bild 65 - Bryggeritomten och Hotellträdgården är ett av stadsområdets större utvecklingsområden. 
Här avses flerfunktionell bebyggelse med tonvikt åt bostäder. Kvarteret sammanfaller med en 
utvecklad parkmiljö söderut. Till projektet hör underjordiskt parkering, omvandling av 
Västerlånggatan och mycket mer. 
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Konsekvenser av planförslaget i korthet 

Förtätning 

Fler boende i stadsmiljön medför högre krav på de allmänna platserna. De 

offentliga rummen, lekplatserna, torgen, parkerna och aktivitetsområdena 

används av fler människor och behöver bemöta fler syften och 

användningsområden. Områdena behöver också en ökad grad av skötsel och 

underhåll, eller anläggas i mer hållbara material för att undvika slitage.  

 

Bild 66 - Vy över Västerlånggatan åt söder. En stor del av översiktsplanens genomförande är att 
omvandla stadens gator. 

 

 

 

 

 

Trafik och miljö 

Staden utformas till högre en täthet med fler funktioner och bostäder. Ofta på 

mark som hittills utgjorts av parkering. Avstånden blir kortare och på sikt blir 

staden mindre beroende av trafik. Samtidigt omställs gatumiljöerna och fler 

färdsätt läggs till, vilket gör att det successivt inte finns samma utrymme för 

biltrafik, vare sig på gator eller parkeringar. Detta kan leda till förbättrad 

luftkvalitet, minskat trafikbuller, lägre trafikrisker och allmänt trevligare att röra 

sig i gaturum. Ett lägre slitage på körbanor är att vänta.  Dagvatten innehåller i 

regel lägre halter av farliga partiklar kopplat till förbränningsmotorer i miljöer 

med låg trafikintensitet. Risken för olyckor i samband med transporter av farligt 

gods reduceras kraftigt inom stadsområdet. Primärleder för farligt gods behöver 

karteras för att få en bättre uppfattning om mängder och typer av gods som rör 

sig i byggd miljö. De punkter som är särskilt utsatta behöver undantas utveckling 

eller anläggas med riskreducerande åtgärder. 

Trafik och parkering 

Flera av de ytor som utpekats för annan markanvändning i Eksjö tätort används 

för biluppställning. I takt med dessa ytor omställs till byggrätter kan ytorna 

successivt behöva ersättas på andra platser. Det reella behovet av parkering är 

inte klarlagt. Boendeparkering och arbetsplatser antas utgöra det största 

behovet. Detta ska dock inte nödvändigtvis täckas gratis eller på allmänna platser, 

såsom stadens torg. Behovet kan också visa sig vara lägre än vad som befaras. I 

samband med att det kostar pengar att nyttja funktionen ses i regel en minskning. 

Samlade platser för samåkning, laddplatser och cyklar behöver komma till inom 

stadsområdet. Primärt i anslutning till resecentrum och andra viktiga trafiknoder. 

Planförslaget eftersträvar en nedprioritering av motortrafik i stadsområdet. Det 

innebär att det kommer finnas färre platser att parkera och ibland andra högre 

prioriterade färdsätt i gaturummen. Samlade parkeringslösningar ska förläggas i 

stadsområdets yttre delar. Det kan handla om avgiftsbelagt parkeringshus som är 

samfinansierat mellan bostadsområden, kommunen och verksamheter. För att 

uppnå önskat resultat inom stadsområdet behövs beteendeförändringar i 

kombination med parkeringsavgifter och parkeringsnorm.  
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En gång- och cykelvägplan behöver tas fram för att hantera två olika delar. 

Cykelvägar av längre karaktär behöver prioriteras och utredas, bland annat 

angående hur respektive projekt ska genomföras och finansieras, samt vem som 

ansvar för drift. Stråken förbinder orter och omfattar statligt vägnät. Exempelvis 

mellan Eksjö och Hult samt Bruzaholm och Hjältevad.  

För de kortare cykelvägarna inom orterna berörs kommunala lokalgator. 

Översiktsplanen innebär att ställa om de stadsgator som är överdimensionerade, 

eller på andra sätt kan motiveras ett lägre utrymme för motortrafik, till att i högre 

grad prioritera gång- och cykeltrafik. Ett program för denna typ av stråk, inom 

orter, behöver tas fram för att utreda vilka gator som behöver omvandlas, vart 

cykelvägar behöver utökas, och prioriteringsordning för respektive stråk. 

Utformningsfrågor och trafikreglering är av hög vikt. 

Infrastruktur 

Staden förtätas med fler bostäder och funktioner. Dessa ansluts till reningsverket 

där belastningen då ökar. Det ger en ökad risk för lukt och utsläpp i luft. 

Reningsverket kan behöva utvecklas eller förstärkas för att säkra att utsläpp till 

recipienten Kvarnarpasjön inte ökar. Det finns en ungefärlig kapacitet för 

ytterligare 850 bostäder. Anläggningen klarar belastningen fram till slutet av 

planperioden år 2040. Dessförinnan behöver plats för nytt reningsverk utredas.  

En kommunövergripande plan för utbyggnaden av laddinfrastruktur ska tas fram. 

Den behöver utreda bland annat kapacitet i elnät, strategiska platser och 

ekonomiska aspekter. 

Omgivningsbuller 

Den befolkningsökning som beräknats i planförslaget bedöms ske successivt och 

långsamt, och därmed inte påverka trafikbuller. Parallellt sker en utveckling i 

världen som innebär en utfasning av fordon, eller av fordon med motorer. 

Således kan bullernivåerna i stadsmiljöerna komma att bli lägre, trots ökad 

befolkning.  

Planförslaget innebär att större verksamheter förläggs längs med de aktiva 

stråken, väg 32 eller 40 som redan är bullerpåverkade. Till detta hör att väg 40 

byggs med en ny förbifart strax söder om Eksjö tätort. En åtgärd som väntas leda 

om stora mängder trafik och leda till bland annat bättre ljudmiljö i staden.  

I övrigt föreslås en förtätning inom befintliga industriområden där det är möjligt, 

samt en successiv utfasning av störande verksamhet som riskerar sammanblandas 

med stadsmiljön när denna utvecklas. Störande eller skrymmande verksamhet ska 

ligga just externt. En ökad samlokalisering av verksamheter kan ha en lokal 

negativ påverkan, men sett till kommunens helhet innebär samlokaliseringen att 

en större andel områden kan hållas fria från buller. 

Miljö och natur 

Kommunens särskilt värdefulla grönområden, rekreations- och fritidsområden, 

idrottsplatser eller områden för rörligt föreningsliv behöver bevaras för framtida 

generationer. Genom att säkerställa tillgången till områden ökar kommunen sin 

attraktivitet utifrån dessa egenskaper.  

Genom att arbeta med stråk för att binda samman områdena uppstår 

synergieffekter. Möjligheterna för växt- och djurliv att sprida sig och leva ökar. 

Tillgängligheten till områdena blir högre, och kopplingen till stadsmiljön tydlig. 

Gröna kilar och spridningskorridorer mot landsbygden och skogsområden kan 

skapas. Ambitionen är att bevara tydliga grönstrukturer, och samtidigt tillföra ny i 

samband med utveckling. För att vägleda denna typ av stadsplanering behöver en 

grönplan tas fram, där kommunens naturtyper och områden kartläggs. Planen 

kan samordnas med naturvärdesinventeringar, för att visa hur våra byggda 

miljöer utformas i samspel med grönstruktur, med fokus på biologisk mångfald, 

djur- och växtliv. Vilka områden som är särskilt viktiga för naturvärden, 

föreningsliv, idrott, friluftsliv och biologisk mångfald ska karteras och värderas. 

Områdena ska därefter vara vägledning för bevarande eller motstridiga intressen. 
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Klimat, grönstruktur och ekosystemtjänster  

Kontakten mellan olika naturområden och naturtyper ger underlag för en 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Länsstyrelserna har tagit fram 

regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som ska användas som underlag i 

olika samhällsprocesser, för att kunna planera för hela landskapet.  

För att hantera klimatförändringar behövs smarta lösningar i våra städer. Grön 

infrastruktur innebär ett nätverk med natur där vi binder samman skogar, 

odlingslandskapet, hagar, parker, grönytor, våtmarker, sjöar och vattendrag.  

Växter gör så att luften blir ren, bin och humlor ser till att träden får frukt och 

mikroorganismer tar bort gifter ur såväl jorden som vattnet. I naturen händer 

mycket som människor har stor nytta och glädje av, ekosystemtjänster. En artrik 

natur är en hörnsten för att klara av klimatförändringarna, för att få hållbarhet i 

jord- och skogsbruk samt för friluftsliv och turism. Ett väl hanterat skogsbruk 

bidrar också till en nettominskning av koldioxid.  

En stor del av grönstrukturen i Eksjö kommun utgörs av brukad skog. Brukare av 

jord- och skogsbruk bidrar till ökad biologisk mångfald och ett långsiktigt hållbart 

jord- och skogsbruk. Jordbruksmarken är en unik och oersättlig resurs, dessutom 

sker en ökad efterfrågan på lokal livsmedelsproduktion. Det sker genom till 

exempel att avsätta delar för naturvård, återställa våtmarker och att använda 

naturbetesmarker. Jord- och skogsbruket ska arbeta för att minska 

näringsläckage. Kommunen beaktar äganderätten till mark, skog och jord. 

Grönstrukturer i stadsmiljön är viktiga för klimatet, men också för folkhälsa och 

miljö. Eksjö kommun har också mycket värdefulla natur- och kulturmiljöer av 

naturskog, stenmurar, öppna diken, slåtter- och betesmarker. Dessa är miljöer 

som Eksjö kommun ska slå vakt om och noggrant värdera, utifrån deras biologiska 

värden gentemot andra allmänna behov.  

 

 

 

Bild 67 - Naturområden är en stor del av kommunen attraktivitet 
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 
En översiktsplan antas så gott som alltid medföra en betydande 
miljöpåverkan. Därför ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas i samband med framtagandet av planförslaget. Eksjö kommun 
har valt att utvidga den lagstadgade miljöbedömningen till en 
hållbarhetsbedömning vilket innebär att även sociala och ekonomiska 
aspekter har analyserats och konsekvensbedömts. Hållbarhetsbedömningen 
kan betraktas som ett verktyg för att kartlägga den samlade miljöpåverkan 
och hållbarhetspåverkan som en översiktsplan medför vid genomförande 
av planen. Den bidrar även med en helhetssyn över översiktsplanens 
ställningstaganden och utpekanden ur ett konsekvens- och 
påverkansperspektiv.  
 
Ett avgränsningssamråd hölls den 24 juni 2021 med länsstyrelsen i 
Jönköpings län. Vid detta avgränsningssamråd klargjordes vilka 
fokusområden som var av värde att hantera i en miljöbedömning. Vidare 
har kommunen själv valt ut vilka sociala och ekonomiska fokusområden 
som betraktats vara relevanta att bedöma. Samtliga områden som bedömts i 
denna hållbarhetsbedömning är:  
 
Ekologiska fokusområden 
Kulturmiljö, markanvändning, trafik & infrastruktur, naturmiljö, vatten, 
rekreation & friluftsliv, hälsa & säkerhet samt klimat & energi.  
 
Sociala fokusområden 
Folkhälsa, barnperspektiv, bostadsförsörjning, arbete, tillgänglighet, 
trygghet, jämställdhet & jämlikhet, integration & mångfald samt fri tid.  
 
Ekonomiska fokusområden 
Allmänna intressen, demografi, marknadsföring, markköp, resurseffektivitet 
samt byggtakt & planberedskap. 
 
Hållbarhetsbedömningen har redogjort för de konsekvenser som 
genomförandet av översiktsplanen kan få utefter respektive fokusområde 
inom respektive hållbarhetsdimension. Hållbarhetsbedömningen redovisar 
kommunens egna bedömningar och avvägningar, vilket har varit en 
utmaning i att agera så transparent och självkritiskt som möjligt.  
 
I hållbarhetsbedömningen redovisas även ett så kallat nollalternativ, det vill 
säga ett alternativ som visar utvecklingen med utgångspunkt i ett scenario 
där översiktsplanen inte genomförs. Ett genomförande av nollalternativet 
skulle innebära att planering fortsatt sker utefter den befintliga 
översiktsplanen från 2013.  
 
Det görs även en samlad bedömning på slutet som summera 
konsekvenserna av översiktsplanen. Översiktsplanen bedöms som helhet 
kunna bidra till en hållbar utveckling, men där finns inslag av negativa 
konsekvenser av planförslaget som kommunen kan arbeta vidare med. Det 
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redogörs även för hur uppföljning kan genomföras och vilka frågor som är 
relevanta att titta närmare på i efterkommande planering.   
 
Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande behöver kommunen i 
vidare arbete göra avvägningar inför varje enskild åtgärd. 
Hållbarhetsbedömningen kan tillsammans med översiktsplanen då 
användas som ett underlag för dessa beslut. 
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1. INLEDNING 
Kommunfullmäktige i Eksjö kommun beslutade 2019-06-13 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till ny översiktsplan. Varje 
kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och 
anger kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning. 
Översiktsplanen aktualitetprövas varje mandatperiod och nuvarande 
översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2013-09-26. 
 
Samhällsbyggnadssektorn har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan som 
går ut på samråd under april-juni. Översiktsplanen ska ge vägledning för 
beslut om mark- och vattenanvändning samt hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men 
används för lovgivning och tillståndsprövning. 

Bakgrund 
Enligt miljöbalken 6 kap 11 § ska en miljökonsekvensbedömning 
genomföras för planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Översiktsplanen för Eksjö kommun är en plan som omfattas inom det 
kravet. Inom ramen för en miljöbedömning ska kommuner ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan som 
planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivas och 
bedömas för såväl direkta som indirekta effekter. Eksjö kommun har även 
valt att utvidga den lagstadgade miljöbedömningen till en hållbarhetsanalys 
vilket innebär att även sociala och ekonomiska aspekter kommer att 
analyseras och konsekvensbedömmas. 

Syfte 
Syftet med hållbarhetsbedömningen är att utvärdera översiktsplanens 
eventuella inverkan på miljön, människors hälsa samt sociala och 
ekonomiska aspekter. Eksjö kommun har vidare haft ambitionen om att de 
utpekade konsekvenserna ska kunna påverka planarbetet och 
översiktsplanens utformning. 

Vad är en hållbar utveckling? 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på många 
olika sätt beroende på vilket sammanhang begreppet används. Inom ramen 
för fysisk planering, där översiktsplanering är en beståndsdel, används 
hållbar utveckling ofta som begrepp för att peka ut en önskvärd 
samhällsutveckling. 
 
Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner: ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Dessa tre dimensioner bidrar tillsammans till en 
hållbar utveckling, där det något förenklat kan sägas att det sett till 
människans utgångspunkt, är den sociala hållbarhetsdimensionen, 
människors möjlighet att tillfredsställa sina behov, som är huvudmålet med 
hållbarhet och hållbar utveckling. För att nå detta mål behöver hänsyn tas 
till ett stort antal ekologiska faktorer för en fungerande och hållbar 
levnadsmiljö. Utan fungerande ekologiska system reduceras dessa 
möjligheter både på kort och lång sikt. Den ekonomiska dimensionen 
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representerar samhällets ekonomiska medel för att värdera potential 
vinster, kostnader, och nyttor av att förstärka eller försvaga ekologiska 
system. Det är alltså kortfattat den sociala hållbarheten som är målet, den 
ekologiska hållbarheten som är de grundläggande förutsättningarna och den 
ekonomiska hållbarheten som är medlet för att nå målet. 

Kommunvisionen och hållbarhet 
Eksjö kommun är en kommun där alla är välkomna. En trygg och levande 
kommun som vi gemensamt arbetar för att på ett hållbart sätt bevara och 
utveckla. En aktiv kommun där allt känns nära. En närhet som ger mer tid 
för meningsfull fri tid. Vår vision pekar ut tre fokusområden vilka 
möjliggör att vi kan skapa den attraktionskraft som krävs för att kunna 
erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.  
 
Den hållbara kommunen 
Hållbar utveckling handlar om att vi alla inom Eksjö kommun använder 
våra gemensamma resurser medvetet. Vi ska inte äventyra möjligheterna 
för kommande generationer. Vi fokuserar på detta ur tre perspektiv: 

• Social hållbarhet – vi ska vara en kommun där alla känner att 
grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Alla ska på lika villkor 
erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas 
och ha en god hälsa. 

• Miljömässig hållbarhet – vi ska alla ta miljöansvar och effektivt 
hushålla med naturens resurser för att bidra till ett gott klimat och 
en god livskvalitet för framtiden. 

• Ekonomisk hållbarhet – vi ska skapa en balanserad ekonomisk 
tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människa, där alla ska ha 
råd att tillgodose sina grundläggande behov. 

 
Den nära kommunen 
Närhet handlar om social samvaro, delaktighet och allas lika betydelse, 
såväl som geografisk närhet och tillgänglighet. Närhet skapar tillhörighet 
och ger mer tid för fri tid. Vi fokuserar på detta ur tre perspektiv: 

• Kommunikationer – vi ska verka för att kommunikationerna till, 
från och inom Eksjö kommun möter våra behov. 

• Social samvaro – vi ska ha ett tolerant och jämlikt samhälle med 
närhet mellan människor, delaktighet och trygghet i alla miljöer. 
Det ska finnas tillgängliga mötesplatser över generationsgränser. 

• Demokrati – vi ska ha goda möjligheter att kunna påverka, vara 
delaktiga och ha närhet till förtroendevalda och myndigheter för att 
främja den demokratiska utvecklingen. 

 
Den aktiva kommunen 
Den aktiva kommunen handlar om en framgångsrik kommun där vi tar 
tillvara på de enskilda krafternas engagemang och ta-sig-församhet som 
främjar kommunens tillväxt och attraktivitet. Vi fokuserar på detta ur tre 
perspektiv: 

• Arbetsliv – vi ska engagerat och i samverkan främja utvecklingen 
inom näringslivet och offentlig sektor. Vi ska aktivt främja god 
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kompetensförsörjning för att möta den lokala arbetsmarknadens 
behov. 

• Samarbete – vi ska aktivt säkerställa ett bra samarbete mellan 
landsbygd, tätorter och stad, samt vara en god samarbetspartner till 
andra kommuner, regioner och ideella organisationer. När samtliga 
delar av kommunen utvecklas blir hela kommunen starkare. 

• Fri tid – vi ska skapa möjligheter för en aktiv och meningsfull fri 
tid, oavsett om det handlar om föreningsbundna aktiviteter, 
nyttjande av kulturutbud eller egen rekreation. 
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2. METODIK 
I detta kapitel beskrivs hur konsekvensbedömning genomförts och den 
avgränsning som gjorts.  

Inför framtagande av en ny översiktsplan 
Inför framtagande av ny översiktsplan har kommunen arbetat aktivt med 
att involvera och ta ställning till Sveriges Miljömål tidigt i processen för att 
peka ut olika vägval som ligger till grund för en ny översiktsplan i Eksjö 
kommun. Sveriges Miljömål består av ett övergripande generationsmål och 
16 miljömål. Av dessa 16 miljömål är 14 miljömål aktuella för Eksjö 
kommun. De två mål som undantas är ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård” och ”Storslagen fjällmiljö”. 

 

Flera av de 16 miljömålen är direkt kopplade till samhällsplanering, bland 
annat God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Under respektive 
delmål har det listats vilken organisation, myndighet eller motsvarande som 
är huvudansvarig för respektive mål. Exempelvis är Skogsstyrelsen 
huvudansvarig för målet Levande skogar, och det går på deras hemsidor att ta 
del av ett mer konkret arbete som görs för att uppfylla målet. Det finns 
vidare listat vem som gör vad i åtgärdskedjan, exempelvis vad ett företag 
kan göra eller vad en kommun kan göra för att bidra. Eksjö kommun har 
därav inför framtagande av översiktsplan listat de mål som 
samhällsplanering, och då specifikt kommunal översiktsplanering kan 
påverka, samt bedömt vad kommunen kan göra för att bidra. I 
bedömningen har kommunen tagit fram diskussionspunkter till varje 
miljömål som tjänstemän och politiker har fått diskutera och tillsammans 
kommit fram till en form av vägval som ligger till grund för den nya 
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översiktsplanen. Exempelvis har en diskussionspunkt handlat om att å ena 
sidan trappa ner på skogsbruk för att bidra till måluppfyllandet, men å 
andra sidan ställa sig frågande om det är det rimligt i det specifika fallet, 
eller är något kommunen ens vill göra?  
 
Utifrån dessa diskussionspunkter har samhällsbyggnadssektorn vidare 
kunnat ta fram en översiktsplan som är förenlig med kommunens 
ställningstagande till miljömålen. Hur planförslaget vidare kommer att bidra 
till miljömålen och vilka konsekvenser detta innebär beskrivs i denna 
hållbarhetsbedömning under ”Ekologisk hållbarhet”.   
 

Konsekvensbedömning 
För bedömning av konskevser har kommunen valt ut vilka grunder 
hållbarhet ska bedömas utefter. Därefter har det gjorts en avgränsning i tid, 
rum och sak som redovisar vilka intentioner av planförslaget som har valts 
ut för bedömning inom respektive hållbarhetsdimension. Planförslagets 
intentioner redovisas i jämförelse med ett nollalternativ. De tre 
hållbarhetsdimensionerna delas upp i tre kapitel varav den ekologiska 
hållbarheten sammanfattas med en samlad bedömning utefter de nationella 
miljömålen. Hållbarhetsbedömningen avslutas med en samlad bedömning 
och om hur planförslaget bidrar till att uppfylla kommunens fyra effektmål. 

 

Konsekvensskala 
Planförslaget har bedömts både med avseende på positiva och negativa 
konsekvenser enligt nedanstående bedömningsskala. Skalan av 
konsekvenser relaterar till graden av planförslagets utfall i olika situationer 
och används genomgående i hållbarhetsanalysen.     
 
Negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Inga eller 
obetydande 
konsekvenser 

Små positiva 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 
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Avgränsning 
Hållbarhetsbedömningen ska uppfylla plan- och bygglagens krav på 
konsekvensbedömning samt miljöbalkens krav på 
miljökonsekvensbeskrivningar. Enlig miljöbalken 6 kap 13 § ska en MKB 
avgränsas till den mest betydelsefulla påverkan på människa och miljö som 
planens genomförande kan antas medföra. Detta innebär att denna 
hållbarhetsrapport inte behandlar samtliga konsekvenser som kan antas 
uppstå. Fokus har riktats till de konsekvenser som kommunen antar ha 
betydande och störts påverkan. Hur sociala och ekonomiska konsekvenser 
ska redovisas beskrivs inte på samma sätt i PBL, utan här har kommunen 
själv valt ut de konsekvenser som anses vara relevanta, utefter kommunens 
fyra effektmål.  
 
I samråd med projektgruppen för översiktsplanen och Länsstyrelsen, 
genom ett obligatoriskt avgränsningssamråd, har följande avgränsningar 
gjorts: 
 
Hållbarhetsbedömningen avgränsning i tid till att följa den tidsaspekt som 
den nya översiktsplanen har, det vill säga år 2040. Med en tidshorisont fram 
till 2040 kan konsekvenser av planförslaget variera på både kort och lång 
sikt. 
 
Hållbarhetsbedömningens rumsliga avgränsning är i huvudsak Eksjö 
kommun. Dock har flera hållbarhetsaspekter en koppling till vad som 
händer utanför kommunens gränser, varpå konsekvenserna för detta 
belyses där det lämpar sig.  
 
Avgränsning i sak innefattar en identifiering av de hållbarhetaspekter och 
intressen som behöver utredas för att kunna identifiera viktiga effekter och 
konsekvenser. Konsekvenser av översiktsplanen behandlas och analyseras 
utifrån de ställningstaganden och inriktningar som anges i översiktsplanen. 
Denna hållbarhetsbedömning kommer att behandla följande 
fokusområden: 

 

 

  

Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 

Kulturmiljö 
Markanvändning 
Trafik & infrastruktur 
Naturmiljö 
Vatten 
Rekreation & friluftsliv 
Hälsa & säkerhet 
Klimat & energi 
 

Folkhälsa 
Barnperspektiv 
Bostadsförsörjning 
Arbete 
Tillgänglighet 
Trygghet 
Jämställdhet & jämlikhet 
Integration & mångfald 
Fri tid 

Allmänna intressen 
Demografi 
Marknadsföring 
Markköp 
Resurseffektivitet 
Byggtakt & 
planberedskap 
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3. BEDÖMNINGSGRUNDER 
I detta avsnitt presentera de bedömningsgrunder som använts i 
konsekvensbedömningen. Bedömningsgrunder för ekologisk hållbarhet 
redovisas mer omfattande medan bedömningsgrunder för sociala och 
ekonomiska konsekvenser redovisas mer löpande i 
konskvensbeskrivningen.  

Övergripande mål 

Globala hållbarhetsmål 
År 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att anta de globala 
hållbarhetsmålen. De globala målen är en ny agenda för global hållbar 
utveckling och är en efterträdare till de milleniemålen som varit aktuella 
fram till 2015. De globala målen består av 17 mål som syftar till att 
medlemsländerna tillsammans ska utrota fattigdom, minska ojämlikhet och 
orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen i världen.  
 

 
För planförslaget bedöms hållbarhetsmål nummer 11 ”Hållbara städer och 
samhällen” vara särskilt viktigt. Detta mål innebär att städer och 
bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt 
men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på 
ekosystem. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar 
planering inklusive bostäder, offentliga platser så som parker och torg, 
transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver 
bland annat institutionell kapacitet och ny teknik. 

Nationella miljömål  
De nationella miljömålen är den ekologiska dimensionen av de globala 
målen. Det övergripande miljömålet är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta ska ske utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att 
driva miljöarbetet framåt har Sverige antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. 
Av dessa är 14 aktuella för Jönköpings län och därmed för Eksjö kommun; 
Begränsa klimatpåverkan, Frisk luft, Bara Naturlig försurning, Giftfri miljö, 
Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, 
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Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt 
växt- och djurliv. 
 
Enligt miljöbalken 6 kap 12§ ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla 
uppgifter om hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljöförhållande. För att tydliggöra planförslagets påverkan på miljömålen 
presenteras en översiktlig sammanfattande bedömning i kapitlet om 
ekologisk hållbarhet. 

Regional utvecklingsstrategi 2020–2035 
Jönköpings län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi 2020–2035 
med visionen om att Jönköpings län ska bli Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region. För att nå visionen finns sex uppsatta mål 
med delmål att arbeta utefter. Målsättningarna är att år 2035 ska Jönköpings 
län vara: 

• ett hållbart län. 
• den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på 

och flytta till för alla. 
• 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län. 
• en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion. 
• 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län 

genom det livslånga lärandet.  
• ett internationellt konkurrenskraftigt län. 

Kommunprogrammet – fyra effektmål 
Eksjö kommun har antagit en policy för styrning och ledning där 
kommunens vision och kommunprogram utgör fundamentet. 
Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument som 
beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas. I 
programmet har kommunens vision och dess tre fokusområden – den 
hållbara, nära och attraktiva kommunen – brutits ned till fyra effektmål 
som anger vad som ska uppnås: 
 

• Eksjö kommuns invånare upplever att de mår bra och känner 
sig nöjda med sin livssituation. 

• Eksjö kommun upplevs vara en attraktiv kommun att besöka, 
leva och verka i.  

• Eksjö kommuns invånare upplever att det finns möjlighet att 
vara delaktiga och påverka kommunens utveckling.  

• Eksjö kommun ska ha en robust och hållbar infrastruktur samt 
ett varierat utbud av boendeformer i olika delar av kommunen.  

 
Effektmålen bryts sedan ner i sektorernas och bolagen att följa, där 
samhällsbyggnadssektorn framför allt bär ansvarar för det sistnämnda 
effektmålet. Kommunprogrammet har också en tydlig koppling till Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar utveckling, där effektmålen är ett sätt 
för kommunen att konkretisera hur kommunen ska arbeta med 
hålbarhetsmålen utefter kommunens egna förutsättningar. Nedan redovisas 
en kort sammanfattning om respektive effektmål.   
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• Eksjö kommuns invånare upplever att de mår bra och känner 
sig nöjda med sin livssituation – livskvalitet 
Detta nås genom välfungerande utbildning och omsorg, samt att ge 
alla invånare lika möjligheter till en god livskvalitet. En god 
livskvalitet är beroende av de förutsättningar och möjligheter som 
skapas för invånarna. För att uppnå en upplevelse av att må bra och 
vara nöjd med sin livssituation krävs det att den enskilda individen 
har möjlighet att styra över sin ekonomi, har utbildning, arbete och 
bostad, upplever trygghet och god hälsa, samt har tillgång till 
rekreation och sociala nätverk. 

 
• Eksjö kommun upplevs vara en attraktiv kommun att besöka, 

leva och verka i - attraktivitet  
För att stärka attraktiviteten är det avgörande att kommunen är en 
bra plats att besöka, leva och verka i. Eksjö kommun ska vara en 
engagerad, aktiv och naturlig part när det gäller att utveckla 
arbetslivet, både inom offentlig och privat sektor. Det ska finnas en 
god beredskap för nya verksamheter och befintliga arbetsgivare att 
expandera eller etablera sig. Det ska även finnas ett rikt utbud av 
restauranger, caféer, handel, besöksmål, aktiviteter och evenemang 
för alla. Eksjö kommun ska uppfattas som en kommun där det 
finns mycket att uppleva och se. 

 
• Eksjö kommuns invånare upplever att det finns möjlighet att 

vara delaktiga och påverka kommunens utveckling – 
delaktighet 
En stark demokrati bygger på delaktighet, där engagerade invånare 
upplever att det finns möjlighet att påverka och där invånarna själva 
är med och bidrar till kommunens utveckling. Invånarna i Eksjö 
kommun ska ha kunskap och kännedom om möjligheterna till 
delaktighet och påverkan. De ska också uppmanas att ta tillvara 
dessa möjligheter. 

 
• Eksjö kommun ska ha en robust och hållbar infrastruktur 

samt ett varierat utbud av boendeformer i olika delar av 
kommunen - samhällsplanering  
Bra bostäder och väl fungerande boendemiljöer är grundläggande 
kvaliteter som ökar möjligheterna att hantera och balansera andra 
delar i livet såsom utbildning, arbete och en rik fritid. Eksjö 
kommun ska ha ett blandat utbud av bostäder med alternativa 
boendeformer som passar människors olika behov, samt verka för 
en hållbar infrastruktur där samtliga tätorter och landsbygd har 
tillgång till allmänna kommunikationer och en turtäthet som 
medger både arbets-, studie- och servicependling. 
 
Eksjö kommun ska vidare erbjuda tomter och mark som matchar 
behoven av både bostadsbyggande och etableringar inom både 
privat och offentlig sektor. Samhällsplaneringen ska utformas så att 
naturliga och attraktiva mötesplatser skapas för att minska klyftorna 
mellan generationer och olika kulturer, samt för att bidra till en 
ömsesidig förståelse och respekt för varandras behov, oavsett ålder, 
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kön och ursprung. I samverkan med andra aktörer ska Eksjö 
kommun också arbeta för att samhället anpassas till de 
klimatförändringar som sker. Eksjö kommun ska verka för en 
effektiv energianvändning och för en omställning till förnybar 
energi. 

Kulturmiljö 

Nationella kulturmiljömål 
Sedan 1 januari 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål som ska inspirera 
och vägleda kommuner och regioner. Dessa är: 
 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas,  

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå 
och ta ansvar för kulturmiljön,  

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa 
till kunskap, bildning och upplevelser, samt 

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 

Riksintressen för kulturmiljövården 
Riksintressen för kulturmiljövård regleras av 3 kap 6 § i miljöbalken. 
Områden som pekas ut som riksintresse för kulturmiljövården ska enligt 
denna reglering skyddas mot alla ingrepp som påtagligt kan skada dess 
värden. Ett utpekat område kan variera i både storlek och kulturhistoriskt 
innehåll. Det är Riksantikvarieämbetet som beslutar om ett område är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen har vidare den regionala 
uppsikten och tar fram förslag på revideringar. Kommun ansvarar för att i 
översiktsplanen ange hur riksintressena ska tillgodoses.  
 
I Eksjö kommun är en större del av Eksjö stad av riksintresse för 
kulturmiljövården. Delar av norra stadsdelen ingår dessutom i ett 
kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde som 1993 
förklarades som byggnadsminne. 

Fornlämningar 
(1988:950). Fasta fornlämningar har allmänt skydd och omfattas av ett 
skyddsavstånd. Det är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från 
länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 

Kyrkliga minnen och byggnadsminnen 
Under 4 kap av kulturmiljölagen skyddas kyrkobyggnader, kyrktomter, 
kyrkliga inventarier och begravningsplatser som kulturhistoriska värden. 
Objekten får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från 
länsstyrelsen. I 3 kap. kulturmiljölagen finns bestämmelser om 
byggnadsminnen, hur de inrättas, vilket skydd de har och i vilken mån de 
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får ändras. Det är Länsstyrelsen som tar beslut om byggnadsminne utefter 
byggnadens kulturhistoriska värde alternativt om byggnaden tillhör ett 
bebyggelseområde med högt kulturhistoriskt värde.  

Kulturhistoriskt handlingsprogram för Eksjö stad 
Eftersom en större del av Eksjö stad är av riksintresse för 
kulturmiljövården tog kommunen fram 2010 ett kulturhistoriskt 
handlingsprogram. Programmet är ett värdefullt stöd i samband med ny 
planläggning och vid bygglovshantering samt att fastighetsägare får 
information om vad som är kulturhistoriskt skyddsvärt. I Eksjö kommun 
finns idag 58 byggnadsminnen, varav 54 inom Eksjös norra och södra 
stadsdelar. Detta innebär att nästan hälften av länets alla byggnadsminnen 
finns i Eksjö kommun. 

Stadsprogram för Eksjö centrum 
Eksjös stadskärna, med sina kulturhistoriskt värdefulla miljöer, kräver 
speciell hänsyn när det gäller utrustning och utsmyckning av dess gaturum. 
Eksjö kommun tog därför fram 2013 ett stadsmiljöprogram för 
stadskärnan. Stadsmiljöprogrammet innehåller riktlinjer och inspiration 
som bör användas vid möblering och utsmyckning av Eksjös allmänna 
platser.  

Markanvändning 

Jordbruksmark 
Jordbruksmark regleras enligt 3 kap. 4 § miljöbalken som anger att 
brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Strandskydd 
Bestämmelser om strandskyddet finns i 7 kap. miljöbalken. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. Strandskyddet sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på 
land och 100 meter ut i vattnet. Om det behövs för att säkerställa 
strandskyddets syften kan länsstyrelsen utvidga zonen upp till 300 meter. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Sedan 1 februari 2010 finns möjlighet för strandskyddsdispens och 
upphävande va strandskydd om åtgärden bidrar till landsbygdsutveckling. 
Översiktsplanen ska ange vägledning vid bedömningen av om en plats 
ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så 
kallade LIS-områden. Utifrån givna kriterier ska sådana LIS-områden pekas 
ut i kommunens översiktsplan. Utpekandet av LIS-områden syftar till att 
stimulera den lokala och regionala utvecklingen långsiktigt. 

Riksintresse för totalförsvaret 
I Eksjö kommun finns ett antal områden för Militär verksamhet. Dessa är 
NT 20:1 och 20:2 som består till största del av militärt övningsområde. En 
mindre del av NT 20:3 är bebyggt med fritidshus. NT 20:4, 
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Ränneslättslägret, omfattas även av riksintresse för kulturmiljö. NT 20:5 
består till stor del av mark som nyttjas som tätortsnära rekreationsmark. 
NT 20:6 är militärt intresseområde, norra delen av området är arrenderad 
mark. NT 20:7 ligger i direkt anslutning till Eksjö stad och består till största 
del av kasernbebyggelse. Inom kommunen finns även hemliga 
anläggningar, vilka av detta skäl inte kan redovisas i varken översiktsplan 
eller hållbarhetsbedömningen. 

Trafik- och infrastruktur 

Regional transportplan 
Region Jönköpings län tog 2018 fram en regional transportplan som anger 
ett antal förslag på förbättringar av vägar och järnvägar i länet. De 
förbättringsåtgärder som berör Eksjö är:  
 

• Ombyggnation riksväg 40 Nässjö-Eksjö  
• Förbifart riksväg 40 Eksjö.  
• Elektrifiering Nässjö-Eksjö (järnväg).   

 

Naturmiljö 

Riksintressen för naturvården 
Områden av riksintresse för naturvård är en del av miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, 
vatten och naturresurser. Områden av riksintresse för naturvård är urval av 
områden med de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra 
naturvärden som är karakteristiska för landets olika naturgeografiska 
regioner. 

Natura 2000 
Natura 2000 skapades inom EU med syftet att bidra till bevarandet av den 
biologiska mångfalden inom gemenskapen. Respektive medlemsstat utser 
Natura 2000-områden med stöd av två EU-direktiv; habitatdirektivet och 
fågeldirektivet. Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för 
pågående markanvändning eller utveckling av samhället, utan det bedöms 
från fall till fall.  

Naturreservat 
Naturreservat är ett naturområde som skyddas enligt miljöbalkens 7 kapitel. 
Både länsstyrelsen och Eksjö kommun kan bilda naturreservat. Varje 
naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter med syfte att bevara 
naturvärden. Naturreservatets syfte avgör vilka begränsningar som gäller 
inom reservatet.  

Nyckelbiotoper 
Nyckelbiotop är ett område med särskilt skyddsvärd miljö där det kan 
förväntas förekomma rödlistade arter. Skogsstyrelsen har pekat ut ett antal 
nyckelbiotopsområden i Eksjö kommun. 
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Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten innebär att sjöar, vattendrag och 
kustvatten ska nå god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus medan 
grundvatten ska ha god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ 
status. Den aktuella statusen får inte försämras i något avseende. 

Emån 
Emån är av riksintresse enligt 4 kap. Miljöbalken. Emån har sina källor 
uppe på det Småländska höglandet ca 330 meter över havet i Nässjö 
kommun och rinner efter 22 mils mycket varierande lopp ut i Östersjön vid 
Em i norra delen av Kalmar sund. Nästan alla sjöar och vattendrag som 
finns i kommunen ligger inom Emåns avrinningsområde. En del av Emåns 
källflöden finns även i Eksjö kommun och verksamheter som jordbruk, 
skogsbruk, vägtrafik, dagvatten och annan verksamhet i dess närhet riskerar 
att påverka dessa små vattendrag.  

Rekreation och friluftsliv 

Riksintressen för friluftslivet 
Inom Eksjö kommun finns inga utpekade områden för riksintresse för 
friluftsliv.  

Friluftspolitiken 
I december 2012 beslutade regeringen om tio mål för friluftslivspolitiken. 
Det övergripande syftet med friluftslivspolitiken är att stödja människors 
möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv, där allemansrätten 
är en grund för friluftslivet (prop. 2009/10:238). Av de tio uppsatta målen 
bedöms följande mål vara relevanta för översiktsplanen: 
 

• Tillgänglig natur för alla 
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
• Tillgång till natur för friluftsliv 
• Attraktiv tätortsnära natur 
• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
• Friluftsliv för god folkhälsa 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
Sedan den 1 juli 2017 gäller en förordning till miljöbalken med 
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus vid bostadsbyggnader från 
spårtrafik och vägar. Förordningen ska tillämpas vid planläggning samt 
ärenden om förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan. Enligt 
förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dB 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 55 dB ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dB maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 
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Luft 
I Sverige gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön 
samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regler 
beträffande miljökvalitetsnormerna finns i miljöbalken 5 kap. För 
närvarande finns miljökvalitetsnormer gällande utomhusluft för 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Förorenade områden 
Bestämmelser kring förorenade områden finns bland annat i 10 kapitlet 
miljöbalken. Med förorenade områden avses mark, grundvatten, ytvatten, 
sediment, byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljön. 

Klimat och energi 

Regional klimat- och energistrategi 
2019 tog Jönköpings län fram en klimat- och energistrategi som visar en 
gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, 
näringsliv och civilsamhälle i länet. Visionen är att länet ska vara ett 
klimatsmart plusenergilän senast 2045. Med detta menas att vi i länet aktivt 
ska arbeta med att både minska våra utsläpp av växthusgaser och öka 
produktionen av förnybar energi samtidigt som vi anpassar vårt samhälle 
till de klimatförändringar som sker. Strategin innehåller tre övergripande 
mål: 
 

• Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings 
län lägre än 1 ton per invånare och år.  
 

• Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. 
Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 
GWh/år. 

 
• Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa 

ett samhälle som minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för 
ett varmare, torrare och blötare län. 
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4. NOLLALTERNATIVET 
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens 
syfte och geografiska räckvidd också identifieras, beskrivas och bedömas i 
en MKB. MKB:n ska även innehålla en beskrivning av miljöförhållanden 
och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs, ett så kallat 
nollalternativ. Ifall den nya översiktsplanen inte genomförs så fortsätter 
nuvarande översiktsplan från 2013 att gälla vilket innebär att den 
representerar nollalternativet.  
 
Det finns både skillnader och likheter mellan nollalternativet och den nya 
översiktsplanen. Det som skiljer dessa åt är i huvudsak: 

• Nollalternativet har en planeringshorisont fram till 2020 och anger 
en prognos om att befolkningstillväxten nästan skulle vara 
densamma 2020 som 2012, vilket har visat sig vara en felaktig 
bedömning. Den nya översiktsplanen sträcker sig fram till 2040 och 
räknar med en befolkningstillväxt på cirka 500 personer redan till 
2030.  
 

• Nollalternativet anger ställningstaganden till jordbruksmark som 
inte är förenliga med jordbruksmarkens nationella intresse och 
pekar ut potentiella utvecklingsområden på brukningsbar 
jordbruksmark.  
 

• Nollalternativet saknar tydliga ställningstagande för kommande 
infrastruktursatsningar i kommunen i form av ombyggnad av 
riksväg 40 mellan Nässjö- Eksjö, förbifart 40 söder om Eksjö samt 
elektrifiering Nässjö-Eksjö.  
 

• Den tydliga prioriteringen av hållbara trafikslag såsom satsningar på 
gång- och cykel på bilens bekostnad är inte lika tydligt uttalad i 
nollalternativet som i den nya översiktsplanen.  
 

• Ställningstaganden till förändrat klimat och synen på 
klimatanpassning saknas i nollalternativet.  

 

Konsekvenser av nollalternativet 
Att låta nollalternativet bestå som kommunens översiktsplan skulle 
innebära konsekvenser för kommunens framtida utveckling. Det faktum att 
nollalternativet bara har en framtidsutsikt till 2020 och att den togs fram för 
ett decennium sen, medför att nollalternativet anger en annan 
verklighetsbild än hur Eksjö kommun ser ut idag och i framtiden. 
Dessutom har lagar, teknik och andra förutsättningar ändrats under denna 
period. Vad gäller utvecklingstakten anger nollalternativet ett behov om 
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40–50 bostäder per år vilket är likt planförslagets målsättning om 60 
bostäder per år. Flera av de utvecklingsområden som nollalternativet anger 
är dock inte längre aktuella eller genomförda. Eksjö kommun står dessutom 
inför stora infrastruktursatsningar som öppnar upp för nya rörelsemönster 
och mark för såväl verksamheter som bostäder som nollalternativet till viss 
del inte tar hänsyn till. En fortsatt användning av nollalternativet skulle 
därav innebära en bristande beredskap av de framtida möjligheter och 
utmaningar som kommunen står inför. 
 

Ekologiska konsekvenser 
Ett genomförande i enlighet med nollalternativet medför konsekvenser på 
miljön. Nollalternativet innebär ett utpekande av färre antal lämplig 
oexploaterade områden för bostäder och verksamheter som riskerar leda 
till en mer oplanerad och oberäknelig utveckling som kan ge negativ 
påverkan på såväl stadsbild som landskapsbild. Nollalternativet riskerar 
även innebära negativa konsekvenser avseende klimatanpassning, vilket 
medför ökad sårbarhet för ett förändrat klimat. En annan negativ 
konsekvens vid genomförande av nollalternativet är jordbruksmarkens 
bevarandevärden. Att jordbruksmarken har ett bevarandevärde lyfts 
förvisso i nollalternativet som sedan ändå hänvisar till exploatering på 
jordbruksmark.   
 

Sociala konsekvenser 
Ett genomförande av nollalternativet antas mest innebära negativa 
konsekvenser för kommunens invånare. Kommunen har redan fler 
invånare än vad nollalternativet räknat med som växer varje år och anger 
mindre möjliga exploateringsområden än det nya planförslaget, vilket kan 
påverka möjligheten för kommuninvånare att få tag i en lämplig bostad.  
 
Planförslaget för en ny översiktsplan anger nya förtätningsområden, 
framför allt i de centralare delarna med syfte att ”bygga färdigt” kvarteren. 
Det möjliggör för fler bostäder i varierande upplåtelseformer i centrala 
lägen som ökar mångfalden och skapar jämlika förhållanden. Förtätning har 
också en viktig roll i nollalternativet, men anger färre exploateringsområden 
och bedöms därmed ge en negativ påverkan.   
 
Till skillnad från nollalternativet lägger planförslaget också stor vikt vid att 
prioritera andra trafikslag än bilen, vilket innebär en långsiktig utveckling av 
bland annat gång- och cykelnätet. Att prioritera andra trafikslag än bilen 
ökar jämlikheten och stärker folkhälsan, och därmed kan nollalternativet 
anses innebära negativa konsekvenser på dessa sociala aspekter.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett genomförande av nollalternativet förväntas få stora ekonomiska 
konsekvenser. Främst beror det på att nuvarande översiktsplan anses vara 
daterad, då vi idag har flertalet nybyggda områden (exempelvis Portalen 
och Trädgårdsstaden) som bebyggts under planperioden som inte planen 
tar ställning till. Dessutom anger nollalternativet färre ytor att exploatera 
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för bostäder och verksamheter i framtiden, vilket påverkar kommunens 
långsiktiga strategier för tillhandahållande och försäljning av mark. Att det 
finns tillgänglig mark för olika typer av industrier och 
verksamhetsutveckling är viktigt för kommunens långsiktiga ekonomiska 
förutsättningar och påverkas negativt vid genomförande av nollalternativet. 
 
I flera av tätorterna finns olika typer av service som är beroende av ett visst 
kundunderlag eller befolkningsutveckling för att kunna fortsätta driva sin 
verksamhet. För att inte riskera att folk flyttar ifrån tätorterna behövs en 
långsiktig strategi för dessa tätorter med tillhörande landsbygd, vilket 
saknas i nollalternativet. 
 
Det nya planförslaget tar tydlig ställning till de infrastruktursatsningar som 
väntas ske i kommunen, framför allt genom förbifart 40 i Eksjö. Det 
kommer möjliggöra för nya resmönster och exploateringsområden för både 
bostäder och verksamheter, som kan utveckla kommunens 
befolkningsantal och företagsamhet. Ett genomförande enligt 
nollalternativet innebär att kommunen saknar tydliga ställningstagande till 
dessa satsningar som kan påverka kommunens långsiktiga utveckling på ett 
negativt sätt.  
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5. EKOLOGISKA KONSEKVENSER 
Kulturmiljö 

Vad säger planförslaget? 
Kulturhistoriska miljöer ska värnas och brukas med hänsyn till dess 
speciella värden.  
 
