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För en jämlik hälsa i en attraktiv region  
En framtidsinriktad budget 2016 med flerårsplan 2017-2018  
Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna  
 
- Vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp 
inför framtiden.  
 
Vår gemensamma budget tar sikte på att skapa förutsättningar för människor att växa och utvecklas men 
också bidra till att skapa långsiktigt hållbar tillväxt tillsammans med de som lever, verkar och bor i vår region.  
 
Ett samhälle med ökad jämlikhet, rättvisa skapar trygghet, styrka och attraktivitet.  
Under senare år har klyftorna i samhället ökat som en direkt följd av en ekonomisk politik som prioriterat 
skattesänkningar framför fortsatta satsningar på den gemensamma och solidariskt finansierade välfärden.  
 
Arbetslösheten är hög, även för i vårt län, samtidigt som många företag har betydande svårigheter att hitta 
arbetskraft med rätt kompetens.  
 
De sociala skyddsnät vi tillsammans skapat har försämrats; utförsäkringar, låg A-kassa och sämre möjligheter 
till omställning genom vuxenutbildning minskar människors möjligheter att ta sig vidare till de nya jobben 
och en egen försörjning med makt över sitt eget liv. Kommunernas utgifter för ekonomiskt bistånd har ökat 
dramatiskt och det som egentligen ska vara ett sista skyddsnät har istället ofta blivit den första och enda 
hjälpen för många.  
 
De sjuka och mest utsatta har fått det sämre, detta drabbar särskilt hårt våra barn och unga.  
Klyftan mellan stad och land har vidgats och en samlad politik för att hålla ihop utvecklingen i hela landet har 
saknats. De nationella miljömålen har inte uppfyllts och klimatarbetet har inte drivits med beslutsamhet. 
Industrin och näringslivets behov och utveckling har betraktats som särintressen.  
 
Vi vill vända utvecklingen genom att minska klyftor och påbörja en positiv utveckling mot jämlik hälsa och 
hållbar utveckling. Det kräver en politik för fler jobb, investeringar i kunskap, livslångt lärande, ett fortsatt 
arbete för att ställa om och möta klimatutmaningen. Det kräver också en politik som utvecklar vår 
gemensamma välfärd. 
Den rödgröna samarbetsregeringen visar väg för en framtidsinriktad politik för ökad jämlikhet, social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För 2016 innebär det satsningar på hälso- och sjukvården för vårt län 
med 86 miljoner kronor. 
 
Region Jönköpings län är dess invånare och alla de som verkar och lever här.  
Det är medborgarnas och regionens behov som är vår utgångspunkt för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt, 
välfärd och utveckling.  
 
Vårt län har många goda förutsättningar och styrkor:  

 Här finns en stark och livskraftig industritradition och en småföretagaranda som är unik i sitt slag. Här 
finns kreativa människor som skapar dagens och framtidens produkter och tjänster. Trä- och 
metallindustrin har en lång tradition, logistik- och transportnäringen växer starkt, tillsammans med 
övrig tjänstesektor. Länet är något av ett logistiknav, centralt placerad i södra Sverige, mitt emellan 
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våra tre storstadsregioner och med närhet till kontinenten. I en radie på 35 mil från Jönköping finns 
80 procent av Sveriges befolkning.  

 

 Högskolan i Jönköping/Jönköping University är ett attraktivt lärosäte och en viktig regional 
tillväxtmotor, med en tydlig profil riktad mot näringsliv och entreprenörskap. Utbildningarna har ett 
högt söktryck nationellt men också med många internationella studenter. Utvecklingen av högskolan 
har, över tid, skett i nära samverkan mellan lärosätet, näringslivet och Regionen.  

 

 Nationellt viktiga vägar och järnvägsstråk löper genom länet. Infrastruktur och en utbyggd 
kollektivtrafik är en förutsättning för människors och näringslivets behov av arbets- och 
studiependling, transporter och resor till kultur- och fritidsaktiviteter. Tillsammans med Trafikverket 
har Region Jönköpings län tagit beslut om nödvändiga åtgärder för att rusta upp det regionala 
järnvägsnätet, investeringar som är de största under överskådlig tid.  