Kulturmiljövärdena ska tillvaratas, användas, utvecklas och integreras i den 
fysiska planeringen.  
 
Särskild hänsyn ska tas när ny bebyggelse planeras i anslutning till värdefull 
kulturmiljö. Om befintliga inventeringar inte ger tillräcklig vägledning ska 
särskilda utredning och värdering genomföras vid planändring, 
bygglovsansökan eller en annan förändring av mark- och 
vattenanvändningen. 
  
Kommunen ska ta fram ett kommunövergripande kulturmiljöprogram, som 
redovisar hur kulturvärden och kulturmiljöer ska skyddas och utvecklas.  
 
Kommunen ska utarbeta en kulturmiljöstrategi som tydliggör inriktningen 
för det kulturmiljöarbete som ska genomföras i kommunen de närmaste 
åren. 
 
Kommunen ska arbeta för att sprida information om bevarandevärda 
byggnader, kulturmiljöer och kultursevärdheter till fastighetsägare, 
allmänheten och turister. 
 

Konsekvenser 

 
I Eksjö kommun finns 16 riksintressanta kulturmiljöer som staten utsett, 
samt ett stort antal kulturmiljöer som är intressanta ur ett kommunalt 
perspektiv. Några av dessa sammanfaller eller utgör delar av områden som 
är klassade som riksintressen. I kommunens kulturminnesprogram från 
1986 presenteras 56 sådana miljöer och utöver det omkring 300 enstaka 
objekt. Kulturmiljön utgör således en viktig del av Eksjö kommun vars 
värden är viktigt att bevara.  
 
Kommunens allra kända riksintresseområde för kulturmiljön är Eksjö stad 
(Eksjö F50). Bebyggelsen inom riksintresseområdet är inventerad och 
redovisas i Kulturhistoriskt handlingsprogram för Eksjö stad (2009). I detta 
underlag återfinns riktlinjer som ska beaktas vid bygglovshantering och ny 
planläggning. Det bör dock beaktas att programmet är i behov av 
aktualisering, och att enskilda bedömningar kan behöva göras. Inom Eksjös 
norra och södra stadsdelar återfinns 54 byggnadsminnen skyddade av 

Översiktsplanen anger tydliga ställningstaganden som tillsammans med 
kommunens alla kulturmiljöunderlag gör det möjligt för noggranna 
värderingar och beslut i enlighet med att bevara och utveckla kulturmiljön. 
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kulturmiljölagen. Åtgärder på dessa byggnader och inom den norra 
stadsdelen kräver tillstånd hos länsstyrelsen. Vid detaljplanering inom 
området ska kulturmiljön och värdena alltid beaktas. Det kan innebära att 
byggrätter behöver utformas med restriktioner och vägledning för hur 
tillkommande bebyggelse för uppföras. Exempelvis vad avser färg, form 
och skala. Befintlig bebyggelse av kulturhistoriskt värde bör i samband med 
planläggning förses med lämpliga varsamhets- och/eller 
skyddsbestämmelser 
 
Stora utmaningar finns i att komplettera kvarter med ny bebyggelse där det 
finns höga kulturvärden eller sammanhållen arkitektur. Som konsekvens av 
den förtätning som översiktsplanen anger kan kulturmiljövärden påverkas. 
Det behövs därför strategier för att samspela med kulturmiljövärden i 
samband med förtätning. Eksjö stad bör ses som en spännande och 
utmanande miljö att arbeta inom med bebyggelse som kompletterar och 
berikar området. Utvecklingen ska följa riksintressets definitioner och inte 
göras så att dess värden försämras.  
 
Ofta nämns förtätning och modernisering innebära en negativ påverkan på 
kulturmiljön, vilket det kan göra i vissa fall om det handlar om rivning av 
värdefulla byggnader för nybyggnation eller kraftiga ombyggnationer. 
Kommunen besitter dock på noggranna inventeringar och expertis om 
kulturmiljövärden som medför att man kan undvika en sådan risk. 
Samtidigt kommer det alltid finnas en risk när kulturmiljön anses stå i 
vägen för nya byggnader. Det är därför viktigt att kommunen kontinuerligt 
informera om och bevakar kulturmiljön i tidigt planeringsskede i olika 
projekt.   
 
I Eksjö har dock förtätning kunnat genomföras i flera fall med positiv 
effekt på kulturmiljön och den generella bilden man har av förtätning på 
kommunen är att det är positivt för kulturmiljön. Det kan exempelvis 
handla om att man bygger på en våning på befintlig byggnad och i samband 
med ny detaljplan sätter bestämmelser för kulturmiljövärden. Ett annat 
exempel är att fastighetsägare tvingas vara kreativa och hitta nya 
användningar för sina byggnader och med små kompletteringar i stället för 
rivningslov och nybyggnation. Att riva och bygga nytt påverkar också 
miljön som kan undvikas om gamla byggnader bevaras till nya ändamål.   
 
I översiktsplanen anges förhållningssätt till de kulturmiljöer som är av 
riksintresse. För de kulturmiljöer som inte är av riksintresse används 
kulturminnesprogrammet från 1986 som underlag och anges i 
översiktsplanen för behov av revidering. Då 35 år har passerat sedan det 
kommunövergripande programmet togs fram, är det nu i stort behov av 
översyn. Några av de många utpekade miljöerna kan genom igenväxning, 
rivningar eller moderniseringar idag förlorat de höga kulturvärden som de 
en gång hade. Andra miljöer som för 35 år sedan bedömdes sakna 
kulturvärden kan ha tillkommit. Ett exempel på detta är Kristallen i 
Bruzaholm.  
 
Sammanfattningsvis bedöms översiktsplanen visa positiv hänsyn till 
kulturmiljön. Planen ger tydliga ställningstaganden som tillsammans med 
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kommunens alla kulturmiljöunderlag gör det möjligt för noggranna 
värderingar och beslut. Att översiktsplanen dessutom inte är nöjd med 
underlaget som finns till godo utan eftersträvar revidering i flera underlag 
bedöms som positivt. Sammantaget bedöms översiktsplanen därmed 
medföra positiva konsekvenser på kulturmiljön.   

Åtgärdsförslag 
 

För att inte riskera att olika förtätningsprojekt ska få en negativ påverkan 
på kulturmiljön behöver ny bebyggelse anpassas till respektive områdes 
värden och känslighet för olika typer av förtätning, såsom högre 
bebyggelse, omstrukturering av gatunät och typ av bebyggelse med mera. 
Närmare konsekvensbedömningar bör göras i samband med mer detaljerad 
planering.  
 

Markanvändning 

Vad säger planförslaget? 
Kommunen ska arbeta för en effektiv, hållbar och restriktiv 
markanvändning. Planlagd mark ska finnas redo för byggnation av minst 60 
bostäder årligen. 
 
Eksjö kommun ställer sig bakom det nationella skyddet och ökad status för 
jordbruksmark och riktar utvecklingen inåt snarare än att förespråka en 
ytterligare utglesning som medför att jordbruksmark tas i anspråk. 
 
Bostadsbyggande ska ske inom befintliga kvarter eller områden i orterna. 
Kommunen ska identifiera obebyggda områden och utred alternativa, mer 
hållbara och effektiva markanvändningar. Det kan handla om 
rivningstomter som tagits till markparkering, eller buffertytor mellan olika 
kvarter och vägar som saknar funktion eller definition i nutid. 
 
På landsbygden ska nybyggnationer hållas restriktivt, och koncentreras 
inom befintliga kluster eller kvarter. 
 
Områden för LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) pekas ut för 
bostadsändamål vid Mycklaflon, Ingarpasjön, Ingatorpasjön, Skedesjön, 
mellersta delen av Åsjön och Skruven, Stora och Lilla Bellen, Hjälten, 
Försjön och Ägesjöl. LIS pekas även ut i Solgen och Södra Vixen för att ge 
möjlighet för verksamheter inom turism att växa. Områdena ska inte ha 
särskild betydelse för friluftslivet eller påverka möjligheten att rygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet, på land och i vattnet. De ska stärka 
en eller flera servicetyper på landsbygden så som skola, barnomsorg, 
äldreomsorg, dagligvaruhandel, drivmedelsförsäljning, kollektivtrafik eller 
annan infrastruktur. Verksamheter som skulle kunna dra fördel av ett 
strandnära läge och ge nya sysselsättningar så som anläggningar för turism 
eller friluftsliv. 
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Konsekvenser 

 
Eksjö kommun växer med cirka 60 nya bostäder om året vilket innebär ett 
ständigt behov av nya bostadsområden, arbetsplatser, serviceverksamheter, 
väginfrastrukturer med mera. Mycket av utvecklingen går att tillgodose på 
mark som redan är ianspråktagen och bebyggd genom förtätning eller 
genom att omvandla bebyggda områden. För resterande utveckling 
behöver även obebyggd mark tas i anspråk. När nya områden planeras 
eftersträvas närhet till service och befintlig infrastruktur, både vad det gäller 
vägar, kollektivtrafik, affärer, skolor samt vatten- och avloppseldningar. Det 
innebär att utvecklingen ofta sker i nära anslutning till befintliga tätorter.  
 
Runt om tätorterna finns såväl skogsmark som jordbruksmark för möjlig 
utbredning av tätorterna. I översiktsplanen tas det ställning till att 
jordbruksmark runt om tätorterna inte ska exploateras på grund av dess 
nationella värde. Även sjöar med strandskydd och natur med höga värden 
ska undvikas. I stället ska kommunen hålla en mer effektiv, hållbar och 
restriktiv markanvändning och rikta utvecklingen inåt snarare än att 
förespråka en ytterligare utglesning och ta mer mark i anspråk. Eksjö tätort, 
där störst utveckling förväntas ske, har historisk varit generös med marken 
som tilldelats viss funktion. Bostadsområden och verksamheter har tillåtits 
breda ut sig kraftigt. Resultatet är synligt i from av långa avstånd mellan 
funktioner och låg exploateringsgrad i stora områden. Staden har därmed 
kontinuerligt utvecklats mot en utbredd och ineffektiv form. Det finns 
därmed goda förutsättningar för att förtäta och effektivisera 
markanvändningen i stället för att ta ny mark i anspråk.  
 
Med förtätning kan många vinster göras. Marken används mer 
resurseffektivt, kostnader för utbyggnad av infrastruktur blir mer 
samhällsekonomiska än om man planerar för utveckling på mark någon 
kilometer utanför tätorten. Exploatering på mark som inte ligger i direkt 
anslutning till tätorten skulle skapa en tätort med stora barriärer och 
avstånd mellan olika delar av tätorten. Genom utveckling enligt 
översiktsplanen blir avstånden mellan målpunkter korta vilket kan bidra till 
ett mer hållbart resande inom tätorten. 
 
Även om markanvändning i stor utsträckning kommer hållas restriktiv 
kommer möjligheter för utbredning finnas i direkt anslutning till flera 
tätorters utkanter. Detta blir mest påtagligt i Eksjö där flera stora 
verksamhetsområden pekas ut på icke ianspråktagen mark längs med väg 
40 och väg 32 (exempelvis område V3, V4 och V6 i 
markanvändningskartan). Valet mellan att etablera nya verksamheter i dessa 
områden eller behålla skogsmark runt tätorten styrs av intresseavvägningar. 

Översiktsplanen bedöms innebära både positiva och negativa 
konsekvenser ur ett markanvändningsperspektiv. Sammantaget bedöms 
planen medföra påtagliga, men ändå relativt små, negativa konsekvenser 
avseende utglesning i samband med förbifart 40 samt att 
landsbygdsutveckling planeras ske på bekostnad av brukningsvärd 
jordbruksmark.    
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För en del kan det betraktas som att kommunen tar bort tätortsnära 
skogsmark som är allemansrättsligt tillgänglig till att användas för spontan 
rekreation och friluftsliv, men samtidigt är det viktigt för kommunens 
framtida tillväxt att det finns mark tillgänglig för expansion och 
nyetablering av verksamheter.  
 
Mycket av den utbredning som sker i Eksjö planeras att ske söder ut i 
samband med förbifart 40 byggs. Ungefärlig sträckning redovisas i 
markanvändningskartan som ett vägområde (område T1 i 
markanvändningskartan) där vägen någonstans väntas gå. Exakt var 
sträckan kommer att gå i området är inte klargjort och det förväntas också 
tillkomma någon kompletterande väg till och från Eksjö, förmodligen i 
anslutning till verksamhetsområdena i öst (se område T3 i 
markanvändningskartan). En ny förbifart kommer innebära många positiva 
konsekvenser för levnadsmiljön i centrala Eksjö, men ur ett 
markanvändningsperspektiv innebär det att ny mark tas i anspråk och att 
flera verksamheter kan tänkas vilja etablera sig längs med denna. 
Förbifarten kommer i sig att miljöbedömmas och vidare genomföras av 
Trafikverket. Det finns dock en osäkerhetsrisk för kommunen av att en 
annan aktör förväntas genomföra projektet som kan påverka 
genomförandet av översiktsplanen. Flera ställningstagande och 
markanvändningsförslag har utformats med hänsyn till att förbifarten 
genomförs under planperioden. Det är därför viktigt att kommunen 
beaktar denna osäkerhetsrisk och i första hand förse exploatering i de 
områden som inte är beroende av förbifarten.  
 
Ungefär 40 procent av kommunens befolkning bor i någon av 
serviceorterna eller på landsbygden, medan resterande är bosatta i 
centralorten. Viljan av att bo på landsbygden har ökat de senaste åren, 
vilket visar sig genom ökad nybyggnation, inflyttning och 
försäljningsstatistik. Utvecklingen är ofta knuten till aktiva transportstråk 
mot andra kommuner eller till sjöar. Landsbygden utgör en stor del av 
kommunens yta, och behöver utvecklas med hänsyn till utmaningar som 
markens värde, avstånd mellan orter och funktioner, och karaktären som 
helhet. Utvecklingspunkterna på landsbygden är därför både befintliga 
bostadsområden samt LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära 
läge). 
 
För att få en hållbar utveckling i kommunen och en levande landsbygd 
bedöms det som viktigt att alla orter samt landsbygden växer och utvecklas. 
Det kan finnas en risk för kommunen att landsbygden och de mindre 
orterna halkar efter i utvecklingen om inflyttningen där stagnerar. I 
framtiden kan det leda till att befolkningen minskar i dessa kommundelar 
om det inte finns någon samlad strategi och planering för hur invånare ska 
lockas till att flytta också till de mindre tätorterna. 
 
Översiktsplanen pekar ut totalt tio LIS-områden som ska bidra till 
upprätthållandet och utvecklingen av en levande landsbygd. De föreslagna 
områdena har bedömts utifrån deras förutsättningar att stimulera 
utvecklingen i hela kommunen. Områden som pekas ut i de lite större 
orterna, Mariannelund och Hult, kan ge befintliga skolor möjlighet att 
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finnas kvar samt växa. I dessa orter finns livsmedelsaffärer och företag som 
kan ges möjlighet att växa när även andra närliggande orter och samhällen 
såsom Bellö, Hjältevad och Bruzaholm pekas ut som landsbygdsutveckling. 
Ur dessa aspekter bedöms ett genomförande av översiktsplanen ge positiva 
konsekvenser ur ett markanvändningsperspektiv.  
 
Flertalet av de utpekade LIS-områdena bedöms ur ett 
markanvändningsperspektiv hamna i konflikt med andra viktiga intressen. 
En del LIS-områden pekas ut på jordbruksmark och en del längs med sjöar 
som klassas som natura 2000-område. Det anges i översiktsplanen att 
kommunen ska hålla en försiktighet i exploateringen i strandnära läge och 
att det vid bygglovsprövning och detaljplanering ska tas särskild hänsyn till 
riksintresse, naturreservat, fornlämningar, miljökvalitetsnormer för vatten, 
risk för översvämning, ras och skred samt buller. Trots detta utformas flera 
LIS-områden på jordbruksmark och i vissa fall på ett sätt som gör det 
mycket svårt att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för 
landsbygdsutveckling, vilket får bedömas som mycket negativt ur ett 
nationellt markanvändningsperspektiv.  
 
Genom utpekande av LIS-områden föreslås en framtida utveckling inom 
strandskyddat område. En fri passage för att allmänheten samt djur- och 
växtliv ska enligt 7 kapitlet 18 f § miljöbalken lämnas mellan avsedd 
exploatering och strandlinjen. I översiktsplaner anges att regeln gällande fri 
passage tillämpas och framgå, detsamma gäller dispensbeslut som ges i 
enlighet med de särskilda dispensgrunderna. Därmed bedöms ett 
genomförande av översiktsplanen inte innebära att allmänhetens 
möjligheter att utnyttja områdena försämras. Ur detta hänseende bedöms 
översiktsplanen medföra obetydliga miljökonsekvenser. 
 
I översiktsplanen pekas fem områden ut som lämpliga för etablering av 
vindkraftparker. Inom dessa områden prioriteras vindkraft framför andra 
intressen, vilket kan få märkbara negativa konsekvenser för landskapsbilden 
och friluftslivet. Etablering av nya bostads- och fritidshus försvåras i dessa 
områden och möjliga områden för vindkraftsparker har avgränsats så att 
bebodda fastigheter eller fritidsfastigheter inte ska kunna omringas av en 
vindkraftpark. Jordbruksfastigheter kan finnas inom dessa områden. Även 
ekosystemtjänster kopplade till skogen kan komma att försvinna. Exempel 
på ekosystemtjänster som kan påverkas vid en vindkraftsetablering är 
pollinering, klimatreglering, naturupplevelser, träråvara och livsmedel. En 
etablering av vindkraftverk innebär även positiva miljökonsekvenser då 
förnybar el produceras. En etablering av vindkraft föregås alltid av en 
prövning enligt miljöbalken och i denna prövning finns det möjligheter att 
ställa krav på kompensationsåtgärder. Etablering av vindkraftverk med 
tillhörande infrastruktur kan även bidra med kumulativa effekter såsom 
buller, inramning, skuggor och vibrationer. Detta kan påverka människors 
hälsa negativt om det finns närboende. Vindkraftverk kan även ge en 
negativ inverkan på växt- och djurliv. Områdena som pekats ut har 
undersökt i tidigare i kommunens vindbruksplan från 2017 och anges för 
att innehålla ett förhållandevis fåtal konflikter med andra kända intressen.  
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Sammanfattningsvis bedöms översiktsplanen medföra både positiva och 
negativa konsekvenser ur ett markanvändningsperspektiv. Kommunens 
framtidsvision om en effektiv, hållbar och restriktiv markanvändning med 
förtätning som främsta metod kommer att ge påtagligt positiva 
konsekvenser. Översiktsplanen medför också positiva konsekvenser för 
landsbygdsutvecklingen. Samtidigt innebär ett genomförande av 
översiktsplanen flera negativa konsekvenser i form av att ny mark tas i 
anspråk. Förbifart 40 kommer medföra många positiva konsekvenser för 
Eksjöinvånare, men samtidigt medför det ur ett 
markanvändningsperspektiv att ny mark tas i anspråk och triggar i gång en 
utbredning av orten längs med förbifarten. Det är inte säkert att 
markanvändningskartan hade utformats på liknande sätt utan förbifarten, 
vilket kan tyda på att förbifarten har en påtaglig påverkan på framtida 
markanvändningen. Den mest påtagliga negativa konsekvenserna uppstår 
dock vid exploatering av jordbruksmark då viktiga ekosystemtjänster, 
framtida matproduktion och djurhållning går förlorad. Flera LIS-områden 
innebär en intressekonflikt med jordbruksmark och utformas ibland på ett 
sätt som gör det mycket svårt att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för 
landsbygdsutveckling. Den sammantagna bedömningen blir därmed att 
översiktsplanen medför små negativa miljökonsekvenser ur ett 
markanvändningsperspektiv. 

Åtgärdsförslag 
 

För att säkerställa att kommunens markanvändning i Eksjö blir som 
översiktsplanen anger måste kommunen ständigt verka för att förbifart 40 
genomförs. Flera av de verksamhetsområden och förtätningsprojekt som 
beskrivs i markanvändningskartan är beroende av förbifarten och därför är 
det också viktigt att denne genomförs inom planperioden.  
 
Utöver förbifarten är det även betydelsefullt att förtätningsstrategin omsätts 
i praktiken för att uppnå en förtätning/centrumutveckling. För att ännu 
tydligare styra planen mot prioritering av förtätning kan ett upplägg vara att 
arbeta med mer omfattande förtätningsutredningar som kan utgöra 
underlag för avvägning mellan att förtäta och att utveckla nya 
markområden. Förtätningsutredningar kan exempelvis utformas med en 
analys av i vilken mån det finns central utvecklingsbar mark och var det är 
möjligt att bygga högre bebyggelse, framför allt inom Eksjö tätort. 
 

Trafik och infrastruktur 

Vad säger planförslaget? 
Kommunen ska arbeta med att stärka och utveckla pendlingen inom och 
mellan kommunens orter genom fler valmöjligheter utöver bilen.  
 
Kommunen ska arbeta för att främja fler bussförbindelser inom de olika 
orterna. Stödfunktioner som pendlingsparkeringar och attraktiva 
stationslägen eller knutpunkter för kollektivtrafiken behöver anläggas. 
 
Kommunen ska arbeta för fortsatt utveckling och användning av 
möjligheterna för tågresor. Persontåg österut mellan Eksjö och 
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Mariannelund, med koppling till Oskarshamn, Västervik och Hultsfred är 
önskvärt.   
 
Sammanhängande och effektiva gång- och cykelvägar ska kontinuerligt 
byggas ut både inom och mellan orter. Gång- och cykelvägar ska, där det är 
möjligt, kompletteras med säkerhetshöjande åtgärder som exempelvis 
passager över vägar, skyltning, regelverk eller avskiljande åtgärder.  
 
Parallellt med införandet av fler valmöjligheter till resande ska kommunen 
ta fram en parkeringsnorm. I takt med att parkeringsplatser görs till en 
bristvara behöver parkering på allmänna platser omfattas av avgift. 
 
Kommunen ska samarbeta med grannkommuner och Trafikverket i frågor 
som gäller utveckling av väg 32, väg 40 och järnväg. Kommunen ska arbeta 
för att förbifart 40 och elektrifiering Nässjö-Eksjö genomförs.   
 

Konsekvenser 

 
Konsekvenser analyseras utefter infrastruktur, kommunikationer och 
transport. Eftersom översiktsplanen i sina ställningstaganden hänvisar till 
flera projekt, väg 40 Nässjö-Eksjö, förbifart 40 och elektrifiering Nässjö-
Eksjö, som Trafikverket och regionen ansvarar för kommer konsekvenser 
av dessa åtgärder analyseras på ett översiktligt plan i 
hållbarhetsbedömningen. 
 
Eksjö kommun har flera stora arbetsgivare. Försvarsmakten, kommunen 
och Region Jönköping, genom bland annat Höglandssjukhuset, genererar 
en omfattande arbetspendling till kommunen och många av resorna kan 
tänkas ske med bil. För en hållbar arbetsmarknad är möjligheterna att resa 
helt avgörande. Väg 32 och 40 är viktiga ur ett arbetspendlingsperspektiv 
för att kunna pendla både in och ut ur kommunen men också pendla inom 
kommunen.   
 
Mellan Eksjö och Nässjö är pendlingen längs väg 40 hög med cirka 5000–
9000 fordon/dygn, varav 13 procent är tung trafik. Väg 40 bedöms vara 
hårt belastad och beslut från Trafikverket är att vägen byggs om till 
mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig. Planerad byggstart 
är 2022. Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter 
bred. Ungefär 2 km är helt ny väg, medan andra delar innebär en breddning 
eller ombyggnad. Längs med vägen byggs även en gång- och cykelväg. 
Projektet bedöms i sin helhet gynna pendlingen mellan Eksjö och Nässjö 
och möjliggöra för att fler pendlar med cykel än tidigare, vilket är positivt.  
 

Översiktsplanen förväntas bidra med små positiva konsekvenser avseende 
hållbart resande om planen genomförs. Ökad befolkning och 
genomfartstrafik samt behovet av en beteendeförändring hos invånare 
påverkar utfallet.  
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Ombyggnation av väg 40 mellan Nässjö och Eksjö gör det dock snabbare 
att resa med bil, vilket kan få negativt utfall genom fler biltransporter. 
Samtidigt kommer även bussar att kunna köra fortare. I takt med att 
befolkningen ökar i kommunerna behövs ett ökat behov av bättre 
kollektivtrafik mellan tätorterna. Elektrifiering av banan mellan Nässjö och 
Eksjö blir därför en viktig del i kommunens framtida kollektivtrafiksstråk 
och något som kommunen måste eftersträva att genomföra. Det regionala 
projektet är planerat till 2026–2028 och som vid genomförande kan bidra 
till effektivare fordonsnyttjande, minskade trafikeringskostnader och 
minskade utsläpp från befintliga dieseldrivna tåg. Målet med projektet är att 
skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och 
godstransporter.  
 
Eksjö saknar idag lokal kollektivtrafik men trafikeras med det regionala 
nätet längs riksväg 40 som täcker en relativt stor del av kommunens alla 
tätorter. Eksjö kommun ligger något under hela länets tillgång på 
kollektivtrafik (73%). I nuläget är arbetsplatser utanför tätorterna med fler 
än 50 anställda till största del tillgängliga med kollektivtrafik eller ligger på 
cykelavstånd (3 km från tätorten). Endast Bellö ligger utanför 
kollektivtrafiknätet och har en större arbetsplats. Att fortsätta utveckla 
kollektivtrafiken inom och mellan tätorterna är viktigt för att skapa 
förutsättningar för ett hållbart resande.  
 
Kommunens viljeinriktning är att det ska vara möjligt att åka kollektivt 
mellan orterna längs med väg 40 och vidare ut ur kommunen. För att 
möjliggöra för boende utanför tätorterna och på landsbygden att åka mer 
kollektivtrafik föreslår kommunen att trafikplatser i attraktiva 
stationslägen/knutpunkter utformas med stödfunktioner som 
pendlingsparkeringar, vilket möjliggör för mer hållbart resande.     
 
I Eksjö kommun har bilen fått ta stor plats i staden. Gatunätet är ofta 
utbrett, överflödigt och saknar ofta utformning för andra färdsätt än bil. 
Generellt är gatorna överdimensionerade i bredd, vilket medför 
problematik såsom höga hastigheter eller otrygghet för de mjuka 
trafikslagen. Även om det ibland på vissa sträckor har kompletterats med 
gång- och cykelbana saknar Eksjö tätort alternativa, sammanhängande 
färdsätt till bilen. Det råder också förbud mot cykeltrafik på en del vägar. 
Andra gator är så pass högt trafikerade att det innebär en fara att vistas på 
dem. Det finns stadsdelar som ligger väldigt nära centrum, men som 
upplevs ligga långt bort, på grund av omvägarna som måste tas och vägarna 
som behöver korsas för att ta sig dit. Detta medför en anpassning i 
människors beteenden. Är det enklare och tryggare att ta bilen, så kommer 
den att väljas. Upplevs det vara svårt, otryggt och långt att cykla i tätorten 
så kommer detta undvikas. Att få en majoritet av befolkningen att ställa om 
till cykel som det primära färdmedlet i sin vardag, för kortare resor och 
enklare ärenden, kommer inte vara möjligt förrän staden har kompletterats 
med ett välutvecklat system som jämnar ut obalansen mellan färdmedlen. 
 
Eksjö är en av de städer som inte är beredd att direkt sälla om till att ha ett 
gång- och cykelvägnät som primärt trafikslag. Stora delar kräver en 
ombyggnation och ändringar kring hur gator regleras gällande 
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väjningsplikter, hastigheter och mycket mer. Det är viktigt att denna 
process initierad av flera skäl. Samhället går mot en situation där 
motortrafiken successivt fasas ut. Det handlar om skatt och kostnad för 
drivmedel och annat som kontinuerligt gör det dyrare och mindre attraktivt 
att äga bil. I takt med att fler väljer bort bilen behöver det finnas andra 
alternativ färdiga. Parkeringsplatser kan omställas till annan användning i 
takt med att behovet minskar. 
 
Utöver den fysiska omställningen av stadsmiljön finns utmaningar i 
invånarnas förmåga att ställa om och anpassa sig. Upplevs det vara säkrare 
och är mätbart snabbare att ta cykeln jämfört med bil, så kommer sannolikt 
många välja cykeln. Stadsmiljön kommer successivt utvecklas för att 
säkerställa hög kvalitet på cykelvägar, med god belysning och 
cykelparkering vid varje viktig målpunkt. Färre motorfordon ger lägre 
bullernivåer, bättre luftkvalitet och tryggare gaturum att vistas i. 
 
För att få pendelströmmarna att ställa om till kollektivtrafik och cykel 
bedöms det förutom en god infrastruktur behövas ett arbete med att 
förändra attityd och beteende hos människor för att få till en ökad mängd 
hållbara resor. Detta kan ske med hjälp av utomstående faktorer såsom 
högre bensin- och dieselskatt, men kommer sannolikt kräva kommunalt 
engagemang och utveckling av stadsmiljön. Parallellt med införandet av fler 
valmöjligheter till resande ska kommunen ta fram en parkeringsnorm. I takt 
med att parkeringsplatser görs till en bristvara behöver parkering på 
allmänna platser omfattas av avgift. När parkeringen kostar ökar 
medvetandet hos befolkningen som kan vara ett sätt att trigga i gång en 
omställning. Pengarna kan vidare användas för utbyggnad av gång- och 
cykelnätet.  
 
Ett projekt som kan gynna andra trafikslag än bilen är förbifart 40. 
Förbifart 40 hamnar strax söder om tätorten och väntas ge en rad olika 
positiva effekter. Syftet är att öka trafiksäkerheten, tryggheten och förbättra 
miljön för de boende i Eksjö. Förbifarten blir en mötesfri väg med 
mitträcke och anpassad för 100 km/h. I takt med att förbifarten byggs 
minskar trafikmängden inne i Eksjö, vilket ökar framkomligheten för de 
som rör sig i stadsmiljön. Det kan väntas avsevärt färre fordon i de centrala 
delarna, vilket kommer göra det enklare att ta sig över vägen, cykla mellan 
områden och röra sig fritt i centrum.  
 
Om de åtgärder som föreslås i översiktsplanen genomförs kan resandet i 
Eksjö kommun i högre utsträckning börja ske med kollektivtrafik eller 
cykel. Ifall detta sker kommer det att innebära en möjlighet att minska de 
negativa miljökonsekvenserna i form av minskad klimatpåverkan, mindre 
trängsel, förbättrad luftkvalitet, minskat buller och minskade utsläpp av 
kväveoxider med mera. Förbifart 40 kommer även möjliggöra för minskade 
transporter av farligt gods i tätorten och öka framkomligheten för de som 
rör sig i stadsmiljön. Även om förutsättningarna finns måste det till en 
bettendeändring bland invånare, vilket är en osäkerhet, och i takt med att 
befolkningen ökar kan bilanvändandet snarare öka. Sammantaget bedöms 
översiktsplanen ändå innebära små positiva konsekvenser avseende hållbart 
resande redan på kort sikt och än mer positivt på lång sikt. 
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Åtgärdsförslag 
 

Det är betydelsefullt om presenterade gång- och cykelstrategier omsätts i 
praktiken för att uppnå ett minskat bilanvändande. För att ännu tydligare 
styra mot denna riktning bör kommunen ha en aktuell gång- och cykelplan 
som avser att förbättra cykeltrafiken, delvis på bilismens bekostnad, samt 
tillgängliggöra mer ekonomiska medel för utbyggnad och underhåll.  
 
För att säkerställa att genomfartstrafiken minskar i Eksjö i samband med 
förbifart 40 bör kommunen genomföra åtgärder som säkerställer att onödig 
trafik tvingas att köra runt om tätorten. 
 
Kommunen bör vidare ta fram en plan för hur den del av väg 40 som 
ersätts av förbifart 40 ska användas i framtiden. Vid genomförande finns 
möjlighet att ställa om vägen genom Eksjö till kommunal lokalgata, vilket 
får nya förutsättningar i såväl gaturummet som i miljön runt omkring. 
Detta bör studeras innan genomförandet av förbifart 40 för att kommunen 
ska kunna hålla god beredskap.      
 

Naturmiljö 

Vad säger planförslaget? 
Kommunen behöver arbeta för att skydda naturområden, i huvudsak de 
tätortsnära områdena. 
 
Skogsbruket ska ha förutsättningar för att lönsamt och hållbart kunna 
producera livsmedel och råvaror av hög kvalitet, samtidigt som biologisk 
mångfald och kulturhistoriska värden bevaras. 
 
Staden ska så långt det är möjligt utvecklas utan konflikt med naturen. 
 
Kommunen inriktar sig på att utreda möjligheten om att bilda reservat för 
såväl utveckling som bevarande av rekreation och natur. 
 

Konsekvenser 

 
I Eksjö kommun är stora delar natur- och skogsmark. Ungefär 74% av 
kommun upptas av skogsmark. En stor del av dessa områden används av 
allmänheten eller föreningar i deras dagliga liv eller verksamhet. Naturen 
utgör spridningskorridorer för djur- och växtlig och är av stor vikt för 
orternas utformning och funktion. Bland annat för naturlig infrastruktur, 
hantering av dagvatten och mycket mer. 
 

Översiktsplanen förväntas innebära risk för negativa konsekvenser 
avseende skydd och utveckling av naturområden samt förutsättningar för 
biologisk mångfald.    
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Skogen är en betydande naturresurs i kommunen. Den ger förnybara 
råvaror, skapar arbetstillfällen och har betydelse för rekreation och 
friluftsliv. Skogen har även stor betydelse i minskandet av växthusgaser i 
atmosfären då den upptar koldioxid. Vilka värden en skog har beror till stor 
del på hur den sköts och brukas. Industrialiseringen av naturen har dock 
bidragit med en rad utmaningar. Djur- och växtliv utarmas och våra 
reakreationsmiljöer står successivt inför avverkning. Det behöver göras 
noggranna avvägningar i de kommunala skogspartier där dessa intressen 
kolliderar. Generellt i Sverige ges skogsbruket företräda nästan all annan 
verksamhet. Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § är skogsbruk av nationell 
betydelse. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt 
skogsbruk.  
 
För djur och växter blir effekterna stora när skogsodlingar blir omfattande 
och sammanhängande. Det utvecklas under plantagens livslängd inte 
sådana biotoper och miljöer som gynnar livskraftiga bestånd av vare sig 
djur eller växter, vilket är ett problem. Även den bebyggda miljön innebär 
negativ påverkan på naturen. I Sveriges miljömål beskrivs hur kommuner i 
snabbare takt behöver skydda tätortsnära natur och arbeta med i ökad grad 
beakta skogens ekosystemtjänster. Avverkning av skogar med höga 
naturvärden, fragmentering och minskande livsmiljöer för ett antal hotade 
arter är ett stort problem för att nå målet om att bevara biologisk mångfald 
i skogslandskapet. 
 
För att bevara viktiga livsmiljöer behövs formellt skydd av skogar med 
höga naturvärden, liksom att skogsägare gör frivilliga markavsättningar. 
Satsningar på att öka arealen som brukas med hyggesfria metoder, arbetet 
med förbättrad miljöhänsyn till både natur- och kulturmiljövärden vid 
skogsbruksåtgärder, och arbete med att skapa en sammanhängande grön 
infrastruktur är exempel på andra viktiga insatser. Vissa skogsmiljöer 
behöver restaureras eller genom naturvårdande skötsel skötas på ett sätt 
som bibehåller deras värden. Tätortsnära skogar eller andra skogar där 
många människor vistas kan behöva skötas med anpassade metoder för att 
bli mer attraktiva och tillgängliga. 
 
I Eksjö kommun är mycket av den natur som finns oskyddad. I Jönköpings 
län finns i nuläget 157 naturreservat, varav 11 finns i Eksjö kommun. 
Majoriteten av dessa är statligt inrättade och i form av sjöar, såsom 
vattenskyddsområden eller natura 2000-området Mycklaflon. 
Översiktsplanen ger inga förslag på nya naturreservat eller indikationer på 
att nya kommer att tillkomma, utan anger mer ett behov att skydda 
naturområden, i huvudsak de tätortsnära områdena. Det presenteras heller 
inga andra konkreta åtgärdsförslag för att bevara och stärka biologisk 
mångfald i samband med exempelvis avverkning av skog för ny 
exploatering eller vid skogsbruk. Skogsbruket tenderar att väga tyngre i 
dessa frågor i översiktsplanen och därmed kan planförslaget innebära en 
negativ påverkan på naturmiljön. 
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Åtgärdsförslag 
Kommunen bör ta fram ett kommunövergripande naturvårdsprogram eller 
grönplan där natur- och vattenområden inventeras och klassificeras med 
syftet att bevara, skydda och utveckla naturmiljön i kommunen. 
 

Vatten 

Vad säger planförslaget? 
Kommun ska alltid betrakta miljökvalitetsnormerna för vatten vid fysisk 
planläggning av områden och arbetar kontinuerligt med att utveckla ny och 
befintliga verksamhetsområden för VA med syfte att förbättra 
vattenkvalitén i kommunens sjöar och vattendrag. 
 
Kommunen ska arbeta med att förbättra kvalitén på de vattenförekomster 
som inte uppnår MKN och att övriga vattenförekomsters status inte ska 
försämras. 
 
Kommunen ska alltid ha en aktuell VA-plan. 
 
Kommunen ska ha ett VA-system med kapacitet att hantera kommande 
utveckling och förväntad befolkningsökning. 
 
Ny bebyggelse ska främst tillkomma inom områden som är anslutna till det 
kommunala VA-nätet eller där det finns förutsättningar att göra detta. 
 
I kommunen ska dricksvattentillgången skyddas genom särskilt 
hänsynstagande vid planering i områden som är värdefulla för långsiktig 
vattenförsörjning. 
 
Kommunen ska alltid bevaka och hantera dagvattensituationen vid 
planläggning av nya bostads- och industriområden genom lämpliga 
dagvattenåtgärder. 
 

Konsekvenser 

 
Översiktsplanen pekar ut flertalet områden för bebyggelse som idag är 
oexploaterade. Översiktsplanen lyfter också satsningen på förbifart 40 som 
ska minska mängden trafik och transport av farligt gods genom centrum. 
Tillkommande bebyggelse och infrastruktur kommer att genera i fler 
hårdgjorda ytor i from av bland annat tak, vägar och parkering. Med fler 
hårdgjorda ytor minskar den naturliga infiltrationen samtidigt som vi ser att 
mängden dagvatten kommer att öka, vilket kan föra med sig eventuella 

Översiktsplanen bedöms medföra positiva konsekvenser för vattenmiljön 
under förutsättningar att översiktsplanens ställningstaganden och riktlinjer 
följs. På kort sikt genom att utveckling måste ta hänsyn till såväl dagvatten 
som vattentäkter, för att på längre sikt möjliggöra för en ökad beredskap 
mot befolkningsökning och klimatförändringar. 
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föroreningar som finns på ytan som vattnet rinner över ner till recipienten. 
Hårdgjorda ytor medför även en snabbare avrinning som kan orsaka 
översvämningar i och i anslutning till recipienterna som kan leda till 
märkbara negativa konsekvenser.   
 
I samband med att oexploaterad mark hårdgörs försvinner viktiga 
ekosystemtjänster som vattenrening och naturlig vattenfördröjning. När de 
naturliga förutsättningarna för infiltration minskar skulle det kunna 
innebära en negativ effekt genom minskad grundvattenbildning. Risken för 
att betydande påverkan på grundvattennivån bedöms dock som liten då de 
förslagna områdena för bebyggelse är små i relation till 
grundvattenförekomsternas storlek. 
 
Eftersom mer hårdgjord yta ökar risken för att ofiltrerat dagvatten rinner 
ner till recipienten kan detta i sin tur påverka miljökvalitetsnormerna för 
vatten. För att förhindra att negativa miljökonsekvenser uppstår till följd av 
fler hårdgjorda ytor är det viktigt att fördröja dagvattnet i 
dagvattenanläggningar och/eller låta det infiltreras i marken genom att 
säkerställa tillräcklig mängd gröna ytor. Översiktsplanen bedöms ta 
ställning dagvattenproblematiken och möjliggör för lokalt 
omhändertagande av vatten både genom att lyfta upp vikten av att värna 
och utveckla gröna värden i befintlig miljö samt poängtera vikten av att 
dagvattenhantering tillgodoses i framtida planläggning. Om fortsatt 
planläggning inte säkerställer tillräckligt stora ytor för att omhänderta 
dagvatten lokalt riskerar översiktsplanen att innebära märkbara till stora 
negativa miljökonsekvenser för recipienterna i form av försämrad 
vattenkvalitet, översvämningar och erosion. Detta kan påverka möjligheten 
att nå miljökvalitetsnormerna för vatten om vattenförekomsternas 
ekologiska och kemiska status påverkas. 
 
Dagvatten som avrinner från vägar, gator och parkeringsytor kan innehålla 
olika typer av föroreningar i mindre eller större omfattning. Detta kan vara 
metaller och oljeföroreningar. Avrinning av orenat dagvatten från dessa 
typer av ytor kan ge negativa konsekvenser i recipienterna. Dagvatten är 
ofta grumligt vilket kan medföra negativa konsekvenser för vattenlevande 
växter och djur. Det är därför viktigt att även detta dagvatten fördröjs och 
tillåts infiltrera. Vägar, broar, vägtrummor och liknande kan fel utformade 
utgöra barriärer i vattenmiljön. Det är därför särskilt viktigt att detaljplaner, 
väg- och järnvägsplaner granskas noggrant med avseende på denna aspekt. 
 
Avrinning av orenat vatten innebär vidare en effekt på Emån, då nästan alla 
sjöar och vattendrag som finns i kommunen ligger inom Emåns 
avrinningsområde. Till hjälp har kommunen Emåförbundet som arbetar 
med att förbättra de områden i Emån som riskerar att inte uppnå god 
ekologisk status. Emåförbundet arbetar bland annat med kontinuerlig 
recipientkontroll och provtagning, vattenhushållning, 
markavvattningsförbättringar, dagvattenåtgärder och restaurering. 
Emåförbundet bör för kommunen se som en tillgång och en viktig 
samarbetspart som kan hjälpa kommunen att uppnå goda 
miljökvalitetsnormer i kommunens alla sjöar och vattendrag.  
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I översiktsplanen anges ställningstagande om att kommunen alltid ska 
beakta miljökvalitetsnormer och förbättra kvalitén på de vattenförekomster 
som inte uppnår god status samt att övriga vattenförekomsters status inte 
ska försämras. Genom en kartläggning i webbverktyget VISS, 
Vatteninformationssystem Sverige, har det i översiktsplanen konstaterat att 
fyra sjöar och 24 vattendrag anges ha måttlig status samt två 
vattenförekomster, Ingarpsjön och Nyemålaån mellan Linden och Ögeln, 
har en otillfredsställande ekologisk status. Kommunen lyfter fram de två 
med otillfredsställande status och anger både problem och åtgärder. Att 
Ingarpasjön ska bli verksamhetsområde för kommunalt VA bedöms ha 
positiva konskevser i frågan då utsläpp från enskilda avlopp minskar. 
Däremot saknas lika tydliga åtgärder för Nyemålaån, vars problematik 
bland annat ligger i dammanläggningar som kommunen varken äger eller är 
delägare i. Informationsinsatser anges som åtgärd ihop med tillhörande 
kommuner (Vetlanda och Hultsfred). Detta skapar osäkerheter som kan 
medföra risk för att ekologisk status för ån inte uppnås. För de 
dammanläggningar som kommunen är delägare i och där behov av 
konnektivitetsförbättrande åtgärder kommer åtgärder att genomföras, vilket 
är positivt.  
 
Utöver otillfredsställande status i sjöar och vattendrag finns även 
otillfredsställande status i en av kommunens grundvattenförekomster. Det 
är i ett område i kommunens mellersta del som inte uppnår god kemisk 
status på grund av höga halter av arsenik. Problemet är väl känt av 
kommunen och beror på en privat aktör som dessutom har ansvar för 
åtgärder. Tillsyn sköts av Länsstyrelsen, men det är viktigt att även 
kommunen ser till att vara uppdaterade för att säkerställa att läget fortsatt 
är under kontroll. 
 
Översiktsplanen anger att kommun ska arbeta kontinuerligt med att 
utveckla ny och befintliga verksamhetsområden för VA med syfte att 
förbättra vattenkvalitén i kommunens sjöar och vattendrag. I kommunen 
finns cirka 2100 enskilda avloppsanläggningar varav cirka 40 procent 
bedöms inte vara godkända enligt dagens miljölagstiftning. Att utveckla nya 
verksamhetsområden blir således ett sätt för kommunen att ingripa i de 
områden där enskilda avlopp riskerar att medföra negativa 
miljökonsekvenser. För att miljöpåverkan från enskilda avlopp ska minska 
generellt är det viktigt att det finns en plan för tillsynsinsatser. I 
översiktsplanen lyfts vikten av att ständigt ha en aktuell VA-plan i 
kommunen. VA-nätet och att enskilda avlopp rustas då upp enligt dagens 
miljökrav bedöms medföra positiva miljökonsekvenser.  
 
I översiktsplanen poängteras att kommunen ska ha ett VA-system med 
kapacitet att hantera kommande utveckling och förväntad 
befolkningsökning. I takt med att befolkningen växer ökar trycket på 
kommuns VA-nät. Det anges i planförslaget att bebyggelse främst ska 
tillkomma inom områden som kan anslutas till det kommunala VA-nätet. 
Det är därför viktigt att kommunens avloppsreningsverk har tillräcklig 
kapacitet för att hantera den kommande befolkningsökningen. Majoriteten 
av befolkningen bor idag i Eksjö och prognosen pekar på att trenden 
fortsätter. Eksjö reningsverk är dimensionerat för att klara cirka 10–15 år 
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utefter befolkningsprognos. Samtidigt kan denna tid förkortas markant ifall 
flera stora verksamheter och industrier flyttar till Eksjö, då dessa kräver 
mer av reningsverket. Det ställer stora krav på huvudmannen Eksjö Energi 
AB att bygga ut befintligt reningsverk eller bygga nytt inom en 15 års 
period. Att frågan lyfts upp redan nu bedöms som positivt då det möjliggör 
för högre beredskap. Ett nytt reningsverk i Eksjö skulle få flera positiva 
konsekvenser. Dels för att det kan förläggas utanför tätbebyggt område och 
blir då inte ett hinder för kommande detaljplanering (säkerhetsavstånd), 
dels för att tekniken inom avloppsrening utvecklas med tiden och möjliggör 
för ett nytt reningsverk med bättre rening. Bättre rening skulle vidare 
minska risken för övergödning. Under förutsättning att det kommunala 
VA-nätet har tillräckligt stor kapacitet och byggs ut efter behov bedöms det 
medföra positiva miljökonsekvenser att hålla ihop bebyggelsen till områden 
som kan anslutas till kommunalt VA.  
 
För framtida dricksvattenförsörjning anger översiktsplanen en strategi om 
att göra Försjön till reservvattentäkt till Eksjö och att befintlig 
dricksvattentillgång ska skyddas genom särskilt hänsynstagande vid 
planering i områden som är värdefulla för långsiktig vattenförsörjning. Det 
saknas reservvattentäkt på flera håll i kommunen, som vid driftstopp kan 
innebära negativa konsekvenser för invånarna. Det är därför viktigt att 
kommunen har en aktuell VA-plan som tar ställning till dessa frågor och 
anger hållbara lösningar för en resilient dricksvattentillgång. Att kommunen 
behandlar dessa frågor i en separat VA-plan och lyfter behovet av en 
aktuell VA-plan i översiktsplanen bedöms medföra positiva konsekvenser 
för kommunens beredskap och utveckling.   
 
Det finns ett antal förorenade områden i kommunen som kan komma att 
exploateras. Vid exploatering kommer dessa områden att behöva saneras 
vilket medför positiva miljökonsekvenser då det minskar risken för 
utläckage av föroreningar i yt- och grundvatten. 
 
Sammanfattningsvis bedöms översiktsplanen medföra positiva 
konsekvenser för vattenmiljön under förutsättningar att översiktsplanens 
ställningstaganden och riktlinjer följs. På kort sikt möjliggör 
översiktsplanen för en utveckling som måste ta hänsyn till såväl dagvatten 
som vattentäkter, för att på längre sikt möjliggöra för en ökad beredskap 
mot befolkningsökning och klimatförändringar. 

Åtgärdsförslag 
 

Med anledning av den befolkningsökning som förutspås i planen, är det 
viktigt att kommunen i sin VA-plan anger ett övergripande perspektiv för 
hur dagvatten ska tas om hand, så att inte utsläpp och bräddning förvärras 
från reningsverken. Det är också viktigt att i tid planera för nytt reningsverk 
i Eksjö då reningsverket saknar kapacitet föra att klara av prognostiserad 
befolkningsökning och ännu mindre ifall nya verksamheter etableras i 
tätorten. 
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Rekreation och friluftsliv 

Vad säger planförslaget? 
Kommunen ställer sig positiv till att föreningar etablerar sig eller utvecklas 
och har som ambition att aktivt hjälpa dessa att hitta plats och utrymme för 
sina aktiviteter. 
 
Området Skedhult, Persö och Borgmästarängen ska bevaras och utvecklas 
som tätortsnära friluftsområde. 
 
Området Valbacken ska utredas för naturreservat för friluftsliv och 
rekreation. 
 
Vandringleder ska bevaras och underhållas. Dessa är en stor del av 
kommunens attraktivitet. 
 
Kommunala badplatser ska underhållas och vara fullt 
tillgänglighetsanpassade. 
 

Konsekvenser 

 
Översiktsplanen pekar ut flera viktiga områden för rekreation och friluftsliv 
som ska bevaras och utvecklas. Genom att peka ut viktiga områden 
säkerställs en långsiktig tillgång till friluftsområden på kommunal och 
mellankommunal nivå samt i anslutning till tätorterna. Friluftsområdenas 
intresse anges även för att väga tungt och avvägning mellan friluftslivets 
och andra intressen och värden behöver noggrant utredas. Det anges även 
ett antal platser och områden som ska bli reservat för friluftsliv. 
Översiktsplanen anger således en tydlig bild om att friluftsintresset ska 
prioriteras framför annan markanvändning i de fall intresseavvägningar 
behöver göras. Detta bedöms medföra stora positiva konsekvenser.   
 
Skogs- och naturområden nyttjas i hög utsträckning av allmänheten för 
spontana aktiviteter, träning och fritid, liksom rekreation och upplevelser är 
särskilt viktig. Skog och natur kan inte ersättas av anlagda områden eller 
parker utan behövs i sin mest naturliga form. Översiktsplanen anger att det 
därför viktigt att beakta naturens roll som område för sport, hälsa och 
idrott även om flödet och användandet är svårare att mäta. Detta kan anses 
vara en svårighet som kan få närmast obetydande roll i kommande 
planering. Det är viktigt att kommunen i så fall besitter kunskap om eller 
kartlägger var dessa spontana aktiviteter sker ifall avvägning ska ske mot 
andra intressen.  
 
Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra positiva konsekvenser på 
kommunens rekreation- och friluftslivsmöjligheter. Det finns ett 

Översiktsplanen bedöms medföra positiva konsekvenser för rekreation och 
friluftslivet i kommunen genom att bevara, skydda och utveckla friluftslivet 
och föreningslivet.  
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genomgående ställningstagande om att bevara, skydda och utveckla 
friluftslivet och föreningslivet mot andra intressen vilket är mycket positivt.  

Åtgärdsförslag 
 

För att säkerställa att skogs- och naturområden fortsatt nyttjas i hög 
utsträckning av allmänheten för spontana aktiviteter, träning och fritid, 
liksom rekreation och upplevelser bör kommunen tidigt i olika 
planeringsskeden kartlägga var detta sker för att kunna göra avvägningar 
mot skogsbruk och annan markanvändning. 
 
Kommunen bör även se till att anordningar kopplat till rekreation och 
friluftslivet, till exempel parkeringsplatser, 
tillgänglighetsanpassningsåtgärder och toaletter underhålls och utvecklas.  
 

Hälsa och säkerhet 

Vad säger planförslaget? 
 
Buller 
Planering och bygglov av bostäder vid vägar som generar höga 
bullervärden ska ske restriktivt. Målsättningen ska vara att miljön inte 
behöver anpassas med skyddsåtgärder. 
 
I planering och bygglov ska bullerriktlinjer följas. Kommunens generella 
bullerkartering över Eksjö och Mariannelund ska vara vägledande för tidig 
bedömning av markens lämplighet och platsspecifik trafikbullerstudie ska 
alltid tas fram för att klarlägga risken i respektive planeringsprojekt. 
 
Byggnation och planering av störningskänslig verksamhet ska undvikas i 
närhet till verksamheter som generar buller eller annan risk/störning. 
 
Trafikbuller ska noggrant utredas i de särskilt utsatta områdena norr och 
söder om väg 40 och järnvägen samt öster om väg 32. Här finns risk för att 
riktvärden för omgivningsbuller inte går att klara utan att skyddsåtgärder 
vidtas. 
 
Riksintressen och påverkansområden kopplade till militära 
övningsområden ska beaktas fullt ut vid planering och byggande.  
 
Kommunen bör genomföra kontinuerlig tillsyn för att säkerställa att 
skjutbanor inte överskrider, eller till följd av expansion riskerar överskrida 
riktvärdena. Ytterligare expansion får inte ske före det att nuvarande 
bullernivåer fastlagts.  
 
Bostadsutveckling får inte ske i riktning mot skjutbanorna före det att 
nuvarande bullernivåer fastlagts. 
 
Luft 
Rikt- och gränsvärden enligt gällande miljökvalitetsnormer ska följas. 
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Förorenad mark 
Kommunen ska kontinuerligt identifiera och kartlägga riskområden med 
potentiellt förorenad mark. 
 
Fastighetsägare ska informeras om eventuell risk på sin fastighet, och ges 
kunskapsstöd för vidare arbete. 
 
Kommunen tar alltid fram markmiljötekniska undersökningar i samband 
med projekt inom potentiellt förorenade områden. Det är en viktig del i 
arbetet att antingen kunna bekräfta föroreningen eller konstatera att 
objektet endast karterats i förebyggande syfte. Om objekt bekräftas tas 
alltid en handlingsplan fram för hur sanering bör gå till. 
 
Farlig gods 
I samband med att förbifart 40 byggs söder om stadsområdet behöver 
kommunen säkerställa att genomfartstrafik med farligt gods inte fortsätter 
använda nuvarande väg 40 genom stadsområdet. Det kan göras genom att 
inrätta förbud mot godstypen när vägen omställs till ordinär stads-
/lokalgatan. 
 
För att få en bättre överblick av mängder och typer av gods bör en 
kartläggning göras. Den bör bland annat baseras utifrån företag och 
verksamheter inom kommunen som alstrar farligt gods. 
 
Vid åtgärder i närheten av miljöfarliga verksamheter ska en riskbedömning 
genomföras. 
 
Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled för farligt gods ska 
riskbedömas innan beslut om detaljplan och bygglov tas. 
 
Vid planering och lovgivning ska räddningstjänstens insatstider och 
utryckningsvägar beaktas. 
 
Översvämning och skyfall 
Kommunen ska alltid vid beslut om bygglov och detaljplaneläggning ta 
hänsyn till risk för översvämning vad gäller byggnadsplacering, höjdläge 
och byggteknik samt tomtplatsens egenskaper. 
 
Planläggning av mark som riskerar översvämning ska undvikas. 
Planläggningen av ny bebyggelse ska heller inte försämra eller skapa 
översvämningsproblematik på annan plats. Istället ska det alltid eftersträvas 
att i samband med planläggning förbättra tätortens förmåga att fördröja 
vatten vid skyfall. 
 
Dagvattenfrågorna ska hanteras så att översvämningsrisker minskar genom 
åtgärder i befintliga miljöer och krav på att tillräckliga ytor för dagvatten 
avsetts i planering av nya områden. 
 
Riskreducering och förebyggande åtgärder behöver utredas för utsatta 
områden. Särskilt viktigt är att beakta de områden som är tätt bebyggda, 
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såsom centrum och gamla stan i Eksjö eller områden med samhällsviktiga 
funktioner. 
 
Samhällsviktiga funktioner och tillgängligheten till och från dessa samt ny 
bebyggelse på ej tidigare exploaterad mark ska säkras mot ett 100-års regn 
 
Riskområden för översvämning i närhet till områden med potentiellt 
förorenad mark ska utredas för särskilda riskreducerande åtgärder för att 
hindra att föroreningar sprids vid översvämning. 
 
Ras, skred och erosion 
Risk för ras och skred ska undersökas vid behov för ny exploatering. 
Särskild uppmärksamhet ska gälla för de sjöar och vattendrag som påvisar 
eroderbarhet och innebär en risk för närliggande bebyggelse. 
 
Värmebölja 
Kommunen ska förebygga bildandet av värmeöar genom att arbeta för att 
minimera andelen hårdgjorda ytor i nybyggda områden samt arbeta för att 
vegetation och grönytor tas med i planering av både nya områden och 
omvandlingsområden. 
 
Kommunen ska beakta kommande behov av kylning av lokaler för 
samhällsviktig verksamhet vid ny- och ombyggnation. 
 
En viktig del i att hantera värme är att offentliga platser samt lekplatser, 
förskolor och skolor får tillräckligt med skugga. 
 

Konsekvenser 
 
Buller 

 
Buller är oönskat ljud som kan vara störande, i synnerhet när människor 
söker tystnaden för vila, rekreation och återhämtning. Buller har stor 
påverkan på människors hälsa och livsmiljö och beroende på typen av källa 
finns olika riktvärden för vilka ljudnivåer som är acceptabla. Därför är det 
viktigt att i den kommunala planeringen ta hänsyn till bullerpåverkan. En 
detaljplan ska genom juridiska bestämmelser säkerställa att gällande 
bullerkrav följs inom detaljplaneområdet. Översiktsplanen anger dessutom 
att kommunen redan i tidig planering ska ta hänsyn till framtagna 
bullerkateringar för bedömning av markens lämplighet. I Eksjö kommun är 
det vägtrafik, järnväg, industrier, vindkraft, skjutbanor och militära 
övningsområden som ger upphov till buller.  
 
Den befolkningsökning som beräknats i planförslaget bedöms ske 
successivt och långsamt, och därmed inte påverka trafikbuller nämnvärt. 
Buller bedöms dock idag vara ett problem i flertalet tätorter längs med 

Risk för små negativa konsekvenser för människors hälsa till följd av buller, 
då befintligt orter fortsatt påverkas av väg 40 och utveckling av bostäder 
delvis föreslås i bullerutsatta lägen.  
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riksväg 40, vilket kan påverkas i takt med att omkringliggande kommuner 
växer vars befolkning också använder vägen för pendling och genomresa. 
Den tätort där påverkan kan bli särskilt hög är Bruzaholm där vägen går rak 
och bred genom samhället med bostäder mycket nära vägen. Värdena 
utomhus vid trottoarer, trädgårdar och vistelsemiljöer är redan nu mycket 
påtaglig. Här finns risk för att riktvärden för omgivningsbuller inte går att 
klara utan att skyddsåtgärder vidtas. 
 
Till skillnad från Bruzaholm får Eksjö andra förutsättningar i samband med 
förbifart 40. Med en förbifart söder om staden undviks tunga 
lastbilstransporter och bilpendlare som saknar koppling till Eksjö att 
härledas köra runt om. På så vis kan trafikflöden och mängden tung trafik i 
Eksjö minska och få en positiv effekt på bullernivån om kommunen 
säkerställer att tung trafik inte fortsätter köra inne i Eksjö.  
 
Huruvida bullernivån påverkas av att fler människor bor eller rör sig genom 
kommunen beror på flera olika faktorer till exempel om man åker bil 
ensam eller samåker, cyklar eller åker kollektivt med 
buss eller tåg. En annan faktor som påverkar trafikbullersituationen är 
utvecklingen av elbilar och vätgasbilar som generellt har en lägre bullernivå 
än traditionella bensin- och dieselbilar. Således kan bullernivåerna i 
stadsmiljöerna komma att bli bättre, trots ökad befolkning. Planförslaget 
innebär att större verksamheter förläggs längs med de aktiva stråken, väg 32 
eller 40 som redan är bullerpåverkade. Till detta hör att väg 40 byggs med 
en ny förbifart strax söder om Eksjö tätort. En åtgärd som väntas leda om 
stora mängder trafik och leda till bland annat bättre ljudmiljö i staden. 
 
I översiktsplanen föreslår också förtätning inom befintliga industriområden 
där det är möjligt, samt en successiv utfasning av störande verksamhet som 
riskerar sammanblandas med stadsmiljön när denna utvecklas. Störande 
eller skrymmande verksamhet ska ligga just externt. En ökad 
samlokalisering av verksamheter kan ha en lokal negativ påverkan, men sett 
till kommunens helhet innebär samlokaliseringen att en större andel 
områden kan hållas fria från buller. 
 
Kommunen förhåller sig till regler och lagar för de definierade 
riksintresseområdena samt påverkansområden vid planering och byggande, 
men gör ett undantag vid Lyckeberg vid Gysjön. Områdena omfattas av 
Försvarsmaktens ”påverkansområdet för buller eller annan risk”. Här finns 
sedan tidigare detaljplanerade områden för bostäder, men även mark som i 
framtiden kan vara av intresse för ny planering och exploatering. En tidig 
dialog bör hållas mellan kommunen, länsstyrelsen och Försvarsmakten 
inför sådan planering för att hitta lösningar och överenskommelser. 
 
Sammanfattningsvis finns det flera faktorer som kan påverka buller. En del 
faktorer är idag osäkra såsom exempelvis framtida ekonomiska styrmedel 
som höjd bensinskatt och subventioner på elbilar, vilket gör det svårt att 
bedöma bullerpåverkan. Det kommunen dock med säkerhet kan påverka är 
att skapa boendemiljöer som uppnår de bullerkrav som finns. Samtidigt 
ligger flera av kommunens tätorter längs med riksväg 40 som gör det svårt 
att minska buller i tätorterna. En del tätorter är redan idag påtagligt 
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påverkade av buller och ett rimligt antagande kan vara att trafiken längs 
med riksväg 40 ökar, vilket gör situationen sämre. Kommunen kan med 
bland annat detaljplanering påverka situationen, men utefter dessa 
förutsättningar bedöms det finnas risk för små negativa konsekvenser för 
människors hälsa till följd av buller. 
 
Luft 

 
Luftföroreningar medför både direkta och indirekta effekter. Dels påverkar 
föroreningar människors hälsa direkt via den luft vi andas, dels medför 
spridning av föroreningar en indirekt påverkan i form av miljöproblem 
såsom försurning, övergödning, korrosion med mera. I Eksjö har det gjorts 
mätningar senaste år 2014. Mätningar kan göras i reaktiva fall, såsom vid 
tillsyn av verksamhet. Det har hittills inte funnits anledning för 
kontinuerliga mätningar, eller misstänka annat än god luftkvalitet i 
kommunen generellt. Den befolkningsökning som beräknats i planförslaget 
innebär fler resande, vilket kan öka utsläppen och försämra luftkvaliteten 
något. Fler boenden och ytterligare verksamheter i de aktiva stråken och i 
bebyggelsenoderna kan sidan skapa underlag för ytterligare kollektivtrafik 
vilket på sikt kan minska biltransporterna och förbättra luftkvaliteten. Det 
bedöms inte vara till den grad att luftkvalitet äventyras och därmed bedöms 
konsekvenserna bli obetydliga. 
 
Förorenad mark 

 
Med förorenade områden avses enligt miljöbalken mark, grundvatten, 
ytvatten, sediment, byggnader och anläggningar som är så förorenade att 
det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller 
miljön. I Eksjö kommun finns mängd områden med risk för förorenad 
mark med olika riskklasser.  
 
Översiktsplanen anger att det är nära uteslutande inom tätbebyggda 
områden och orter eller stadsmiljöer som objekten har identifierats. 
Objekten karteras utifrån riskbilden 1–4, där 4 innebär liten risk. Ej 
riskklassade objekt är också karterade och viktiga att successivt utreda och 
riskklassificera. Kommunen tar alltid fram markmiljötekniska 
undersökningar i samband med projekt inom potentiellt förorenade 
områden. Det är en viktig del i arbetet att antingen kunna bekräfta 
föroreningen eller konstatera att objektet endast karterats i förebyggande 
syfte. Om objekt bekräftas tas alltid en handlingsplan fram för hur sanering 
bör gå till. Kartläggningen är också viktig för att minimera risken för att 
schaktmassor transporteras till annan plats eller används för andra syften 

Översiktsplanen bedöm ge inga eller betydande konsekvenser på 
människors hälsa avseende luftföroreningar.  

Möjlighet till positiva konsekvenser gällande sanering och bevakning av 
förorenade områden om hantering enligt översiktsplanens följs.   
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och således riskerar att öka spridningstakten. En hantering av förorenad 
mark på detta vis bedöms kunna leda till märkbara positiva konsekvenser. 
 
Farligt gods 

 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana 
farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller 
egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Transporter av 
farligt gods tillåts generellt på all väg och järnväg som inte omfattas av 
särskilda restriktioner. Farligt gods kan därför förekomma på alla gator i 
staden där det inte råder förbud. De är dock alltid koncentrerade till de 
utpekade primära och sekundära lederna för farligt gods transporter. I 
Eksjö är dessa väg 32 och 40. Eftersom väg 40 löper parallellt med 
järnvägen genom staden blir riskbilden där särskilt hög, just då båda lederna 
kan rymma transporter. 
 
I översiktsplanen anges att drygt hälften av de lastbilar med farligt gods 
som kör på väg 40 kör genom stadsområdet, oftast på Västerlånggatan eller 
Regementsgatan, för att ansluta till väg 32 i norr. Alternativt ansluter 
lastbilar härifrån och kör genom stadens söderut. Andelen fordon med 
transporter av farligt gods varierar. I tidigare utredningar har man beräknat 
att ca 10 % av den tunga trafiken transporterar någon typ av farligt gods på 
väg. Därutöver går ca 2 godståg på järnvägen. 
 
Förbifart 40 kommer ge möjlighet för minskade transporter av farligt gods i 
Eksjös stadsmiljö. Men risk finns för att de transporter som ska vidare mot 
väg 32 fortsatt kör inom Eksjö. För att värna om stadsmiljön anger 
planförslaget därför att kommunen, i samband med färdigställande av 
förbifart 40, behöver säkerställa att genomfartstrafik med farligt gods inte 
fortsätter använda nuvarande väg 40 genom stadsområdet. Det kan göras 
genom att inrätta förbud mot godstypen när vägen omställs till ordinär 
stads-/lokalgatan.  
 
Det är viktigt att poängtera att transport av farligt gods inte nödvändigtvis 
är en farlig transport. Trafikverket arbetar kontinuerligt med 
säkerhetshöjande åtgärder, och föreskrifter som transportör av farligt gods 
måste följa är omfattande. Risken för olyckor med farligt gods kvarstår 
kommer fortsatt att finnas och kan dessutom riskera att öka i takt med att 
trafikmängden på väg 40 ökar. Vid olycka längs vägen finns risk för 
spridning ner i recipienterna, vilket skulle kunna få stor negativ påverkan. 
Kommunens räddningstjänst har en riskanalys för dessa typer av olyckor 
och vilka typer av farligt gods som transporteras. De håller även beredskap, 
genom övningar, ifall olyckan inträffar.  
 

Översiktsplanen möjliggör för minskad risk för olyckor med farligt gods i 
Eksjö tack vare förbifart 40, men risken kvarstår i andra tätorter längs 
vägen. Bedömningen är ändå att det medför små positiva konsekvenser 
för människors hälsa. 
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Sammanfattningsvis bedöms risken för olyckor med farligt gods minska i 
tätbebyggda områden tack vare förbifart 40, men risken kvarstår i andra 
tätorter längs vägen. Bedömningen är ändå att det medför små positiva 
konsekvenser för människors hälsa.  
 
Översvämning och skyfall 

 
Länsstyrelsen i Jönköping har tagit fram en prognos till 2100 om att länets 
årsmedeltemperatur kommer att stiga med 3–5 grader och medför att det 
kommer bli varmare, torrare och blötare i framtiden. Det kommer regna 
mer, framför allt under vintermånaderna då de i framtiden kommer att snöa 
mindre och regna mer. Regnet som faller kommer samlas i kraftiga skurar 
och därmed kan vi räkna med fler och större översvämningar än vad vi är 
vana vid. En ökad översvämningsfrekvens kommer särskilt ske i de 
områden som ligger lågt eller är översvämningsdrabbade. 
 
Kommunen har råkat ut för ett antal översvämningar genom åren. I takt 
med att framför allt Eksjö tätort växer kommer andelen hårdgjorda ytor 
öka och ytor som kan infiltrera stora mängder vatten att minska, vilket 
innebär att flödesbelastningen i recipienterna kommer att öka. Detta i 
kombination med de kommande klimatförändringarna gör att risken för 
översvämningar kommer att öka. Det ställer krav på att kommunen utreder 
vilken belastning som påverkade recipienter för dagvatten från ny 
exploatering tål och att dagvattenfrågan behandlas tidigt i processen. 
Utgångspunkten i översiktsplanen är att dagvattenfrågan ska utredas vid ny 
bebyggelse.  
 
Översiktsplanen pekar också på behovet av en aktuell VA-plan som anger 
strategier och riktlinjer för dagvatten. Där kan dagvattenfrågan utredas 
vidare och konkreta åtgärder föreslås. Översiktsplanen pekar även på vikten 
av att utveckla och bevara gröna ytor i tätorterna då dessa har positiva 
egenskaper i form av fördröjning, infiltration och rening av dagvatten innan 
det nå recipienten.  
 
För att förhindra översvämning i sjöar och vattendrag i den bebyggda 
miljön arbetar kommunen med olika typer av fördröjningsinsatser innan 
vattnet når ut i dessa. I Eksjö får Hunsnäsen ett tillflöde av vatten från tre 
olika områden och vid kraftiga vattenflöden ökar vattennivån i Hunsnäsen 
och vidare i Eksjöån. Liknande scenario sker exempelvis i Mariannelund 
där vattennivån ökar om tillflödet i Bruzaån blir för högt.  
 
Det har med åren genomförts fördröjningsåtgärder vid Skiverstaån som 
rinner ut i Hunsnäsen och kommunen har gjort en översvämningsvall i 
Ingatorp för att skydda Ingatorpsborna för översvämning av Ingatorpasjön.  
 

Översiktsplanen bedöms medföra positiva konsekvenser på rådande 
klimatförändringar då planen anger att gröna ytor ska bevaras och 
fördröjningsinsatser ska genomföras för att motverka översvämning.  

557



 
 
 

 

47(79) 

Under förutsättning att kommunen fortsätter att arbeta strategiskt med 
dagvatten- och klimatanpassningsfrågorna, bevarar gröna ytor i tätorterna 
samt arbetar med olika typer av fördröjningsåtgärder som 
minskar/stagnerar tillflödestakten till sjöar och vattendrag i bebyggd miljö 
bedöms översiktsplanen ge möjligheter till stora positiva konsekvenser.  
 
Ras, skred och erosion 

 
Ras och skred är plötsliga eller snabba rörelser i jord eller berg, som kan ge 
stora skador på den fysiska miljön och utgöra fara för människoliv. 
Generellt finns inga stora risker för ras och skred i kommunen. Kända 
områden där det råder potentiell skredrisk vid tätortsnära bebyggelse i 
Eksjö kommun är längs med Smedhemsån söder om kvarndammen i Hult 
på grund av förekomsten av finkornig jordart. Vidare finns ett antal 
områden med höga slänter nära tätbebyggt område i nordöstra Bruzaholm 
och söder om Stuveryd, i östra Ingatorp samt i södra Mariannelund där 
skogsbruk och exploatering kan orsaka ras. Kommunen planerar inte för 
någon ny exploatering i dessa områden. 
 
Erosion är när vågor och strömmar i vattnet omdanar stränderna utmed 
våra sjöar och vattendrag. Flera av våra sjöar och vattendrag är försedda 
med strandskydd på 100 meter som begränsar vilka åtgärder som får göras 
inom strandskyddet och därmed risken för ras och skred i samband med 
erosion. Normalt sätt är inte byggnation inom strandskydd tillåtet, men för 
de områden som strandskydd är upphört gäller det för kommunen att 
behålla träd och vegetation för skugga och stabilitet samt stärka upp 
strandkanterna i sjöar och vattendrag inom tätorterna. Särskild 
uppmärksamhet ska gälla för de sjöar och vattendrag som påvisar 
eroderbarhet och innebär en risk för närliggande bebyggelse. 
 
När detaljplaner tas fram för nya områden ska risken för ras och skred 
noggrant utredas. Genom planbestämmelser kan kommunen säkerställa att 
risken för ras och skred är minimal. Strandskyddet hjälper dessutom 
kommunen att undvika risken för ras och skred i samband med erosion. 
Under dessa förutsättningar och kommunens generella låga riskfaktor för 
ras och skred bedöms konsekvenserna bli obetydliga. 
 
Värmebölja 

 

Översiktsplanen förväntas medföra inga eller betydande konsekvenser för 
ras, skred och erosion på grund av minimala risker för ras och skred i 
kommunen samt de möjliga planbestämmelser och strandskydd som finns 
för att motverka byggnation i riskområden.   

Översiktsplanen förväntas ge små positiva konsekvenser baserat på 
riktlinjer för hur kommande bebyggelse ska hanteras samt hur befintliga 
strukturer ska skyddas mot värmebölja. 
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Med framtidens klimatförändringar ökar risken för värmeböljor. Enligt 
SMHI definieras en värmebölja som en period med minst fem dagar i 
sträck med en högsta dagstemperatur på minst 25 grader. Värmeböljor kan 
vara direkt livshotande för känsliga grupper såsom exempelvis barn och 
äldre. I tätorterna blir det generellt varmare än på landsbygden vilket beror 
på att andelen värmehållande material är större i den bebyggda miljön. 
Detta medför att temperaturen kan höjas lokalt och så kallade värmeöar 
bildas. Vegetation hjälper dock till att hålla temperaturen nere. Därför är 
det viktigt att det finns parker med träd i tätorterna och tätortsnära skog, 
gärna där känsliga grupper ofta vistas. Genom att planera för skugga kan 
temperaturen minska. Huskroppar kan ge värdefull skugga, olika typer av 
solskydd på lekplatser, skolgården och äldreboenden är viktiga för att 
skydda utsatta grupper. Det kan även finnas ett behov av att kyla ner 
lokaler för samhällsviktiga funktioner i framtiden. 
 
I översiktsplanen anges riktlinjer inom samtliga områden i texten ovan. 
Värmebölja ska hanteras i såväl ny som befintlig miljö genom att minska 
hårgjorda ytor och öka mängden grönska och gröna ytor. Kommunen ska 
beakta kommande behov av kylning av lokaler för samhällsviktig 
verksamhet vid ny- och ombyggnation. Under förutsättning att kommunen 
arbetar med värmebölja på detta vis bedöms små positiva konsekvenser 
finnas.  
 

Samlat åtgärdsförslag hälsa och säkerhet 
En förtätning av bebyggelse inom områden intill vägar och järnvägar där 
farligt gods förekommer innebär att riskerna för att allmänheten exponeras 
av olycksrisker ökar, eftersom antalet boende i dessa områden ökar vid 
utbyggnad av bostäder. Risker för olyckor behöver utredas närmare vid 
detaljplanering av dessa områden. Särskilda åtgärder kan även behövas för 
att i högre utsträckning skydda vattendrag och vattentäkter. Kommunen 
bör även säkerställa att genomfartstrafik av farligt gods genom Eksjö tätort 
försvinner i samband med förbifart 40 genom förbud.  
 
Detaljplanerna för nya områden som kan bli aktuella för exploatering måste 
anpassas till bullersituationen, som kan ge restriktioner i markanvändning 
och utformning. Med rätt gestaltning, placering och planering av ny 
bostadsbebyggelse går det att bygga bostäder i nära anslutning till järnväg 
och vägar med hög belastning. I översiktsplanen föreslås nya 
bostadsområden intill större vägar och gator i tätorten, vilket innebär att 
bullersituationen särskilt behöver bedömas närmare för sådana områden. 
Kommunen bör i detaljplan ställa krav på bullerförebyggande åtgärder i 
sådan omfattning som framgår av de riktvärden som finns för trafikbuller 
från vägar och järnvägar. 
 
För att minska riskerna för översvämning i samband med skyfall bör det 
för områden i närheten av riskpunkter särskilt beaktas riskreducerande 
åtgärder. Generellt handlar det om att bebyggelse bör undvikas i utsatta 
lägen alternativt att anpassningar görs, samt att dagvattenhantering 
utvecklas så att risker kan begränsas, exempelvis genom fördröjande 
åtgärder för dagvatten för att minska risk för ansamling av vatten.  
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För att säkerställa att invånare inte skadas av värmeböljor bör kommunen 
vidare arbeta med riktlinjer för kylning av befintliga lokaler för 
samhällsviktiga funktioner. Kommunen bör även eftersträva att erbjuda 
mer skugga på allmän platsmark där flera utsatta grupper ofta vistas, till 
exempel på lekplatser och torg.  
 

Klimat och energi 

Vad säger planförslaget? 
Eksjö kommun håller sig uppdaterad kring teknikutvecklingen inom 
energiproduktion och energieffektivisering. 
 
Produktionen av förnybar energi genom sol, vind och biobaserad 
kraftvärme ska främjas. 
 
I kommunens verksamheter sker kontinuerlig energieffektivisering. 
 
Energin som används ska ha minsta möjliga påverkan på omgivningen. 
 
Kommunen ska ta fram en plan för utbyggnaden i Eksjö kommun 
avseende kapacitet i elnät, strategiska platser och ekonomi. 
 

Konsekvenser 

 
Översiktsplanen räknar med en befolkningsökning fram till 2040. I takt 
med att befolkningen ökar medför det en klimatpåverkan på ett eller annat 
sätt. Kommuninvånare måste på något sätt transportera sig mellan olika 
målpunkter och beroende på vilket färdmedel som används kommer det att 
ge olika effekter på klimatet. En ökad befolkning medför också ett ökat 
antal bostäder och verksamheter som kräver el och uppvärmning. Eksjö 
kommun räknar med att bygga 60 nya bostäder om året vilket generar totalt 
1200 nya bostäder fram till 2040. Fler invånare i kommunen innebära 
således en större klimatpåverkan, vilket kommunen i sin samhällsplanering 
till viss del kan påverka. Det är därför viktigt att kommunen aktivt arbetar 
med att ge invånarna förutsättningar att minska sin klimatpåverkan.   
 
Kommunen eftersträvar två olika typer av bostadsutveckling – förtätning i 
tätorterna och en levande landsbygd. Koncentrerad befolkningsökning i 
tätorterna möjliggör för fler att ta del av befintligt kollektivtrafiksutbud, 
vilket skapar förutsättningar för minskad bilanvändning. Nästan alla av 
kommunens tätorter ligger längs med riksväg 40 och har av den 
anledningen goda förbindelser med varandra och vidare pendling ut ur 
kommunen. För att möjliggöra för mer resor med kollektivtrafik för såväl 

Översiktsplanen möjliggör för människor att minska energianvändningen 
och klimatpåverkan. Utfallet är beroende av individens val och 
planförslaget bedöms därmed medföra små positiva konsekvenser för 
klimatet.  
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boende i och utanför tätorterna som på landsbygden föreslår kommunen 
att trafikplatser utformas på ett sätt som gör det enkelt att ta sig dit till fots, 
med cykel eller bil, för att kunna resa vidare med buss eller tåg. Det är dock 
viktigt att kommunen inte nöjer sig med den kollektivtrafik som erbjuds 
utan ständigt föra dialog med regionen om fler och förbättrade 
kollektivtrafiksresor, gärna med fler hållplatser.   
 
Översiktsplanen anger att en stor del av de nya bostäderna kommer att 
byggas, genom förtätning, i Eksjö. För att minimera utglesning av staden 
kommer kommunen arbeta ”inifrån och ut”, vilket möjliggör för 
kommuninvånarna att komma åt arbete, service med mera utan att använda 
bilen. Kommunen använder sig även av begreppet ”trekilometersstaden” 
som en riktlinje vid utbyggnad. På så sätt minskar risken för utglesning och 
gör att Eksjöborna fortsatt kan ta sig runt i Eksjö och till tågstationen utan 
bil.  
 
En viktig aspekt gällande kollektivtrafikresandet är att det är individen själv 
som väljer hur han eller hon vill resa. I Eksjö kommun finns en 
genomsyrad trend, som sträcker sig långt bak i tiden, att använda bilen så 
mycket som möjligt. Det skapar en bekvämlighet hos befolkningen och en 
utmaning för kommunen att påverka invånarnas resvanor.  
 
För att en klimatsmart transportinfrastruktur i staden ställs krav på att 
gång- och cykeltrafiken prioriteras på bilismens bekostnad. En säker, trygg 
och estetiskt tilltalande utemiljö skapar förutsättningar för en hög andel 
gång- och cykeltrafik. En attraktiv och välfungerande kollektivtrafik anges 
också ha en nyckelroll i ett hållbart transportsystem. Bra förutsättningar för 
ökat kollektivtrafikresande innebär långsiktiga satsningar. Det kan 
exempelvis innebära ett effektivt kollektivtrafiknät som samverkar med 
övriga trafiknät, en effektiv trafikering samt en strukturell lokalisering av 
service, arbetsplatser och bostäder som gynnar och gynnas av 
kollektivtrafiken.  
 
De resor som kommunen i allra högsta grad kan påverka är resor inom 
kommunens egna verksamheter. Kommunen ingår i överenskommelse med 
Jönköpings län om biogas och arbetar för successiv omställning till hållbara 
drivmedel, där biogas ingår.   
 
Jönköpings län har visionen att bli ett Plusenergilän till år 2050. Det 
innebär att behovet av energi i länet ska minska och produktionen av 
förnybar energi öka, så att det blir ett överskott som kan användas utanför 
länet. Det finns ett etappmål för år 2020 som säger att länet ska vara 
självförsörjande på el till minst 50 %. Elen ska vara förnybar och främst 
produceras med solceller, vindkraft och kraftvärmeverk. 
 
För att bidra till visionen om ett plusenergilän och öka andelen förnybar 
energi pekas fem områden ut i översiktsplanen som möjliga för 
vindkraftverksetablering. Dessa områden har kommit fram genom arbetet 
med vindbruksplanen från 2017, som utgjorde ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen (nollalternativet). Vindkraftsfrågan är i sig redan 
miljökonsekvensbedömd i samband med vindbruksplanen. Utpekandet av 
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områden har föregåtts av framtagna underlag och utredningar som 
exempelvis landskapsanalys och miljökonsekvensbeskrivning. För att 
identifiera vilka områden som är möjliga för vindkraft har ett flertal 
parametrar tagits i beaktande, såsom avstånd till bostäder (minst 500/1000 
meter), vindresurser, områdes höjdförutsättningar, riksintressen, visuell 
påverkan på kommunens utpekade viktigaste områden samt förändrad 
upplevelse av dem. Efter att flertalet områden identifierats som möjliga för 
vindkraft har områdena klassificerats enligt följande; vindkraftsparker, 
medelstora anläggningar och gårds/miniverk. En vindkraftspark består av 
minst tre vindkraftverk som är högre än 150 meter står tillsammans i grupp. 
Medelstora anläggningar är vindkraftverk som inklusive rotorblad är mellan 
50–150 meter höga och där max två får stå ihop. Gårdsverk/miniverk är ett 
vindkraftverk som definieras med en totalhöjd på 20–50 meter. Inga 
specifika områden pekas ut inom kommunen och bygglov och 
bygganmälan krävs för gårdsverk. Trots att områdena identifierats som 
möjliga för vindkraftsetablering så medför det inte per automatik att 
områdena i sin helhet är lämpliga, det kan finnas delar inom de utpekade 
områdena som har sämre förutsättningar för vindkraft samt angränsande 
områden som har bättre förutsättningar. Etablering av vindkraftverk med 
tillhörande infrastruktur påverkar landskapsbilden och kan orsaka buller, 
skuggor och vibrationer vilket kan påverka människors hälsa negativt om 
det finns närboende. Vindkraftverk kan även ge en negativ inverkan på 
växt- och djurliv. 
 
De fem angivna områdena för möjlig vindkraftsetablering har en total yta 
på cirka 9,3 km2, vilket motsvarar en yta på cirka 1% av Eksjö kommun. I 
Eksjö kommun produceras el i kraftvärmeverket samt vid vattenkraftverket 
i Högebro, övrig el levereras från det nationella stamnätet. Biobränsle 
används även för uppvärmning i både små och stora pannanläggningar. 
Oljeprodukter används nästan uteslutande som fordonsbränsle. För att 
ersätta elleveranserna från stamnätet som är cirka 190 GWh (25 % av den 
totala energitillförseln inklusive transportbehovet) krävs drygt 20 
vindkraftverk om 3 MW. En inomkommunal energibalans bedöms således 
vara möjlig och att energikällor såsom vindkraft kan kombineras med 
lagringsbar energi som t.ex. biobränslen och utgöra basen i kommunens 
totala energiförbrukning i framtiden. Med en inomkommunal energibalans 
menas att in och utflödet ger balans för att sedan dra nytta av den 
förnyelsebara elen krävs aktiva val vid köp av el. Eksjö kommun kan alltså 
genom vindkraftverk producera lika mycket förnyelsebar energi som 
kommunen förbrukar och bidra till region Jönköpings läns möjlighet att 
uppnå energimålet för 2050 om att bli ett plusenergilän. 
 
Kommun ser även en stor potential för utveckling av solkraft på såväl 
enskilda tak som i större solcellsparker. Kommunen arbetar för att de 
kommunala verksamheterna i större utsträckning ska få sin energi från egna 
solenergianläggningar och bistår med hjälp till medborgare och företagare 
som vill etablera solceller. Eksjö kommun ska under de kommande åren, 
genom Eksjö Energi AB, utreda frågan om att uppföra en storskalig 
solcellspark. Lämplig mark för ändamålet behöver utredas inom Eksjö 
Energi AB:s koncessionsområde som omfattar Eksjö stad. I 
översiktsplanen pekas inga särskilda områden ut för solcellsparker utan 
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anger att lokalisering bör utredas utifrån naturvärden, kulturmiljövärden, 
riksintressepåverkan, jordbruksmark och kommunala planer.  
 
Elektrifieringen går kraftigt framåt och Eksjö kommun behöver göra val 
kring i vilken mån kommunen som huvudman ska medverka till 
elektrifieringens utvecklingstakt. I översiktsplanen anges att de kommande 
åren finns behov av en uppbyggnad av en grundinfrastruktur koncentrerad 
till främst Eksjö och Mariannelund med vissa punktinsatser i övriga orter. 
Laddkapaciteten bör variera utifrån fordonets vistelsetid på respektive plats. 
Planförslaget tydliggör ett behov av att ta fram en plan för utbyggnaden, 
vilket är positivt steg i utvecklingen mot mer elektrifiering.  
 
Vattenkraftverksanläggning finns i Bruzaholm och ägs av Bruza 
Hydroelektriska AB samt med E.ON Elnät Sverige AB som nätägare. 
Anläggningen har en effekt på ca 0,2 MW och finns inom bruksområdet. 
Vattenkraft kan innebära viss miljöpåverkan. Kraftverksdammarna utgör 
vandringshinder för ett flertal fiskarter, vilket även påverkar andra arter 
som är beroende av fiskarnas vandring. Vattenmagasin med stor 
regleringshöjd skapar en onaturlig nivåskillnad mellan hög- och lågvatten, 
vilket starkt påverkar de artrika ekosystemen i vattendragens kantzoner. 
Svängningarna i vattenståndet nedströms dammarna gör att strömfårorna 
varierar mellan att vara torrlagda och vattenfyllda, något som samtliga arter 
har svårt att anpassa sig till. Dessutom transporteras näringsämnen bort 
från strandzonerna. Förutsättningarna för vattenkraft är generellt låga inom 
kommunen, men kommunen ställer sig positiv till vattenkraft där 
anläggning är möjlig utan betydande inverkan på miljö och djurliv. 
 
Biobränslen är en viktig resurs i omställningen till ett hållbart energisystem 
eftersom det utgör ett alternativ till fossila bränslen och kan anpassas efter 
behov. Kommunen arbetar för successiv omställning till hållbara 
drivmedel, där biogas ingår och ställer sig positiv till ett ökat hållbart uttag 
av biobränsle från skogsbruket. I Eksjö finns ett fjärrvärmeverk som eldas 
med biobränsle och numera finns även en tankstation för biogas. 
 
Kommunens fjärrvärmesystem, som bland annat är utbyggt i Eksjö, 
Mariannelund och Ingatorp, har över 1900 anslutna fastigheter. Det 
huvudsakliga bränslet är avfall 76% och flis 24%, kondensering och olja 0,1 
%. Avfallspannan svarar själv för 76% av värmebehovet varje år, och där 
förbränns ca 53 000 ton avfall/år. I översiktsplanen anges en viljeriktning 
om att uppnå fler påkopplingar där fjärrvärmeledningar finns utbyggda. 
Både genom att uppmuntra befintliga fastigheter till att ansluta sig, samt 
arbeta med förtätning av bostäder eller verksamhetsområden där 
anslutningsmöjligheter finns. Behovet av förnybar energi är stort och 
kommer bli större och om fler ansluter sig till fjärrvärmesystemet möjliggör 
det för positiva miljöeffekter. Detta eftersom värmeproduktionen, som i 
vårt fall skapas genom eldning, sker av erfaren personal med modern 
utrustning och i kontrollerad form.  
 
Sammanfattningsvis kommer en befolkningsökning ha en påverkan på 
klimatet. Vilken påverkan det blir styrs av många faktorer, som är 
svårbedömda i nuläget. Exempelvis kan ekonomiska faktorer såsom höjd 
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bensinskatt, subventioner på elbilar och nya statliga bidragsformer eller 
beteendeförändringar hos kommuninvånarna. Det är därför svårt att avgöra 
vilken påverkan översiktsplanen ger på energianvändningen och klimatet. 
Det som kan konstateras är att planförslaget möjliggör för människor att 
minska energianvändningen och klimatpåverkan och därmed skapa positiva 
konsekvenser för klimatet. På kort sikt bedöms dock förväntad 
befolkningsökning i korrelation om bilens betydelse för Eksjös invånare 
innebära ett ökat antal bilresor som kommer påverka klimatet negativt. På 
längre sikt bedöms kommunen ha goda förutsättningar för att påverka 
invånarnas resmönster och ställa om till förnybar energi vilket bedöms som 
positivt.  

Åtgärdsförslag 
För att klimatet i kommunen ska bli bättre är det viktigt att kommunen inte 
nöjer sig med den kollektivtrafik som erbjuds utan ständigt föra dialog med 
regionen om fler och förbättrade kollektivtrafiksresor, gärna med fler 
hållplatser. På lång sikt kan pendling med tågtrafik eventuellt komma att bli 
aktuell på sträckan mellan Eksjö och Mariannelund.   
 
Med anledning av att solenergi och laddinfrastruktur växer mer och mer 
bör kommunen i tidigt skede identifiera lämpliga områden för 
solcellsparker och etablera fler laddstolpar på allmän plats. I dessa snabbt 
framåtväxande trender är det viktigt att kommunen håller hög beredskap.   
 
Kommunen kan införa åtgärder för att minska bilismen exempelvis mindre 
parkeringsplatser och införa parkeringsavgift. På så sätt utmanas invånarnas 
bettendevanor som kan leda till att fler väljer andra färdmedel.   
 

Översiktsplanens påverkan på miljömålen 
I översiktsplanen görs ställningstagande till Sveriges 16 miljömål. Av dessa 
mål är 14 aktuella för Jönköpings län och därmed för Eksjö kommun. 
Dessa är: Begränsa klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö 
och Ett rikt växt- och djurliv. 
 
För Eksjö kommun är vissa av miljömålen av större vikt än andra. 
Kommunen har exempelvis ingen kust, eller fjällmiljö vilket gör den typen 
av miljömål mindre relevanta. Det kan dock finnas indirekta kopplingar, 
vilket gör att inget av målen helt går att frångå. Eksjö tillhör med alla sjöar 
och vattendrag Emåns avrinningsområde, som efter ca 30 mils avrinning 
utmynnar i Östersjön. Därmed påverkar kommunen vattenkvaliteten i 
många andra kommuner och även havet. 
 
Som skogs- och latbrukskommun lägger Eksjö kommun en särskilt stor 
vikt vid att minska klimatpåverkan, främja eller öka biologisk mångfald 
samt arbeta med grönstruktur och ekosystemtjänster. Mer om detta går att 
läsa i översiktsplanen under ”Miljömålen i Eksjö kommun”.  
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Definitioner av de nationella miljökvalitetsmålen, information om vad de 
omfattar och indikatorer för dess uppföljning finns att tillgå på Sveriges 
Miljömål, www.sverigesmiljomal.se. Nedan presenteras en översiktlig 
bedömning över hur översiktsplanen bidrar till måluppfyllnad av de 
miljökvalitetsmål som berörs. 
 

Begränsad klimatpåverkan 
Översiktsplanen räknar med en befolkningsökning 
fram till 2040. Redan 2030 förväntas befolkningen 
ökat med 500 personer som kommer att innebära 
en ökad klimatpåverkan. I takt med att vi blir fler i 
såväl kommunen som övriga Sverige ökar antalet 
dagliga transporter mellan olika målpunkter vilket 
medför mer utsläpp av växthusgaser. I takt med att 
vi blir fler i kommunen ökar också behovet av fler 
bostäder och verksamheter som kräver el och uppvärmning vilket också 
genererar klimatpåverkande utsläpp. Dessa aspekter kan medföra negativa 
konsekvenser för miljömålet.   
 
Översiktsplanen kan till viss del påverka detta scenario till det bättre. 
Planförslaget föreslår en effektiv, hållbar och restriktiv markanvändning 
som skapar underlag för att prioritera en förtätad bebyggelsestruktur där 
fler kan ta del av utbyggt gång- och cykelnät. Översiktsplanen anger också 
att gång- och cykel ska prioriteras och utvecklas på bilens bekostnad i 
trafikrummet samt göra det lättare att resa med kollektivtrafik mellan 
kommunen orter, vilket möjliggör för ett mer hållbart resande. Ett 
genomförande av översiktsplanen bedöms därmed ändå kunna gynna 
miljömålet.  