 

 Vår region har en hälso- och sjukvård, med tre akutsjukhus och en primärvård som står sig väl när vi 
jämför oss med andra. Förbättrings- och utvecklingsarbetet har varit en framgångsfaktor för att möta 
invånarnas behov av en hälso- och sjukvård med god tillgänglighet och av hög kvalitet. 

 
  
Trots att Region Jönköpings län har många goda förutsättningar så finns det utmaningar för att möta de 
behov som människor och länets olika aktörer har. 
  
Bristen på kompetent arbetskraft är stor hos många av företagen. Forsknings- och utvecklingsanslagen vid 
högskolan är relativt sett små och behöver stärkas. Fortsatta investeringar i den regionala infrastrukturen är 
avgörande för att få till ett ökat kollektivtrafikresande, möta kommande satsningar på höghastighetsjärnväg 
genom regionen samt bidra till klimatomställningen. 
  
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar för att möta framtiden. Trots att mycket idag fungerar bra 
inom vården brister det alltför ofta för de som behöver vården mest.  
Region Jönköpings län ska erbjuda en sammanhållen hälso- och sjukvård som bygger på samarbete mellan 
olika vårdgivare inte konkurrens och utgå från invånarnas behov, inte efterfrågan.  
Den gemensamma välfärden, där sjukvården är grunden, är ingen marknad där invånarna/patienterna 
förminskas till kunder.  
Hälsa grundläggs tidigt i livet. Därför är tidiga insatser riktade mot barn och unga med barn- och 
mödrahälsovård, ungdomsmottagningar och familjecentraler särskilt viktiga. FN:s barnkonvention ska 
beaktas och vara vägledande i regionens verksamheter. 
  
Vårt viktigaste mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.  
 
Med bildandet av Region Jönköpings län finns sedan 2015 en regionalt direktvald demokratisk organisation 
med ett utvidgat ansvar för regionala utvecklingsfrågor.  
Hälso- och sjukvården svarar för den största andelen i den nya regionen och är också en viktig regional 
utvecklingskraft. Men med ett tydligt regionalt utvecklingsansvar för infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, 
utbildning, kompetensförsörjning, klimatomställning och andra strategiska regionala utvecklingsfrågor har 
region Jönköpings län ett uppdrag att vara en samlande kraft för att skapa ökad utveckling, attraktivitet och 
långsiktigt hållbar tillväxt i hela regionen.  
Det krävs ett tydligare politisk ledarskap hos regionen för att tillsammans med kommunerna, parterna på 
arbetsmarknaden, närings- och föreningsliv med flera gemensamt ta oss an utmaningarna.  
 
Den regionala utvecklingsstrategin, kulturplanen, kollektivtrafikförsörjningsprogram och transportplaner och 
hållbarhetsprogram är utgångspunkterna i det gemensamma arbetet.  
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Hälso- och sjukvård 

 
En god folkhälsa är en viktig förutsättning för jämlikhet, tillväxt och hållbar utveckling. Den medicintekniska 
utvecklingen går snabbt framåt. En stor utmaning handlar om hur människor även i framtiden ska ha rätt till 
jämlik vård efter behov, med hög tillgänglighet och av god kvalitet. En förutsättning är att vi har en solidariskt 
finansierad välfärd där vi tillsammans tar gemensamt ansvar för varandra. Att minska hälsoklyftorna i 
samhället är ett viktigt övergripande mål för den nya regeringen. Det behövs ett bättre samarbete mellan 
olika aktörer för att tackla de utmaningar som sjukvården står inför.  
Det handlar främst om den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att öka attraktiviteten för vårdyrket med en 
bra arbetsmiljö, minska på administrationen och där rätt kompetens används mest effektivt. Region 
Jönköpings län ska ha en ledande roll när det gäller att tillhanda hålla den bästa hälso- och sjukvården för 
våra länsinvånare. Vår sjukvårdsorganisation ska bygga på långsiktighet för att möta framtiden vårdbehov. 
Det bidrar till en bättre välfärd och hälsa för oss alla.  
 