Frisk luft 
I takt med att antalet transporter väntas öka 
påverkar det i sin tur att halten luftföroreningar 
både längs med transportstråken och kommunens 
tätorter. Tidigare nämnda satsningar på förtätning 
och hållbart resande kan bidra till att minska 
luftföroreningar. Förbifart 40 väntas också kunna 
gynna luftutsläppen i Eksjö genom att härleda 
pendlings och transporttrafik runt tätorten och 

således förskjuta luftutsläppen ut från tätbebyggt område. I kommunen 
råder det idag generellt god luftkvalitet, vilket inte heller bedöms äventyras 
med den prognostiserade befolkningsökningen. Det bedöms därför att 
översiktsplanen inte medför någon märkbar negativ inverkan på miljömålet.      
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Ingen övergödning 
Ett förvekligande av översiktsplanen innebär en 
bebyggelseutveckling där ny bebyggelse främst 
kommer att tillkomma i områden som redan är 
eller kommer att anslutas till kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Kommunen ska även verka för att etablera nya 
verksamhetsområden, genomföra tillsyn på 
enskilda avlopp och för att dagvatten ska 
omhändertas innan det rinner ut orenat i recipienten. Översiktsplanen 
bedöms därmed medföra en positiv inverkan på miljömålet.   

Levande sjöar och vattendrag 
Översiktsplanen anger att kommunen aktivt ska 
arbeta för att förbättra vattenkvalitén i 
kommunens sjöar och vattendrag. Kommunen ska 
inrätta nya verksamhetsområden för VA i områden 
i de områden där enskilda avlopp riskerar att 
medföra negativa miljökonsekvenser. 
Översiktsplanen redogör även för hur 
miljökvalitetsnormer ska förbättras och bevaras, 

samt poängterar vikten av en aktuell VA-plan som behandlar flera av dessa 
frågor om vattenkvalité på djupet. Flera av dessa ställningstagande och 
åtgärder bedöms medföra en positiv inverkan på miljömålet.  

Grundvatten av god kvalitet 
Översiktsplanen beskriver att reservvattentäkt i 
Eksjö saknas men att det finns ansökan om en ny 
reservvattentäkt. Översiktsplanen anger även att 
viktiga grundvattenförekomster ska skyddas 
genom vattenskyddsområden och att 
dricksvattenförsörjningen inom dessa områden 
ska prioriteras framföra andra intressen. Vidare 
poängteras ett behov av en ständigt aktuell VA-
plan för att säkra vattenkvalitet och vattenförsörjning i framtiden. 
Översiktsplanen bedöms sammantaget ha en möjlig positiv inverkan på 
miljömålet.  

Levande skogar 
Översiktsplanen anger ett behov av att skydda och 
värna om natur- och vattenområden. En del 
områden anges för vara av extra viktiga att värna 
på grund av höga naturvärden eller vara viktiga för 
rekreation- och friluftslivet. Områden som är 
viktiga rekreations- och friluftsområden ska 
bevaras och utvecklas. För andra naturområden 
anges ett behov av att skydd, men inga riktlinjer 

eller åtgärder för hur det ska ske. Skogsbrukets intresse tenderar väga 
tyngre, vilket kan påverka skogens ekosystemtjänster och den biologiska 
mångfalden. Sammantaget bedöms översiktsplanen därav medföra viss 
negativ påverka på miljömålet.   

566



 
 
 

 

56(79) 

 
 
 

Ett rikt odlingslandskap 
I översiktsplanen görs ställningstagande om att 
jordbruksmark runt om tätorterna inte ska 
exploateras, vilket bedöms påverka miljömålet 
positivt.  
 
Översiktsplanen främjar en levande landsbygd och 
landsbygdsutveckling. En del av denna utveckling 
planeras ske på LIS-områden, som antingen 
omfattar eller ligger i nära anslutning till jordbruksmark. LIS-områdena är 
utvalda för att utveckla redan befintlig bebyggelse och verksamhetsstruktur. 
Några av dessa LIS-områden kommer göra det svårt att undvika att ta 
jordbruksmark i anspråk för landsbygdsutveckling, vilket bedöms påverka 
miljömålet negativt.  

God bebyggd miljö 
Översiktsplanen ämnar bidra positivt till en god 
bebyggd miljö. Kommunen ska prioritera en 
effektiv, hållbar och restriktiv markanvändning för 
att minska utbredning och transportbehov. Flera 
gröna områden inom och i direkt anslutning till 
tätorterna ska bevaras och stärkas. Detta för att 
skapa en trevlig livsmiljö men också för att bland 
annat kunna hantera ökad mängd dagvatten vid 

klimatförändringar. En tätare struktur innebär dock risk för mer biltrafik 
vilket kan påverka buller, trivsel och trafiksäkerheten. Gång- och cykeltrafik 
ska prioriteras och utvecklas på bilens bekostnad i trafikrummet samt göra 
det lättare att resa med kollektivtrafik mellan kommunen orter, vilket 
möjliggör för ett mer hållbart resande och bättre livsmiljö i orterna. 
Förbifart 40 väntas ge positiva egenskaper för Eksjöborna genom att 
härleda genomfartstrafik runt om tätorten, vilket påverkar både buller, 
luftkvalitén, trafiksäkerheten och minskar risken för olyckar med 
transporter med farligt gods i tätbebyggt område. Sammantaget bedöms 
översiktsplanen ha en positiv inverkan på miljömålet. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Översiktsplanen saknar tydliga ställningstagande i 
enlighet med att stärka djur- och växtlivet. Det 
lyfts ett behov om att skydda naturområden för att 
stärka den biologiska mångfalden, men inga 
konkreta förslag eller ställningstagande på hur 
detta ska göras. Översiktsplanen redovisar heller 
inga direkta ställningstagande på hur hotade arter 
ska bevaras, hur den biologiska mångfalden ska 
stärkas, hur invasiva arter ska hanteras samt hur man ska främja grön 
infrastruktur. Planförslaget saknar även ett tydlig åtagande för hur djur och 
växter fortsatt ska sprida sig och leva i takt med att landskapsbilden blir 
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mer uppdelad i vägar och byggnader. Översiktsplanen lyfter ett behov om 
att ta fram en ny grönplan, vilket kan ge en viss positiv inverkan på 
miljömålet. Dock är det inte säkert att en grönplan kommer att utformas på 
den detaljeringsnivå som behövs för att kunna identifiera behov och föreslå 
åtgärder för hur djur- och växtlivet ska styrkas. Sammantaget bedöms 
översiktsplanen medför risk för negativ inverkan på miljömålet.  

Myllrande våtmarker 
I översiktsplanen görs ställningstagande om att 
våtmarker i landskapet ska bevaras och en del 
tidigare våtmarker bör återskapas. Kommunen 
bistår med kunskap och underlag om 
bidragsmöjligheter gällande detta. Våtmarker 
uttrycks även som exempelåtgärd för 
klimatanpassning i områden som har höga 
biologiska värden. Det finns dock fler 

tillvägagångsätt för att uppnå målet som översiktsplanen inte tar ställning 
till såsom skydd av våtmarker, ökad skötsel, förbud mot exploatering med 
mera. Översiktsplanen bedöms således bidra i liten grad med en positiv 
påverkan på miljömålet.  
 

Övriga miljökvalitetsmål 
Översiktsplanen berör inte alla miljökvalitetsmål. Kommunen har ingen 
kust, eller fjällmiljö vilket gör den typen av miljömål mindre relevanta även 
om kommunens sjöar och vattendrag har viss påverkan på Östersjön via 
Emån. Denna påverkan är dock minimal. Miljömålen Bara naturlig försurning, 
Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte påverkas av 
översiktsplanen mer än möjliga indirekta effekter av planförslaget. Vidare 
bedöms Giftfri miljö mer kunna påverkas av tillsyn och kontroll snarare än 
översiktsplanering.  
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6. SOCIALA KONSEKVENSER 
Folkhälsa 
Sverige har åtta folkhälsomål varav folkhälsomål nummer fem går att 
koppla till samhällsplanering. Målet tar upp att ett bostadsområde har 
fysiska och sociala egenskaper, vilka har både positiva och negativa effekter 
på hälsan. Till de fysiska egenskaperna räknas bland annat luftkvalitet i och 
utanför bostaden, bullerstörning från trafik och grannar, tillgång till 
naturvärden nära bostaden samt kultur och service. De sociala 
egenskaperna kan vara de boendes tillit till varandra och deras sociala 
deltagande, grad av social integration och normer och värderingar samt 
möjligheter att påverka sin situation och sitt närområde. 
 

Konsekvenser 

 
Översiktsplanen redovisar riktlinjer för olika typer av fysiska egenskaper 
som har effekt på folkhälsan. Bland annat anges riktlinjer för att minska 
bullerpåverkan, öka luftkvalitén och säkerställa att bostäder placeras 
skyddat från farliga eller miljöfarliga verksamheter och inte heller på 
förorenad mark eller nära områden med risk för ras och skred.   
Översiktsplanen föreslår även att tätortsnära skogar med höga naturvärden 
ska bevaras och tillgängliggöras och att bostadsutveckling gärna ska ske i 
anslutning till befintliga tätorter med någon form av service, vilket bidrar 
till att bostadsområden har relativt god tillgång till service. Kommunen ska 
eftersträva mer hållbart resande med andra alternativ än bilen och nya 
förbifart 40 medför att farligt gods härleds att köra utanför Eksjö. Det 
innebär en minskad klimatpåverkan, mindre trängsel, förbättrad luftkvalitet, 
minskat buller och minskade utsläpp av kväveoxider med mera.  
 
Viktiga förutsättningar för att uppnå de femte folkhälsomålet är att 
säkerställa en fullgod och ekonomiskt överkomlig bostad, skapa 
bostadsområden som är socialt hållbara och sunda boendemiljöer på 
jämlika villkor.  
 
I översiktsplanen finns riktlinjer som säger att bostadsutbudet ska innehålla 
blandade bostadstyper och olika upplåtelseformer för att möjliggöra att alla 
kan få en bostad utifrån sitt behov och önskemål. Kommunens ambition 
om förtätning och restriktiv markanvändning i tätorterna innebär att 
flertalet av framtida byggnadsområden kommer ske inom tätorterna. 
Förtätnings goda egenskaper är att det möjliggör för nya bostäder att ta del 
av redan utvecklad service, mötesplatser och infrastruktur. Det medför att 
alla kan få en jämlik boendemiljö.  
 
Att förtäta med blandade upplåtelseformer i redan bebyggd miljö 
uppmuntras den sociala interaktionen. Den bebyggda miljön erbjuder redan 
goda mötesplatser i stadsmiljön, parker och på torg som möjliggör för såväl 

Översiktsplanen bedöms bidra positivt till folkhälsomålens delmål nummer 
fem. 
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nyinflyttade som redan bosatta att integrera, vilket kan motverka 
segregation och stärka mångfalden.  
 
Att föreslå områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen innebär 
även det en ökad integration på kommunens landsbygd. Fler invånare 
genererar ett ökat flöde av människor i hela kommunen, vilket föranleder 
ett ökat interagerande och en levande landsbygd, såväl på lång som på kort 
sikt. Att fler får möjlighet att bo på landsbygden medför att landsbygden 
fortsätter att leva och utvecklas. Ökat befolkningsunderlag ger upphov till 
fler gemensamma aktiviteter och ett lantligt och strandnära boende bidrar 
även till att främja lek och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. 
 
Som det tidigare nämnts så föreslås att tätortsnära skog och gröna stråk 
bevaras, likaså att friluftsområden bevaras och utvecklas samt att gång- och 
cykelvägar byggs. Dessa miljöer möjliggör och kan uppmuntra till fysisk 
aktivitet.  
 
Översiktsplanen bedöms sammanfattningsvis bidra positivt till 
folkhälsomålens delmål nummer fem. 
 

Barnperspektiv 
I Barnkonventionen står det i punkt nummer 12 att varje barn har rätt att 
uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska 
beaktas förhållande till barnets ålder och mognad. 
 
En översiktsplan anger riktlinjer för kommunens mark- och 
vattenanvändning under en lång tid, i detta fall fram till 2040. Det innebär 
att de som är unga idag kommer att påverkas under en lång tid framöver 
och eftersom samhällsplanering påverkar den fysiska miljön som 
människan lever och verkar i så påverkas även barns närmiljö och vardag. 
Barn borde därmed få möjlighet att uttrycka sin åsikt vad det gäller den 
översiktliga planeringen på samma sätt som vuxna har möjlighet att yttra sig 
i planprocessens olika skeden. Barn- och ungdomar kan ha andra 
referensramar än vuxna för vad de vill med sin närmiljö eller på vilket sätt 
de vill ta del i samhället. Därför är det viktigt att barn och ungdomar är 
delaktiga i den fysiska planeringen. 
 

Konsekvenser 

 
Under hösten 2020 har skolorna i kommunen besökts som en del i den 
inledande dialogen för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 
Frågorna har skickats ut till eleverna i förväg och de har fått förbereda 
svaren i klasserna. Totalt besöktes sju skolor i kommunen: 
  

• Grevhagsskolan, 2020-09-21 

Översiktsplanen bedöms ha en något positiv påverkan på 
barnperspektivet som kan bli bättre om barn involveras under samrådet.  
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• Norrtullskolan, 2020-10-09 
• Furulundsskolan, 2020-10-15 
• Prästängsskolan, 2020-10-16 
• Linnéskolan, 2020-11-05 
• Ingatopskolan, 2020-11-09 
• Eksjö gymnasium, Samhällsprogrammet årskurs 1 och 2, 2020-11-

20 
 
Vidare har kommunen presenterat översiktsplanen på ett övergripande plan 
i kommunens barn- och ungdomsråd där skolornas elevrådsrepresentanter 
deltar. Kommunen har vidare en förhoppning om att genomföra någon typ 
av samråd ritat mot barn- och unga, men är samtidigt medvetna om de 
svårigheter som finns att få till en bra anpassad dialog med barn i låga 
åldrar. Kommunen har tidigare genomfört samråd med elever på gymnasiet 
med framgång. 
 

Bostadsförsörjning 
Ett utav människans grundläggande behov är att ha någonstans att bo. Det 
kan tyckas vara en självklarhet i Sverige men faktum är att det är 
bostadsbrist i många av Sverige kommuner och många står utanför 
bostadsmarknaden. I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383) står att varje kommun ska ta fram riktlinjer för hur de ska 
planera för kommunens bostadsförsörjning. Syftet med planeringen är att 
skapa förutsättningar så att alla i kommunen kan leva i goda bostäder. 
 

Konsekvenser 

 
I Eksjö kommun finns riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. Riktlinjerna har varit ett underlag för 
översiktsplanen i frågor om vilka typer av bostäder som behövs och hur 
många bostäder som behövs.  
 
Översiktsplanen möjliggör för en bostadsutveckling i samtliga tätorter och 
på landsbygden. På så vis möjliggör översiktsplanen för bostadsbyggande 
över hela kommunen. Eksjö och Mariannelund har bättre förutsättningar 
och förutspås växa mer än övriga tätorter. Flera tätorter såsom Ingatorp, 
Hult och Hjältevad har ändå potential för utveckling då det finns 
kollektivtrafik, skolor och förskolor samt andra typer av service. 
 
I Eksjö kommun förutspås antalet äldre bli fler vilket ökar sannolikheten 
för flera typer av äldreboende. Det finns en önskan i översiktsplanen om 
att folk ska kunna bo kvar på orten, vilket är positivt.  
 

Översiktsplanen bedöms medföra positiva konsekvenser för 
bostadsförsörjningen genom att hålla beredskap för bostadsutveckling i 
olika typer av upplåtelseformer och orter på såväl kort som lång sikt. 
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Översiktsplanen tar upp att kommunen ska arbeta för blandade 
bostadstyper och upplåtelseformer som kompletterar den dominerande 
villabebyggelsen. Detta skulle kunna bidra till att ungdomar har möjlighet 
att flytta hemifrån och kan bo kvar i kommunen, det kan bidra till att äldre 
har möjlighet att sälja sin villa och flytta till ett mindre boende, det kan 
bidra till att föräldrar i separerade familjer har möjlighet att bo kvar i 
kommunen och det kan påverka vilka som väljer att flytta till kommunen. 
Det vill säga, det kan påverka den demografiska spridningen på dem som 
väljer att flytta till kommunen. 
 
En utmaning som finns i kommunen är att äldre gärna önskar en möjlighet 
att bo kvar på orten. Flera av kommunens orter saknar ofta andra typer av 
upplåtelseformer än villor eller tillräcklig mängd olika bostadstyper för att 
möjliggöra att äldre kan byta från villa till lägenhet och fortfarande bo kvar 
på orten. Det kräver ofta nybyggnation som medför att det ofta kan bli 
dyrare för individen än att bo kvar i sin villa. Det är en utmaning för 
kommunen.  
 
En viktig faktor gällande de riktlinjer för den bostadsutveckling som 
kommunen tar upp är att kommunen i flera områden saknar rådighet. 
Kommunen har bara rådighet för den mark som kommunen äger och kan 
såldes bara ta ansvar för och driva bostadsutvecklingen på dessa delar av 
kommunen. När en kommun äger mark har kommunen möjlighet att 
bestämma i vilken takt bostadsbyggandet ska ske, vilken typ av bostäder 
som byggs och vad de har för upplåtelseform. Privata aktörer kan i stället 
välja att bygga utefter lönsamhet eller egna teorier om vad som kan vara 
lämpligast. Kommunen har dock möjlighet, genom det kommunala 
planmonopolet, att i viss grad påverka vad som byggs och kvaliteten på det 
som byggs gällande såväl bostäderna som miljön runt omkring 
bostadsområdena.  
 
Sammanfattningsvis bedöms översiktsplanen medföra positiva 
konsekvenser för bostadsförsörjningen genom att hålla beredskap för 
bostadsutveckling i olika typer av upplåtelseformer och orter på såväl kort 
som lång sikt.  
 

Arbetsmarknad 
För att stärka attraktiviteten till kommunen är det enligt 
kommunprogrammet avgörande att kommunen är en bra plats att besöka, 
leva och verka i. Eksjö kommun ska vara en engagerad, aktiv och naturlig 
part när det gäller att utveckla arbetslivet, både inom offentlig och privat 
sektor. Det ska finnas en god beredskap för nya verksamheter och 
befintliga arbetsgivare att expandera eller etablera sig. Det ska även finnas 
ett rikt utbud av restauranger, caféer, handel, besöksmål, aktiviteter och 
evenemang för alla. Det är således viktigt att det finns goda förutsättningar 
för att skapa arbetstillfällen i kommunen. 
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Konsekvenser 

 
I Eksjö kommun utgör den offentliga sektorn utgör absoluta majoriteten av 
arbetstillfällena. Övriga verksamheter är ofta många gånger inom samma 
sektor. De stora företagen är ofta koncentrerade till skogsbruk, 
entreprenad, byggnationer eller montering. Flera företag har verksamhet 
inom förädling av träråvara, husbyggnation eller motsvarande. Dessa 
verksamheter är ofta mycket skrymmande och kan innebära en stor 
omgivningspåverkan. De upptar stora ytor och är belägna i perifera lägen. I 
stadsmiljöerna finns butiker med dagligvaruhandel i varierande storlekar. 
Centrumområdet i Eksjö tätort utgörs generellt av små butikslokaler. 
 
Översiktsplanen anger utveckling för verksamheter på flera orter. 
Utvecklingen anges främst ske i Eksjö längs med väg 32 och 40, men även i 
andra orter längs med väg 40. Utöver dessa finns möjlighet för expansion i 
de orter som Bellö och Ingarp där stora träindustrier och sågverk redan är 
belägna. Majoriteten av de nya verksamhetsytorna föreslås i anslutning till 
väg 40 och väg 32 som gör det möjligt för effektiva transporter och 
arbetspendling utan bil för de som saknar körkort eller inte har tillgång till 
bil.  
 
Utifrån kommunens befolkningsprognos kommer äldreomsorgen att 
behöva utvecklas. Efterfrågan på trygghetsboende, serviceboende, särskilt 
boende och liknande kommer öka vilket generar nya arbetstillfällen. I takt 
med att befolkningen blir fler ökar även trycket på offentliga verksamheter 
såsom höglandssjukhuset, polisen, kommunen med flera att utvecklas, 
vilket skapar nya arbetsplatser. Översiktsplanen föreslår även 
förtätningar av bostäder i centrala delar av Eksjö tätort. Det kan bidra till 
att handelsunderlagt ökar, vilket i sin tur kan bidra till att verksamheter 
utökar eller att ny etableras i centrum.     
 
Översiktsplanen föreslår även att friluftsliv och turismnäringen utvecklas, 
vilket kan skapa arbetstillfällen. Kommunens kulturarv lockar många 
turister årligen.  
 
Sammanfattningsvis bidrar översiktsplanen med positiva konsekvenser för 
möjligheten att skapa arbetstillfällen i Eksjö kommun, vilket möjliggör för 
invånare att både bo och arbeta i kommunen på såväl kort som lång sikt. 
 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om hur samhället utformas. Ett tillgängligt samhälle 
är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Det 
handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i 
samhället. Det innebär också att få tillgång till information och 
kommunikation samt att kunna använda produkter och tjänster. 

Översiktsplanen bidrar positivt till möjligheten att skapa arbetstillfällen i 
Eksjö kommun, vilket möjliggör för invånare att både bo och arbeta i 
kommunen på såväl kort som lång sikt. 
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Konsekvenser 

 
Vid nybyggnation finns höga krav i lagstiftningen på tillgänglighet för 
personer med funktionsvariation. Det finns även förordningar med krav på 
retroaktiv anpassning av redan byggda miljöer. Tillgänglighetsanpassning 
sker även i bebyggd miljö i kommunen, men det är inget översiktsplanen 
lägger stor vikt vid. Tillgänglighetsanpassning gynnar inte bara de som har 
funktionsvariation utan även andra grupper eftersom flera insatser såsom 
asfalterade trottoarkanter, hissar och ramper till entréer förenklar för 
exempelvis cyklister och personer som går med barnvagn. 
 
Översiktsplanen anger främst att bostadsutveckling ska ske i kommunens 
tätorter. I tätorterna finns olika typer av befintlig service där en del orter 
har mer och andra har mindre. Genom förtätning och komplettering av 
befintliga tätorter tillgängliggörs serviceutbudet för fler. Det finns dessutom 
goda kollektivtrafiksförbindelser längs med väg 40 som länkar samman 
kommunens tätorter, vilket ökar tillgängligheten för fler individer. I 
översiktsplanen föreslås även att gång- och cykelvägar byggs både inom 
och mellan vissa orter vilket höjer tillgängligheten.  
 
De som söker sig till kommunens tätorter gör det bland annat för dess 
närhet till naturen. I översiktsplanen anges att tätortsnära aktivitets- och 
grönområden ska vara lättillgängliga, vilket ökar möjligheten för fler att ta 
del av de tätortsnära naturområdena.  
 
För att behålla en levande och tillgänglig landsbygd poängteras det i 
översiktsplanen ett ökat behov av flexibla lösningar. Hit hör välfungerande 
och säkra cykelstråk, pendlarparkeringar och kommunikationsnoder med 
tåg- eller busstationer. Detta kan betraktas som en utmaning, men ett 
viktigt steg för att öka tillgängligheten på landsbygden och möjliggöra för 
att fler kan bo på landsbygden.   
 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen positiva konsekvenser för 
tillgängligheten. 
 

Trygghet 
Att känna sig trygg i sitt närområde eller när man rör sig i olika delar av 
kommunen är en viktig förutsättning för att nå ett välbefinnande. Trygghet 
är en individuell upplevelse som kan påverkas av en mängd olika aspekter. 
En mycket vid definition av ordet trygghet är individens upplevelse av sin 
egen säkerhet. Trygghet är med andra ord ett subjektivt begrepp som är 
beroende av individens uppfattning och världsbild. Några faktorer i den 

Översiktsplanen medför små positiva konsekvenser på tillgängligheten 
genom att tillgängliggöra tätortsnära natur och rekreation samt bygga i 
befintliga redan välutvecklade tätorter. Dock fattas ställningstagande 
avseende tillgänglighetsanpassning i den bebyggda miljön.  
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omgivande miljön som påverkar vår trygghet, och som översiktsplanering 
har goda möjligheter att påverka är exempelvis utformning av den fysiska 
miljön. Bland trygghetsfrämjande fysiska åtgärder återfinns till exempel att 
ett område har en god orienterbarhet och trivsamt. Andra fysiska 
förutsättningar som kan verka trygghetsskapande är tillgänglighet och 
närhet, att närvaron av andra människor skapar ”ögon på gatan”, genom till 
exempel blandade funktioner samt aktiviteter under olika tider på dygnet.  
 
För barn och unga går orienterbarheten hand i hand med tillgänglighet och 
trygghet. Tydliga kännetecken som barn kan avläsa i sin närmiljö kan 
minskar känslan av otrygghet då deras orienterbarhet förbättras. Detta 
bidrar till att barnen vågar, och kan, röra sig mer självständigt, vilket ökar 
tillgängligheten till olika platser och aktiviteter. Detta leder fortsättningsvis 
till att barnen upplever att de har kontroll och ökar på så sätt deras 
självkänsla. 
 

Konsekvenser 

 
Kommunens översiktsplan lyfter fram flera trygghetsskapande aspekter. 
Det mesta av utvecklingen ska enligt översiktsplanen ske i anslutning till 
befintliga centrum och knutpunkter för att skapa mer levande miljöer där 
fler personer rör sig på gatorna under större delar av dygnet. En förtätad 
struktur med tätare blandning mellan bostäder och verksamheter i ett 
område kan tillsammans bidra med att öka närvaron och därmed bidra 
positivt till individens upplevda sociala kontroll.  
 
I en allt tätare stad blir rummen desto viktigare. Översiktsplanen anger att 
för att centrummiljön ska vara attraktivt är det viktigt att arbeta med 
stadsrummen och de allmänna platserna. Dessa ska upplevas inbjudande, 
säkra och trygga. Det ska vara möjligt för alla stadens invånare att uppehålla 
sig på platserna för vila eller aktivitet. 
 
Översiktsplanen tar även tydlig ställning till trygghet kopplat till 
kommunens trafiksituation och trafiksäkerhet. Gaturummet saknar ofta 
utformning för andra färdsätt än bil och är generellt överdimensionerade i 
bredd, vilket medför problematik såsom höga hastigheter eller otrygghet 
för fotgängare och cyklister. Översiktsplanen anger att kommunen ska 
arbeta för att öka trygghet och säkerhet i gaturummen och arbeta för 
attraktiva, gena cykelvägar, med god belysning och cykelparkering vid varje 
viktig målpunkt. Kommunen ska även arbeta med att ställa om gator i 
stadsområden till att prioritera gång- och cykeltrafik samt kontinuerligt 
arbeta med säkerhetshöjande åtgärder i trafikmiljön.  
 
Sammanfattningsvis bedöms översiktsplanen kunna bidra positivt till den 
upplevda tryggheten i kommunen. Trygghet är som tidigare nämnts ett 
subjektivt begrepp och därmed kan föreslagna trygghetsåtgärder få olika 

Översiktsplanen bedöms ge goda förutsättningar för ökad trygghet i den 
fysiska miljön genom att föreslå åtgärder som ökar närvaron, 
tillgängligheten, trivsamheten och trafiksäkerheten.  
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utfall beroende på individerna subjektiva bedömning, vilket gör arbete med 
trygghet komplext. Trygghetsarbete bör därför vidareutvecklas efter 
översiktsplanen i mer konkreta projekt för att säkerställa att de 
trygghetsvisioner som anges harmonieras i praktiken.  
 

Jämställdhet och jämlikhet 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad 
jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv 
som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Ett jämställt 
samhälle är alltså när kvinnor och män har samma möjligheter att påverka 
sina egna liv och samhället.  
 
Jämlikhet handlar om alla människors lika värde. Jämlikhet är när alla har 
samma möjlighet att påverka sina egna liv och samhället, oavsett hudfärg, 
religion, funktionsnedsättning, kön eller något annat. 
 
Eftersom samhällsplaneringen påverkar den fysiska miljön och därmed 
även människors liv är det av stor vikt att planeringen gynnar människors 
olika behov. Bostadsbehovet ser väldigt olika ut beroende på var i livet man 
befinner sig, vilken livsstil man lever och vilka ekonomiska förutsättningar 
man har. Det är därför viktigt att det finns ett varierat bostadsutbud med 
olika bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer och att det finns en 
möjlighet att välja om man vill bo på landsbygden, centralt eller i utkanten 
av en tätort. 
 

Konsekvenser 

 
Översiktsplanen anger en bostadsutveckling på samtliga tätorter och på 
landsbygden, vilket gör det möjligt att bosätta sig var man vill i kommunen. 
I redovisade ställningstaganden för bostadsförsörjning anges att 
kommunen ska arbeta för ett bostadsutbud med blandade bostadstyper och 
upplåtelseformer. Det finns en risk i att kommunen, trots sin viljeriktning, 
kommer sakna ett blandat bostadsutbud i flera delar i kommunen på grund 
av flertalet osäkra faktorer såsom viljan att betala de höga kostnaderna för 
nyproduktion eller att det inte är möjligt att bo på vissa delar av tätorten 
utan bil. Det kan medföra att befolkningen tvingas flytta till den tätort som 
kan erbjuda en bostad utefter individens ekonomiska förutsättningar. 
Kommunen bör därför hitta alternativa möjligheter för att få till olika typer 
av bostäder runt om i kommunen.  
 

Översiktsplanen bedöms ge något negativa förutsättningar för individer att 
kunna bo och transportera sig utefter individens egna förutsättningar, om 
denne inte vill bo i kommunens största tätorter. Det finns också risk för 
skillnader beroende på var invånarna bor i takt med att tätorternas ojämna 
utveckling fortsätter och ifall bostadsmarknaden fortsatt ser ut som den gör.   
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När jämställdhet diskuteras i samhällsplaneringen nämns ofta bilismen vara 
en viktig faktor. Kvinnor har generellt i landet mindre tillgång till bil än 
män och åker mer kollektivtrafik än män. Bilen är idag ett viktigt fordon 
för att kunna transportera sig i kommunen, vilket ställer krav på att 
kommunen ständigt måste utveckla alternativa transportsätt. Kommunen 
har generellt en god kollektivtrafik mellan kommunens tätorter längs väg 40 
som gör det möjligt för resor utan bil. Att bostadsutvecklingen härleds till 
dessa och att kommunen eftersträvar mer kollektivtrafik i kommunen får 
ses som positivt ur ett jämlikhetsperspektiv.  
 
Bilismen kan också diskuteras utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det finns 
flera grupper som av flera olika anledningar inte kan använda sig av bil och 
är i stora behov av alternativa transportsätt. En viktig grupp i detta är 
barnen som ofta tar sig runt med cykel. Ett annat exempel är de som helt 
enkelt inte har råd till att ha bil. För en attraktiv, jämlik och jämställd 
utveckling är det således viktigt att gång-, cykel- och kollektivtrafiken 
utvecklas. Översiktsplanen ger förutsättningar för en utveckling i denna 
riktning, om den genomförs.  
 
Eksjö kommun har inte idag några tydligt definierade socioekonomiskt 
staka eller svaga områden och behöver således inte rikta några tydliga 
åtgärder till dessa. Kommunen ser sig växa i jämn takt på flera ställen och 
ser inga tecken på att olika områden börjar segregeras inom tätorterna. 
Generellt finns viss oro snarare över att bostadspriserna är markant högre i 
exempelvis Eksjö, Hult och Mariannelund än i exempelvis Bruzaholm. 
Detta kan leda till att socioekonomisk skillnad i kommunen beroende på 
var man är bosatt. En annan effekt är att byggnadstakten, och således 
tätortens utveckling, tenderar att bli mindre i de orter där bostadspriserna 
är låga på grund av osäkra faktorer såsom bostadslån med mera. Det gäller 
för kommunen att fortsätta att göra satsningar i alla tätorter för att stärka 
attraktiviteten till dessa.   
 

Integration och mångfald 
Människor från olika delar av världen berikar vår kultur på flera olika sätt. 
Dels genom ny kunskap, men också med nya tankar och idéer som breddar 
våra perspektiv. Det ger unika möjligheter till kontaktnät ut i världen. Eksjö 
kommun är ett etniskt, kulturellt, språkligt och religiöst mångfacetterat 
samhälle där alla människors lika värde är självklart. Vi gör ingen åtskillnad 
mellan dem som kommit till vår kommun, oavsett varifrån de kommer, 
vilket som varit deras motiv, eller vilken bakgrund de har. För migranter 
och flyktingar kan särskilda riktade insatser behövas under den första tiden 
i Sverige, och kommunen ska bidra till ett välkomnande mottagande. Vi ser 
integration som en process där två parter med olika bakgrund med respekt 
för varandras olikheter möts och bidrar till något nytt, jämlikt och fritt från 
diskriminering. För en god integration behövs en värdegrund som omfattar 
alla människors lika värde, möjlighet till arbete, sysselsättning och 
delaktighet i ett socialt sammanhang, samt möjlighet att kommunicera med 
omgivningen på svenska. Det är viktigt för oss att främja mångfalden som 
finns i kommunen. 
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Det är viktigt att samhällsplaneringen gynnar integrationen i en kommun. 
Det kan handla om att skapa mötesplatser där människor med både lika 
och olika erfarenheter kan mötas. Till exempel inom föreningslivet, i parker 
eller grönområde, på ett fik eller en restaurang. Integration i 
samhällsplanering kan även handla om att bostadsområden möjliggör för 
att personer från ”livets olika faser” och med olika erfarenheter kan bo i 
samma område eller att olika bostadsområden länkas samman genom gång- 
och cykelvägar så att det är lätt att ta sig mellan områdena. 
 

Konsekvenser 

 
Översiktsplanen anger riktlinjer om att stärka de allmänna platserna. Dessa 
ska upplevas inbjudande, säkra och trygga. Det ska vara möjligt för alla 
stadens invånare att uppehålla sig på platserna, för vila eller aktivitet. 
Planförslaget pekar även ut fler bostadsområden som med tiden kommer 
dels öka befolkningsmängden generellt i tätorterna, dels möjliggöra för fler 
att bo i orternas olika områden. Detta bidrar till en att fler rör sig i tätorten 
och att det därmed finns förutsättningar för fler möten, vilket i sin tur 
bidrar till en förstärk integration. 
 

Fri tid 
Möjligheten till en rik och varierad fri tid ger människor nya perspektiv, 
upplevelser och sammanhang som bidrar till god livskvalitet och en känsla 
av sammanhang. Invånarna i Eksjö kommun ska uppleva att de har goda 
möjligheter till rekreation och möjlighet att utöva sina fritidsintressen. 
Invånarna ska ha tillgång till olika former av mötesplatser, grönområden 
och natur. Ett brett och varierat föreningsliv stärker också möjligheterna 
för invånarna att bli delaktiga och aktiva i civilsamhället. 
 
Tre av Sveriges nationella friluftsmål går att koppla till samhällsplanering 
och rekreationsområden. Målet om tillgång till natur för friluftsliv 
innebär att friluftslivets behov säkerställs genom hållbart brukande, fysisk 
planering och bevarande. Målet handlar om att samhällsplanering och 
markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva 
natur- och kulturlandskap. Det andra målet attraktiv tätortsnära natur innebär 
att det ska finnas tillgång till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. 
Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap 
med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. Det tredje målet friluftsliv 
för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att människor 
kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. 
 

Översiktsplanen bedöms ge goda förutsättningar för människor att 
integrera med varandra genom att stärka de allmänna platserna och 
möjliggöra för flera olika befolkningsgrupper att bosätta sig i kommunens 
olika bostadsområden.  
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Konsekvenser 

 
I översiktsplanen anges särskilt viktiga områden för rekreation och 
friluftsliv i strukturbilden. Den innehåller även ställningstagande om att 
olika typer av natur- och rekreationsområde ska bevaras och utvecklas. 
Varje område är en viktig komponent i sambandet och bidrar till den stora 
variationen.  
 
Översiktsplanen anger att grönområden, rekreations- och fritidsområden, 
idrottsplatser eller områden för rörligt föreningsliv ska bevaras och 
utvecklas för framtida generationer. Områdena förvaltas och utvecklas i 
takt med ökade behov. Befintliga park- och grönområden ska kontinuerligt 
utvecklas. Genom att säkerställa tillgången till områden ökar kommunen 
sin attraktivitet utifrån dessa egenskaper. Behovet av reservat för rekreation 
i tätortsnära lägen kan komma i takt med at skogsbruket blir mer intensivt 
och utbrett. 
 
Sammanfattningsvis medför översiktsplanen positiva konsekvenser för 
möjligheten till en rik och varierad fri tid. 
  

Översiktsplanen bedöms bidra positivt till en rik och varierad fri tid för 
kommuninvånarna.  
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7. EKONOMISKA KONSKVENSER 
Allmänna intressen 
Efterhand som Eksjö kommun växer ökar behovet av att investera i 
allmänna intressen så som skolor, förskolor, äldrevård, vägar, parker med 
mera finns tillgängligt utefter behov och är iordningställt för invånares 
välbefinnande. Det är ofta investeringar som inte genererar några intäkter 
utan finansieras via skatteintäkter eller delvis genom olika bidrag från 
staten. 

Konsekvenser 

 
I översiktsplanen förslås flera åtgärder som gynna de allmänna intressena så 
som exempelvis utbyggnad av gång- och cykelvägar, bevarande av 
tätortsnära natur för rekreation, planberedskap för fler boende till 
äldrevårdsomsorg med mera. Eksjö kommun befinner sig i ett läge där 
allmänna intressen generellt är välutvecklat i kommunens olika orter och 
planberedskap finns för utveckling av skolor, vårdboende, lekplatser med 
mera vilket är positivt. Utmaningen i flera frågor framöver ligger snarare i 
att samordna och effektivisera för att få till en ekonomisk hållbarhet. I ett 
förverkligande av översiktsplanen ligger den största utmaningen i att 
utveckla gång- och cykelnätet som under en lång tid kommer att vara i 
behov av utveckling. Det finns även behov av att öka investeringstakten för 
att uppnå den gång- och cykeltäthet som eftersträvas i planförslaget. 
Översiktsplanen kan därav bedömas medföra ökade kostnader för allmänna 
intressen i form av ökade investeringar i gång- och cykelnätet.    
 

Markköp 
När kommunen har rådighet över marken kan kommunen vara med och 
påverka utvecklingen och i vilken takt utvecklingen sker. Rådighet över 
mark underlättar möjligheten för kommunen, men markförvärv medför 
ökade kostnader som kan generar intäkter först när detaljplan är antagen, 
markanvisning är genomförd och området byggs ut. Markköp är även 
viktiga i förhandlingar om markbyten. Genom att investera i markköp har 
kommunen en större möjlighet att på egen hand förverkliga 
översiktsplanen. Det är samtidigt svårt för en kommun att förverkliga en 
översiktsplan på egen hand och därför är det av stor vikt att få privata 
aktörer att engagera sig och driva på utvecklingen.  

Konsekvenser 

 
Eksjö kommun bedöms ha god långsiktig markberedskap för att driva på 
utvecklingen i linje med översiktsplanen. Det är dock viktigt att kommunen 

Genomförande av översiktsplanen medför ökad investeringstakt och 
kostnader för utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

Eksjö kommun bedöms ha god långsiktig markberedskap för att driva på 
utvecklingen i linje med översiktsplanen. 
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hela tiden ser över sitt markinnehav och förvärvar i linje med 
översiktsplanen när möjlighet finns. Att förvärva mark i strategiska lägen i 
enlighet med att förverkliga översiktsplanen kan innebära risk för dyrare 
inköp än vad kommunen vanligtvis gör, vilket kan vara en utmaning. Det 
finns alltid en risk i att kommunens utveckling hämmas på grund av 
bristande marktillgång och utmaningen för kommunen blir därmed att hitta 
en balans mellan markförvärv och att motivera och engagera andra aktörer 
att vilja utveckla kommunen.  
 

Marknadsföring 
Inom kommunal planering har platsmarknadsföring blivit ett välanvänt 
verktyg för att försöka sätta olika platser och orter på kartan och på så sätt 
attrahera företag, turister, och nya invånare. Genom att förmedla en tydlig 
bild av vad kommunen har att erbjuda kan det attrahera fler att flytta dit. 
En översiktsplan kan i viss mån ändvändas som 
platsmarknadsföringsunderlag, då det visar upp kommunens 
viljeinriktningar och framtida markanvändning. Eksjö kommun eftersträvar 
att vara en attraktiv kommun som människor vill besöka och flytta till, och 
som företag vill etablera sig i.  

Konsekvenser 

 
Översiktsplanen möjliggör för flera förtätningsprojekt samt pekar ut flera 
nya områden för bostäder och verksamhetsutveckling. Flera av de områden 
som pekas ut för förtätning ligger i boendeattraktiva lägen nära centrum, 
service och/eller med sjöutsikt som kan attrahera fler exploatörer att vilja 
bygga och fler människor att vilja bosätta sig i kommunen. I flera 
markanvändningskartor pekas nya områden ut för potentiell utveckling för 
verksamheter som kommunen kan bereda och marknadsföra, vilket kan 
stärka utvecklingen i flera av kommunens orter. Kommunen saknar även 
stora sammanhängande markområden till större verksamhetsetableringar 
nära Eksjö tätort, vilket planförslaget möjliggör för. Sammanfattningsvis 
bedöms översiktsplanen kunna utgöra ett positivt verktyg för att identifiera, 
bereda och marknadsföra nya områden som kan attrahera såväl 
exploatörer, människor och verksamheter till Eksjö kommun.        
 

Demografi 
Kommuninvånare kommer under livets olika skeden genera både kostnader 
och intäkter för kommunen. Det är därför viktigt för en kommun att ha en 
demografi i balans. Den inriktning på bebyggelseutveckling som 
kommunens översiktsplan bygger på styr kommunens framtida 
befolkningsstruktur och därmed också skatteunderlaget. Ur såväl ett 
ekonomiskt som socialt perspektiv är det viktigt att ny bebyggelse 
kompletterar den befintliga och möjliggör en blandning av hustyper, 

Översiktsplanen bedöms vara ett positivt verktyg för kommunen att 
identifiera, bereda och marknadsföra nya områden som kan attrahera 
exploatörer, människor och verksamheter till Eksjö kommun. 
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upplåtelseformer och prisbilder. Det skapar förutsättningar för 
bostadsområden och orter med en blandad och balanserad 
ålderssammansättning, det vill säga en demografisk balans. Det ger också 
balans mellan skatteintäkter och kostnader för den kommunala servicen. 
Det är även viktigt att kommunen kan erbjuda arbetstillfällen, ett utbud av 
fritidsmöjligheter för olika intressen och åldrar och att kommunen kan 
erbjuda skolor, barn- och vårdomsorg av god kvalitet. 

Konsekvenser 

 
I översiktsplanen finns riktlinjer som anger att kommunen ska arbeta för 
ett bostadsutbud med blandade bostadstyper och boendeformer i 
kommunens olika delar. Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är det 
positivt att Eksjö kommun eftersträvar en mer få en mer varierad 
inflyttning och demografisk balans. Framtidsprognosen anger dock att 
antalet unga i åldern 16–18 år beräknas minska, medan antalet invånare i 
förvärvsarbetande åldrar (19–64 år) beräknas vara oförändrat samt att den 
äldre befolkningen förväntas stiga. Detta medför en risk för ökad 
demografisk obalans och är en utmaning som kommunen måste försöka 
vända i efterkommande planering genom exempelvis utforma detaljplaner 
utefter visst behov, marknadsanalyser eller skapa fler tillgängliga bostäder 
för äldre som kan trigga i gång flyttkedjor.  
 
För att öka antalet unga att vilja bo i kommunen är det också viktigt att det 
finns lämpliga arbeten för denna målgrupp. Eksjö kommuns 
arbetsmarknad präglas av arbeten inom offentlig sektor och saknar 
generellt arbeten för yngre förmågor utan högskoleutbildning. 
Översiktsplanen anger riktlinjer om förtätning som vidare får effekt på 
arbetsmarknaden genom ökat kundunderlag inom bland annat service och 
handel vilket är exempel på arbeten som ofta tilltalar denna målgrupp.    
 
Sammanfattningsvis bedöms översiktsplanen möjliggöra för kommunen att 
få en mer balanserad demografisk utveckling.  
 

Resurseffektivitet 
Att exploatera nya områden innebär kostnader för flera typer av 
infrastruktur såsom vägar, vatten och avlopp eller i iordningställande av 
trevliga levnadsmiljöer samt underhåll och drift av dessa. En del av 
investeringarna genererar inte några intäkter utan finansieras genom 
skatteintäkter. Genom att planera utveckling i anslutning till befintliga 
områden går det att nyttja redan gjorda investeringar i vägar och vatten- 
och avlopp. Det går även spara mark genom att förtäta eller omvandla 
områden som redan tagits i anspråk för byggnation samtidigt som befintlig 
infrastruktur nyttjas. Bostäder, verksamheter, industrier och infrastruktur är 
investeringar med lång livslängd och kräver därför strategiska 

Översiktsplanen bedöms möjliggöra för en mer demografiskt balanserad 
utveckling i kommunen. 
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överväganden för en effektiv användning av resurser och för att verka för 
hållbar utveckling.  

Konsekvenser 

 
Fler invånare innebär som oftast att fler bostäder måste byggas samt att 
infrastruktur, vatten och avlopp, service med mera måste byggas ut och 
underhållas. Eksjö kommuns förtätningspotential är en relativt 
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur, som gator, 
fjärrvärme, kommunalt vatten och avlopp, kan tas tillvara i hög grad. Dock 
kommer även vissa kostnader med förtätning, såsom utbyggnad av nya 
gator, flytt av ledningar med mera.  
 
Flera av dessa angivna kostnader fördelas mellan fastighetsägare, 
byggherrar och kommunen. Tätare bebyggelsestrukturer med större 
befolkningsunderlag innebär även att kommunal service som förskolor, 
kultur- och fritidsanläggningar, vårdcentraler med mera kan utnyttjas mer 
kostnadseffektivt. Även viss förtätning och exploatering i mer perifera 
lägen planeras, vilket kan innebära en utmaning när det kommer till hållbar 
och kostnadseffektiv infrastruktur. Detta är något som måste beaktas i 
fortsatt planering.  
 
Möjligheter för en relativt resurseffektiv markanvändning skapas genom att 
nybyggnation främst tillkommer intill redan bebyggda områden och längs 
med befintlig infrastruktur och service som därmed kan utnyttjas i högre 
grad. I vissa delar av kommunen tas dock större områden av oexploaterad 
mark i anspråk för att bilda nya bostads och verksamhetsområden. Detta 
leder till stora kostnader för ny infrastruktur i form av trafiknät och vatten 
och avlopp. Här finns en utmaning för kommunen att skapa någon typ av 
prioriteringsordning mellan angivna områden i markanvändningskartan för 
att undvika att resurskrävande exploatering sker på flera oexploaterade ytor 
samtidigt. En mer proaktiv efterplanering kan möjliggöra för mer 
resurseffektiv markanvändning. Proaktiv planering kan dock innebära 
risker i att kommunen försöker styra markanvändning till något som inte 
passar marknaden och därmed gå miste om företagare som vill etablera sig i 
kommunen. Utmaningen är att få till en balansgång mellan resurseffektiv 
planering och marknadens efterfrågan.  
 

Byggtakt och planberedskap 
Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera 
strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange 
såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i 
den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Planen ska också 
ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras.  
 

Översiktsplanen bedöms möjliggöra för en tätare och mer resurseffektiv 
markanvändning om planen genomförs på ett sådant sätt i efterarbetet.   
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För att vidare realisera översiktsplanens intentioner kan olika delar behöva 
ytterligare utredning och flera nya detaljplaner tas fram, vilket är både 
tidsmässigt och ekonomiskt kostnadskrävande.   

Konsekvenser 

 
Översiktsplanen föreslår att en rad olika utredningar eller planer tas fram. 
Bland annat en grönplan, ett kulturminnesprogram, en ständigt aktuell VA-
plan samt diverse utredningar gällande trafikinfrastruktur och 
bebyggelseutveckling. Det behöver även tas fram flera detaljplaner och 
planprogram för att planlägga utvecklingen. För att kunna ta fram dessa 
planer och utredningar behövs medel och resurser avsättas, sannolikt även 
med ekonomiskt tillskott när dessa inte ryms inom ordinarie budgetram.  
  

Översiktsplanen medför ett omfattande efterarbete i form av nya planer 
och utredningar som är både tidsmässigt och ekonomiskt kostsamt. 
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8. SAMLAD BEDÖMNING 
Översiktsplanen innebär sammantaget en potential till betydligt större 
positiva konsekvenser än nollalternativet. Dessutom är risken för negativa 
konsekvenser mindre, även om de uppmärksammas mer i 
hållbarhetsbedömningen än vad de tidigare gjorts nollalternativets MKB. 
Störst skillnad mellan planförslaget och nollalternativet är det för de 
ekologiska aspekterna trafik och infrastruktur, markanvändning, rekreation 
och friluftsliv, vatten och klimatanpassning som har utvecklats i linje med 
en mer hållbar utveckling. Planförslaget bedöms också möjliggöra för en 
allmänt bättre levnadsstandard än tidigare vilket stärker den sociala 
utvecklingen. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv finns såväl fördelar 
som nackdelar med att ta fram en ny översiktsplan och vidare genomföra 
den, men sammantaget bedöms det ändå ge en ekonomiskt hållbar 
utveckling på sikt.  
 
Ett genomförande enligt planförslaget innebär att kommunen har en tydlig 
plan för hur en ökad befolkningstillväxt ska hanteras samtidigt som 
markanvändningen kan hållas restriktivt och resurseffektiv. Markbehovet 
per invånare kommer således att minska i jämförelse med idag samtidigt 
som vi blir fler i kommunen, och förutsättningarna för kommuninvånarna 
att resa mer hållbart och med mindre klimatpåverkan kommer att 
förbättras. Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv så kommer redan 
gjorda investeringar i allmänna intressen såsom skola, vatten- och avlopp, 
transportinfrastruktur med mera att kunna utnyttjas mer effektivt, samtidigt 
som det kommer att finnas behov av nya investeringar i framför allt gång- 
och cykelvägnätet för att möta utvecklingen. 
 
Planförslaget har vidare även potential till att bidra till förbättringar för 
miljökvalitetsnormerna för buller, luft- och vattenkvaliteten jämfört med 
nollalternativet. För nollalternativet bedöms det finnas risk för att MKN 
inte uppnås då det saknas en plan för styrning mot att nå MKN utifrån 
dagens krav. Översiktsplanen ska dock inte betraktas som avgörande för 
MKN för vatten då kommunens VA-plan är mer vägledande i denna fråga.  
 
Planförslaget innebär också att flera av miljökvalitetsmålen och de globala 
hållbarhetsmålen främjas. För resterande mål som berörs bedöms 
planförslaget innebära både ett främjande och motverkande i förhållande 
till målen. Att hållbarhetsbedömningen redogör tydligt för vilka mål som 
inte uppnås och anger olika typer av åtgärdsförslag medför att kommunen 
vidare kan under genomförande av planförslaget göra ändringar eller andra 
typer av insatser i enlighet med att främja målen.   
 

Översiktsplanen och de fyra effektmålen 
En översiktsplan ett kommunövergripande strategiskt dokument som anger 
kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning. Beroende på hur en 
översiktsplan utformas får det både direkta och indirekta konsekvenser på 
kommunen förutsättningar att arbeta utefter och uppnå angiven 
kommunvision, och vidare uppfylla de fyra effektmålen. Nedan beskrivs 
hur översiktsplanen bidrar till att uppnå de fyra effektmålen.  
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Eksjö kommuns invånare upplever att de mår bra och känner sig nöjda 
med sin livssituation – livskvalitet 
Översiktsplanen ger förutsättningar för kommunen att fortsätta bedriva en 
välfungerande utbildning och omsorg. Den ger även förutsättningar för att 
kommunens invånare att påverka sin livssituation genom att erbjuda olika 
typer av boendeformer, utomhusmiljöer, rekreationsmöjligheter samt olika 
typer av trafikslag. På så sätt erbjuds kommuninvånare att göra val utefter 
dess levnadsförutsättningar och intressen i enlighet med att styra hur denne 
vill leva.  
 

Eksjö kommun upplevs vara en attraktiv kommun att besöka, leva och 
verka i - attraktivitet  
Översiktsplanen möjliggör för fler människor att flytta hit och för fler 
företagare att etablera sig i kommunen. Med en aktuell översiktsplan kan 
kommunen hålla god beredskap för nya verksamhetsetableringar och för 
befintliga arbetsgivare att expandera eller etablera sig på andra fördelaktiga 
platser i framtiden såsom vid exempelvis förbifart 40. Fler invånare i 
kommunen kommer att öka underlaget för ett rikt utbud av handel, service, 
fritidsaktivitet med mera, vilket kommer stärka kommunens attraktivitet.  
 

Eksjö kommuns invånare upplever att det finns möjlighet att vara 
delaktiga och påverka kommunens utveckling – delaktighet 
Översiktsplanen genomförs utefter en demokratisk process där 
kommuninvånare får lov att tycka till om kommunens framtida utveckling. 
Invånare har haft chansen att vara delaktiga tidigt i processen under en 
insamlingsperiod innan planförslaget och kommer vidare att få tycka till 
under samråd och granskning. På så sätt ges kommuninvånarna en 
möjlighet att påverka och själva vara med och bidra till kommunens 
utveckling.  
 

Eksjö kommun ska ha en robust och hållbar infrastruktur samt ett 
varierat utbud av boendeformer i olika delar av kommunen - 
samhällsplanering  
Översiktsplanen möjliggör för fler bostäder och väl fungerande 
boendemiljöer, vilket är grundläggande kvaliteter som ökar möjligheterna 
att hantera och balansera andra delar i livet såsom utbildning, arbete och en 
rik fritid. Översiktsplanen föreslår ett mer blandat utbud av bostäder med 
alternativa boendeformer som passar människors olika behov, samt verka 
för en hållbar infrastruktur där samtliga tätorter och landsbygd har tillgång 
till allmänna kommunikationer och en turtäthet som medger både arbets-, 
studie- och servicependling. Cykeltrafiken ska även förbättras, vilket 
möjliggör för ett mer hållbart resande. 
Översiktsplanen pekar vidare ut tomter och mark som matchar behoven av 
både bostadsbyggande och etableringar inom både privat och offentlig 
sektor. Ett varierande bostadsbestånd i hela kommunen och mer attraktiva 
mötesplatser ska vidare bidra till att minska klyftorna mellan generationer 
och olika kulturer, samt för att bidra till en ömsesidig förståelse och respekt 

586



 
 
 

 

76(79) 

för varandras behov, oavsett ålder, kön och ursprung. I översiktsplanen 
hanteras klimatanpassning på ett sätt som inte gjorts tidigare i enlighet med 
att anpassa samhället till de klimatförändringar som sker. Planförslaget 
anger även riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas i frågor om vindkraft, 
solkraft, laddinfrastruktur med mera för att uppnå en effektiv 
energianvändning och för en omställning till förnybar energi. Om 
översiktsplanen genomförs kommer Eksjö kommun ha goda 
förutsättningar för att uppnå regionens mål om att bli ett plusenergilän.  
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Lista samtliga bedömningar 
 

Ekologisk hållbarhet 
Kulturmiljö      
Markanvändning      
Trafik & Infrastruktur      
Naturmiljö      
Vatten      
Rekreation & 
friluftsliv 

     

Buller      
Luft      
Förorenad mark      
Farligt gods      
Översvämning & 
skyfall 

     

Ras, skred och 
erosion 

     

Värmebölja      
Klimat & energi      

Tabell 1 - Anger positiva (grön) och negativa (röd) konsekvenser för hur översiktsplanen påverkar miljön och 
kommuninvånares hälsa. 

Social hållbarhet 
Folkhälsa      
Barnperspektiv      
Bostadsförsörjning      
Arbetsmarknad      
Tillgänglighet      
Trygghet      
Jämställdhet & 
jämlikhet 

     

Integration & 
mångfald 

     

Fri tid      
Tabell 2 - Anger positiv (grön) och negativ (röd) påverkan översiktsplanen har på social hållbarhet. 

Ekonomisk hållbarhet 
Allmänna intressen      
Markköp      
Marknadsföring      
Demografi      
Resurseffektivitet      
Byggtakt & 
planberedskap 

     

Tabell 3 - Anger positiv (grön) och negativ (röd) effekt översiktsplanen medför ur ett kommunekonomiskt perspektiv. 
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9. UPPFÖLJNING 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla 
en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet medför. Eftersom översiktsplanen omfattar en 
stor yta och många verksamheter finns det ett tydligt behov av samordning 
med den miljöövervakning som förekommer av andra orsaker. Boverket 
rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av översiktsplanen i realiteten ger så långt som möjligt 
kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. 
Enligt Boverket kan det vidare vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning 
och övervakning ska ske redan när MKB:n tas fram och att en anpassning 
kan behöva ske under planens genomförande. 
 
Uppföljningen kan ske i samband med att kommunen tar ställning till 
planens aktualitet, vilket sker vart fjärde år. Uppföljningen sammanställs 
lämpligen i en miljöredovisning som fungerar som underlag för planens 
aktualitetsprövning.  
 
Kommunens översiktsplan utgör ett viktigt underlag inför vidare 
detaljplanering. I denna hållbarhetsbedömning har det redogjorts för 
översiktsplanens konsekvenser, som även presenterar förslag på åtgärder 
för att begränsa den negativa miljöpåverkan. Utvärderingsarbetet bör följa 
upp hur de negativa konsekvenserna i bedömningen beaktas och ifall dessa 
ska åtgärdas antingen enligt förslagna åtgärder eller om det behövs 
ytterligare studier och/eller andra åtgärder.  
 
Nedanstående frågor bör vara av särskild vikt att följa upp inom ramen för 
översiktsplanearbetet: 

Förtätning 
Uppföljning bör ske kring hur den förtätningsstrategi som uttrycks i planen 
efterlevs. Detta är betydelsefullt då förtätning är en princip som är 
resurseffektiv och har potential att begränsa miljöpåverkan. 

Förbifart 40 
Uppföljning bör göras för hur projektet med förbifart 40 fortskrider. Flera 
av översiktsplanens förslag påverkas av förbifarten som kräver 
beredskapsplanering inför genomförandet i frågor om utformning och 
hantering, samt hur en eventuellt kommunalt övertagande av resterande 
väg ska ske med allt vad det innebär.  

Gång- och cykel 
Uppföljning bör ske för hur den gång- och cykelstrategi som uttryck i 
planen efterlevs. För att få till en förändring av prioritering i trafikrummet 
till mer gång- och cykel krävs ett långsiktigt arbete över hela planperioden. 
En uppföljning behövs för att återkommande få en lägesuppdatering och 
för att föreslå nya investeringsåtgärder. Detta bör ske tillsammans med 
kommunens gång- och cykelplan.   
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Vatten och avlopp 
Kommunen ska ha en aktuell VA-plan enligt översiktsplanen. En 
uppföljning behövs för att se att planen ständigt förnyas och tar ställning 
till det som lyfts i översiktsplanen såsom dagvattenhantering, 
miljökvalitetsnormer med mera.  

Natur  
Uppföljning bör ske för att se över när det är lämpligt att öka kunskapen 
om var i kommunen de mest värdefulla naturområdena finns. I 
översiktsplanen framgår en avsaknad av förhållningsätt för hur biologiska 
mångfald, hotade arter och grön infrastruktur ska bevaras och utvecklas. 
Att ta fram exempelvis en grönplan, grönstrukturplan eller 
naturvårdsprogram bör vara av stor vikt för att begränsa miljöpåverkan.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 82  
 
Remiss Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2023-2027 
Diarienummer: RJL 2022/676 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Vattnets miljömål 2023-2027”.  Det nya 
åtgärdsprogrammet ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2017–
2021. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet och avser 
att genomföra ett antal åtgärder i åtgärdsprogrammet.  

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-05-03 
• Förslag till yttrande daterat 2022-05-03 
• Bilaga till yttrande, svarsfil 
• Remiss åtgärdsprogram ” Vattnets miljömål 2023-2027” 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2022-05-03 RJL 2022/676 

  

 

  
  

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Remiss - åtgärdsprogram Vattnets 
miljömål, 501-1905-2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i Jönköpings 
län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Vattnets miljömål 2023-2027”.  Det nya åtgärdsprogrammet 
ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2017–2021. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet och avser att 
genomföra ett antal åtgärder i åtgärdsprogrammet.  

Information i ärendet 
Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål löper över åren 2023–2027 och omfattar 
miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Programmet syftar till att vara 
ett bidrag till att miljömålen nås i Jönköpings län. 
 
Under 2021 tog Länsstyrelsen initiativ till att bilda arbetsgrupper som fick i 
uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för de miljömål som ingår i programmet. 
Region Jönköpings län har deltagit i de arbetsgrupper som bedömdes vara 
relevanta. Remissen av åtgärdsprogrammet innehåller förslag på 36 åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-05-03 
• Förslag till yttrande daterat 2022-05-03 
• Bilaga till yttrande, svarsfil 
• Remiss åtgärdsprogram ” Vattnets miljömål 2023-2027” 

 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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  RJL 2022/676 

 
 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 
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YTTRANDE 1(3) 

 2022-05-31 RJL 2022/676 

  

     
     
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  

  

                      
                      

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
      
551 86 Jönköping 
 

Remiss - åtgärdsprogram, Vattnets 
miljömål, 501-1905-2022 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över åtgärdsprogram 
Vattnets miljömål 2023-2027 för Jönköpings län. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet och avser att 
genomföra ett antal åtgärder i åtgärdsprogrammet. Några åtgärder behöver 
formuleras om för att även inkludera Region Jönköpings län i genomförandet. 
 

Synpunkter på förslaget 
Synpunkter på åtgärdsförslagen har lämnats i den särskilda svarsfilen där 
Länsstyrelsen önskar få svaren för respektive åtgärd. En sammanfattning av 
Region Jönköpings läns synpunkter lämnas nedan. 
 
Övergripande synpunkter på remissen 
Åtgärdsprogrammet kopplar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och 
dess handlingsplaner genom att programmet svarar mot flera av delstrategierna i 
RUS. Delar av åtgärdsprogrammet är även i linje med Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram 2021-2025. Samverkan mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län 
och Region Jönköpings län i detta är därför betydelsefull. 
 
Åtgärd 3, Regional samverkan kring jordbrukets arbete med övergödning 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och önskar delta. Region 
Jönköpings län bör läggas till som ansvarig aktör då åtgärden ligger i linje 
livsmedelsstrategiarbetet. De redan upparbetade kanalerna som finns genom det 
arbetet kan nyttjas. 
 
Åtgärd 4, Kunskapslyft för åtgärder mot övergödning i jordbruket 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den. Region Jönköpings län bör läggas till som ansvarig aktör då åtgärden ligger i 
linje livsmedelsstrategiarbetet. De redan upparbetade kanalerna som finns genom 
det arbetet kan nyttjas. 
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  RJL 2022/676 

 
 

 

Synpunkter på åtgärdsförslagen har lämnats i den särskilda svarsfilen där 
Länsstyrelsen önskar få svaren för respektive åtgärd. En sammanfattning av 
Region Jönköpings läns synpunkter lämnas nedan. 
 
Åtgärd 12, Utbildning för naturbruksskolor 
Både Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra den. Flera av eleverna på 
dessa skolor kommer i framtiden att jobba med jord- och skogsbruk i länet. Det är 
därför viktigt att de tidigt får upp ett intresse för livet i vatten och vattenvård. 
Åtgärden kan delvis finansieras av projektet GRIP on LIFE. Inom ramen för 
projektet GRIP, som pågår till juni 2025, har naturbruksskolorna besökts, det 
finns alltså upparbetade kanaler. Länsstyrelsen kommer att vara huvudansvarig för 
åtgärden och Region Jönköpings län kommer vara delansvarig som ägare till 
naturbruksskolorna 
 
Åtgärd 20, Utbildning om vattenfrågor för politiker 
Målet med åtgärden är att genomföra en utbildning om vattenfrågor för politiker.  
Åtgärden är genomförd när alla kommuner har erbjudits utbildning för nyvalda 
politiker. Region Jönköpings län är positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den. Det innebär att även Region Jönköpings läns politiker bör involveras. 
 
Åtgärd 23, Samverkan kring rening av läkemedelsrester 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den. Åtgärden är i linje med hållbarhetsprogrammet. Region Jönköpings län 
kommer att vara huvudansvarig för åtgärden. 
 
Åtgärd 24, Förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar 
miljön och överblivna läkemedel ska kasseras 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den. Åtgärden är i linje med hållbarhetsprogrammet. Region Jönköpings län 
kommer att vara huvudansvarig för åtgärden. 
 
Åtgärd 34, Regnvatten används för kommunens bevattning 
Åtgärdens genomförande består av att alla kommuner utreder möjligheten att använda 
regnvatten för bevattning. Region Jönköpings län är positiva till åtgärden och avser 
att genomföra den. Det innebär att åtgärden bör breddas så att även andra aktörer 
än kommunerna kan delta. 
 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
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  RJL 2022/676 

 
 

 

Marcus Eskdahl 
Ordförande i nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 
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MISSIV 
  

Datum 

2022-03-10 

Beteckning 

501-1905-2022 

Sida 1/5 

 

 

 

 

 

  
Anne-Catrin Almér 
Naturavdelningen 
010-22 36 396 
 
 
 

  

Enligt sändlista 
 

 

 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 

Telefon 010-22 36 000    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webb www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Var med och bidra till arbetet med vattnets 

miljömål i Jönköpings län! 

REMISS AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET VATTNETS MILJÖMÅL 2023–2027  

Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer under år 2021 och 2022 arbetat fram ett 
förslag till åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2023–2027. Det nya åtgärdsprogrammet 
ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2017–2021.  
 
Nu ges länets aktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget samt åta sig att 
genomföra åtgärder. Det är särskilt viktigt att aktörerna i remissvaren på ett tydligt sätt 
lyfter fram de åtgärder som aktören anser inte vara tillräckligt prioriterade för att ingå i 
programmet samt talar om vilka andra åtgärder med större effekt som borde ingå istället. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR SOM LÄNSSTYRELSEN SÄRSKILT VILL HA SYNPUNKTER PÅ 

1. Avser föreslagna ansvariga aktörer att genomföra de åtgärder som föreslås i remissen? 
Om inte, motivera gärna varför.  
 

2. Vilka åtgärder är inte tillräckligt högt prioriterade för att ingå i det slutliga programmet? 
 

3. Finns det andra åtgärder utöver de som ingår i remissen som bör ges högre prioritet 
och ingå i programmet? 

 

HÄR HITTAR DU REMISSEN 

Remissdokumentet finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida Åtgärdsprogram inom 
miljömål | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se).  
 

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Under remissperioden kommer det arrangeras tre digitala informations-och dialogtillfällen i 
Skype där ni får information om framtagandeprocessen samt kan ställa frågor kring de 
föreslagna åtgärderna och hur ni lämnar era remissvar. 

▪ Samlat informationstillfälle för Vattnets och Hälsans miljömål 
8 april kl. 9.30-10.30, Länk till mötet 
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 MISSIV 
  

Datum 

2022-03-10 

Beteckning 

501-1905-2022 

Sida 2/5   

 
 

▪ Dialogtillfälle för Vattnets miljömål 
20 april kl. 13.30-15.00, Länk till mötet 

▪ Dialogtillfälle för Vattnets och Hälsans miljömål 
19 maj kl. 13.00-14.30, Länk till mötet 
 

SÅ HÄR SVARAR DU PÅ REMISSEN 

Länsstyrelsen önskar få remissvaren digitalt. Länsstyrelsen tillhandahåller en svarsfil i excel 
där alla synpunkter kan lämnas för att sedan mailas till Länsstyrelsen. Har du inte fått 
tillgång till svarsfilen hör av dig till Länsstyrelsen.  

Åtgärderna finns listade i excelfilen (flik 1, Svar Åtgärder) och Länsstyrelsen önskar att de 
remissinstanser som föreslås vara genomförare för respektive åtgärd lämnar tydliga svar på 
remissen så att det lätt går att avgöra vilka åtgärder som ni avser att genomföra. Övriga 
synpunkter på åtgärdsprogrammet kan också lämnas i excelfilen, (flik 2, Svar övriga frågor), 
eller i annat digitalt format.   

 

Svar önskas senast den 22 juni 2022 med e-post till Länsstyrelsen: 
jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 501-1905-2022 

 
 
Efter remissperiodens slut tas inkomna synpunkter omhand och åtgärdsprogrammet 
bearbetas för att sedan börja gälla den 1 januari 2023.  
 
Alla remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen under remisstiden för 
att diskutera förslaget.  
 
Kontaktpersoner:  
 
Anne-Catrin Almér, 010-22 36 396, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se 
 
Lisa Karlsson, 010-22 36 454, lisa.f.karlsson@lansstyrelsen.se 
 
 
 

 
Helena Jonsson 
Landshövding 
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Bakgrund 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i samverkan med länets aktörer utveckla regionala 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen. De miljökvalitetsmål som omfattas av 
åtgärdsprogrammet är främst Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.  
 
Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och att 
nationella mål för genomslag i samhället. I miljömålsarbetet har vi till uppgift att i bred 
samverkan utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram som tar sin utgångspunkt i 
länets förutsättningar.   
 

FÖRSLAGET I KORTHET 

Remissförslaget innehåller 36 åtgärder. De åtgärder som i det slutliga 
sammanställningsarbetet inte har prioriterats till detta program redovisas i en bilaga.  
Länsstyrelsen föreslås vara ansvarig genomförare för 20 åtgärder och kommunerna för 26. 
Övriga aktörer som är ansvariga för någon eller några åtgärder är Skogsstyrelsen, LRF, 
Södra, Region Jönköpings län och Trafikverket. 
 

FRAMTAGANDEPROCESSEN 

Arbetet med åtgärdsprogrammet inleddes med en workshop som hölls under våren 2021 
och som syftade till att identifiera de främsta utmaningarna kopplade till länets vatten. 
Under workshopen identifierades prioriterade områden inom vilka det krävs åtgärder och 
som vi har rådighet över i länet. Dessa sammanfattades i tre fokusområden som låg till 
grund för arbetsgruppernas indelning; Rent vatten, Naturliga vatten samt En säker 
vattenförsörjning och en hållbar vattenanvändning. Fokusområdena har varit utgångspunkt för 
arbetsgruppernas diskussioner. Fem arbetsgrupper, med representanter från femton olika 
aktörer i länet, har fokuserat på dagvatten (1), jord-och skogsbruk (2), skydd och fysisk 
påverkan (3), uppströmsarbete och reningsverk (4) samt vattenanvändning och 
vattenhushållning (5). Totalt har 35 personer från olika organisationer deltagit i 
framtagandet av förslagen.  
 
Åtgärdsprogrammet för vattnets miljömål har inte ambitionen att innefatta allt arbete för de 
berörda miljökvalitetsmålen i länet. Endast åtgärder som uppfyller något av följande 
kriterier ingår: (1) åtgärder som är länsövergripande eller gemensamma för två eller fler 
aktörer, (2) åtgärder där samordning är viktig för resultatet (3) åtgärder inom eftersatta 
områden, där stöd för lokala insatser behövs genom ett regionalt program. 
 

Vid uppföljning av åtgärdsprogrammet åtar sig Länsstyrelsen att i första hand följa upp 
genomförandet genom att årligen stämma av med berörda aktörer. För vissa åtgärder 
kommer också en uppföljning av effekt att ske. Om inte annat anges är tidplanen att 
åtgärderna ska genomföras under programperioden 2023–2027.  
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KOPPLING TILL VATTENFÖRVALTNINGEN 

Under år 2021 var vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2021-2027 på samråd. 
Åtgärdsförslagen i detta samråd har använts som underlag vid framtagandet av Vattnets 
miljömål. Målet har varit att åtgärdsprogrammen ska komplettera varandra. Det finns 
därför inga dubbletter i de två åtgärdsprogrammen. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram är 
vid tid för utskick av remissen under överprövning av regeringen och har ännu inte trätt i 
kraft.   

 

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSANS MILJÖMÅL 

Parallellt med framtagandet av åtgärdsprogrammet för Vattnets miljömål pågår även arbetet 
med att revidera åtgärdsprogrammet för Hälsans miljömål. Även det åtgärdsprogrammet 
kommer att gå ut på remiss under våren 2022. Dock skiljer sig svarstiderna åt. Vissa av 
åtgärderna i Vattnets miljömål har en stark koppling till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Dessa åtgärder kan eventuellt efter remisserna flyttas över till Hälsans miljömål där Giftfri 
Miljö återfinns.  
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Sändlista 
 
 

Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Gislaved kommun 
Gnosjö kommun 
Habo kommun 
Jönköping kommun 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 
Aneby Miljö & Vatten AB 
Eksjö Energi 
Gislaved Energi 
Habo Energi 
Jönköping Energi AB 
Mullsjö Energi & Miljö 
Nässjö Affärsverk 
Njudung Energi 
Vaggeryds Energi 

Värnamo Energi 
Region Jönköpings län 
Emåförbundet 
Hushållningssällskapet 
Havs-och vattenmyndigheten 
Jönköping läns museum  
Lantbrukarnas Riksförbund Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 
Miljösamverkan Jönköpings län  
Naturskyddsföreningen Jönköpings län 
Naturvårdsverket 
Skogsstyrelsen Jönköpings distrikt 
SGU  
Södra skogsägarna 
Trafikverket Region Syd 
Vattenmyndigheten Södra Östersjön 
Vattenmyndigheten Västerhavet 
Vätternvårdsförbundet 
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Förord  
Tas fram efter remissen.  

  

606



KOLUMNTITEL RAPPORTNAMN 

 

 

 6 

Innehållsförteckning 

 

Förord ............................................................................................................................. 5 

Sammanfattning ........................................................................................................... 8 

Inledning ..................................................................................................................... 11 

Tre slags mål ........................................................................................................................................ 11 

Syfte, mål och avgränsningar ............................................................................................................ 12 

Avgränsningar och kopplingar till andra  styrande dokument ................................................ 12 

Framtagande och process ................................................................................................................ 15 

Fokusområden ............................................................................................................................... 16 

Avgränsningar ............................................................................................................................... 17 

Halvtidsavstämning och uppdatering av programmet ............................................................ 18 

Uppföljning ..................................................................................................................................... 18 

Läshänvisning ...................................................................................................................................... 19 

Bara naturlig försurning .............................................................................................. 20 

Påverkan genom atmosfäriskt nedfall ........................................................................................ 20 

Skogsbrukets påverkan ................................................................................................................. 20 

Försurade sjöar och vattendrag .................................................................................................. 20 

Åtgärder ............................................................................................................................................... 21 

1. Öka kunskapen om konsekvenser av grot-uttag ........................................................... 21 

2. Policy om askåterföring ..................................................................................................... 23 

Ingen övergödning .................................................................................................... 25 

Påverkan på landmiljön ............................................................................................................... 25 

Tillstånd i sjöar, vattendrag och grundvatten ............................................................................ 25 

Åtgärder ............................................................................................................................................... 25 

3. Regional samverkan kring jordbrukets arbete mot övergödning ................................. 25 

4. Kunskapslyft för åtgärder mot övergödning i jordbruket ............................................... 27 

5. Inventering och kvalitetssäkring av dagvattenanläggningar ....................................... 28 

6. Spridning av goda exempel för dagvattenlösningar ..................................................... 30 

7. Länsgemensam uppströmsgrupp ..................................................................................... 31 

8. Länsgemensamt nätverk för teknik- och processfrågor på avloppsreningsverk ........ 33 

9. Systematiskt arbete med felkoppling spillvatten ............................................................ 34 

10. Arbetsgrupp för riktlinjer för dagvatten ................................................................................. 36 

Levande sjöar och vattendrag ................................................................................. 38 

God ekologisk och kemisk status ................................................................................................. 38 

Fysisk påverkan .............................................................................................................................. 38 

Främmande arter .......................................................................................................................... 39 

607



KOLUMNTITEL RAPPORTNAMN 

 

 

 7 

Åtgärder ............................................................................................................................................... 39 

11. Information om natur- och kulturvärden i vatten genom vattendragsvandringar ..... 39 

12. Utbildning för naturbruksskolor .......................................................................................... 40 

13. Miljöhänsyn i skogsbruket och funktionella kantzoner ................................................... 41 

14. Samverkan kring Skogsstyrelsens återvätningsprojekt/ Hydrologisk restaurering ........ 43 

15. Vidareutveckla den regionala strategin för bevarande av värdefulla vatten ........... 44 

16. Samverkan mellan olika aktörer kring vandringshinder ................................................. 46 

17. Vandringshinder i det kommunala vägnätet ................................................................. 47 

18. Upprätta åtgärdsplaner för restaurering ......................................................................... 49 

19. Krav på entreprenörer i vatten ......................................................................................... 50 

20. Utbildning om vattenfrågor för politiker ........................................................................... 52 

21. Avrinningsområdesvisa vattengrupper ............................................................................ 53 

22. Dagvatten i detaljplaner ................................................................................................... 55 

23. Samverkan kring rening av läkemedelsrester ................................................................. 56 

24. Förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön och hur överblivna 

läkemedel ska kasseras ................................................................................................................ 58 

25. Information till hushåll och handel om vatten ................................................................ 59 

26. Olyckor och beredskap ..................................................................................................... 61 

27. Handlingsplan för Hot Spots .............................................................................................. 62 

28. Tillsynsprojekt om nya utsläppskällor till dagvatten ........................................................ 64 

Grundvatten av god kvalitet ..................................................................................... 66 

Grundvattnets kvalitet .................................................................................................................. 66 

God kemisk och kvantitativ grundvattenstatus ......................................................................... 66 

Åtgärder ............................................................................................................................................... 66 

29. Öka kunskapen om grundvatten ..................................................................................... 66 

30. Inventering av enskilda vattentäkter som omfattas av vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram ............................................................................................................................ 68 

31. Begränsa brytningen och användningen av naturgrus ................................................ 70 

32. Reservvattenförsörjning ..................................................................................................... 72 

33. Utreda vilka intressen, förutom dricksvattenförsörjning, som kräver vattenuttag/ 

vattenanvändning ........................................................................................................................ 73 

34. Regnvatten används för kommunens bevattning ......................................................... 75 

35. Minska vattenförluster i dricksvattenledningar................................................................ 76 

36. Förbättrad tillgång på dataunderlag dricksvatten ........................................................ 78 

Bilaga 1. Deltagande organisationer i arbetsgrupperna ....................................... 81 

Bilaga 2. Preciseringar av  miljökvalitetsmålen ...................................................... 82 

 

608



KOLUMNTITEL RAPPORTNAMN 

 

 

 8 

Sammanfattning 
Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål löper över åren 2023–2027 och omfattar miljökvali-
tetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt 
Grundvatten av god kvalitet. Programmet syftar till att vara ett bidrag till att miljömålen nås 
i Jönköpings län.  

En förutsättning för att nå målen regionalt är en bred samverkan mellan myndigheter, 
kommuner, organisationer, näringsliv och medborgare. Under 2021 tog Länsstyrelsens ini-
tiativ till att bilda fem arbetsgrupper som fick i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för 
de miljömål som ingår i programmet.  

Länsstyrelsens ambition har varit att forma arbetsgrupper som präglas av bred representat-
ion, hög kompetens och rådighet. Genom att samla en bred representation vill Länsstyrel-
sen att programmet ska bli väl förankrat bland länets aktörer för att skapa samordnings-
vinster och bättre effektivitet i arbetet för att nå miljömålen. Arbetsgruppernas uppdrag av-
gränsades så att åtgärderna ska vara länsövergripande, att samordning är viktig för resultatet 
eller att åtgärderna berör eftersatta områden.  

Remissen av åtgärdsprogrammet innehåller förslag på 36 åtgärder. Länsstyrelsen ansvarar 
helt eller delvis för 20 av dem, kommunerna för 25. Även Skogsstyrelsen, LRF, Södra och 
Trafikverket ansvarar eller deltar i åtgärder i programmet.  
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Alla åtgärder i översikt  

Nummer Åtgärdsnamn                                       Ansvarig aktör 

Bara naturlig försurning 

1  Öka kunskapen om konsekvenser av grot-uttag Skogsstyrelsen (a och b)  

Länsstyrelsen (b) 

2 Policy om askåterföring Kommunala energibolag 

Ingen övergödning 

3 Regional samverkan kring jordbrukets arbete mot 

övergödning 

Länsstyrelsen*, LRF 

4 Kunskapslyft för åtgärder mot övergödning i jordbru-

ket 

Länsstyrelsen*, LRF 

5 Inventering och kvalitetssäkring av dagvattenlös-

ningar 

Kommunerna 

6 Spridning av goda exempel för dagvattenlösningar Länsstyrelsen (a och b), kom-

munerna (a) 

7 Länsgemensam uppströmsgrupp Länsstyrelsen*, kommunerna 

8 Länsgemensamt nätverk för teknik-och processfrågor 

på avloppsreningsverk 

Kommunerna 

9 Systematiskt arbete med felkoppling spillvatten Kommunerna 

10 Arbetsgrupp för riktlinjer dagvatten Länsstyrelsen*, kommunerna 

Levande sjöar och vattendrag 

11 Information om natur- och kulturvärden i vatten ge-

nom vattendragsvandringar 

Länsstyrelsen* 

12 Utbildning i naturbruksskolor  Länsstyrelsen*, 

Region Jönköpings län 

13 Miljöhänsyn i skogsbruket och funktionella kantzoner Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen,  

Södra 

14 Samverkan kring Skogsstyrelsens återvätningsprojekt/ 

hydrologisk restaurering  

Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen 

15 Vidareutveckla den regionala strategin för bevarande 

av värdefulla vatten 

Länsstyrelsen 

16 Samverkan mellan olika aktörer kring vandringshinder  Länsstyrelsen*, kommunerna, 

Trafikverket 

17 Vandringshinder i det kommunala vägnätet Kommunerna (a-c) 

Länsstyrelsen (d) 

18 Upprätta åtgärdsplaner för restaurering Kommunerna (a) 

Länsstyrelserna (b) 

19 Krav på entreprenörer i vatten Kommunerna 

20 Utbildning om vattenfrågor för politiker Länsstyrelsen*, kommunerna 

21 Avrinningsområdesvisa vattengrupper Kommunerna 

22 Dagvatten i detaljplaner Länsstyrelsen 

23 Samverkan kring rening av läkemedelsrester Region Jönköpings län* 

Länsstyrelsen, kommunerna 

24 Förbättra invånares kunskap om hur läkemedel påver-

kar miljön och hur överblivna läkemedel ska kasseras 

Region Jönköpings län* 

Länsstyrelsen 

25 Information till hushåll och handel om vatten Kommunerna 

26 Olyckor och beredskap Kommunerna 
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27 Handlingsplan för Hotspots Kommunerna 

28 Tillsynsprojekt om nya utsläppskällor till dagvatten Kommunerna 

Grundvatten av god kvalitet 

29 Öka kunskapen om grundvatten Länsstyrelsen (a-d) 

Kommunerna (a, d, e) 

30 Inventering av enskilda vattentäkter som omfattas av 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram 

Kommunerna 

31 Begränsa brytningen och användningen av naturgrus Kommunerna 

32 Reservvattenförsörjning Kommunerna 

33 Utreda vilka intressen, förutom dricksvattenförsörjning, 

som kräver vattenuttag/vattenanvändning 

Länsstyrelsen (a-c) 

Kommunerna (d) 

34 Regnvatten används för kommunens bevattning Kommunerna 

35 Minska vattenförluster i dricksvattenledningar Kommunerna 

36 Förbättrad tillgång på dataunderlag dricksvatten Kommunerna 
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Inledning  
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för 
svensk miljöpolitik är att de stora miljöproblemen ska vara lösta till år 2030 (till år 2050 för 
Begränsad klimatpåverkan). Men naturen behöver tid för att återhämta sig och i flera fall 
kommer inte den önskvärda miljökvaliteten hinna nås, även om stora insatser görs. Det är 
ändå viktigt att se till att alla förutsättningar finns för att målen ska kunna nås så snart som 
möjligt och att återhämtningen påbörjas. 

Tre slags mål 
Miljömålssystemet består av tre sorters mål: 

▪ Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. 

▪ Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet vi vill att miljön ska ha 2030. Till varje mål 
finns ett antal preciseringar som förtydligar vad miljökvalitetsmålet innebär. Precise-
ringarna är viktiga som vägledning för arbetet med miljökvalitetsmålen och vid uppfölj-
ningen av om de nås. 

▪ Etappmålen är mer inriktade på åtgärder istället för att beskriva miljötillståndet. Etapp-
målen är inte uppdelade per miljökvalitetsmål. De flesta etappmål riktar sig till nation-
ella myndigheter. Etappmålen beslutas i olika omgångar och har olika målår. 
 

Generationsmålet lyder: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generat-
ion lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." 

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom 
en generation. Miljöpolitiken ska fokusera på att: 

▪ Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

▪ Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 
hållbart.  

▪ Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns po-
sitiva inverkan på människors hälsa främjas.  

▪ Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 

▪ En god hushållning sker med naturresurserna. 

▪ Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 
påverkan på miljön. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- 
och hälsoproblem som möjligt. 

 

Miljömålen anses utgöra den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  
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Syfte, mål och avgränsningar 
Detta åtgärdsprogram löper över åren 2023–2027 och omfattar miljömålen Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god 
kvalitet. Programmet syftar till att miljömålen ska nås i Jönköpings län.  

En förutsättning för att nå målen regionalt är en bred samverkan mellan myndigheter, 
kommuner, organisationer, näringsliv och medborgare. Länsstyrelsens ambition har varit 
att i bred samverkan med representanter från olika aktörer i länet ta fram genomförbara  
åtgärder som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen i länet. 

Detta åtgärdsprogram ersätter åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2017–2021 som gällde 
till och med år 2022. Det innehöll 35 åtgärder som var uppdelade per miljökvalitetsmål. Vid 
programperiodens slut hade cirka xx procent av åtgärderna genomförts helt eller till mer än 
hälften (fylls på efter åtgärdsuppföljningen är klar, våren 2022).  

Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och att 
nationella mål får genomslag i länet.  

Avgränsningar och kopplingar till andra  

styrande dokument 
Åtgärderna i detta åtgärdsprogram är en del i det arbete som sker inom länet och pekar ut 
områden för att öka förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen. Många av åtgärderna 
behöver genomföras i samverkan. Åtgärdsprogrammet innehåller dock inte alla de åtgärder 
som krävs för att vi ska nå våra miljökvalitetsmål. Flera andra viktiga insatser sker inom ra-
men för miljökvalitetsmålen i länet utan att de har koppling till åtgärderna som beskrivs ne-
dan.  

I arbetet med Vattnets miljömål har flera åtgärdsidéer som återfinns i andra program före-
slagits. Dessa har inte tagits med i programmet eftersom motsvarande åtgärder finns i andra 
åtgärdsprogram. Vilka idéer som har lyfts men inte kommit med i det slutliga programmet 
återfinns i det särskilda avsnittet om avgränsningar.   

Målsättningen med programmet är att det ska innehålla kraftfulla åtgärder som flera aktörer 
tar ansvar för att genomföra.  

MILJÖKVALITETSMÅLEN 

Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvat-
ten av god kvalitet är fyra av de 16 nationella miljökvalitetsmål1, som är beslutade av Sveri-
ges riksdag. 14 av miljökvalitetsmålen gäller för Jönköpings län (eftersom länet inte har 
några fjäll- och havsmiljöer).  

 

1 Sverigesmiljamal.se 
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Vattnets åtgärdsprogram är ett av fem åtgärdsprogram i länet. Övriga åtgärdsprogram är: 

• Hälsans miljömål, omfattar Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, delar 
av Frisk luft och God bebyggd miljö. Även Hälsans miljömål är under framtagande 
åren 2021-2022 och det nya åtgärdsprogrammet kommer att gälla 2023-2027. 

• Grön handlingsplan 2018–2022, omfattar miljömålen Myllrande våtmarker, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt-och djurliv.  

• Minskad klimatpåverkan 2021–2025, omfattar Begränsad klimatpåverkan, delar av 
Frisk luft, delar av Bara naturlig försurning och delar av God bebyggd miljö. Arbetet 
med åtgärdsprogrammet går ut på att minska utsläppen orsakade av förbränning av 
fossila bränslen. Dessa utsläpp är förutom sin klimatpåverkan också ursprunget till det 
sura nedfall som orsakar försurning. De delar i miljömålet Bara naturlig försurning som 
handlar om att minska det sura nedfallet finns alltså i åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan. Övriga delar av Bara naturlig försurning ingår i detta åtgärdsprogram. 

• Anpassning till ett förändrat klimat 2021–2025  

Det finns inget särskilt miljömål som är knutet till klimatanpassning. Dock har 
klimatanpassning en stark koppling till miljömålen och dess åtgärdsprogram ingår 
därför i ”miljömålspaketet”.  

 

I denna remiss ingår flera åtgärder under miljömålet Giftfri miljö. Efter remisstiden kom-
mer eventuellt några av dessa att flyttas över till åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål där 
övriga åtgärder för Giftfri miljö finns.  

AGENDA 2030 

Världens länder har enats kring en global, gemensam agenda för hållbar utveckling, Agenda 
20302. Det övergripande syftet med Agenda 2030 är att arbeta samlat för en hållbar utveckl-
ing ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. För att ringa in särskilt viktiga om-
råden och utmaningar innehåller agendan 17 mål och till dem hör 169 delmål som världens 
länder har enats om. Miljökvalitetsmålen anses i Sverige vara den ekologiska dimensionen i 
Agenda 2030.  

För att Agenda 2030 ska bli verklighet behöver alla världens länder bidra. Sverige vill vara 
en föregångare för hållbar utveckling och för att det ska ske behöver samtliga delar av sam-
hället bidra till och inkluderas i arbetet. Problemen är i många fall globala, men lösningarna 
är ofta lokala och aktörer i länet har en betydelsefull roll i att bidra till Sveriges arbete med 
Agenda 2030 och hållbar utveckling. 

 

2 Agenda 2030-delegationen. [https://agenda2030delegationen.se/] 
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Tydligast koppling till åtgärdsprogrammet är mål 6 Rent vatten och sanitet samt mål 15 
Ekosystem och biologisk mångfald. Men fler andra mål berör tydligt åtgärdsprogrammet. 
Under varje åtgärd beskrivs kopplingar till Agenda 2030-målen. 

ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

Att minska samhällets utsläpp av växthusgaser har länge varit en aktuell fråga, som under 
de senaste åren på allvar fått sällskap av frågan hur vi anpassar oss till de klimatförändringar 
vi inte kan motverka. Klimatanpassning handlar om att minska effekterna av den klimatför-
ändring vi inte kan motverka, det vill säga att lindra de skador som kan uppkomma på 
grund av ett förändrat klimat. Att hindra att skadorna uppkommer genom att minska sam-
hällets klimatpåverkan är dock det övergripande målet.  

I åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimat återfinns åtgärder för att mot-
verka risken för de (samhälls)skador som kan uppkomma på grund av den klimatförändring 
vi inte kan förhindra. Därför återfinns inte några rena åtgärder för klimatanpassning i detta 
åtgärdsprogram. Inom fokusområdet Gröna näringar återfinns åtgärder som rör anpassning 
till ett förändrat klimat men där huvudsyftet är att minska klimatpåverkan varpå dessa åt-
gärder återfinns i detta åtgärdsprogram.  

VATTENFÖRVALTNINGENS ÅTGÄRDSPROGRAM  

Jämsides med miljömålsarbetet pågår arbetet med EUs vattendirektiv vilket i Sverige kallas 
för vattenförvaltning. Arbetet med vattenförvaltningen bedrivs i cykler om sex år som bör-
jar med en kartläggning och nulägesanalys där vattenförekomsternas vattenstatus klassas. 
Utifrån dessa klassningar beslutar vattenmyndigheten om miljökvalitetsnormer för varje 
vattenförekomst som anger vilken status som ska uppnås och vid vilken tidpunkt. Syftet 
med vattendirektivet är att alla vatten i Europa ska uppnå god status.  

Nu pågår cykel 3 och vattenmyndigheterna arbetar med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram 
som gäller mellan 2021 och 2027. Åtgärdsprogrammet överprövas av Regeringen och vid 
remissens utskick (mars 2022) har ännu inte ett beslut kommit.  

Till skillnad mot miljömålens åtgärdsprogram är vattenförvaltningens åtgärdsprogram bin-
dande för utpekade myndigheter och kommuner, och är ett viktigt verktyg för att nå de vat-
tenanknutna miljömålen.  
 
I arbetet med åtgärdsprogrammet för vattnets miljömål har vattenmyndigheternas remiss-
förslag på åtgärdsprogram fungerat som underlag vid framtagandet av åtgärder. Åtgärds-
programmet för Vattnets miljömål ska komplettera vattenförvaltningens åtgärdsprogram. 
Det innehåller inte rena dubletter av åtgärder men i vissa fall föreslås samverkansformer 
kring vattenförvaltningsåtgärderna. Detta framgår i bakgrundsbeskrivningen av åtgärderna.  
Vattnets miljömål, genom att lyfta behovet av att skydda och restaurera våra mest värde-
fulla vatten har en vidare ambition än vattendirektivet som fokuserar på god status och icke 
försämring. 
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DEN REGIONALA VATTENFÖRSÖRJNINGSPLANEN   

Under år 2021 fastställdes den regionala vattenförsörjningsplanen för Jönköpings län. Den 
pekar ut viktiga vatten för vattenförsörjningen i länet till 2050 med utblick till år 2100. Vat-
tenförsörjningsplanen har som ambition att bidra till tryggad vattenförsörjning och tillgo-
dose vattenbehov i ett helhets- och flergenerationsperspektiv. Därför ingår fler intressen än 
dricksvatten såsom jordbruk, industri, natur- och kulturvärden, varför planen kan karakteri-
seras som en utökad vattenförsörjningsplan. Planen bidrar till nio av de sjutton globala må-
len i Agenda 2030 samt till minst sex av de sexton nationella miljökvalitetsmålen. 