Personcentrerad vård  
Regeringen har avsatt 1 miljard kronor för bättre samordning kring den patientcentrerade vården. Insatser 
ska göras för att utveckla patientens behov av vård och tillgänglighet. I de insatser som görs ska bland annat 
patientföreningar involveras och vara delaktiga. I den personcentrerade vården ska andra behov än de 
fysiska behoven lyftas fram. Fokus ska vara på människan och hennes hela livssituation. 
  
Vi vill att:  

 Den personcentrerade vården i dialog med patientföreningar lyfts fram.  
 
 
Öppenvård inom psykiatrin  
Att förebygga psykisk ohälsa är ett brett politiskt ansvar för många samhällsområden. Hälso- och sjukvårdens 
ansvar att förebygga men också behandla är ett prioriterat område. En förbättrad samordning, kvalitet, 
tillgänglighet och delaktighet inom området psykisk ohälsa behövs.  
 
Vi vill att:  

 Öppenvård förstärks med bättre samverkan mellan huvudmännen där ökad dialog med patient- 
och brukarföreningar behöver ske.  

 Fler tjänster för läkare och psykologer inrättas.  

 Samverkan ska ske med de kommuner som har psykosociala mottagningar (tidigare 
socialmedicinska mottagningar) när det gäller vård och behandling.  

 
 
Posttraumatisk stressyndrom 
Vården måste bli bättre på att möta och behandla personer med posttraumatisk stresssyndrom. Region 
Jönköpings län bör snarast kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar. 
 
Habilitering för bättre hälsa och delaktighet  
Habilitering ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. 
Socialstyrelsen har konstaterat att habiliteringen i Sverige är ett alldeles för lågt prioriterat område utifrån 
behov. 
  
Genom en bra habilitering från regionen underlättas tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och 
därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet. Region Jönköpings län avsätter idag 
allra lägst resurser i landet. Habiliteringsutredningen, som nyligen gjorts i länet föreslår en 
budgetförstärkning. 
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Några aspekter på habiliteringens svårigheter och begränsningar idag: Barn i vårt län får vänta över ett år på 
neuropsykiatriska utredningar. Tidiga adekvata insatser i livet, har bästa effekt och sparar lidande för den 
enskilde och dess omgivning. Det sparar dessutom resurser i samhället. Idag köps utredningar från extern 
vårdgivare in, för att om möjligt få i gång insatserna tidigare.  
 
De insatser som erbjuds barn, såsom BTI (beteendeterapeutisk intensivträning) räcker endast till en 
begränsad grupp. Knappt hälften av alla barn får tillgång till denna träning. Vuxna med autism (utan 
utvecklingsstörning) får idag ett mycket begränsat stöd. Professionellt stöd till personer med 
funktionsnedsättning skall ges utan att åldersgränser sätts. De barn som föds med svåra sjukdomar och som 
överlever tack vare en bättre hälso- och sjukvård, men med omfattande funktionsnedsättningar, är en ny 
grupp inom habiliteringssektorn.  
 
Vi vill att: 

 
 Insatser görs som underlättar övergången från barn- till vuxenhabiliteringen.  

 Insatser görs som stödjer patienter med funktionsnedsättningar att få rätt vård på lika villkor.  

 Barnhabiliteringen stärks för att kunna erbjuda barn i behov BTI.  
 
Finansiering 
Vi tillför 3 miljoner kronor i budgetförstärkning till barnhabiliteringen 
 
 
Barn och unga  
Regionkommunen ska ha ett tydligt barnperspektiv i alla politiska frågor som rör eller påverkar barn i deras 
vardag. Arbetet med att låta FN:s barnkonvention bli en del av den dagliga verksamheten ska fortsätta och 
utvecklas, inte minst genom Barndialogen en arbetsform som utformats under lång tid mellan de huvudmän i 
regionen som ansvarar för barn. Familjecentraler och barnhälsovård är viktiga delar i detta arbete. 
I den förebyggande barnhälsovården är det viktigt med professionellt stöd. Genom olika kompetenser kan 
BVC upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. En viktig resurs är bl.a. tillgång till 
distriktsläkare.  
 
Regeringen avser från 2016 att avsätta 120 miljoner kronor per år för att barn och unga i åldern 8–19 år ska 
få bidrag för glasögon på motsvarande sätt som barn i åldern 0–7 år. Från och med januari 2016 införs fria 
läkemedel för barn upp till 18 år.  Reformen ska även omfatta asylsökande barn och barn som vistas i Sverige 
utan nödvändiga tillstånd.  
  