Planen innehåller förslag på åtgärder för att möte risker och hinder för trygg vattenförsörj-
ning men är inget eget åtgärdsprogram. Förslagen i vattenförsörjningsplanen har fungerat 
som underlag vid framtagandet av Vattnets miljömål och vissa förslag har bearbetats och 
införlivats i detta åtgärdsprogram.  

GRÖN INFRASTRUKTUR 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsammans med andra aktörer tagit fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur. Den ger en samlad bild av vad som krävs för att vi ska 
kunna bevara alla djur, växter och svampar i vårt län, behålla fungerande ekosystemtjänster, 
verka för att nå de gröna miljömålen och åtgärder för att nå friluftslivsmålen. Begreppet 
grön infrastruktur förklarar att naturen hänger ihop genom ekologiska processer i hela 
landskapet.  Länsstyrelsens arbete innebär att involvera alla aktörer i landskapet i ett arbets-
sätt där vi tillsammans planerar för långsiktigt hållbara landskap.  

Handlingsplanen gäller mellan 2018 och 2022. Den innehåller 8 insatsområden och 34 åt-
gärder som ska bidra till att säkra länets biologiska mångfald och ekosystemtjänster för 
framtiden. Två av åtgärderna handlar om vatten. Båda dessa åtgärder föreslås att fortsätta 
efter 2022 och flyttas över till detta åtgärdsprogram.  

Framtagande och process 
Framtagande av det nya åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål påbörjades under våren 
2021 då en nulägesanalys togs fram. Länsstyrelsen anordnade även en workshop med delta-
gare från berörda aktörer för att identifiera de områden som bör vara prioriterade för åtgär-
der i länet.  

Underlaget från workshopen kom sedan att användas för att ta fram fokusområden för det 
fortsatta arbetet.  

Fem arbetsgrupper med representanter från berörda aktörer tillsattes under hösten 2021. 
Temat för varje arbetsgrupp utgick ifrån de prioriterade områden som identifierades på 
workshopen:  

• Dagvatten 

• Jord- och skogsbruk 

• Skydd och fysisk påverkan 

• Uppströmsarbete och reningsverk 

• Vattenanvändning och vattenhushållning 
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Länsstyrelsens ambition med arbetet var att få en hög kompetens och bred representation 
från olika aktörer i länet. Genom den breda representationen vill Länsstyrelsen att pro-
grammet ska bli väl förankrat för att skapa samordningsvinster och bättre effektivitet i ar-
betet för att nå miljömålen. Arbetsgruppernas uppgift var att ta fram åtgärder enligt föl-
jande principer:  

 

Figur 1 Definition av en åtgärd 

I arbetsgrupperna deltog ca 35 personer, de aktörer som dessa representerade återfinns i 
bilaga 1.  

Fokusområden 
Under workshopen identifierades prioriterade områden inom vilka det krävs åtgärder och 
som vi har rådighet över i länet. Dessa sammanfattades i tre fokusområden som låg till 
grund för arbetsgruppernas indelning. Fokusområdena har varit utgångspunkt för arbets-
gruppernas diskussioner.   

FOKUSOMRÅDE: RENT VATTEN 

Detta fokusområde är grundläggande eftersom rent vatten är en förutsättning för att alla de 
vattenrelaterade miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås. Fokusområdet inkluderar helt främ-
mande ämnen men även naturligt förekommande ämnen som sprids i för höga halter på 
grund av mänsklig aktivitet.   

Prioriterade områden att jobba vidare med inom fokusområdet: 

• Dagvatten 

• Förorenade områden 

• Avloppsreningsverk och ledningsnätet 

• Uppströmsarbete och användande av miljögifter 

• Rening och ny teknik 

• Jord- och skogsbrukets påverkan (avseende både näringsämnen och försurning) 
 
 

 

- Kräver flera aktörers gemensamma kunskap och samverkan
- Får mer effekt av att genomföras av flera aktörer samtidigt
- Sker inom eftersatta områden

Få och kraftfulla åtgärder

Flexibilitet: mer fokus på effekt/mål

Både basåtgärder och spetsåtgärder
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FOKUSOMRÅDE: NATURLIGA VATTEN 

Naturliga flöden och fysisk form av vattendrag och stränder är en förutsättning för flera ar-
ter och en nyckel för välmående ekosystem. Samtidigt så är det viktigt att ta hänsyn till kul-
turmiljövärden i vatten. För att uppnå miljömålen behöver arbete med skydd av värdefull 
natur öka, det handlar både om formellt skydd och det frivilliga skyddet.  

En fråga som har lyfts allt mer de senaste åren är hotet från invasiva främmande arter. Det 
här är en fråga som inte berörs på regional nivå i vattenförvaltningens förslag på åtgärds-
program. 

Prioriterade områden att jobba vidare med inom fokusområdet:  

• Invasiva arter och skydd av natur 

• Vandringshinder, naturliga flöden och kulturmiljö 

• Jord- och skogsbrukets påverkan, försurning 
 

FOKUSOMRÅDE: EN SÄKER VATTENFÖRSÖRJNING OCH EN HÅLLBAR VATTENAN-

VÄNDNING 

Prognoser och modeller visar att vattenbrist kommer att bli vanligare i takt med klimatför-
ändringarna. Det är därför viktigt att vattenförsörjningen säkerställs, att vi får en överblick 
över nyttjandet och att vattenresurser, bland annat grundvatten, skyddas. Vattenanvänd-
ningen behöver bli hållbar, inte bara för att säkerställa dricksvattenförsörjningen, utan även 
för andra ändamål, inte minst för växter och djur.  

Prioriterade områden att jobba vidare med inom fokusområdet:  

• Säkra drickvattentillgången 

• Skydd av grundvatten  

• Vattenanvändning  

• Klimatanpassning 

Avgränsningar 
Många av de viktiga problem och lösningar som påverkar möjligheterna att nå miljökvali-
tetsmålen hanteras i andra åtgärdsprogram. Därför innehåller detta åtgärdsprogram inte åt-
gärder inom alla viktiga områden. Frågor som arbetsgrupperna har haft uppe och diskuterat 
men som inte har utmynnat i en åtgärd, samt motiveringen för detta återfinns i detta av-
snitt.  

VÅTMARKER 

Anläggande av våtmarker är en viktig åtgärd som kan bidra positivt till klimatanpassning, 
minska näringsläckage och bidra till biologisk mångfald. Intresset för att anlägga våtmarker 
bedöms som stort och den begränsade faktorn är finansiering. Det bedöms inte behövas en 
särskild insats inom området. 
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ENSKILDA AVLOPP  

Enskilda avlopp kan i vissa vattenförekomster vara en betydande källa till näringsämnen. 
Åtgärderna om enskilda avlopp som återfinns i vattenförvaltningens åtgärdsprogram be-
döms dock vara tillräckliga.  

INVASIVA ARTER 

Invasiva arter kan orsaka stor skada på limniska ekosystem. Det finns flera åtgärder i åt-
gärdsprogrammet ”Anpassning till ett förändrat klimat” som handlar om bekämpningen av 
invasiva arter. Dessa bedöms räcka för tillfället och därför finns det inte med några åtgärder 
i detta åtgärdsprogram.  

Halvtidsavstämning och uppdatering av programmet 
Länsstyrelsen planerar att göra en halvtidsavstämning när halva programperioden är ge-
nomförd. Halvtidsavstämningen ska ge svar på vilka åtgärder som kan kräva fler insatser 
och varför. 

Berörda aktörer informeras om översynen och det finns möjligheter att komma med syn-
punkter och önskemål på förändringar i åtgärdsformuleringarna. Länsstyrelsen tar fram för-
slag på hur åtgärderna kan ändras, under det arbetet tas kontakt med berörda aktörer för 
diskussion. 

När förslaget är klart skickas det till berörda aktörer för att ge dem möjlighet att bestämma 
om de vill ändra sina åtaganden utifrån ändringarna. Då ges även chansen att åta sig fler åt-
gärder eller avsäga sig åtgärder.  

Uppföljning 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammen följs upp årligen av Länsstyrelsen. Den årliga uppfölj-
ningen följer i huvudsak upp genomförandegraden av åtgärderna, det vill säga om aktiviteter 
fastslagna i åtgärderna är genomförda. En del åtgärder är utformade som mål och i de fallen 
följs även målen upp. För vissa åtgärder anges också långsiktiga mål och effekter. Länsstyrel-
sen ansvarar även för att samla in underlag till den uppföljningen. Deltagande aktörer behö-
ver bidra med underlag. Uppföljningen publiceras årligen på Länsstyrelsens webbplats.  

Genomförandegraden av åtgärderna bedöms enligt följande skala: 

G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, eller har införts i löpande verksamhet 
H: Åtgärden är genomförd till mer än hälften 
P: Åtgärden är påbörjad men ännu inte gjord till mer än hälften 
E: Åtgärden är ej påbörjad 
ER: Åtgärden berör ej kommunen/Ej relevant för kommunen  
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Läshänvisning 
I avsnitten för vart och ett av de fyra miljökvalitetsmålen ges tillståndsbeskrivningar och 
analyser för målen. För varje mål finns underrubriker där olika områden behandlas mer in-
gående. Områdena som beskrivs utgår bland annat från preciseringarna till miljökvalitetsmå-
len. Preciseringarna i sin helhet finns i bilaga 2.  

Under rubriken ”Åtgärder” listas åtgärderna som bidrar till miljökvalitetsmålet. 

Varje åtgärdsbeskrivning följer en given uppställning. Om inte annat anges är tidplanen att 
åtgärderna ska genomföras under programperioden 2023–2027. Vissa åtgärder är tidsatta att 
genomföras till ett särskilt årtal.  

För att klara de uppsatta målen i sin helhet behövs åtgärder av olika slag och medverkan från 
många olika aktörer under lång tid framöver. Under rubriken ”Ansvar” anges den organisat-
ion som förväntas genomföra åtgärden, eller medverka i genomförandet om det är flera orga-
nisationer som anges. Om flera organisationer anges som ansvariga för en åtgärd föreslås en 
huvudansvarig där så är möjligt. Huvudansvarig är då markerad med en stjärna. Under arbe-
tets gång har arbetsgrupperna försökt att skatta nyttan av varje åtgärd för miljön. Detta bland 
annat för att vid prioriteringen av vilka åtgärder som ska ingå i programmet kunna väga nyt-
tan och kostnaden.  
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Bara naturlig försurning  
Försurning är ett av länets största miljöproblem. Det gäller särskilt i de västra delarna av lä-
net. Orsaken är ett stort nedfall av försurande ämnen under lång tid. Många marker, sjöar 
och vatten i Sverige är naturligt sura på grund av mycket långsam vittring och ackumulering 
av organiskt material i marken. Människans försurande påverkan i naturen går emellertid 
mycket snabbt.   

Den försurning som historiskt sett drabbat Sverige härrör framför allt från utsläpp av 
svaveldioxid, men även utsläpp av kväveoxider och ammoniak från landbaserade källor ut-
anför landets gränser och från internationell sjöfart har haft betydelse. De främsta källorna 
till utsläpp av försurande ämnen är transporter, energianläggningar, industri och jordbruk.  

Nedan presenteras miljökvalitetsmålets preciseringar och aktuell status för dessa i länet.  

Påverkan genom atmosfäriskt nedfall  
Det sura nedfallet och dess påverkan på markvattenkemi följs inom krondroppsnätet. Mät-
ningarna inom krondroppsnätet i länet har pågått sedan slutet av 80-talet vilket innebär att 
det finns långa tidsserier. Försurning av ytvatten i Jönköpings län reflekteras i markvattnets 
försurningsstatus vid mätplatserna i länet. Samtliga mätplatser i länet uppvisar lågt pH i 
markvattnet. Inga av ytorna i Jönköpings län visar på någon signifikant återhämtning från 
försurning genom ett statistiskt säkerställt ökande pH eller ANC. Utsläppen av försurande 
luftföroreningar fortsätter att minska. Frågan om utsläpp av försurande ämnen hanteras 
främst inom åtgärdsprogrammet för Klimatpåverkan och Hälsans åtgärdsprogram. Det är 
dock viktigt att känna till att problematiken kring det sura nedfallet fortfarande inte är löst 
även om det går åt rätt håll. 

Skogsbrukets påverkan 
Skogsbruket bidrar långsiktigt till skogsmarkens försurning. De naturliga processerna som 
tillför näringsämnen till marken, såsom vittring och atmosfäriskt nedfall av baskatjoner, 
sker långsamt och kan i stora delar av Sverige inte kompensera för dagens intensiva skogs-
bruk. Skörd av grot (grenar och toppar) innebär lokalt stor bortförsel av baskatjoner och 
andra näringsämnen. Arealen skogsmark där uttag av grot sker har mer än fördubblats un-
der perioden 2000–2011. Askåterföring kan till viss del kompensera för den försurning som 
uppstår. Askåterföring sker dock fortfarande i för liten skala för att kunna kompensera ut-
taget av grot. Utöver grottutaget kan den ökade försurningen förklaras med nettoökning av 
trädbiomassa och en höjd avverkningstakt.  

Försurade sjöar och vattendrag  
Inom arbetet med EU:s vattendirektiv bedöms en tredjedel av alla vattenförekomster i lä-
net inte uppnå god status avseende försurning utan kalkning. De flesta av dessa förekoms-
ter kalkas framgångsrikt och uppnår därigenom god status. Dock är kalkning inte tillräcklig 
för att nå god status i sex procent av alla vattenförekomster.  
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Kalkning av sjöar och vattendrag har sedan 1970-talet fungerat som ett uppehållande för-
svar mot försurningens negativa effekter på framförallt biologisk mångfald. Många vatten-
levande organismer är känsliga för försurade vatten, och syftet med kalkningen är att 
skydda de natur- och nyttjandevärden som hotas. Kalkningen bedrivs med syfte att höja 
pH-värdet i utpekade områden. Drygt 300 sjöar och 600 våtmarker omfattas idag av kalk-
ningsåtgärder. Länets behov av kalkningsinsatser är fortsatt stora och idag åtgärdas avrin-
ningsområden motsvarande 35 procent av länets yta. Under år 2020 var kalkningsverksam-
hetens mål för biologin uppnådda i 92 procent av längden vattendrag i länet. 

Åtgärder 

1. Öka kunskapen om konsekvenser av grot-uttag  

SYFTE OCH MÅL 

Målet är att aska återförs på större areal i länet.  

Syftet är att öka kunskapen hos markägarna.  

BAKGRUND 

Grenar och toppar, grot, är ett så kallat tredje sortiment efter timmer och massaved. Enkelt 
uttryckt är grot de avverkningsrester som lämnas på hygget om man bara tar ut stamveden. 

De senaste åren ha efterfrågan på biobränslen ökat, flis från grot är ett viktigt bränsle i vär-
mekraftverk vilket innebär ett större uttag av grot än förr. När groten tas ut ur skogen i 
samband med slutavverkning minskar förrådet av näring och mineraler i marken. Det gör 
att träden växer sämre. Man riskerar också en försurning av avrinnande vatten. 

Det finns många nya skogsägare som inte har så mycket kunskap om vad det blir för kon-
sekvenser av ett grot-uttag och dess koppling till försurning. Vid grot-uttag så rekommen-
derar Skogsstyrelsen askåterföring. Detta är särskilt viktigt i vissa områden.  

Skogsägare kan möta flera aktörer, till exempel virkesinköpare, inom skogsområdet. Det är 
då värdefullt om dessa aktörer informerar skogsägaren och lyfter fram konsekvenserna av 
ett grot-uttag samt vad man kan göra åt det.  

GENOMFÖRANDE 

a) Skogsstyrelsen anordnar en träff under programperioden med skogliga aktörer (i 
deras roll som rådgivare) för att diskutera dessa frågor.  

b) Information om grot och konsekvenserna av grot-uttag sprids till markägare genom 
artiklar dels i Länsstyrelsens tidning Förvetet, minst två gånger under programperi-
oden samt som bilagor i Skogsstyrelsens tidning Skogseko minst två gånger under 
programperioden. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Skogsstyrelsen (a och b), Länsstyrelsen (b) 
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EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Omfattande uttag av grot innebär en förlust av näringsämnen och ökad markförsurning ge-
nom förlust av baskatjoner. Den biologiska mångfalden riskerar också drabbas då många 
insekter och svampar lever av och ynglar i grot-materialet. Den kraftiga ökningen av grot-
uttag för bränsle jämfört med den lilla areal som askåterförs innebär att utvecklingen inte är 
långsiktigt hållbar.  

Genom att i ökad utsträckning lämna kvar grot i skogen ges förutsättningar för att minska 
kväveläckage och försurning av marken samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.  

År 2017 anmäldes grot-uttag på ca 4500 hektar i länet, medan aska endast återfördes på ca 
2300 hektar. Det finns ingen information om dessa marker överensstämde men det finns 
alltså stora områden där grot-uttagets negativa försurningspåverkan inte motverkas av 
askåterföring.  

Skogsstyrelsen: 

Genomförd: Anordnat en träff och publicerat två artiklar 

Genomförd till hälften: antingen en träff eller två artiklar är publicerad, alternativ en träff 
plus en artikel. 

Påbörjad: En artikel är publicerad alternativt träffen är genomförd.  

 

Länsstyrelsen:  

Genomförd: Två artiklar är publicerade. 

Genomförd till hälften: En artikel är publicerad. 

Påbörjad: En artikel är påbörjad men är ännu inte publicerad.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Bara naturlig försurning också till Levande skogar, Ett rikt växt-och 
djurliv, Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden 
framför allt till mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

MÅLKONFLIKTER  

Begränsad klimatpåverkan – Åtgärden kan leda till ett minskat uttag av biobränslen, vilket 
kan vara negativt för Begränsad klimatpåverkan. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Arbetstid för framtagande av artiklar, ca 20 h, samt tid för att anordna och delta på träffen. 
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2. Policy om askåterföring 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att få de kommunala energibolagen att i högre grad låta askan gå till återföring. 

Målet är att mängden aska som återförs skogen ökar i länet.   

BAKGRUND 

Askåterföring innebär att askor från förbränning av biomassa återförs till produktionsland-
skapet. Aska från förbränning av trädbränslen har visat sig både ge en pH-förhöjning sam-
tidigt som det tillför kalium, fosfor, bor och koppar, som tagits upp medan trädet växte. 
Återför man askan, ger man dessa ämnen tillbaks till skogen, och på så vis sluter man det 
ekologiska kretsloppet och bevarar skogen livskraftig. Skogsstyrelsen anser att I sydligaste 
och sydvästra Sverige bör alltid aska återföras när grot (grenar och toppar) tas ut vid för-
yngringsavverkning, även om uttaget motsvarar mindre än ett halvt ton aska per hektar. 

Det finns idag ett stort intresse att sprida hos markägare och det är i första hand tillgången 
på aska som är det begränsande. Det är viktigt att få de som producerar askan att se till att 
det går till skogen och inte annat och att askan inte blir uppblandat av annat så att det är 
rent och kan spridas. 

Lunds universitet har tagit fram en indikator som visar områden med störst risk för försur-
ning orsakad av skogsbruket. Indikatorn granskas nu av SLU eftersom man anser att indi-
katorn kan överdriva riskerna.  

GENOMFÖRANDE 

Kommunala energibolag tar fram en policy att den aska de producerar (från skogsproduk-
ter) ska återföras till skogsmark. Policyn ska även innehålla en målsättning om långsiktiga 
avtal med askmottagare för att få en långsiktighet för alla parter.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunala energibolag 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Miljöeffekt är minskad försurning i mark och därmed i vatten. Uttag av grot kan ge tillväxt-
nedsättningar av skogen, främst gran (föryngringsavverkning). 

Denna effekt motverkas genom återförande av aska (näringskompensation). 

Skogen tar upp mer CO2 om den växer bättre. 

Genomförd: En policy är beslutad. 

Genomförd till mer än hälften: Policyn är framtagen men är inte beslutad.  
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Påbörjad: Policyn är under framtagande. 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Bara naturlig försurning också till Levande skogar, Ett rikt växt-och 
djurliv, Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden 
framför allt till mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Framtagande av policy sker inom ordinarie verksamhet.  
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Ingen övergödning  
Det finns områden i Jönköpings län som har problem med övergödning. Övergödning or-
sakas av för höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten. De främsta orsakerna till 
övergödning i länet är punktkällor, enskilda avlopp, interngödning i övergödda sjöar samt 
jordbruk. Det pågår många åtgärder i länet för att minska övergödningen, till exempel råd-
givning, tillsyn, anläggande av våtmarker och muddring av två internbelastade sjöar. Målet 
nås inte men utvecklingen är positiv tack vare betydelsefulla insatser under de senaste åren.  

Stora mängder organiskt material eller hög belastning av näringsämnen till sjöar, vattendrag 
och kustvatten kan orsaka övergödning. Jönköpings län är ett inlandslän men även vår till-
försel av näringsämnen kan på sikt hamna i havet.  

Nedan presenteras ett urval av miljökvalitetsmålets preciseringar och aktuell status för 
dessa i länet. 

Påverkan på landmiljön 
Även ekosystem på land kan påverkas när halterna av övergödande ämnen blir för höga. 
Mätningar inom miljöövervakningsprogrammet Krondroppsnätet visar att kvävenedfallet 
under många år har överskridit den kritiska belastningsgräns som har satts för granskog i 
Sverige. Gränsen ligger på 5 kg kväve per hektar och år. Åtgärder för att minska luftutsläp-
pen av gödande ämnen hanteras i åtgärdsprogrammen Minskad klimatpåverkan och Häl-
sans miljömål. 

Tillstånd i sjöar, vattendrag och grundvatten  
Medan Jönköpings län generellt inte har några stora problem med övergödning finns det 
specifika områden med en betydande problematik. Där beror det ofta på att flödena är rela-
tivt små i förhållande till utsläppen, detta på grund av länets belägenhet högt upp i vattensy-
stemen. De främsta orsakerna till övergödning i länet är punktkällor, enskilda avlopp, in-
terngödning i övergödda sjöar samt jordbruket. Det är inom dessa områden åtgärder be-
hövs. Övergödning kan även påverka grundvatten.  

Åtgärder 

3. Regional samverkan kring jordbrukets arbete mot 

övergödning 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att skapa förutsättningar för lyckat och effektivt åtgärdsarbete mot övergödning i 
jordbruket.  

Målet är att anordna en årlig träff mellan Länsstyrelsen och LRF för att samverka kring åt-
gärdsarbetet mot övergödning i jordbruket.  
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BAKGRUND 

Samverkan mellan organisationer och myndigheter ger förutsättningar för ett välgrundat 
och välförankrat åtgärdsarbete. Länsstyrelsen och markägarorganisationen LRF behöver ha 
ett bra samarbete för att nå framgång i det miljömålsarbete som är beroende av markägar-
nas intresse och insatser för att reducera påverkan på miljön från mark och verksamhet. 
Även Hushållningssällskapet är en viktig kanal för att nå ut med information och rådgiv-
ning om olika åtgärder, med möjligheter att behålla mer näring i marken och undvika onö-
digt höga utsläpp av näringsämnen till recipienter.  

GENOMFÖRANDE 

Minst en avstämning per år genomförs mellan Länsstyrelsen och LRF för att diskutera 
samverkan kring övergödningsfrågor och eventuella insatser. Även Hushållningssällskapet 
bjuds in. Även andra organisationer kan bjudas in om det bedöms lämpligt. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen*, LRF 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Växtnäring kommer alltid att läcka, men vi kan påverka hur stort läckaget blir. Under 2014 
fick haven ta emot 114 600 ton kväve och 3 340 ton fosfor från mark och mänsklig aktivi-
tet i Sverige. Av de mänskligt påverkade utsläppen kom 42 procent av kvävet och 35 pro-
cent av fosforn från jordbruket.  

Genom regional samverkan kraftsamlar länet för att minska näringsläckaget i så hög grad 
som möjligt. SLU konstaterar i sin kontinuerliga miljöövervakning att kväve-och fosforför-
luster minskar mest där flest åtgärder har satts in.   

Länsstyrelsen och LRF: 

Genomförd: En avstämning per år har hållits 

Genomförd till mer än halvvägs: Några avstämningar har hållits 

Påbörjad: Minst en avstämning har hållits 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Ingen övergödning till Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och 
vattendrag samt Begränsad klimatpåverkan. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden 
framför allt till mål 14 Hav och marina resurser samt mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Länsstyrelsens genomförande av åtgärden görs som en del i vattenförvaltningsarbetet.  

Kostnaden bedöms låg då genomförandet endast kräver enstaka arbetstimmar.  
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4. Kunskapslyft för åtgärder mot övergödning i jordbru-

ket 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet med åtgärden är att fler konkreta åtgärder mot övergödning ska genomföras i jord-
bruket i länet.  

Målet är att anordna en informations-/demo-/samverkansträff för markägare i respektive 
geografiskt område (4 st) som av Länsstyrelsen pekats ut som prioriterade i arbetet mot 
övergödning.  

BAKGRUND 

Länsstyrelsen har fyra avrinningsområden i länet som har pekats ut som särskilt viktiga för 
övergödningsåtgärder. Områdena är: Landsjön med Lyckåsån, Solgenån övre till Emån, Lil-
lån Huskvarna – Nässjöån, Lillån Draven till Bolmen. I de här avrinningsområdena finns 
behov av att fler åtgärder mot övergödning genomförs inom jordbruksverksamheten.  

Det finns många åtgärder som lantbrukare kan göra och som borde genomföras i högre 
grad. Genom att sprida goda exempel på åtgärder så kan genomförandet öka. Många åtgär-
der ger också fördelar för jordbrukaren genom till exempel mindre förlust av näringsämnen 
och bättre skördar.  

Exempel på ämnen som kan tas upp vid träffar är information om att anlägga integrerade 
skyddszoner, sedimentfällor och skyddszoner, nyttor med och genomförande av dränering 
av jordbruksmark, skonsamt underhåll av diken och åar, återställande av våtmarker, eller 
användning av strukturkalk och biokol. 

GENOMFÖRANDE 

Länsstyrelsen, i samverkan med LRF, anordnar minst en träff under programperioden, för 
varje område som är utpekat av Länsstyrelsen.  

Markägare i det aktuella området bjuds in, till exempel via lokal LRF-krets. Om det bedöms 
lämpligt kan inbjudan även gå till en bredare målgrupp. Ämnen som tas upp vid träffarna 
ska vara aktuella och relevanta för just det området som träffen huvudsakligen genomförs 
för, och vara av betydelse för att minska näringsläckage från jordbruket till ytvatten.  

Genomförandet kan även ske i samverkan med vattenråden och eventuellt andra organisat-
ioner där det bedöms lämpligt.  

Material från projektet Greppa näringen kan användas vid träffarna. Greppa näringen kan 
även bjuda in föreläsare eller liknande till träffarna. 
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ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen*, LRF 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

SLU konstaterar i sin kontinuerliga miljöövervakning att kväve-och fosforförluster minskar 
mest där flest åtgärder har satts in.   

Genomförd: Minst en träff i varje område har genomförts. 

Genomförd till mer än hälften: Två träffar har genomförts 

Påbörjad: Planering för en träff har påbörjats.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Ingen övergödning till Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och 
vattendrag samt Begränsad klimatpåverkan. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden 
framför allt till mål 14 Hav och marina resurser samt mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Länsstyrelsens genomförande av åtgärden görs som en del i vattenförvaltningsarbetet. Stöd 
kan även ges genom stödet till Lokala vattenvårdsåtgärder LOVA (Havs- och vattenmyn-
dighetens (HaV:s) anslag Åtgärder för havs- och vattenmiljö (anslag 1:11)) och Greppa nä-
ringen.  

 

5. Inventering och kvalitetssäkring av dagvattenan-

läggningar  

SYFTE OCH MÅL 

Målet är att kvalitetssäkra förvaltningen av kommunens dagvattenanläggningar. 

Syftet är att dagvattenanläggningarna ska ha en god funktion under hela sin livslängd.  

BAKGRUND 

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet 
ner mot en recipient (sjö, vattendrag, dike, mark etcetera). Dammar, sedimentationsbas-
sänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor och oljeavskiljare är exempel 
på dagvattenanläggningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika 
typer av anläggningar. Det är viktigt att befintliga dagvattenanläggningar sköts så att de kan 
uppfylla sitt syfte. 
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Dagvattenlösningar finns i många former och de har olika skötselbehov. Ofta ingår både 
tekniska och gröna delar i anläggningen. Genom att inventera vilka dagvattenanläggningar 
som finns i kommunen, fördela ansvar och ta fram skötselrutiner, kan anläggningarnas 
funktion säkerställas på lång sikt. 

Funktionskontroll handlar om att se till att anläggningen fungerar som den ska, både gäl-
lande halter och flöden. Det kan till exempel handla om provtagning av sediment. Det är 
även viktigt att information om genomförda aktiviteter dokumenteras.   

I åtgärden avses dagvattenbehandlingsanläggningar och inte ledningsnätet.  

GENOMFÖRANDE 

a) Alla kommuner inventerar sina dagvattenbehandlingsanläggningar och fördelar an-
svaret, så att det tydligt framgår vem som ansvarar för skötseln och kontrollen av 
anläggningen.  

b) En plan för skötsel och kontroll upprättas för varje typ av anläggning.  
c) En utvecklingsplan för anläggningen tas fram. Hur ska/ kan befintliga anläggningar 

kunna förbättras?  
d) Information om hur man kan ta del av hur dagvattensystemet ser ut, sprids i GIS 

till berörda förvaltningar. Skiktet ska innehålla länkar till relevanta dokument. Detta 
är viktigt kunskap i till exempel planeringsfrågor.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Urban markanvändning, där dagvatten ingår, beräknas stå för upp till 15 procent av den an-
tropogena fosforbelastningen i länets vattenförekomster. Effektivare rening av dagvatten 
skulle minska denna tillförsel. Dagvatten är även en viktig källa till föroreningar. En bättre 
skötsel och kontroll av kommunens dagvattenanläggningar är även positivt ur klimatan-
passningssynpunkt. Då klimatförändringen medför fler och större skyfall, har dagvattenan-
läggningen en viktig fördröjande funktion. Den funktionen behöver upprätthållas för att 
kunna minska konsekvensen av skyfallet på den bebyggda miljön. 

Genomförd: a-d genomförda. 

Genomförd till mer än Hälften: Klar med inventeringen och hälften av anläggningarna 
har egenkontrollprogram och utvecklingsplaner   

Påbörjad: Inventering påbörjad. 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Ingen övergödning till Giftfri miljö och Levande sjöar och vatten-
drag. 
I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för 
alla och kan även ha en positiv inverkan på mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  
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KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Arbetstid. Finansiering inom ordinarie budget. 

 

6. Spridning av goda exempel för dagvattenlösningar  

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att sprida kunskap och ge inspiration till hur man kan utforma dagvattenlösningar 
som både uppfyller målet med sin funktion och även klarar konsekvenserna av ett föränd-
rat klimat.  Målet är att ta fram en digital lösning för spridning av goda regionala exempel 
som länets kommuner bidrar till.   

BAKGRUND 

För att anpassa dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat kommer det bli allt vanligare 
med naturbaserade lösningar. Med en ny plattform för att inspirera och sprida kunskap om 
nya dagvattenlösningar kan vi enkelt dela med oss av erfarenheter om dagvattenlösningar 
och i vilket sammanhang de kan passa in.  

Det kan vara en bredd på goda och lärorika exempel. Det kan vara gott exempel på olika 
sätt: tex för föroreningsavskiljning, klimatanpassning, biologisk mångfald, översvämning, 
hur allmänheten upplever lösningen med mera. Även mindre bra exempel kan vara lärorika.  

Intressanta exempel behöver inte samlas i ett webbdokument utan skulle kunna visas i en 
webbkarta. Genom ett formulär med kopplat GIS-skikt, där alla kan mata in uppgifter om 
exempel inklusive bilder, som när det sparats visas som punkt i kartan. Man kan ta fram 
symbologi för olika typer och göra det möjligt att filtrera på olika data.  

Nationellt finns det goda exempel samlat på till exempel Klimatanpassningsportalen3, VA-
guiden (Anläggningswiki)4 .  

GENOMFÖRANDE 

a) Länsstyrelsen tar fram en digital lösning, gärna med kartfunktion, med olika exem-
pel på dagvattenlösningar i länet. Kommunerna bidrar kontinuerligt med exempel 
och indata, och anger till exempel inom vilken aspekt det är ett gott exempel (över-
svämning, rening etc). Inför lansering så ges kommunerna möjlighet att lämna syn-
punkter samt diskutera vad som är ett gott exempel.   

b) Länsstyrelsen arrangerar återkommande inspirationsträffar om dagvatten. Upplägg 
kan till exempel vara studiebesök, klassisk föreläsning eller digitalt samtal i anslut-
ning till nationell utbildning/ föreläsning. Exempel på ämne kan vara kvalitetssäk-
ring av anläggningar enligt åtgärd 2.   

 

3 Exempel på klimatanpassning | Klimatanpassning.se 

4 Anläggningswiki | VA-guiden (vaguiden.se) 
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ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen (a, b) Kommunerna (a)  

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Antalet goda exempel som läggs in i karttjänsten. Antalet genomförda dagvattenträffar.  

Kommunerna:  

Genomförd: Kommunen har lagt in/ bidragit med minst tre av sina mest intressanta dag-
vattenlösningar i den digitala lösningen och ser över minst en gång om året om den kan 
kompletteras.  

Genomförd till mer än hälften: Kommunen har börjat använda verktyget.  

Påbörjad: Kommunen har valt ut vilka lösningar som ska lyftas fram.  

Länsstyrelsen: 

Genomförd: Den digitala lösningen är framtagen och minst en årlig inspirationsträff har 
genomförts.  

Genomförd till mer än hälften: En årlig inspirationsträff är genomförd men den digitala 
lösningen är inte färdigställd.   

Påbörjad:  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Ingen övergödning till Levande sjöar och vattendrag. I relation till 
Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för alla samt mål 
13 Bekämpa klimatförändringarna.   

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Genom att använda Länsstyrelsens onlinebaserade GIS-tjänster kan kostnaden hållas nere. 
Finansiering för de exempel som kan läggas in kan till exempel LOVA användas.   

 

7. Länsgemensam uppströmsgrupp 

SYFTE OCH MÅL 

Målet med åtgärden är att länets kommuner ska samverka i uppströmsfrågor för att uppnå 
ett mer strukturerat och effektivt uppströmsarbete. 
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Syftet är gemensamma projekt som driver arbetet framåt i länet och ett ökat utbyte av erfa-
renheter mellan kommunerna. Syftet på sikt är att minska risken att oönskade ämnen når 
recipienten. 

BAKGRUND 

Uppströmsarbete – det vill säga arbetet med att förhindra att oönskade ämnen når vårt av-
loppsvatten – är viktigt för att uppnå vattnets miljömål. För att förhindra att miljögifter och 
skräp från hushåll och industrier når avloppsvattnet krävs ett strukturerat och gediget upp-
strömsarbete.  

Oftast är det endast ett fåtal personer i varje kommun som arbetar med dessa frågor och 
arbetet kan därför upplevas ensamt och svårarbetat. Det finns behov av ett nätverk inom 
länet där personal från olika kommuner kan diskutera uppströmsfrågor, dela erfarenheter 
och inspirera varandra. Många gånger står olika kommuner inför samma uppströmsutma-
ningar, och att samarbeta i frågorna blir effektivare och kan leda till ett bättre resultat. 

GENOMFÖRANDE 

En uppströmsgrupp inom länet med representanter från varje kommun samt representant 
från Länsstyrelsen bildas. Deltagare i gruppen ska komma ifrån VA-sidan. Uppströmsgrup-
pen träffas två gånger per år (en gång i början av året, och en gång på hösten) för att dela 
erfarenheter i uppströmsfrågor samt diskutera gemensamma projekt som kan genomföras. 
Förslag på gemensamma projekt som kan diskuteras samt genomföras under uppströms-
gruppsträffarna är: 

- Gemensamma informationskampanjer riktade till allmänhet och/eller industri 
- Gemensam information och riktlinjer om fettavskiljare/oljeavskiljare 
- Implementering och eventuell revidering av de länsgemensamma riktlinjerna till an-

sluten industri 
- Gemensam utbildning/studiebesök 

 

Under årets första uppströmsträff diskuteras vilka gemensamma projekt som kommunerna 
vill genomföra under året och en plan för arbetet tas fram. 

Representant från Länsstyrelsen samordnar gruppen och tar fram dagordning. De olika 
kommunerna turas om att vara värd för träffarna. 

Nätverket kan användas för genomförandet av åtgärden om samverkan kring läkemedels-
rester.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen*, kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Rening av avloppsvatten är en förutsättning för friskt vatten i sjöar och vattendrag. Att för-
hindra att det uppkommer störningar på reningen är viktigt förebyggande arbete. 
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Genomförandegrad och vilka aktiviteter/ projekt som gruppen initierar kan följas upp i åt-
gärdswebben. 

Genomförd: Nätverket har beslutat om en gemensam aktivitet eller projekt.  

Genomförd till mer än hälften: Nätverket är igång och har återkommande träffar.  

Påbörjad: Nätverket har en inplanerad träff.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Ingen övergödning till Giftfri miljö. I relation till Agenda 2030 bi-
drar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för alla.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Endast arbetstid, cirka 8 timmar per år och deltagare, för att medverka i nätverket. Bero-
ende på omfattning av de gemensamma projekten krävs mer resurser som finansieras av 
VA-huvudmannen i varje kommun. 

8. Länsgemensamt nätverk för teknik- och processfrå-

gor på avloppsreningsverk 

SYFTE OCH MÅL 

Målet med åtgärden är att länets kommuner ska samverka i teknik- och processfrågor som 
berör avloppsrening. 

Syftet är på sikt en bättre rening av avloppsvatten.  

BAKGRUND 

Oftast är det endast ett fåtal personer i varje kommun som arbetar med teknik- och pro-
cessfrågor på avloppsreningsverken. Ibland kan det bli svårt att hinna med omvärldsbevak-
ning och uppdatera sig på ny teknik. Det finns behov av ett nätverk inom länet där perso-
nal från olika avloppsreningsverk kan diskutera drift-, process- och teknikfrågor som berör 
avloppsrening samt dela erfarenheter. På så sätt kan kunskap höjas och möjliga samarbets-
projekt upptäckas. 

GENOMFÖRANDE 

Ett nätverk med representanter från samtliga avloppsreningsverk i kommunen samt Läns-
styrelsen skapas. Exempel på befattningar som kan ingå i nätverket är drifttekniker och 
processingenjörer. Gruppen träffas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hös-
ten. De olika kommunerna turas om att vara värd för träffarna. Under träffen görs först ett 
studiebesök på värdkommunens avloppsreningsverk. Därefter finns möjligheter att dela er-
farenheter samt diskutera gemensamma projekt/förstudier. Eventuellt kan en extern 
part/utbildare bjudas in till träffarna för att informera om en teknik- eller processlösning. 
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ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna. En ansvarig koordinator bland medlemmarna utses. 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Rening av avloppsvatten är en förutsättning för friskt vatten i sjöar och vattendrag. Att för-
hindra att det uppkommer störningar på reningen är viktigt förebyggande arbete. 

Genomförd: Nätverket är igång och har genomfört minst två träffar under året (föregå-
ende år).  

Genomförd till mer än hälften: Nätverket har en inplanerad träff.  

Påbörjad: Inbjudan till nätverket har gått ut.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Ingen övergödning till Levande sjöar och vattendrag samt Giftfri 
miljö. 
I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för 
alla. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Endast arbetstid, cirka 8 timmar per år och deltagare, för att medverka i nätverket. 

9. Systematiskt arbete med felkoppling spillvatten  
 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att minska risken för bräddningar och översvämningar samt utsläpp av orenat 
spillvatten. 

Målet är att kommunerna systematiskt ska jobba med felkopplingar.   

BAKGRUND 

Felkopplingar kan uppkomma i ledningsnätet och leder då till bland annat risk för över-
svämning och utsläpp av ämnen som skulle ha renats bort. Vanligast är att dagvatten leds 
fel genom att stuprör och dagvattenbrunnar anslutits till spillvattennätet istället för till dag-
vattennätet. Det leder till att vid skyfall ökar risken för översvämningar och bräddningar. 
Med ett förändrat klimat blir denna risk allt större. 

Felkopplingar kan även ske åt andra hållet, att avloppsledningar felaktigt kopplas in på dag-
vattennätet, vilket i så fall leder till att avloppsvatten leds ut orenat till recipienter. Det kan 
leda till höga halter av bakterier och fosfor i recipienten.  
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Ibland sker felkopplingarna inne på fastigheter, då är det fastighetsägaren som måste åt-
gärda problemet.  

GENOMFÖRANDE 

Kommunen ska systematiskt arbeta med att eftersöka felkopplingar i ledningsnätet. Detta 
genom att:  

a) Ta fram en målsättning och en prioritering av områden som ska åtgärdas under program-
perioden.  

b) Genomför inventering av områdena i den ordning och hastighet beroende på målsätt-
ning. 

c)  Åtgärda/ få fastighetsägaren att åtgärda felkopplingen.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Bräddningar och läckage av avloppsvatten från trasiga eller felkopplade ledningar kan lokalt 
leda till stor negativ effekt på ekosystem i sjöar och vattendrag.  

Genomförd: Inventeringarna enligt målsättning är genomförda och åtgärder påbörjade.   

Genomförd till mer än hälften: Inventeringarna är påbörjade.  

Påbörjad: En målsättning och prioritering är framtagen.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Ingen övergödning också till Giftfri miljö och Levande sjöar och 
vattendrag. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och 
sanitet för alla samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärden bidrar även till 
klimatanpassning och möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna i vattenförvaltning.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Kostnaden beror på den målsättning som kommunen beslutar om.    

 

636



KOLUMNTITEL RAPPORTNAMN 

 

 

 36 

10. Arbetsgrupp för riktlinjer för dagvatten 

SYFTE OCH MÅL 

Målet är få fram ett förslag på gemensamma riktlinjer i länet avseende föroreningar i dag-
vatten.  

Syftet är att få en övergripande samsyn i länet för när ett dagvatten bidrar med mer förore-
ningar än vad recipienten klarar av och på sikt en minskad belastning av föroreningar i dag-
vattennätet.  

BAKGRUND 

Flera kommuner i Sverige har tagit fram riktlinjer och riktvärden för olika föroreningar i 
dagvatten, som vägledning vid tillsyn. Göteborg och Stockholm är två exempel. De är 
framtagna för att vara generella och ska kunna appliceras på utsläpp även från mindre verk-
samheter, tillfälliga utsläpp och utsläpp av vatten till de känsligaste vattendragen. Utgångslä-
get är att riktvärdena ska tillämpas vid bedömning av såväl tillfälliga som kontinuerliga ut-
släpp av förorenat vatten till dagvattensystem och vattendrag i kommunen oavsett recipi-
entförhållanden.  

Det finns en efterfråga att ta fram gemensamma riktlinjer i länet som kan användas av 
kommunerna. Riktlinjerna skulle kunna handla om värden som inte får överskridas eller 
värden som ska/kan anses vara normala för olika typområden. Avvikande från riktlinjerna 
ska leda till att kommunen reagerar och undersöker källa och påverkan.  

Miljösamverkan Sverige ska, under 2022, genomföra ett projekt om dagvatten och miljöfar-
liga verksamheter. Materialet som tas fram i projektet kan användas som underlag till rikt-
linjerna.  

GENOMFÖRANDE 

Länsstyrelsen och kommunerna tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att ta fram länsge-
mensamma riktlinjer kring föroreningar i dagvattennätet. Riktlinjerna kan sedan fastställas 
av respektive kommun (det ingår dock inte i åtgärden).   

Både VA och miljöförvaltningssidan bör ingå i arbetsgruppen.   

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen*, kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Dagvatten är en betydande spridningsväg till recipienter för vissa föroreningar. 

Länsstyrelsen och kommunerna 

Genomförd: Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som är skickat till kommunerna för 
fastställande. 
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Genomförd till mer än Hälften: Gruppen har haft minst två möten men har inte kommit 
fram med ett förslag än.    

Påbörjad: Gruppen är tillsatt. 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Giftfri miljö även till Levande sjöar och vattendrag samt Ingen 
övergödning. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten 
och sanitet för alla. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Arbetstid för att delta i gruppen, ca 15-20 h/ deltagare, men kan variera beroende på grup-
pens ambition.  
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Levande sjöar och vattendrag 
Levande sjöar och vattendrag är ett samlingsmål för miljökvalitetsmålen med koppling till 
vatten. För att målet ska uppnås behövs även Ingen övergödning och Bara naturlig försur-
ning vara uppnådda. 

I Jönköpings län genomförs omfattande insatser inom miljömålet. Det sker bland annat i 
form av restaureringar och områdesskydd. Processerna för att återställa och skydda värde-
full natur är komplexa, kräver mycket resurser och tar lång tid. Även andra typer av åtgär-
der krävs och genomförs i länet som till exempel tillsynsinsatser och information till all-
mänhet, markägare och entreprenörer. Trots alla insatser nås inte målet. Allt för få sjöar 
och vattendrag uppnår god ekologisk och kemisk status. Den främsta orsaken är fysisk på-
verkan i form av rensning, kanalisering, rätning, markavvattning, kulvertering, sjösänkning, 
dammbyggnad och flödesreglering. Försurning och övergödning är också viktiga orsaker till 
att god status inte uppnås. Miljögifter påverkar tillståndet i sjöar och vattendrag negativt. 
Problemen med invasiva främmande arter har ökat de senaste åren och klimatförändring-
arna kan bidra till att problemen ökar ytterligare.  

Nedan presenteras ett urval av miljökvalitetsmålets preciseringar och aktuell status för 
dessa i länet. 

God ekologisk och kemisk status  
Under 2020 sattes förslag till nya miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag. Resultatet 
från statusklassningen från 2019 visar att 75% av vattenförekomsterna inte når god status 
och därmed har ett åtgärdsbehov. Resultatet visar på en försämring jämfört med den tidi-
gare klassningen. En anledning är förändringar i bedömningsgrunderna och nya vägled-
ningar för hur klassningen ska göras. För kemisk status är det cirka 6% som inte når god 
status. 

Fysisk påverkan  
Fysisk påverkan i vattenmiljön är fortfarande den främsta orsaken till att sjöar och vatten-
drag inte uppnår god status. Aktiviteter som rensning, kanalisering, rätning, markavvatt-
ning, kulvertering, sjösänkning, dammbyggnad och flödesreglering orsakar fysisk påverkan. 
Vattenkraftverk skapar fysiska barriärer och vandringshinder som innebär att hydrologin i 
vattensystemet påverkas, och att uppströms förflyttning och nedströms transport begränsas 
eller förhindras.  

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, natur-
områden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt som gör det 
möjligt att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster i landskapet. Vägar, vägtrum-
mor och vägbankar utgör väsentliga vandringshinder i den gröna infrastrukturen för fisk 
och andra vattenlevande djur.  
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Främmande arter 
Antalet främmande arter i Sverige ökar varje år. Det finns ett drygt hundratal främmande 
arter i våra hav, sjöar och vattendrag och av dessa räknas cirka 40 som invasiva i sötvattens-
miljöer.  

I Jönköpings län finns för närvarande fem av de EU-listade invasiva främmande arterna 
etablerade, däribland gul skunkkalla och signalkräfta. Åtgärder har påbörjats men mycket 
återstår. Vattenpest och sjögull är inte med på EU-listan men bedöms orsaka problem i lä-
net. Vattenpest är allmänt förekommande i länets sjöar och smal vattenpest har påträffats 
på ett par lokaler. 

Åtgärder 
 

11.  Information om natur- och kulturvärden i vatten 

genom vattendragsvandringar 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att få markägare mer intresserade av att genomföra åtgärder samt att öka intresset 
för vattenfrågor hos specifika grupper av allmänheten.  

Målet är att genomföra tio vattendragsvandringar.  

BAKGRUND 

Vattendragsvandringar genomförs ofta inför åtgärder men kan även genomföras för att öka 
intresset hos allmänheten. Vid vattendragsvandringar brukar man ha olika stationer till ex-
empel kantzoner, kulturmiljö, återställning efter fysisk påverkan samt information om 
bland annat vattenförvaltning och kalkning. Även klimatförändringarnas effekter, hur på-
verkas den här platsen av en översvämning eller torka, är en viktig fråga att lyfta. Vand-
ringen är ofta starten på en dialog med markägare och olika intressenter. Det kan även vara 
idé att genomföra vandringar i områden där det idag inte planeras för konkreta åtgärder, 
om markägare får ökat intresse så kan det leda till att de själva tar initiativ till att genomföra 
åtgärder.  

Vandringarna kan kompletteras med innepass med föreläsningar för inbjudna personer och 
sedan en vattendragsvandring där även allmänheten inbjuds.  

På en del håll i länet finns det färdiga slingor eller särskilt lämpliga områden, som till exem-
pel demonstrationsområdet Lövhult, i Nässjö kommun som kan användas.  

Inom ramen för EU-projektet GRIP on Life har flera vattendragsvandringar genomförts i 
länet.  
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GENOMFÖRANDE 

Länsstyrelsen tillsammans med berörd kommun ska under programperioden, 2023 till och 
med 2027, genomföra minst tio vattendragsvandringar i länet. Dessa kan ske i samarbete 
med Södra och intresserade kommuner. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Effekten av att informera markägare och allmänhet handlar om ökad medvetenhet och en 
mer positiv inställning till naturvårdsinsatser. För att konkreta åtgärder i sjöar och vatten 
ska kunna genomföras behövs markägarens tillstånd och engagemang.  

Genomförd: Tio vattendragsvandringar är genomförda. 

Genomförd till mer än hälften: Sex vattendragsvanringar är genomförda. 

Påbörjad: En vattendragsvandring är genomförd. 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag till Ingen övergödning. I relation till 
Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för alla samt mål 
15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Åtgärden kan delvis finansieras av projektet GRIP on LIFE.  

12. Utbildning för naturbruksskolor 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att väcka intresset hos eleverna för vattnets roll i landskapet samt öka förtroendet 
och samverkan med myndigheter, till exempel Länsstyrelsen.  

Målet är att Länsstyrelsen besöker två av länets gymnasieskolor  

BAKGRUND 

I länet finns två naturbruksskolor, Tenhult och Stora Segerstad. Även andra skolor i länet 
kan ha utbildningar med inriktning mot brukande av skog och mark. Flera av eleverna på 
dessa skolor kommer i framtiden att jobba med jord- och skogsbruk i länet. Det är därför 
viktigt att de tidigt får upp ett intresse för livet i vatten och vattenvård.  
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Inom ramen för projektet GRIP har naturbruksskolorna besökts, det finns alltså upparbe-
tade kanaler. På besöken inom projektet har både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen deltagit.  

GENOMFÖRANDE 

Länsstyrelsen besöker två av länets gymnasieskolor och utbildar både lärare och elever, 
minst en gång per år. Det görs redan idag inom projektet GRIP som pågår till juni 2025 
men ska även fortsätta därefter. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen*, Regionen (som ägare av naturbruksskolorna) 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Flera företag inom jord-och skogsbruk står inför generationsskiften. Genom att tidigt lyfta 
in vattnets roll i landskapet genom besök i skolor ges framtidens företagare förutsättningar 
att integrera vattenperspektivet i sina verksamheter.  

Genomförd: Två skolor har besökts under året.  

Genomförd till mer än hälften: En skola har besökts.  

Påbörjad:  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag till Ingen övergödning. I relation till 
Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Finansieras inom projektet GRIP fram till 2025. Erfarenheter och upplägg som har erhållits 
genom projektet kan användas för insatserna efter.  

Arbetstid ca 24 h per år men varierar beroende på antalet deltagare från Länsstyrelsen.    

13.  Miljöhänsyn i skogsbruket och funktionella kantzoner 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att anordna träffar med skogsägare där Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Södra 
deltar gemensamt.  

Målet är att öka miljöhänsynen i skogsbruket i länet.  
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BAKGRUND 

Gränsen mellan mark och ett vattendrag kallas för kantzon. Kantzonen är viktig för hur 
vattendraget mår och kan utformas så att det blir särskilt gynnsamt för livet i vattendraget. 
Hur kantzonen utmed ett vattendrag är utformad påverkar till exempel erosion, vattnets 
temperatur genom beskuggning, och pH-värde samt hur mycket föroreningar som rinner 
ut i vattnet - faktorer som har betydelse för hur växter och djur i och omkring vattendraget 
mår. En kantzon kallas funktionell om den bidrar till en bra livsmiljö. 

Skogsbruket kan påverka sjöar och vattendrag negativt om man inte visar hänsyn. Med god 
planering och enkla åtgärder går det minska eller förhindra påverkan. Skogsnäringen har ta-
git fram målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket. Flera av dem berör vatten. En mål-
bild handlar om kantzoner. Det finns även målbilder som handlar om ”körning i skogs-
mark”, ”överfart över vattendrag vid terrängkörning” samt ”dikesrensning och skyddsdik-
ning”.  

Utvärdering av målbilder pågår just nu för att se om de behöver justeras och för att se hur 
de har använts.  

Inom projektet GRIP on LIFE har man tagit fram demonstrationsområden som kan an-
vändas för att informera om det som ingår i målbilderna. Funktionella kantzoner är huvud-
punkten för demoområdena. 

I länet så finns ett demonstrationsområde i Svanån, i sydvästra delen av länet.   

GENOMFÖRANDE 

Skogsstyrelsen anordnar minst två träffar för skogsägare vid demonstrationsområdena, un-
der programperioden. Även Länsstyrelsen och Södra deltar vid dessa träffar där informat-
ion från målbilderna diskuteras.    

ANSVARIGA AKTÖRER 

Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen och Södra 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

I skogslandskapet finns olika vattenmiljöer. Tillämpningen av miljöhänsyn har stor bety-
delse för den biologiska mångfalden och rätt utformad och på rätt plats är den ett mycket 
viktigt komplement till olika skyddsformer. För flera arter är god miljöhänsyn en förutsätt-
ning för att de ska kunna fortleva i beståndet efter avverkning. 

Genomförd: Två träffar är genomförda. 

Genomförd till mer än hälften: En träff är genomförd.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Levande skogar och Ett rikt 
växt-och djurliv. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 15 Ekosy-
stem och biologisk mångfald.  
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KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Kostnaden bedöms låg då genomförandet endast kräver ett fåtal arbetstimmar.  

14.  Samverkan kring Skogsstyrelsens återvätningspro-

jekt/ Hydrologisk restaurering 

SYFTE OCH MÅL 

Öka antalet våtmarker i skogen  

BAKGRUND 

Återvätning innebär att grundvattennivån på en plats höjs för att minska utsläppet av växt-
husgaser. Återvätning kan även bidra till att öka landskapets vattenhållande förmåga och 
minskar därmed översvämningsrisk. Skogsstyrelsen bedriver under åren 2021-2023 ett pro-
jekt för att återväta utdikade våtmarker. Syftet är främst att minska kolavgången men pro-
jektet kan även ha en viss positiv effekt på biologisk mångfald. Det är en specifik typ av 
marker som kommer att prioriteras, där det inte har gått jättemycket kolavgång än. Det är 
viktigt att de som inte får något stöd inom ramen för projektet kan hänvisas till andra stöd 
och möjligheter till finansiering.  

Länsstyrelsen har tagit fram på att ta fram en checklista för våtmarker olika stöd, vad de 
syftar till, ansökningen går till osv.  

Länsstyrelsernas samverkansorganisation RUS sammanställer regelbundet olika stödmöjlig-
heter och publicerar materialet på sin hemsida www.rus.se.  

Även Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt olika bidrag på sin hemsida, dels bi-
drag de själva administrerar men även från andra organisationer.  

GENOMFÖRANDE 

Skogsstyrelsen bjuder in Länsstyrelsen till att delta i Skogsstyrelsens projekt om återvätning. 
Detta genom deltagande på minst en inspirationsvandring i prioriterade områden där goda 
exempel visas upp.   

ANSVARIGA AKTÖRER 

Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen  

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av den ursprungliga våtmarksarealen har 
försvunnit. Dränerade våtmarker läcker idag 10,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. 
En åtgärd som relativt snabbt kan bidra till att minska dessa utsläpp är återvätning.  

 

Skogsstyrelsen 
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Genomförd: Länsstyrelsen har bjudits in till minst en träff inom återvätningsprojektet.  

Genomförd till mer än hälften: 

Påbörjad: 

Länsstyrelsen 

Genomförd: Länsstyrelsen har deltagit på minst en träff inom återvätningsprojektet.  

Genomförd till mer än hälften: 

Påbörjad: 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Myllrande våtmarker, Le-
vande skogar samt Ett rikt växt-och djurliv. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden 
framför allt till mål 13 Bekämpa klimatförändringarna samt mål 15 Ekosystem och biolo-
gisk mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Arbetstid för deltagande på träffen.  

15.  Vidareutveckla den regionala strategin för beva-

rande av värdefulla vatten 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att bevara värdefulla vattendrag genom att skapa ekologiskt funktionella kantzo-
ner. Fler och bättre kantzoner bidrar till grön infrastruktur för både limniska och landle-
vande arter 

Målet är att utveckla metoden och fastställa den. 

BAKGRUND 

Strategin för långsiktigt bevarande av värdefulla vattendrag är ett försök att hitta en effektiv 
modell och ett arbetssätt för att kunna bevara de mest värdefulla vattendragen i länet lång-
siktigt, enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Strategin försöker ta tillvara styrkan 
det innebär att många markägare tillsammans berörs av och behöver vara delaktiga i beva-
randet av vattendragen. Samtidigt är detta i sig en stor utmaning i bevarandearbetet. Strate-
gin kan användas fullt ut i jord- och skogsbruksmark. Fokus i strategin för bevarande av 
vattendragen ligger på att skapa ekologiskt funktionella kantzoner utmed vattendragen i sin 
helhet. I strategin föreslås en modell där utgångspunkten är att en detaljerad ”Blå” (vatten-
inriktad) planläggning görs av kantzonerna med syfte att beskriva själva zonen i omfång 
och hur den ska skötas på kort och lång sikt för att vara ekologiskt funktionell för vatten-
draget. Avgörande för framgång är att nödvändig skötsel verkligen utförs. I strategin är 
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utgångspunkten att ansvaret är gemensamt. Markägaren har ett stort ansvar och kan också 
välja att axla det i den omfattning som denne bedömer möjligt medan Länsstyrelsen stöttar 
upp där så krävs. Genomförandet är tänkt att ske i samarbete med markägarorganisationer 
och andra intressenter.  

Metoden som beskrivs i sin helhet i strategin omfattar följande fem steg:  

1. Vattendragsvandring – samarbete med markägarorganisation/er. Viktigt med hög detag-
arandel av markägare  

2. Blå planläggning  

3. Naturvårdsavtal erbjuds till samtliga fastighetsägare (om skötselåtgärder listats i Blå pla-
nen)  

4. Markägare väljer i samråd med länsstyrelsen förvaltningsform, med eller utan ersättning  

5. Uppföljning och utveckling  

Metoden kommer att tillgängliggöras när den är fastställd. 

I två vattendrag i länet har arbete enligt metoden påbörjats.  

GENOMFÖRANDE 

Den metod som har tagits fram i strategin ska tillämpas vid minst två vattendrag i länet un-
der programperioden.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Genom att skapa ekologiskt funktionella kantzoner kan värdefulla vattendrag bevaras. 

Genomförd: I båda vattendragen ska steg 1-5 i metoden vara genomförda.  

Genomförd till mer än hälften: För båda vattendragen ska steg 1-4 i metoden vara ge-
nomförda. 

Påbörjad: I ett av vattendragen ska steg 1-5 vara genomfört och i det andra vattendraget 
minst steg 1-2 genomfört. 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Ett rikt växt-och djurliv. I 
relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald.  
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KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Finansiering genom ordinarie verksamhet. 

 

16.  Samverkan mellan olika aktörer kring vandringshin-

der 

SYFTE OCH MÅL 

Målet är att förbättra kommunikation mellan Länsstyrelsen, kommunerna och Trafikverket 
för att få till en bättre prioritering, samordning med resurser och kunna genomföra en lång-
siktig planering gällande arbetet med vandringshinder.  

Syftet att öka sannolikheten för att det är de viktigaste åtgärderna, med störst miljönytta, 
som faktiskt genomförs i länet.  

BAKGRUND 

Vandringshinder i vattendrag är hinder som stänger olika djurarter ute från deras naturliga 
livs-, lek- och uppväxtområden. Detta orsakar problem för djuren då de är beroende av att 
kunna vandra fritt för att förbättra sin chans att överleva och reproducera sig. Vandrings-
hinder är på så vis ett hot mot djurarters fortlevnad och därmed den biologiska mångfal-
den. Vandringshinder kan utgöras av broar, dammar och felkonstruerade vägtrummor.  

Tidigare genomförda bedömningar och inventeringar visar att en tredjedel av alla vägpassa-
ger utgör definitiva eller partiella vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur, ex-
empelvis bottendjur, groddjur och utter. Åtgärder för att öka vandringsbarheten bidrar 
både till biologisk mångfald, grön infrastruktur och att nå miljökvalitetsnormerna för vat-
ten. Vid åtgärdande av vandringshinder kan andra frågor behöva beaktas såsom kulturmil-
jövärden, risken för spridning av främmande arter och risker för skred och översväm-
ningar. 

På länsnivån är kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket viktiga aktörer när det kommer 
till att åtgärda vandringshinder. Åtgärder kan ge större naturnytta om de kan genomföras 
samordnat. Därför är det viktigt att alla inblandade aktörer har en god dialog med varandra 
och gemensam målbild. För att få ett helhetsperspektiv och för att åtgärderna ska kunna 
göra störst miljönytta är det viktigt att utbyta information och samverka. 

I restaureringsarbetet finns det styrgrupper för arbetet i respektive kommun där även Läns-
styrelsen deltar. Där diskuteras detaljerade och specifika frågor. Det finns dock behov av 
att träffas på avrinningsområdesnivå. Även Trafikverket är en viktig part.   

GENOMFÖRANDE 

Länsstyrelsen och kommunerna träffas en gång per år, avrinningsområdesvis, för att disku-
tera prioritering och eventuell samordning av åtgärdande av vandringshinder. Inriktningen 
är att det vid detta forum ska diskuteras övergripande frågor så att man inte fastnar i för 
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mycket detaljer. Det ska finnas tydliga avgränsningar för vad som tas upp på detta forum. 
Trafikverket bjuds in vid behov, dock minst vart tredje år. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen*, kommunerna, Trafikverket, 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Inventeringar visar att en tredjedel av alla vägpassager utgör definitiva eller partiella vand-
ringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. Genom att åtgärda vandringshinder kan 
den biologiska mångfalden bevaras.  

Länsstyrelsen: 

Genomförd: Det sker årliga träffar i alla avrinningsområden 

Genomförd till mer än hälften: Det har genomförts träffar i hälften av länets avrinnings-
områden. 

Påbörjad: En samverkansträff har genomförts i ett avrinningsområde.   

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Ett rikt växt-och djurliv. I 
relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 11 Hållbara städer och sam-
hällen samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Finansiering inom ordinarie budget. 

17.  Vandringshinder i det kommunala vägnätet 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att stärka den biologiska mångfalden och gröna infrastrukturen genom att för-
bättra konnektiviteten och därigenom möjligheterna för organismer att förflytta sig genom 
vattendragen. 

Målet är att alla kommuner ska genomföra åtgärder för att minska vandringshindren i det 
kommunala vägnätet.  

BAKGRUND 

Vandringshinder i vattendrag är hinder som stänger olika djurarter ute från deras naturliga 
livs-, lek- och uppväxtområden. Detta orsakar problem för djuren då de är beroende av att 
kunna vandra fritt för att förbättra sin chans att överleva och reproducera sig. Vandrings-
hinder är på så vis ett hot mot djurarters fortlevnad och därmed den biologiska 
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mångfalden. Vandringshinder kan utgöras av broar, dammar och felkonstruerade vägtrum-
mor. Tidigare genomförda bedömningar och inventeringar visar att en tredjedel av alla väg-
passager utgör definitiva eller partiella vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
djur, exempelvis bottendjur, groddjur och utter. Detta gäller troligtvis även i det kommu-
nala vägnätet, där kommunen har ett ansvar. I den nationella Biotopkarteringsdatabasen 
finns en hel del uppgifter om karterade vägpassagers passerbarhet både för fisk och för 
landlevande organismer såsom utter. Här ingår även vägpassager i det kommunala vägnätet 
i den mån de har omfattats av genomförda biotopkarteringar.  

Åtgärder för att öka vandringsbarheten bidrar både till biologisk mångfald, grön infrastruk-
tur och att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Vid åtgärdande av vandringshinder kan 
andra frågor behöva beaktas såsom kulturmiljövärden, risken för spridning av främmande 
arter och risker för skred och översvämningar.  

Åtgärder vid biotopkarterade vandringshinder i Jönköpings län finns med i Länsstyrelsens 
samlade åtgärdsplan för vatten (SÅV). Enligt SÅV-metodiken finns det möjlighet att göra 
en prioritering av vandringshinder att åtgärda.  

Åtgärden är en fortsättning på en åtgärd i Grön handlingsplan (2018-2022) som går ut på 
att kommunerna ska inventera och prioritera åtgärdandet av vandringshinder i det kommu-
nala vägnätet. Då flera kommuner inte fullt ut har genomfört åtgärden, eller tidigare inte 
åtagit sig åtgärden, tas åtgärden med även i detta åtgärdsprogram.   

GENOMFÖRANDE 

a) Kommunerna inventerar vilka vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
djur, inklusive utter, som finns i det kommunala vägnätet. Detta är en fortsättning 
på åtgärd 1 i Grön handlingsplan. 

b) Kommunerna tar fram en plan för att åtgärda de vandringshinder som invente-
ringen har pekat ut. Planen ska tas fram i samråd med Länsstyrelsen och vid plane-
ring och prioritering av åtgärderna bör man utgå från den prioriteringsmetodik som 
finns i Länsstyrelsens samlade åtgärdsplan för vatten (SÅV).  

c) Kommunerna ska ha påbörjat att åtgärda minst ett vandringshinder. 
d) Länsstyrelsen bidrar med stöd till kommunerna vid genomförandet av åtgärden.  

 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna (a-c), Länsstyrelsen (d) 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Åtgärden följs upp genom åtgärdswebben. Antalet vandringshinder som åtgärdas och den 
ökade sträckan som är vandringsbar kan mätas.  

Kommunerna:  

Genomförd: Minst ett vandringshinder har påbörjats att åtgärda. Plan och prioritering är 
framtagen.   
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Genomförd till mer än hälften: En plan för att åtgärda vandringshindren och en priorite-
ring är framtagen.  

Påbörjad: Inventering och planen är framtagen men prioriteringen är inte klar. 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Ett rikt växt-och djurliv. I 
relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 11 Hållbara städer och sam-
hällen samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

MÅLKONFLIKTER  

Kulturmiljö är en aspekt man behöver ta hänsyn till. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

LOVA eller LONA är en möjlig finansiering av åtgärder. Båda söks via Länsstyrelsen. 

18.  Upprätta åtgärdsplaner för restaurering 

SYFTE OCH MÅL 

Målet är att få till fler åtgärdsplaner till projektlistan samt att underlätta kommunens plane-
ring och budgetering av medel för vattenvård.    

Syftet är att fler konkreta restaureringsåtgärder genomförs i länet.  

BAKGRUND 

Restaurering av vattendrag genomförs för att återställa vattenmiljöer till ett mer naturligt 
tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. 
Restaurering är även en viktig del av fiskevården och klimatanpassningsarbetet. Vid restau-
rering behövs ofta underlag tas fram innan insatser genomförs. Ett viktigt underlag är bio-
topkarteringar som beskriver vattendraget.  

Havs- och Vattenmyndigheten har en projektlista som de utgår från när de på kort varsel 
kan dela ut projektmedel till restaureringsåtgärder. Ofta är det överblivna medel som delas 
ut. Åtgärderna ska snabbt kunna komma igång så underlag behöver redan vara framtaget. 
Nödvändigt underlag består av en åtgärdsplan som beskriver åtgärdsbehov i området som 
planen omfattar, samt en enkel beskrivning av de åtgärder som behöver göras. Åtgärdspla-
ner kan tas fram för vattendrag eller till exempel kalkåtgärdsområden. Genom att stå med 
på listan ökar chansen att få finansiering till konkreta åtgärder i vattenmiljön. 

Länsstyrelsen är den aktör som lägger in objekten på Projektlistan.   
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GENOMFÖRANDE 

a) Kommunerna tar fram minst en ny eller uppdaterad åtgärdsplan för ett vattendrag 
eller en vattenförekomst och skickar till Länsstyrelsen. De områden som bör priori-
teras är värdefulla vatten eller vattenförekomster som inte uppnår god status för 
hydromorfologi enligt vattenförvaltningens statusklassning.  

b) Länsstyrelsen lägger in åtgärdsplanerna i projektlistan.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna (a), Länsstyrelsen (b) 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Genom att upprätta åtgärdsplaner underlättas kommunens planering och budgetering av 
medel för vattenvård som på sikt skapar nödvändig återhämtning för det naturliga växt-och 
djurlivet.  

Kommunerna 

Genomförd: Minst en åtgärdsplan är framtagen och skickad till Länsstyrelsen.  

Genomförd till mer än hälften: Åtgärdsplanen är nästan klar.  

Påbörjad: Åtgärdsplanen är påbörjad.  

Länsstyrelsen  

Genomförd: Länsstyrelsen har uppdaterat projektlistan minst en gång per år. 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Ett rikt växt-och djurliv. I 
relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 11 Hållbara städer och sam-
hällen samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Arbetstid för framtagande, omfattningen beror på hur mycket material och undersökningar 
som redan finns framtaget. Syftet med åtgärden är att öka möjligheten till att få externa 
projektmedel.  

19.  Krav på entreprenörer i vatten 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att minska den negativa påverkan som arbete i vatten kan leda till.  

Målet är att entreprenörer anlitade av kommunerna alltid ska genomföra skyddsåtgärder när 
det behövs och att de anlitade entreprenörerna har utbildning i skyddsåtgärder i vatten 

651



KOLUMNTITEL RAPPORTNAMN 

 

 

 51 

BAKGRUND 

Fysiska ingrepp har en stor påverkan på vattenmiljön. Det är därför viktigt att så långt som 
möjligt visa hänsyn och vidta åtgärder för att minska den negativa påverkan.  

När kommunerna genomför grävarbeten i vatten använder de ofta inhyrd personal. Det är 
viktigt att dessa har nödvändig kunskap om hänsyn till vatten och använder sig av skyddsåt-
gärder. För att säkerställa detta behöver krav på detta ingå vid upphandling, det är där kom-
munen har möjlighet att påverka. 

Det är en fördel att kommunerna samverkar med varandra inom området och delar med 
sig av sina erfarenheter och exempel på riktlinjer.   

Åtgärden är en vidareutveckling av en åtgärd i det tidigare programmet ”Vattenhänsyn för 
entreprenörer”.  

GENOMFÖRANDE 

Kommunerna ska använda riktlinjer för beställare av grävarbeten i vatten. Riktlinjerna ska 
bland annat innehålla kunskapskrav för entreprenören om skyddsåtgärder vid vatten vid 
grävarbeten, erosion i urbana miljöer, samt vikten av kantzoner.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Fysiska ingrepp i vatten inom en kommun utförs ofta av externa entreprenörer. För att sä-
kerställa kvaliteten på arbetet och att entreprenörer genomför skyddsåtgärder i vatten krävs 
riktlinjer vid kommunal upphandling.  

Genomförd: Kommunerna har riktlinjer vid upphandling för grävarbeten och använder 
dem.  

Genomförd till mer än hälften: riktlinjerna är under framtagande.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Ett rikt växt-och djurliv. I 
relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 11 Hållbara städer och sam-
hällen samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Finansieras inom ordinarie arbetstid.  
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20.  Utbildning om vattenfrågor för politiker 

SYFTE OCH MÅL 

Målet är att genomföra en utbildning om vattenfrågor för politiker. 

Syftet är att beslut med påverkan på vattenförsörjning och vatten är väl avvägda i kommu-
nen.    

BAKGRUND 

Med grundläggande kunskaper om hur vattenförsörjningssituationen ser ut för det egna 
verksamhetsområdet och vad som behövs för att trygga vattenförsörjningen blir beslutsun-
derlag underbyggda varvid risken för vattenbrist minskar. Det är synnerligen viktigt att de 
högsta beslutsfattarna, de som beslutar om policy, budget och sätter inriktningen för plan- 
och byggfrågor är väl införstådda med de konsekvenser beslut får gällande vattenförsörj-
ningen och vattnets ekologiska värden.  

Exempel på vad som kan tas upp: miljömål, vattenförvaltning, vattenförsörjning, vatten-
skyddsområden samt de största utmaningarna inom vattenområdet: miljögifter, övergöd-
ning, reglering, klimatförändringar. 

GENOMFÖRANDE 

Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna genomför en utbildning för nyvalda politiker 
inom kommun och region om vattenfrågor. Utbildningen ska komplettera Svenskt Vattens 
utbildning genom att ge ett mer lokalt och regionalt perspektiv på vatten. Vad är de viktiga 
frågorna för oss? Hur har vi lagt upp arbetet med vattenfrågor i länet. VA-huvudmännen 
ska erbjudas att delta i planeringen av utbildningen.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen*, kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Utbildningen syftar till att medvetandegöra politiker om arbetsprocessen med vattenfrågor i 
länet. Genom att utbilda politiker stärks förutsättningarna för effektivt beslutsfattande som 
värnar den lokala vattenförsörjningen.  

Länsstyrelsen: 

Genomförd: Alla kommuner har erbjudits utbildning för nyvalda politiker (kan vara en ut-
bildning för alla eller en per kommun). Utbildningarna har genomförts. 

Genomförd till mer än hälften: Politiker i över hälften av länets kommuner har erbjudits 
utbildning. 

Påbörjad: Planeringen av utbildningen har påbörjats.   
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Kommunen 

Genomförd: Kommunen har deltagit i planeringen.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Grundvatten av god kvali-
tet, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning. I relation till Agenda 2030 bidrar åt-
gärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för alla samt mål 11 Hållbara städer 
och samhällen. Åtgärden bidrar också till den regionala vattenförsörjningsplanens åtgärds-
förslag och  

vattenförvaltningens åtgärd om enskilda vattentäkter.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Finansieras inom ordinarie arbetstid.  

21.  Avrinningsområdesvisa vattengrupper 

SYFTE OCH MÅL 

Målet med åtgärden är att det bildas huvudavrinningsområdesvisa vattengrupper med 
främsta uppgift att diskutera vattenförvaltningsåtgärden ”Vattenplanering”. Alla kommuner 
i länet ska ha genomfört vattenförvaltningens åtgärd ”Vattenplanering”. 

Syftet är att öka samverkan i länet och underlätta genomförandet av åtgärden Vattenplane-
ring.  

BAKGRUND 

Kommunerna har många roller när det gäller vattenfrågor. Det handlar bland annat om att 
vara tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenpro-
ducent, markägare och verksamhetsutövare. Dessa många roller och det stora ansvaret in-
nebär utmaningar men också stora möjligheter i vattenarbetet. Vatten följer inte kommun-
gränserna, därför behövs det en dialog mellan grannkommuner och ett forum för att disku-
tera dessa frågor.  

I vattenförvaltningens åtgärdsprogram så finns det en åtgärd om vattenplanering. Åtgärden 
är omfattande och det finns därför fördelar för kommunerna att samverka kring genomfö-
randet.  

I åtgärden ingår det även att  

”Åtgärden bör också innehålla 

a) En plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunernas avrinnings-
områden” 
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Ett nyligen genomfört LIFE-projekt har tagit fram en metod och vägledning som kan vara 
stöd för kommunerna kring genomförandet av vattenförvaltningens åtgärd: Startsida - Stra-
tegisk kommunal vattenplanering. 

Samarbete mellan kommuner i samma vattensystem är även en mycket viktig klimatanpass-
ningsåtgärd.  

GENOMFÖRANDE 

Kommunerna bildar vattengrupper kring vattenförvaltningens åtgärdsförslag ”Vattenplane-
ring” i varje huvudavrinningsområde. Grupperna ska även diskutera klimatanpassningsfrå-
gor.   

En ansvarig koordinator, som kallar till mötena, utses bland ingående kommuner. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Vatten följer inte kommungränser. För att kunna förvalta vattenresurser på ett hållbart sätt 
krävs därför samarbete mellan kommuner. Genom skapandet av vattengrupper förväntas 
åtgärden leda till ett mer effektivt genomförande av vattenförvaltningens åtgärd ”vattenpla-
nering”.  

Genomförd: En vattengrupp är bildad och minst ett möte i gruppen är genomförd.  

Genomförd till mer än hälften: 

Påbörjad: 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Ingen övergödning samt 
Bara naturlig försurning. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 
Rent vatten och sanitet för alla samt mål 11 Hållbara städer och samhällen. Åtgärden bidrar 
även till genomförandet av kommunernas och länsstyrelsernas åtgärd 1, Vattenplanering, i 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2021-2027. Åtgärden kan även bidra till klimatanpass-
ningsarbetet.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Arbetstid för att delta i arbetsgruppen, ca 8h per år men beror på gruppens ambitionsnivå. 
Kan spara in tid vid genomförandet av den obligatoriska vattenförvaltningsåtgärden genom 
mer effektivt genomförande.  
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22.  Dagvatten i detaljplaner 

SYFTE OCH MÅL 

Målet är att anordna ett kunskapshöjande seminarium om detaljplaner under programperi-
oden för att kommunerna ska kunna ställa tydligare krav i detaljplanerna.  

Syftet är att att få en bättre dagvattenhantering i samband med detaljplanering.  

BAKGRUND 

Vid detaljplaneläggning behöver kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att lö-
sas. Med planbestämmelser kan kommunen skapa de förutsättningar som behövs för att 
genomföra en viss dagvattenlösning. Det är viktigt att tänka hela vägen från en enskild de-
taljplan till vattenhantering i en helhet.  

Utgångspunkten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i anspråk för bebyg-
gelse ska vara lämplig för det ändamål som detaljplanen anger. Är dagvattnet ett problem 
som behöver lösas för att marken ska anses vara lämplig ska kommunen kunna visa att ett 
genomförande av detaljplanen klarar av att lösa problemet. I vissa fall kan det räcka att 
kommunen i planbeskrivningens genomförandedel visar hur lösningen ska genomföras. I 
andra fall kan kommunen också behöva införa särskilda planbestämmelser för att dagvat-
tenlösningen ska kunna genomföras och marken ska bli lämplig. 

Även klimatanpassning, och särskilt klimatfaktorer5, är en viktig aspekt vid detaljplanering. 

En ny statlig utredning om vattenfrågor vid planläggning och byggande, är under framta-
gande och ska redovisas senast 20 juni 2023. Bland annat ingår VA-huvudmannens möjlig-
het att ställa krav på fastighetsägaren att ta hand om eller fördröja dagvatten. Syftet med ut-
redningen är att MKN ska få ett större genomslag vid planläggning och prövning enligt 
plan- och bygglagen.  

Även avseende klimatanpassning kan det komma lagskärpningar i miljöbalken och plan- 
och bygglagen inom ett par år.   

GENOMFÖRANDE 

a) Länsstyrelsen anordnar ett seminarium för kommunerna där goda exempel present-
eras och det ges utrymme för diskussioner kring utmaningar och möjligheter i att 
hantera dagvatten i detaljplanering.  Lämpligtvis genomförs seminariet efter utred-
ningen har redovisats. Seminariet ska riktas mot flera målgrupper, inte bara plane-
rare. 

b) Kommunerna deltar i seminariet. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen (a)*, kommunerna (b) 

 

5 ett värde som används för att beräkna hur klimatförändringar väntas påverka exempelvis nederbördsmängd 
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EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Genom att lyfta frågan om dagvattenhantering i detaljplaner på en tvärsektoriell nivå, kan 
den lokala dagvattenhanteringen på sikt bli mer ekologiskt och ekonomiskt hållbar.    

Länsstyrelsen: 

Genomförd: Seminariet är genomförd.  

Genomförd till mer än hälften: Inbjudan till seminariet har gått ut. 

Påbörjad: Planeringen av seminariet är påbörjad. 

Kommunernas deltagande på seminariet följs upp genom seminariets deltagarlista (kommu-
nernas genomförande behöver alltså inte följas upp i åtgärdswebben) 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Giftfri miljö och Ingen 
övergödning. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten 
och sanitet för alla samt mål 11 Hållbara städer och samhällen. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Ingår i ordinarie verksamhet. 

För kommunerna arbetstid för att delta på seminariet, max 8h per person.  

23.  Samverkan kring rening av läkemedelsrester 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet med åtgärden är att minimera läkemedelsrester i miljön. 

Målet med åtgärden är att det startas upp ett projekt inom rening av läkemedelsrester i länet 
under programperioden.   

BAKGRUND 

När människor utsöndrar eller spolar ner läkemedelsrester i avloppet sprids de via av-
loppsreningsverken ut i vattnet. Där bidrar de till en riskabel "kemikaliecocktail" som kan 
vara skadlig för djurlivet. Hormonläkemedel kan till exempel påverka djurs fortplantning 
negativt medan psykofarmaka kan ha beteendeeffekter. Miljöövervakning och forskning 
har visat att läkemedelsrester påträffas i vattenmiljön och att vissa ackumulerar i djur och 
därmed även påträffas djur som musslor, fisk och utter. I svensk miljö påträffas läkeme-
delsrester framför allt nedströms reningsverk, men de återfinns även i vatten och fisk långt 
från utsläppskällor. Även förorening av grund- och dricksvatten har påvisats. 
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Avloppsreningsverken är från början inte byggda för att bryta ned rester av läkemedel. Det 
finns ett starkt behov av fortsatt utvecklingsarbete med reningsmetoder för att klara upp-
satta mål för vattenkvaliteten. 

När man planerar för ny teknik är det viktigt att se till helhetsbilden så att man väljer en 
teknik som är bra på fler saker, alltså inte satsa på något som bara är bra för läkemedelsre-
ning.  

Ett nytt avloppsdirektiv är på gång och kommer att presenteras under sommaren 2022. Det 
är möjligt att det på sikt kan komma nya krav kring läkemedelsrening.  

GENOMFÖRANDE 

Ett nätverk bildas för samverkan kring rening av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk 
med representanter från Region Jönköpings län, samtliga avloppsreningsverk i kommunen 
samt Länsstyrelsen. Region Jönköpings län tillsammans med Länsstyrelsen samordnar nät-
verket. Arbetet inleds med en nulägesanalys. Därefter finns möjligheter att dela erfaren-
heter samt diskutera gemensamma behov/projekt/förstudier. Eventuellt kan en extern 
part/utbildare bjudas in till träffarna för att informera om en teknik- eller processlösning. 

Befintliga nätverk kan användas.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Region Jönköpings län*, Länsstyrelsen, kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

I en rapport från 2021 med mätningar från 2019 och 2020 framgår att det i har uppmätts 
25 olika ämnen och dessutom tre PFAS-ämnen i fler än hälften av alla prover, och 63 äm-
nen respektive 7 PFAS-ämnen i vattendragen.  

Rening är absolut nödvändigt för att bryta ner läkemedelsresterna. Rening med hjälp av 
ozon kan rena över 90procent av läkemedelsresterna i våra avloppsvatten.   

Åtgärden följs upp genom antal genomförda insatser (kunskapsåtgärder, studier, fysiska in-
satser). Länsstyrelsens mätningar av läkemedelsrester i vattendrag. 

Regionen 

Genomförd: Nätverket är igång och har återkommande träffar.  

Genomförd till mer än hälften: Nätverket har en inplanerad träff.  

Påbörjad: Inbjudan till nätverket har gått ut.  
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BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Giftfri miljö. I relation till 
Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 6 
Rent vatten och sanitet för alla, mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 17 Ge-
nomförande och globalt partnerskap.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Endast arbetstid, cirka 8 timmar per år och deltagare, för att medverka i nätverket. Mer ar-
betstid för regionen och Länsstyrelsen som samordnare. 

24.  Förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel 

påverkar miljön och hur överblivna läkemedel ska 

kasseras 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön. 

Målet med åtgärden är att minimera läkemedelsrester i miljön.  

BAKGRUND 

När människor utsöndrar eller spolar ner läkemedelsrester i avloppet sprids de via av-
loppsreningsverken ut i vattnet. Där bidrar de till en riskabel "kemikaliecocktail" som kan 
vara skadlig för djurlivet. Hormonläkemedel kan till exempel påverka djurs fortplantning 
negativt medan psykofarmaka kan ha beteendeeffekter. Miljöövervakning och forskning 
har visat att läkemedelsrester påträffas i vattenmiljön och att vissa ackumulerar i djur och 
därmed även påträffas djur som musslor, fisk och utter. I svensk miljö påträffas läkeme-
delsrester framför allt nedströms reningsverk, men de återfinns även i vatten och fisk långt 
från utsläppskällor. Även förorening av grund- och dricksvatten har påvisats. 

Läkemedelsrester kan hamna i naturen på flera sätt. Den vanligaste orsaken är att de läke-
medel som lämnar kroppen passerar reningsverken och följer med det utgående vattnet till 
våra vattendrag. Ibland händer det också att överblivna läkemedel spolas ner i toaletten el-
ler i handfatet. Det finns ett behov av att förbättra kunskapen om hur läkemedel påverkar 
miljön och hur överblivna läkemedel ska kasseras för att klara uppsatta mål för vattenkvali-
teten. 

GENOMFÖRANDE 

a) Ett informationsmaterial om hur läkemedel påverkar miljön och hur överblivna lä-
kemedel kasseras tas fram. Länsstyrelsen bidrar med information om hur det ser ut 
i länets vatten.  

b) En kommunikationsplan för spridning av materialet tas fram. Apoteken involveras 
eftersom de är en aktör i spridningen av informationen. 
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ANSVARIGA AKTÖRER 

Region Jönköpings län*, Länsstyrelsen 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

I en rapport från 2021 med mätningar från 2019 och 2020 framgår att det i har uppmätts 
25 olika ämnen och dessutom tre PFAS-ämnen i fler än hälften av alla prover, och 63 äm-
nen respektive 7 PFAS-ämnen i vattendragen. Ansamlade läkemedelsrester i vatten behöver 
motverkas i bred samverkan. En viktig del i detta är att engagera länets invånare och med-
vetandegöra om läkemedels skadliga effekter vid felaktig hantering.  

Antal genomförda insatser (kunskapsåtgärder, studier, fysiska insatser). Länsstyrelsens mät-
ningar av läkemedelsrester i vattendrag. 

Regionen 

Genomförd: Informationsmaterialet är framtaget och har börjat spridas enligt framtagen 
kommunikationsplan.  

Genomförd till mer än hälften: Informationsmaterialet eller kommunikationsplanen är 
framtagen.   

Påbörjad: Arbetet med informationsmaterialet är påbörjat.   

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Giftfri miljö. I relation till 
Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 6 
Rent vatten och sanitet för alla, mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 17 Ge-
nomförande och globalt partnerskap.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Kostnad för framtagande och spridning. Beror till stor del på om det finns redan framtaget 
material som kan anpassas eller om det behövs tas fram från grunden.  

25.  Information till hushåll och handel om vatten 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att få en ökad kännedom och medvetande om hur det som hamnar i avloppet på-
verkar vårt dricksvatten och miljön. 

Målet är att minska mängden avfall och kemikalier som spolas ner i avloppet. 

MÅLGRUPP 

Kvinnor och män i åldern 20 - 40. 
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BAKGRUND 

Den största delen av det skräp och de miljöfarliga ämnena som kommer in till Sveriges av-
loppsreningsverk kommer från hushåll. Kadmium kan komma från snus som spolas ner i 
toaletten, silver kan komma från de ”luktfria” sportkläder som tvättas i tvättmaskinen och 
zink kan komma från hygienprodukter. Textiler och möbler kan innehålla miljögifter som 
hamnar i vattnet när vi våttorkar. Vi är många som någon gång rengjort målarpenslar i vas-
ken eller spolat ner en tops. 

För att minska spridningen av miljöfarliga ämnen till miljön krävs att allmänheten vet hur 
de ska hantera sitt avlopp och vilka produkter de ska undvika. Handeln har även en viktig 
roll då de kan påverka vilka varor och kemikalier som konsumenterna väljer.  

GENOMFÖRANDE 

En arbetsgrupp bestående av kommuner bildas och tar fram en kommunikationsplan för 
åtgärden arbetas där målgruppsbehov och kanaler listas. Både informatörer och tjänste-
personer som jobbar med VA-frågor bör ingå i gruppen. 
I början av varje år bestäms vilka områden som informationen ska fokusera på. 

Fokusområden kan vara 

• Fett i avloppet,  

• Biltvätt på rätt sätt, 

• Inte använda toaletten som en soptunna 

• Vattenanvändning 

• Fastighetsägares ansvar vid översvämningar 
 

Uppströmsgruppen i åtgärd 7 ”Länsgemensam uppströmsgrupp” kan användas vid genom-
förandet. Åtgärden kopplar även till åtgärd 24 ”Förbättra invånarnas kunskap om hur läke-
medel påverkar miljön och hur överblivna läkemedel ska kasseras”. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Antal genomförda insatser. Effekt av informationskampanjer är ofta svåra att mäta men en 
strategi för detta tas fram i kommunikationsplanen.  

Genomförd: En kommunikationsplan är framtagen och en kampanj är genomförd. Kom-
munen har deltagit i gruppen.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag också till Giftfri miljö och Ingen 
övergödning. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten 
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och sanitet för alla, mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 17 Genomförande 
och globalt partnerskap. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Arbetstid för deltagande i gruppen, vilket beror på ambitionsnivån i gruppen. Kostnad för 
framtagande och spridning. Beror till stor del på om det finns redan framtaget material som 
kan anpassas eller om det behövs tas fram från grunden.  

 

26.  Olyckor och beredskap 

SYFTE OCH MÅL 

Målet är att kommunerna ska ha en tydlig och dokumenterad organisation om hanteringen 
av mindre olyckor samt aktivt lyfta frågan om släckvatten.  

Syftet är att minska risk och påverkan på recipienten från olyckor. 

BAKGRUND 

Miljöpåverkan vid olyckor är ofta är begränsad sedd i relation till samhällets totala miljöpå-
verkan. Däremot kan påverkan i flera avseenden vara betydande sedd från ett lokalt eller 
regionalt perspektiv. Samhällets intresse fokuseras normalt på de stora olyckorna medan de 
små påverkar miljön på ett annat, men potentiellt viktigt sätt.  

Allmänt strävar man i allt arbete med att reducera riskerna i samhället med att såväl minska, 
eller än hellre helt eliminera, sannolikheten för att en olycka ska inträffa. Samtidigt arbetar 
man med att begränsa eller eliminera konsekvenserna i det fall olyckan trots allt inträffar. 

GENOMFÖRANDE 

a) Kommunerna ska i tillsynen fokusera på att det i industriernas insatsplaner ingår in-
formation om vart släckvatten tas ifrån och hur det ska tas om hand.   

b) Kommunen ska ha en beredskapsorganisation för ”vardagliga” olyckor, till exempel 
lastbil som kört av vägen, utanför ordinarie arbetstid. Det ska klargöras vem på 
kommunen som blir kontakt med Räddningstjänsten när det finns risk för negativ 
miljöpåverkan av olyckan, vilken information som är nödvändig att ha med sig och 
var man hittar den (diariesystem och kartor). Varje kommun utformar sin organisat-
ion och kommuner kan samverka kring detta.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Olyckor kan ge upphov till stora skador på miljön. Att förhindra dem har en stor miljönytta 
men är svår att bedöma.  
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Genomförd: Kommunen har rutin för att vid tillsyn titta på insatsplaner. Det finns en tyd-
lig beredskapsorganisation för mindre olyckor.   

Genomförd till mer än hälften: Det finns en rutin eller en beredskapsorganisation. 

Påbörjad: Arbetet med beredskapsorganisationen eller rutinen har påbörjats.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag även till Giftfri miljö. 
I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för 
alla samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Arbetstid. Ingår i befintlig verksamhet.  

27. Handlingsplan för Hot Spots 

SYFTE OCH MÅL 

Målet är att identifiera och anlägga dagvattenrening intill recipienten där den största förore-
ningen tillförs, så kallade Hot Spots. 

Syftet är att minska föroreningsbelastningen på recipienten genom att rena dagvattnet där 
det finns störst behov. 

BAKGRUND 

För att förbättra vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar så behöver dagvattnet renas innan 
det släpps ut till recipient. Hur stor andel av dagvattnet som renas varierar mellan olika 
kommuner. Med en bättre kunskap om de platser där det finns störst behov av att rena 
dagvattnet kan kommunen med relativt få anläggningar få en stor förbättring av vattenkva-
liteten.  

Emåförbundet har tagit fram analyser över ”Hot spots” i kommuner som är medlemmar i 
förbundet. Alla rapporter ligger på förbundets hemsida. I huvudrapporten beskrivs den 

metod som Emåförbundet har använt. De ingående parametrarna i metoden är:  

• Total föroreningsmängd. 
• Recipientens naturvärde. 
• Recipientens rekreationsvärde. 
• Retention.  

Ytterligare ett underlag till analysen kan vara mängd hårdgjord yta i närheten av vissa verk-
samheter. Ett sätt att minska belastningen på Hot Spotsen är att minska andelen hårdgjord 
yta i närområdet av hot spotsen.  

Jönköpings kommun, som exempel, har tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Dunke-
hallaån. Programmet anger olika källor och dess påverkan på vattendraget utifrån en mall. 
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Därefter kontrolleras dessa halter med databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 
så man vet vad belastningen är från de olika områdena och var man behöver åtgärda först.  

GENOMFÖRANDE 

a) Varje kommun identifierar sina dagvattenflöden och ”hot spots”, det vill säga punkter 
där dagvattnet och omgivande mark förväntas ge störst problem med föroreningar. Un-
derlag för analysen kan vara lågpunkter och om det i avrinningsområdet finns förorenade 
områden, stora hårdgjorda ytor eller verksamheter som riskerar att förorena dagvattnet. 

b)  Kommunen kartlägger föroreningsinnehåll på hot spoten genom att analysera vad det 
finns för verksamheter och markanvändning uppströms.  

c) Kommunen upprättar en handlingsplan för att frigöra mark och anlägga dagvattenrening 
på de utpekade platserna. Planen kan användas som underlag eller ingå i lämplig plan eller 
strategi tex VA-plan, dagvattenstrategi etc. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna  

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Enligt vattenmyndigheternas påverkansanalys så är dagvatten en av de viktigaste källorna 
till särskilt förorenande ämnen i länets båda vattendistrikt. Att minska belastningen från 
dagvattnet ger effekt i de recipienter och vattenförekomster nedströms.    

Genomförd: a-c 

Genomförd till mer än hälften: a och b 

Påbörjad: a 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag även till Giftfri miljö samt Ingen 
övergödning. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten 
och sanitet för alla samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärden bidrar även 
till att uppnå vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Kostnaden beror till stor del på hur många hot spots som identifieras. Genom åtgärden kan 
resurser för konkreta åtgärder koncentreras till de platser där de gör störst nytta. Åtgärden 
bidrar därigenom till en större kostnadseffektivitet.   

LOVA kan vara en finansieringsmöjlighet.  
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28. Tillsynsprojekt om nya utsläppskällor till dagvatten 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att hitta ett gemensamt arbetssätt för tillsyn av nya utsläppskällor till dagvattnet. 

Målet är att minska föroreningsmängden till dagvattnet från nya utsläppskällor. 

BAKGRUND 

Dagvatten leds ofta ut i vattendrag och sjöar och de föroreningar som dagvatten tar med 
sig kan påverka recipienternas ekosystem om det inte renas bort. Det bästa är att förhindra 
att föroreningarna hamnar i dagvattnet till att börja med.  

Det finns många olika källor till föroreningar i dagvattnet som normalt inte ingår i kommu-
nernas tillsynsarbete. Ofta handlar det om mobila verksamheter som till exempel taktvättar 
men det kan också handla om bränder som ger släckvatten eller konstgräsplaner. Vi behö-
ver hitta samarbetsformer och göra tillsyns- och informationsinsatser för att minska utsläp-
pen från dessa aktiviteter. 

En förorening som kan dyka upp i dagvatten är mikroplaster som blivit allt vanligare. 
Mikroplaster är ett samlingsnamn för små plastfragment upp till fem millimeter. En källa 
till mikroplast är de gummigranulat som ibland används som fyllnadsmaterial till konstgräs-
planer. 

GENOMFÖRANDE 

a) Kommunerna identifierar vilka aktiviteter som borde omfattas av tillsyn, till exempel 
taktvättar och konstgräs. Detta kan genomföras i samverkan med Miljösamverkan Jönkö-
ping. 

b) Kommunerna arbetar fram ett gemensamt arbetssätt för tillsyn av nya utsläppskällor och 
använder det under programperioden. Detta kan genomföras inom ramen för Miljösamver-
kan Jönköping.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna  

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Enligt vattenmyndigheternas påverkansanalys så är dagvatten en av de viktigaste källorna 
till särskilt förorenande ämnen i länets båda vattendistrikt.   

Uppföljning av genomförandet sker i åtgärdswebben.  

Kommunerna 

Genomförd: Det nya arbetssättet är implementerat i kommunen 
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Genomförd till mer än hälften: Aktiviteterna är identifierade och det nya arbetssättet är un-
der framtagande. 

Påbörjad: Aktiviteterna är identifierade.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Levande sjöar och vattendrag även till Giftfri miljö samt Ingen 
övergödning. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten 
och sanitet för alla samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Arbetstid 
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Grundvatten av god kvalitet 
Kvaliteten på grundvattnet är generellt god i Jönköpings län, även om det på vissa håll före-
kommer problem med förorenat grundvatten. Eftersom omsättningstiden är lång och sane-
ring är en dyr och tidsödande process kommer dessa problem finnas kvar under lång tid. 
Eftersom kvaliteten på grundvatten generellt bedöms som god i länet bedöms målet vara 
delvis uppnått. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. På grund av 
få provtagningar i länet är det svårt att bedöma den framtida utvecklingen för miljömålet.  

Nedan presenteras ett urval av miljökvalitetsmålets preciseringar och aktuell status för 
dessa i länet. 

Grundvattnets kvalitet 
De föroreningar som har uppmätts i grundvattnet i Jönköpings län är främst rester av be-
kämpningsmedel och nitrat. Grundvattnets kvalitet varierar inom landet beroende både på 
naturgivna förutsättningar och mänsklig påverkan. De områden som erfar störst problem 
med grundvattnet har ofta ett högt invånarantal och präglas av jordbruk.  

Grundvatten är en viktig resurs för vattenförsörjningen. I Jönköpings län finns cirka 100 
allmänna grundvattentäkter och 76 vattenskyddsområden avseende grundvatten. Ett pro-
blem för målets uppfyllande är att det tar mycket lång tid innan vattenskyddsområden tas 
fram och fastställs. Vattenskyddsområden är viktiga för att säkerställa en säker vattenför-
sörjning.  

God kemisk och kvantitativ grundvattenstatus 
Sju av Jönköpings läns cirka 200 grundvattenförekomster bedöms ha otillfredsställande ke-
misk status vid 2019 års klassning inom vattendirektivet. Det är en liten försämring gente-
mot föregående period. Att fler bedöms ha en sämre status denna period beror dock på en 
utökad kunskap och inte en försämring i miljön. Alla grundvattenförekomster i Jönköpings 
län bedöms nå god kvantitativ status vid klassningen 2019 enligt vattendirektivet.  

Åtgärder 

29.  Öka kunskapen om grundvatten  

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att öka kunskapen om grundvatten hos myndighetspersoner, verksamhetsutövare 
samt de som kan antas ha enskilt vatten.  

Målet är en minskad risk för förorening av grundvattnet.   
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BAKGRUND 

Grundvattenförekomster är i sig tröga system som återhämtar sig långsamt och är dyra att 
rena från föroreningar. I vissa fall är det nästan omöjligt att bli av med en förorening. Där-
för är det extra viktigt att förhindra att förorening av grundvattnet uppkommer samt för-
hindra spridningen av föroreningar. En viktig grund för detta är att verksamhetsutövare har 
en god kunskap om grundvatten och de risker som deras verksamhet ger upphov till.   

God vattenkvalitet är viktigt för människors hälsa. I Sverige är cirka 1,2 miljoner perma-
nentboende, eller nära 15 procent av befolkningen, beroende av enskild vattenförsörjning 
och ungefär lika många fritidsboende. Det är därför i högsta grad angeläget att enskild vat-
tenförsörjning håller god vattenkvalitet. 

I Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) brunnsdataarkiv finns ca 30 000 brunnar regi-
strerade i länet varav tvåtredjedelar utgörs av energibrunnar. Cirka 6 500 har angivits an-
vändas till vattenuttag för hushåll inklusive hushåll, fritidshus, mindre lantbruk och samfäl-
ligheter. Då cirka 60 000 personer i länet bedöms ha enskilt vatten kan det antas det även 
finns ett flertal oregistrerade brunnar. Till exempel omfattar SGU brunnsarkiv inte grävda 
brunnar eller brunnar utförda innan 1976. En risk med detta kan bli att enskilda brunnar 
som inte är registrerade, inlagda på kartor eller övervakade riskerar att bli förbisedda när 
hänsyn ska tas i till exempel infrastrukturprojekt eller ny vattenverksamhet i närheten. 
Många av de som har enskilt avlopp har även enskilt vatten.  

Gällande behov av att mäta kvantitet och kvalitet i sin brunn finns följande risker i ett för-
ändrat klimat:  

• Bristande kvantitet: Ett varmare klimat medför risk att brunnar sinar och är torra 
under längre perioder då grundvattennivåerna förväntas sjunka. 

• Bristande kvalitet: Det finns risk för temperatur- eller kemiska förändringar i på 
grund av klimatförändring som kan göra brunnsvattnet olämpligt för användning. 

Livsmedelsverket har en hel del framtagen information om vad man ska tänka på om man 
har egen brunn: länk 

GENOMFÖRANDE 

För att skydda grundvattenförekomster behöver kunskap om grundvatten öka hos viktiga 
grupper. Detta genom att: 

a) Länsstyrelsen och kommunerna identifierar vilka verksamheter som är viktiga att nå 
med information om grundvatten. Urvalet är att de bedriver en verksamhet som 
riskerar att förorena/ påverka grundvattnet. Uppdelningen mellan Länsstyrelsen 
och kommunerna utgår från vilka verksamheter de ansvarar för i tillsynen.  

b) Länsstyrelsen utbildar personer som jobbar med miljötillsyn på kommunerna och 
Länsstyrelsen om grundvatten, med fördel genom Miljösamverkan Jönköping.  

c) Informationsmaterial tas fram som kan användas vid tillsynsbesök hos identifierade 
verksamheter.  

d) Kommunerna och Länsstyrelsen använder/ sprider materialet vid tillsynsbesök.  
e) Kommunen skickar information, till de som har enskilt VA minst en gång under 

programperioden. Informationen handlar om vad man som enskild brunnsägare 
behöver tänka på, till exempel eget framtaget material, från Livsmedelsverket eller 
SGU. 
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ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen (a, b, c, d), Kommunerna (a, d, e) 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Grundvatten är en viktig resurs för människor och en dynamisk del av naturens ekosystem 
och bör skyddas i ett långt tidsperspektiv. Under 2021 pågår en revidering av SGUs be-
dömningsgrunder som möjliggör klassning av grundvattnets tillstånd.  

Länsstyrelsen: 

Genomförd: Material har tagits fram och sprids vid tillsynsbesök till de verksamheter som 
identifierade. Man har även genomfört utbildningar för tillsynspersonal.  

Genomförd till mer än hälften: Utbildningen för tillsynspersonal är genomförd och 
materialet är framtaget.  

Påbörjad: Materialet är under framtagande.    

Kommunerna 

Genomförd: Material sprids vid tillsynsbesök till de verksamheter som identifierade. In-
formation har skickats ut till de med enskilt VA. 

Genomförd till mer än hälften: Materialet sprids vid tillsynsbesök.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Grundvatten av god kvalitet också Levande sjöar och vattendrag, 
Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgär-
den framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för alla och mål 15 Ekosystem och biolo-
gisk mångfald samt mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. Åtgärden bidrar även 
till den regionala vattenförsörjningsplanens åtgärdsförslag. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Länsstyrelsen: Arbetstid för framtagande av material och planering av utbildning. 

Kommunerna:  

30.  Inventering av enskilda vattentäkter som omfattas 

av vattenförvaltningens åtgärdsprogram  

SYFTE OCH MÅL 

Målet är att kommunen ska få kunskap om de större enskilda vattentäkter som finns i kom-
munen. På sikt kan det leda till skydd av täkterna.  
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BAKGRUND 

I Sverige försörjs över en miljon människor i Sverige av enskild vattenförsörjning och 
många av vattentäkterna saknar skydd mot föroreningar (Vattenmyndigheternas åtgärds-
program).   

I Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram finns det en åtgärd kallad ”dricksvattenskydd”. Åt-
gärden går ut på att ”anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäk-
ter exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 50 per-
soner eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/ dygn.” 

För att kunna genomföra vattenförvaltningens åtgärdspunkt behöver kommunerna få kun-
skap om hur många och vilka täkter de har i sin kommun. Vattenförvaltningens åtgärdspro-
gram är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner.    

En del av de större enskilda vattentäkterna är inlagda i SGUs vattentäktsarkiv, dock inte 
alla.  

GENOMFÖRANDE 

a) Kommunerna genomför en inventering av de enskilda vattentäkter som försörjer 
fler än 50 personer eller där uttaget är mer än 10 m3/ dygn. 

 

b) Kommunen informerar verksamhetsutövaren som är ansvarig för den enskilda vat-
tentäkten om vikten av uppföljning av kvalitet och nivå. 

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Åtgärden kan leda till att fler vattentäkter i länet får ett skydd. Det innebär att risken för att 
dessa förorenas minskar.  

Genomförd: Kommunen har en lista över de enskilda vattentäkter som pekas ut i åtgärden 
och har skickat information om vikten av uppföljning av kvalitet och nivå.   

Genomförd till mer än hälften: Kommunerna har tagit fram listan.  

Påbörjad: Kommunen har påbörjat inventeringen.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Grundvatten av god kvalitet också Levande sjöar och vattendrag. I 
relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för 
alla. Åtgärden bidrar även till den regionala vattenförsörjningsplanens åtgärdsförslag samt 
vattenförvaltningens åtgärd om enskilda vattentäkter 
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KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Åtgärden är ett första steg i den obligatoriska vattenförvaltningsåtgärden.  

31.  Begränsa brytningen och användningen av natur-

grus 

SYFTE OCH MÅL 

a) Målet är att naturgrusuttaget i länet ska minska (och slutligen fasas ut helt.)  

b) Målet är att kommunen inte ska köpa in naturgrus för ändamål som inte är kvalificerade 
ändamål, dvs där det finns andra alternativ. 

BAKGRUND 

Naturgrus är en ändlig resurs. Åsar och andra isälvsavlagringar har stor betydelse som 
dricksvattenresurs och för rening av ytvatten genom konstgjord infiltration. Ofta har natur-
grusformationer också stora natur- och kulturvärden. Uttag av naturgrus bör därför mini-
meras och ersättas med återanvänt material, krossberg och morän. 

Det kommer allt mer alternativ till naturgrus och troligen fler restriktioner framöver så det 
är bra att styra bort investeringar från området. Det kan lyftas fram som argument för att 
införa ett ställningstagande liksom betydelsen av naturgrus för dricksvattenfrågan. 

Trafikverket strävar efter att använda så liten andel naturgrus som möjligt vid sandning, ef-
tersom naturgrus är en ändlig resurs6. SGU har tagit fram en rapport om ersättnings-
material för naturgrus, som både innehåller en kunskapssammanställning och rekommen-
dationer7.  

Ett ställningstagande kan placeras i översiktsplan eller andra dokument som en hållbarhets-
strategi.  

Täkt av naturgrus för husbehov är anmälningspliktigt till kommunen om det totala uttaget 

är minst 10 000 ton (4 kap. 4 §, Miljöprövningsförordningen). För kommersiella täkter 
krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt 9 kap miljöbalken. Kommunen får alltid möjlighet 
att yttra sig i dessa ärenden.  

GENOMFÖRANDE 

a) Kommunerna ska undersöka möjligheten att ta fram ett ställningstagande om att 
nya naturgrustäkter inte ska öppnas inom kommunen. Ställningstagandet kan till-
lämpas för husbehovstäkter som omfattas av anmälningsplikt och yttranden vid till-
ståndsprövning för kommersiella täkter. (Förtydligande: i remissen så förbinder 
man sig inte till att det ska bli ett ja, utan ”bara” att man seriöst ska utreda frågan).  

 

6 Vägen och vattnet - Trafikverket 

7 s1535-rapport.pdf (sgu.se) 

671

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Miljo-och-halsa/Vatten-och-mark/Vagen-och-vattnet/
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1535-rapport.pdf


KOLUMNTITEL RAPPORTNAMN 

 

 

 71 

b) Kommunen beslutar om en inköpspolicy för till exempel halkbekämpning, där 
andra alternativ än naturgrus i första hand köps in om alternativ finns.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

a) Det går att följa upp om det finns ett ställningstagande kring naturgrus eller inte 
från respektive kommun. Ja/Nej. 

b) Det går att följa upp om det finns en inköpspolicy där det framgår att andra alterna-
tiv än naturgrus i första hand ska köpas in (till exempel avseende halkbekämpning). 
Ja/Nej. 
 

Miljöeffekterna som förväntas av åtgärd a) är svårare att koppla till att de beror på den fö-
reslagna åtgärden. Förväntad miljöeffekt ska avspegla sig bland annat i naturgrusanvänd-
ningen i länet, men många faktorer kan påverka den.  

Miljöeffekterna av åtgärd b) kan följas upp genom en kontroll av inköpt mängd naturgrus 
till ej kvalificerade ändamål per år och jämföra med nuläget. 

Stöd till bedömning av genomförande 

Genomförd: Frågan om ett ställningstagande har varit uppe i politiken, kommunen har 
även en inköpspolicy.  

Genomförd till mer än Hälften: Kommunen har antagit en inköpspolicy alternativt har 
utrett frågan om ställningstagande om naturgrustäkter. 

Påbörjad: Arbetet med en policy eller ställningstagandet har påbörjats.  

Bidrar även till 

Åtgärden bidrar till miljömål Grundvatten av god kvalitet och det globala hållbarhetsmålet 
nr 6 Rent vatten och sanitet.  

MÅLKONFLIKTER  

Kommunen kan eventuellt se en konflikt i att de blir av med en viss typ av företag. Samti-
digt sänder kommunen en tydlig signal till de som vill starta företag att den företagsinrikt-
ning de står i begrepp att investera i inte är långsiktigt hållbar.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Finansieras inom ordinarie verksamhet 
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32.  Reservvattenförsörjning 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att säkerställa vattenresurser för kommande generationers behov i ett framtida kli-
mat genom ökad robusthet och redundans i vattentillgångar. 

Målet är att varje kommun har beslutat om vilket reservalternativ som ska gälla för kommu-
nen samt har inlett arbete med att verkställa beslutet.  

BAKGRUND 

I länet har noterats återkommande perioder med låga flöden och grundvattennivåer. I ett 
förändrat klimat där torrperioder blir allt mer frekventa eller på grund av annan krissituation, 
behövs redundans i vattentillgångar. Även ökade flöden, som är en annan konsekvens av ett 
förändrat klimat, kan paradoxalt leda till vattenbrist genom att ordinarie vattentäkter förore-
nas eller slås ut. 

En säker tillgång på dricksvatten är centralt för hela samhället.  

Med redundans menas att använda råvatten från flera källor. Den totala outnyttjade kapa-
citeten behöver motsvara minst den största täktens uttag. Om en vattentäkt behöver tas ur 
bruk kan uttaget från övriga ökas och sammantaget täcka behovet. Redundans i vattentill-
gångar är viktigt där det finns en huvudvattentäkt som försörjer stora populationer eller in-
tressen och där konsekvenserna av avbruten vattenleverans därför kan bli påfrestande, inte 
minst på samhällsviktiga verksamheter. Dessutom beräknas att befolkningens behov kan 
komma att bli större än vad som kan nyttjas från befintliga vattenförekomster. Därför behö-
ver ytterligare (nya) vattenresurser etableras och säkerställas. Resurserna behöver tillsammans 
vara hållbara över lång tid och klara extrema år d v s säkra vattenresurser så de svarar mot 
behovet året om. 

Ett vattenverk kan behöva byggas om, renoveras, drabbas av skada eller möta andra omstän-
digheter som minskar dess kapacitet att leverera dricksvatten. Även om det finns redundans 
i vattentillgångar så är vattenförsörjningen utsatt om den är beroende av ett enda verk. Lik-
som för vattentillgångar behöver reservvattenverk tillsammans kunna motsvara/kompensera 
för bortfall av det största vattenverket. Att bibehålla mindre dricksvattenverk som reserv vid 
centraliseringar av dricksvattenproduktion bidrar till ökad leveranssäkerhet.  

Vid en eventuell bristsituation på tillgången bör högvolymsanvändare av allmänt vatten sä-
kerställa att (eget) reservalternativ finns att tillgå.  

GENOMFÖRANDE 

a) Kommunerna ska innan programperiodens slut (december 2027) ha genomfört en 
utredning efter möjlig reservvattenförsörjning för kommunens huvudvattentäkt, till 
exempel reservvattentäkt, reservvattenverk eller liknande.  

b) Kommunerna ska ha beslutat om vilket/ vilka reservalternativ man ska gå vidare 
med inom kommunen och påbörjat en utredning av åtminstone ett av alternativen.  
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ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Effekten blir att dricksvattenförsörjningen blir tryggare.  

Helt Genomförd (G): B-delen av åtgärden genomförd. 

Genomförd till mer än Hälften (H): Utredningen om möjlig reservvattenförsörjning ge-
nomförd. 

Påbörjad: Utredningen är påbörjad.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Grundvatten av god kvalitet även till Levande sjöar och vattendrag.  
I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för 
alla. 

Åtgärden bidrar också till den regionala vattenförsörjningsplanens åtgärdsförlag. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

<100 000.   

33.  Utreda vilka intressen, förutom dricksvattenförsörj-

ning, som kräver vattenuttag/ vattenanvändning 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att förbättra regionala vattenförsörjningsplanen och få en mer komplett bild av 
vattenanvändningen i länet.  

BAKGRUND 

Förbättringar i kartläggning av olika sektorers behov (kommunala/allmänna, hushåll och öv-
riga intressen), behövs för att beräkningar för framtida vattenbehov ska kunna utföras och 
bli mer tillförlitliga. 

Industri, jordbruk och andra verksamheter behöver noggrannare kartlägga dels sina respek-
tive vattenuttag, dels hur och var vattnet används såväl idag som i framtiden. Ofta är uppgif-
ter svårtillgängliga eller saknas för till exempel vattenuttag inom industri eller jordbruksbe-
vattning. Uppgifter om varifrån varje aktör hämtar sitt vatten, hur det används, om det åter-
används samt var och till vilken recipient det släpps, är nödvändiga uppgifter för att kunna 
göra underbyggda vattenbalansberäkningar. Det är också nödvändiga uppgifter för att kunna 
ta välavvägda beslut om fördelning av vattenresurser i en bristsituation. 
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Kulturmiljöns behov av vattenförsörjning består främst av att en viss mängd vatten behövs 
finnas kvar i naturen. En jämn tillgång på vatten föredras framför stora variationer, då låga 
vattennivåer gör att lämningar blir utsatta för fysisk, kemisk och mikrobiell påverkan. Läm-
ningar i vatten som i framtiden kommer ha låg vattentillgång riskerar därför att brytas ned. 
Stor variation i vattenstånd och vattenföring samt ändrade grundvattenförhållande kan öka 
erosion vilket kan ge skador på fornlämningar och byggnader. I den regionala vattenförsörj-
ningsplanen har kulturmiljöers vattenbehov inte kunnat kvantifieras men 900 vattenanknutna 
kulturobjekt finns identifierade i länet men endast en minoritet av ytvattnen har blivit kart-
lagt. Här behövs en fortsatt kartläggning. 

Vattenuttag för verksamheter utöver jordbruk och industri kan sammanställas först efter in-
hämtande av data till exempel genom ökad tillsyn. En del av övriga bortledningsbehov för-
väntas utgöras av kommunalt vatten. 

GENOMFÖRANDE 

a) Länsstyrelsen kompletterar vattenförsörjningsplanen med vilka andra intressen, för-
utom dricksvatten, som behöver vatten för sin verksamhet/ existens, till exempel 
bevattning, kultur- och naturvärden. Kommunerna behöver bidra med lokalkun-
skap.  

b) En uppskattning av nuvarande behov av uttag ska tas fram.  
c) Förslag till prioritering för intressen/ behov vid påfrestande händelser (till exempel 

torka) tas fram. 
d) Kommunerna ska identifiera sina högvolymsanvändare av vatten producerat på vat-

tenverk, så väl samhällsviktig verksamhet som övrig, och inleda en dialog med dem 
om att de behöver säkerställa att de har reservalternativ.   

ANSVARIGA AKTÖRER 

Länsstyrelsen (a-c), kommunerna (d) 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Åtgärden genomförs för att skapa tillförlitliga underlag gällande framtida vattenbehov.  

Länsstyrelsen: 

Genomförd: Länsstyrelsen har uppdaterat vattenförsörjningsplanen med andra intressen 
(a), tagit fram en uppskattning av behov av uttag idag (b), samt ett förslag om en priorite-
ring av intressen/ behov (c).  

Genomförd till mer än hälften: Två av punkterna a-c är genomförda.  

Påbörjad: a, b eller c är genomförd.  

Kommunerna: 

Genomförd: Kommunen har kontaktat och informerat alla högvolymsanvändare. 

Genomförd till mer än hälften: Identifieringen av högvolymanvändare är genomförd.  
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Påbörjad: Identifieringen är påbörjad.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Grundvatten av god kvalitet även till Levande sjöar och vattendrag.  
I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för 
alla. 

Åtgärden bidrar också till den regionala vattenförsörjningsplanens åtgärdsförlag. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Finansieras inom ramen för ordinarie arbete. Kostnaden för kommuner är beroende av 
mängd högvolymsanvändare.  

34.  Regnvatten används för kommunens bevattning  

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att kommunerna ska använda regnvatten vid bevattning. 

Målet är att minska vattenförbrukningen.  

BAKGRUND 

Alternativa vattenresurser blir allt viktigare i Sverige. Att använda sig av regnvatten/neder-
börd till bevattning av exempelvis rekreationsområden eller grönytor i bostadsområden 
istället för att ta av dricksvatten är ett sätt att utnyttja resurserna mer effektivt. Kan även bi-
dra till minskat behov av avledande av dagvatten. 

Åtgärden kan innebära en finansiell besparing genom att man inte använder dricksvatten.  

Exempel på kommun som redan jobbar med frågan är Västerviks kommun.  

GENOMFÖRANDE 

Alla kommuner utreder möjligheten att använda regnvatten för bevattning. Det kan vara 
genom att anlägga bevattningsdammar. Ska dagvatten användas behöver det renas eller un-
dersökas att det inte är förorenat.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Åtgärden syftar till att lyfta regnvattnet som en viktig resurs i kommuner som på sikt kan 
bidra bättre ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  
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Genomförd: Kommunen har utrett om regnvatten kan användas för bevattning och har 
bestämt hur man går vidare.  

Genomförd till hälften: Utredningen pågår och är nästan klar.  

Påbörjad: Utredningen är påbörjad.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Grundvatten av god kvalitet även till Levande sjöar och vattendrag, 
Ingen övergödning och Bara naturlig försurning. I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden 
framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för alla. Åtgärden bidrar också till den region-
ala vattenförsörjningsplanens åtgärdsförlag och klimatanpassning.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Möjlig finansiering genom bidrag för vattenhushållning.  

Arbetstid för utredningen. Utredningen får visa själva kostnaden för att uppsamlingen av 
regnvattnet samt den besparing det innebär att använda regnvatten istället för dricksvatten i 
bevattning.  

35.  Minska vattenförluster i dricksvattenledningar 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att öka takten i arbetet med att minska vattenförlusterna i dricksvattennätet. 

Målet är att läckaget uppgår till max 10 procent som ett medelvärde över tre år, till år 2027.  

BAKGRUND 
Alla kommuner jobbar kontinuerligt, på olika sätt med att minska läckage av vatten i dricks-
vattenledningar. Ny teknik utvecklas hela tiden. Vattenförluster orsakas främst av tysta un-
derjordiska läckage i distributionsnätet som inte är omedelbart synliga. 

Den mängd vatten som produceras i ett vattenverk är större än den förbrukning som debi-
teras. Hela mellanskillnaden beror dock inte på vattenläckage men för att beräkna vat-
tenläckaget behöver vattenproducenter och leverantörer skapa sig en bild av var det vatten 
tar vägen som inte någon slutkund betalar för. Svenskt Vatten har tagit fram ett verktyg för 
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att mäta vattenläckage vid svenska förhållanden som är färdigt att användas för verksam-
hetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten8. 

Läckor samt underhåll genom renspolning i ledningsnät medför generellt att ca 15 procent 
av producerat dricksvatten inte når användaren (den regionala vattenförsörjningsplanen).  

 

I remissen om en säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81), som utreder 
hur svensk rätt förhåller sig till 2020 års dricksvattendirektiv, finns det ett förslag att Läns-
styrelsen ska få ett uppdrag att på regional nivå sammanställa läckage av dricksvatten. Det 
blir därför allt mer aktuellt med att kommunerna för statistik över detta.  

GENOMFÖRANDE 

Alla kommuner ska uppnå ett max läckage i vattenledningarna på 10 procent, som ett me-
delvärde över tre år, senast år 2027. Vilka åtgärder kommunen väljer att genomföra för att 
uppnå detta mål är valfritt.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Åtgärden syftar till att på olika sätt minska läckage av vatten i dricksvattenledningar. Mins-
kat läckage innebär ett mer effektivt nyttjande av vattenresurser.  

Helt Genomförd (G): Målet med åtgärden är uppnått.   

Genomförd till mer än Hälften (H): -  

Påbörjad: Åtgärder har genomförts för att minska läckaget men målet är inte uppnått.  

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Grundvatten av god kvalitet även till Levande sjöar och vattendrag.  
I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för 
alla. 

Åtgärden bidrar också till den regionala vattenförsörjningsplanens åtgärdsförlag. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Kostnaden beror på vilka åtgärder som kommuner väljer att genomföra.  

 

8 Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivå | Vattenbokhandeln (svensktvatten.se) 
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36.  Förbättrad tillgång på dataunderlag dricksvatten 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att öka tillgång till hydrologiska kvalitativa och kvantitativa data för säkrare beräk-
ningsmodeller och ökad kunskap för länets vattenförsörjning.  

BAKGRUND 

För att komma framåt i arbetet med att säkra vattenförsörjningen och anpassa samhället till 
ett förändrat klimat finns det ett stort behov av underlagsdata. Idag är det mycket som 
mäts, eller enkelt skulle kunna mätas men det är svårt för övergripande aktörer, som Läns-
styrelsen att komma åt datan.  

Uppgifterna om vattenuttag såväl nationellt som i länet lagras på flera plattformar och av 
varierande kvalitet. Dessutom är inte uppgifter alltid sökbara eller så saknas vissa väsentlig-
heter som till exempel uttagsmängd eller uttagets geografiska plats. Tillståndsgivna uttag kan 
skilja från faktiska uttag. Uppgifter kan inhämtas genom tillsyn av vattenverksamhet något 
som generellt bedrivs i låg egeninitierad omfattning och är huvudsakligen händelsestyrd. Det 
finns också risk att okända och/eller olovliga vattenuttag inte inbegrips. Uppgifter om fak-
tiska uttag behöver inhämtas och tillgängliggöras i rätt format och upplösning så att mer 
tillförlitliga och specifika planer kan göras för länets vattenförsörjning.  

Det förekommer att mätningar eller sammanställningar inte utförs i sådan form eller detalj-
upplösning som behövs för att nyttjas i vidare sammanhang. Till exempel uttagsvolymer 
som redovisas enbart på årsbasis varvid säsongsvariationer inte blir synliga. 

Bortledningsbehoven för verksamheter utöver jordbruk och industri kan sammanställas 
först efter inhämtande av data, till exempel genom ökad tillsyn. En del av övriga bortled-
ningsbehov förväntas utgöras av kommunalt vatten. 

I vattentäktsarkivet finns producerad mängd sammanställt över ett helt år. Livsmedelsver-
ket har data för behandlat vatten (dricksvatten).   

Det är generellt lättare att få tag på produktionssiffror än data om nivåerna i vattentäkterna.  

Idag är rapporteringen till datavärd frivillig. I dricksvattendirektivet (implementering 2022, 
börjar gälla 1 januari 2023) kan det bli aktuellt med en ökad rapportering från kommu-
nerna.  

På sikt behöver vi även få en bild över annat vattennyttjande tex industri och bevattning. 
Där behövs det kunskap om uttagsplats, tidpunkt och volymer.  

a. Verksamhetsutövaren behöver mätsystem för utförandet 

b. Myndigheterna behöver lagringssystem för dataunderlaget 

GENOMFÖRANDE 

Under perioden ska kommunernas allmänna vattenförsörjning uppfylla de krav som följer 
av genomförandet av det så kallade dricksvattendirektivet. Det innebär bland annat: 
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a) ökad datatillgång om kvantitet i uttag från yt-och grundvattentäkter genom att 

uppmäta och redovisa m3 medelvärden (år/ månad/vecka) samt maxvärden 

(vecka/ dygn). 

b) Antalet anmärkningar på utgående vatten samt vatten i kran per år enligt Livsme-

delsverket, samt orsak (kan komma i nya dricksvattendirektivet). 

Datan ska rapporteras till nationell datavärd/ar.  

ANSVARIGA AKTÖRER 

Kommunerna 

EFFEKT OCH UPPFÖLJNING 

Gedigna dataunderlag behövs för att trygga länets framtida vattenförsörjning. Åtgärden 
förväntas leda till att en utökad datatillgång om kvantitet i uttag från yt-och grundvatten, 
anmärkningar på utgående vatten samt anmärkningar om vatten i kran.  

Genomförd: De parametrar i genomförandet lagras och rapporteras till ansvarig datavärd.  

Genomförd till mer än hälften: 

Påbörjad: 

BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅL OCH GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Åtgärden bidrar utöver Grundvatten av god kvalitet även till Levande sjöar och vattendrag.  
I relation till Agenda 2030 bidrar åtgärden framför allt till mål 6 Rent vatten och sanitet för 
alla. 

Åtgärden bidrar också till den regionala vattenförsörjningsplanens åtgärdsförlag och dricks-
vattendirektivet som antas i svensk lag under 2022.  

KOSTNAD OCH FINANSIERING 

Kostnaden bedöms låg då genomförandet endast kräver enstaka arbetstimmar.  
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Bilaga 1. Deltagande organisationer i 

arbetsgrupperna 
 

ARBETSGRUPP DAGVATTEN 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Jönköpings kommun 
Vetlanda kommun 
Tranås kommun 
Habo kommun 
Eksjö kommun 

ARBETSGRUPP JORD-OCH SKOGSBRUK 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Skogsstyrelsen 
LRF 

ARBETSGRUPP SKYDD OCH FYSISK PÅVERKAN 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Jönköpings kommun 
Trafikverket 
Jönköpings länsmuseum 
Gislaveds kommun 

ARBETSGRUPP UPPSTRÖMSARBETE OCH RENINGSVERK 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Region Jönköpings län 
Värnamo kommun 
Tranås kommun 
Habo kommun 
Eksjö Energi 

ARBETSGRUPP VATTENANVÄNDNING OCH VATTENHUSHÅLLNING 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Region Jönköpings län 
Sävsjö kommun 
Njudung Energi 
Habo kommun 
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Bilaga 2. Preciseringar av  

miljökvalitetsmålen 

BARA NATURLIG FÖRSURNING 

• Påverkan genom atmosfäriskt nedfall. Nedfallet av luftburna svavel- och 
kväveföreningar från svenska och internationella källor medför inte att den kritiska 
belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige. 

• Påverkan genom skogsbruk. Markanvändningens bidrag till försurning av mark och 
vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens 
försurningskänslighet. 

• Försurade sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning 
minst god status med avseende på försurning enligt förordningen (2004:660) om 
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. 

• Försurad mark. Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska 
material och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden i 
land- och vattenekosystem. 

 

INGEN ÖVERGÖDNING 

• Påverkan på havet. Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar 
och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning 
som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser  

• Påverkan på landmiljön. Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att 
ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande äm-
nen i någon del av Sverige.  

• Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust-
vatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  

• Tillstånd i havet. Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning en-
ligt havsmiljöförordningen (2010:134). 

 

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 

• God ekologisk och kemisk status. Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk 
status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

• Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag. Oexploaterade och i 
huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och vattennivåer 
bibehållna. 

• Ytvattentäkters kvalitet. Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har 
god kvalitet 

• Ekosystemtjänster. Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.  
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• Strukturer och vattenflöden. Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden 
som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som 
en del i en grön infrastruktur 

 

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 

• Grundvattnets kvalitet. Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte 
begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.  

• God kemisk grundvattenstatus. Grundvattenförekomster som omfattas av 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk 
status. 

• Kvaliteten på utströmmande grundvatten. Utströmmande grundvatten har sådan 
kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, 
vattendrag och hav. 

• God kvantitativ grundvattenstatus. Grundvattenförekomster som omfattas av 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god 
kvantitativ status. 

• Grundvattennivåer. Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för 
vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte 
uppkommer. 

• Bevarande av naturgrusavlagringar. Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 
dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade. 
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Remissinstans:
Fyll i:

1. Aktörer som föreslås vara ansvarig för genomförandet fyller i kolumn D (ja/ nej/ ej relevant). Om flera aktörer anges som ansvariga för en åtgärd föreslås ibland en huvudansvarig aktör, som då är markerad med en stjärna.
2. Kommentar kan lämnas i kolumn E. Tex om din organisation föreslår förändring av åtgärdsförslaget som gör att organisationen sedan kan åta sig åtgärden. 

Nr Åtgärdsnamn
Förslag på ansvarig för
genomförande

Vi avser att genomföra åtgärden/ delta i
genomförandet av åtgärden (välj Ja, Nej eller
Ej relevant i rullistan) Kommentar av din organisation

Bara naturlig försurning

1 Öka kunskapen om konsekvens av GROT uttag
Skogsstyrelsen (a och b),
Länsstyrelsen (b)

2 Policy om askåterföring Kommunala energibolag
Ingen övergödning

3
Regional samverkan kring jordbrukets arbete med
övergödning Länsstyrelsen*, LRF

4
Kunskapslyft för åtgärder mot övergödning i
jordbruket Länsstyrelsen*, LRF

5
Inventering och kvalitetssäkring av
dagvattenanläggningar Kommunerna

6 Spridning av goda exempel för dagvattenlösningar
Länsstyrelsen (a och b)
Kommunerna (a)

7 Länsgemensam uppströmsgrupp Länsstyrelsen*, Kommunerna

8
Länsgemensamt nätverk för teknik och processfrågor
på avloppsreningsverk Kommunerna

9 Systematiskt arbete med felkoppling spillvatten Kommunerna
10 Arbetsgrupp för riktlinjer dagvatten Länsstyrelsen*, kommunerna

Levande sjöar och vattendrag

11
Information om natur- och kulturvärden i vatten
genom vattendragsvandringar Länsstyrelsen

12 Utbildning för naturbruksskolor
Länsstyrelsen*, Region Jönköpings
län

13 Miljöhänsyn i Skogsbruket och funktionella kantzoner
Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen,
Södra

14
Samverkan kring Skogsstyrelsens återvätningsprojekt/
hydrologisk restaurering Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen

15
Vidareutveckla den regionala strategin för bevarande
av värdefulla vatten Länsstyrelsen

16 Samverkan mellan olika aktörer kring vandringshinder
Länsstyrelsen*, kommunerna,
Trafikverket

17 Vandringshinder i det kommunala vägnätet
Kommunerna (a-c), Länsstyrelsen
(d)

18 Upprätta åtgärdsplaner för restaurering Kommunerna (a), Länsstyrelsen (b)
19 Krav på entreprenörer i vatten Kommunerna
20 Utbildning om vattenfrågor för politiker Länsstyrelsen*, kommunerna
21 Avrinningsområdesvisa vattengrupper Kommunerna
22 Dagvatten i detaljplaner Länsstyrelsen, kommunerna

23 Samverkan kring rening av läkemedelsrester
Region Jönköpings län*,
kommunerna, Länsstyrelsen

24

Förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel
påverkar miljön och överblivna läkemedel ska
kasseras

Region Jönköpings län*,
Länsstyrelsen
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25 Information till hushåll och handel om vatten Kommunerna
26 Olyckor och beredskap Kommunerna
27 Handlingsplan för Hot Spots Kommunerna
28 Tillsynsprojekt om nya utsläppskällor till dagvatten Kommunerna

Grundvatten av god kvalitet

29 Öka kunskapen om grundvatten
Länsstyrelsen (a-d), kommunerna
(a, d, e)

30
Inventering av enskilda vattentäkter som omfattas av
vattenförvaltningens åtgärdsprogram Kommunerna

31 Begränsa brytningen och användningen av naturgas Kommunerna
32 Reservvattenförsörjning Kommunerna

33

Utreda vilka intressen, förutom
dricksvattenförsörjning, som kräver vattenuttag/
vattenanvändning

Länsstyrelsen (a-c), kommunerna
(d)

34 Regnvatten används för kommunens bevatttning Kommunerna
35 Minska vattenförluster i dricksvattenledningar Kommunerna
36 Förbättrad tillgång på dataunderlag dricksvatten Kommunerna
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Ange din övriga synpunkter på förslaget, både detaljerade och generella. Disponera dina kommentarer efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer.
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Lista -rör ej
Ja
Nej
Ej relevant
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Remissinstans: Region Jönköpings län
Fyll i:

1. Aktörer som föreslås vara ansvarig för genomförandet fyller i kolumn D (ja/ nej/ ej relevant). Om flera aktörer anges som ansvariga för en åtgärd föreslås ibland en huvudansvarig aktör, som då är markerad med en stjärna.
2. Kommentar kan lämnas i kolumn E. Tex om din organisation föreslår förändring av åtgärdsförslaget som gör att organisationen sedan kan åta sig åtgärden. 

Nr Åtgärdsnamn
Förslag på ansvarig för
genomförande

Vi avser att genomföra åtgärden/ delta i
genomförandet av åtgärden (välj Ja, Nej eller
Ej relevant i rullistan) Kommentar av din organisation

Bara naturlig försurning

1 Öka kunskapen om konsekvens av GROT uttag
Skogsstyrelsen (a och b),
Länsstyrelsen (b) Ej relevant

2 Policy om askåterföring Kommunala energibolag Ej relevant
Ingen övergödning

3
Regional samverkan kring jordbrukets arbete med
övergödning Länsstyrelsen*, LRF Ja

Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra
den. Region Jönköpings län bör läggas till som ansvarig för genomförande då
åtgärden ligger i linje livsmedelsstrategiarbetet. De redan upparbetade
kanalerna som finns genom det arbetet kan nyttjas.

4
Kunskapslyft för åtgärder mot övergödning i
jordbruket Länsstyrelsen*, LRF Ja

Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra
den. Region Jönköpings län bör läggas till som ansvarig för genomförande då
åtgärden ligger i linje livsmedelsstrategiarbetet. De redan upparbetade
kanalerna som finns genom det arbetet kan nyttjas.

5
Inventering och kvalitetssäkring av
dagvattenanläggningar Kommunerna Ej relevant

6 Spridning av goda exempel för dagvattenlösningar
Länsstyrelsen (a och b)
Kommunerna (a) Ej relevant

7 Länsgemensam uppströmsgrupp Länsstyrelsen*, Kommunerna Ej relevant

8
Länsgemensamt nätverk för teknik och processfrågor
på avloppsreningsverk Kommunerna Ej relevant

9 Systematiskt arbete med felkoppling spillvatten Kommunerna Ej relevant
10 Arbetsgrupp för riktlinjer dagvatten Länsstyrelsen*, kommunerna Ej relevant

Levande sjöar och vattendrag

11
Information om natur- och kulturvärden i vatten
genom vattendragsvandringar Länsstyrelsen Ej relevant

12 Utbildning för naturbruksskolor
Länsstyrelsen*, Region Jönköpings
län Ja

Både Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad Naturbrukscentrum
ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra den. Flera av eleverna
på dessa skolor kommer i framtiden att jobba med jord- och skogsbruk i länet.
Det är därför viktigt att de tidigt får upp ett intresse för livet i vatten och
vattenvård. Åtgärden kan delvis finansieras av projektet GRIP on LIFE. Inom
ramen för projektet GRIP, som pågår till juni 2025, har naturbruksskolorna
besökts, det finns alltså upparbetade kanaler. Länsstyrelsen kommer att vara
huvudansvarig för åtgärden och Region Jönköpings län kommer vara
delansvarig som ägare till av naturbruksskolorna

13 Miljöhänsyn i Skogsbruket och funktionella kantzoner
Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen,
Södra Ej relevant

14
Samverkan kring Skogsstyrelsens återvätningsprojekt/
hydrologisk restaurering Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen Ej relevant
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15
Vidareutveckla den regionala strategin för bevarande
av värdefulla vatten Länsstyrelsen Ej relevant

16 Samverkan mellan olika aktörer kring vandringshinder
Länsstyrelsen*, kommunerna,
Trafikverket Ej relevant

17 Vandringshinder i det kommunala vägnätet
Kommunerna (a-c), Länsstyrelsen
(d) Ej relevant

18 Upprätta åtgärdsplaner för restaurering Kommunerna (a), Länsstyrelsen (b) Ej relevant
19 Krav på entreprenörer i vatten Kommunerna Ej relevant

20 Utbildning om vattenfrågor för politiker Länsstyrelsen*, kommunerna Ja

Målet med åtgärden är att genomföra en utbildning om vattenfrågor för
politiker. Åtgärden är genomförd när alla kommuner har erbjudits utbildning
för nyvalda politiker. Region Jönköpings län är positiva till åtgärden och avser
att genomföra den. Det innebär att även Region Jönköpings läns politiker bör
involveras.

21 Avrinningsområdesvisa vattengrupper Kommunerna Ej relevant
22 Dagvatten i detaljplaner Länsstyrelsen, kommunerna Ej relevant

23 Samverkan kring rening av läkemedelsrester
Region Jönköpings län*,
kommunerna, Länsstyrelsen Ja

Region Jönköpings län står som ställer sig positiva till åtgärden och avser att
genomföra den. Åtgärden är i linje med hållbarhetsprogrammet. Region
Jönköpings län kommer att vara huvudansvarig för åtgärden.

24

Förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel
påverkar miljön och överblivna läkemedel ska
kasseras

Region Jönköpings län*,
Länsstyrelsen Ja

Region Jönköpings län står som ställer sig positiva till åtgärden och avser att
genomföra den. Åtgärden är i linje med hållbarhetsprogrammet. Region
Jönköpings län kommer att vara huvudansvarig för åtgärden.

25 Information till hushåll och handel om vatten Kommunerna Ej relevant
26 Olyckor och beredskap Kommunerna Ej relevant
27 Handlingsplan för Hot Spots Kommunerna Ej relevant

28 Tillsynsprojekt om nya utsläppskällor till dagvatten Kommunerna Ej relevant
Grundvatten av god kvalitet

29 Öka kunskapen om grundvatten
Länsstyrelsen (a-d), kommunerna
(a, d, e) Ej relevant

30
Inventering av enskilda vattentäkter som omfattas av
vattenförvaltningens åtgärdsprogram Kommunerna Ej relevant

31 Begränsa brytningen och användningen av naturgas Kommunerna Ej relevant
32 Reservvattenförsörjning Kommunerna Ej relevant

33

Utreda vilka intressen, förutom
dricksvattenförsörjning, som kräver vattenuttag/
vattenanvändning

Länsstyrelsen (a-c), kommunerna
(d) Ej relevant

34 Regnvatten används för kommunens bevatttning Kommunerna Ja

Åtgärdens genomförande består av att alla kommuner utreder möjligheten att
använda regnvatten för bevattning. Region Jönköpings län är positiva till
åtgärden och avser  att genomföra den. Det innebär att åtgärden bör breddas
så att även andra aktörer än kommunerna kan delta.

35 Minska vattenförluster i dricksvattenledningar Kommunerna Ej relevant
36 Förbättrad tillgång på dataunderlag dricksvatten Kommunerna Ej relevant
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Ange din övriga synpunkter på förslaget, både detaljerade och generella. Disponera dina kommentarer efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer.
Sammanfattning:
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet och avser att genomföra ett antal åtgärder i åtgärdsprogrammet. Några åtgärder behöver formuleras om för att även inkludera Region Jönköpings län i
genomförandet.

Övergripande synpunkter på remissen:
Åtgärdsprogrammet kopplar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och dess handlingsplaner genom att programmet svarar mot flera av delstrategierna i RUS. Delar av åtgärdsprogrammet är även i linje med Region
Jönköpings läns hållbarhetsprogram 2021-2025. Samverkan mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län i detta är därför betydelsefull.
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