Vi vill att:  
 

 Regionen ska lämna ett ekonomiskt bidrag för kostnad för glasögon till barn och unga mellan 8 och 
19 år som lägst får uppgå till ett visst belopp.  

 Fria läkemedel införs för barn och unga upp till 18 år.  

 Ett förtydligande görs kring vårdcentralernas ansvar och distriktsläkarnas medverkan inom 
barnavårdcentralerna (BVC).  

 Årliga barnbokslut ska upprättas för att redovisa, stödja och utveckla arbetet för och med barn och 
unga.  

 Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp till 25 års ålder.  
 
 
Akut vård  
Fortfarande är det många primärvårdspatienter som söker vård på sjukhusens akutmottagning istället för 
vårdcentralernas jourcentral. Målet om att få hjälp och lämna akutmottagningen inom 4 timmar nås inte 
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samtidigt har belastningen på akutvårdsmottagningen på Ryhov ökat markant. En ökad möjlighet och 
användning för patienten är 1177.  
 
Under många år har vi sett en utveckling där ambulanstransporterna i länet ökat. En ökad befolkning, fler 
förflyttningar av patienter samt förhållningsätt till att använda ambulans har bidragit bl.a. till volymökning. 
Idag är ambulansen med personal mer av en första medicinsk bedömning och behandling under färd med 
hög kompetens och intensivvård. Vi ser ett behov av att förstärka de befintliga resurserna med ytterligare en 
fullvärdig ambulans inom Jönköpingsområdet.  
 
Vi vill att:  
 

 Inom samtliga 3 sjukhus ska jourcentralen finnas i närheten till akutmottagningen.  

 1177 ska kunna följas i systemmätetalen när det gäller tillgänglighet.  

 Säkerställa att kompetenskraven uppfylls på akutmottagningarna.  

 Ytterligare en fullvärdig ambulans införskaffas inom Jönköpingsområdet.  
 
Finansiering 

 För att möta det ökade behovet och att rätt använd kompetens ges till patienten införs en avgift på 
100 kronor för sjukvårdande behandling i ambulans när transport sker till jourcentral eller 
akutmottagning.  

 
 
Cancersjukdomar  
Målet är att färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet. Vården 
ska vara jämlik, hålla samman bättre och patientens perspektiv och medverkan ska stärkas.  

Vi vill att: 

 Cancerlöftet (ex. om att patienter inte ska få vänta mer en fyra veckor på behandling) ska 
implementeras i systemmätetalen.  

 Rehabiliteringskedjan stärks efter cancersjukdom.  

 Alla som genomgår behandling ska erbjudas kontaktsjuksköterska.  
 
 
Förlossningsvård och kvinnors hälsa  
Förlossningsvården behöver förstärkas och göras mer kunskapsbaserad och jämlik. Regeringen satsar 400 
miljoner kronor för att stärka kvinnors hälsa. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen görs 
avgiftsfria för kvinnor under 21 år från 2017.  
Skillnader mellan kvinnor och män i hälso- och sjukvården kvarstår. Flera sjukdomar som kvinnor drabbas av i 
större utsträckning tenderar att vara lägre prioriterade inom hälso- och sjukvården. Det handlar t.ex. om 
långvariga smärttillstånd, förlossningsskador, inkontinens och psykisk ohälsa. Vårt mål är att minska 
ojämställdheten mellan kvinnors och mäns hälsa.  
 
Vi vill att:  

 Insatser görs för att stärka förlossningsvården inom området.  

 Mammografi görs avgiftsfritt för kvinnor mellan 40 och 74 år från 2016 
 
 
Vårdvalssystemet  
Inom den specialiserade vården finns idag vårdval inom ögonsjukvården. Enligt de övergripande mål för 
vårdval som fullmäktige lagt fast finns idag stora brister när det gäller att stärka invånarnas inflytande och 
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styra mot önskvärda resultat. Vårdvalet har bidragit till en kostnadsökning och sämre tillgänglighet som inte 
står i proportion till satta mål.  
 
Vi vill att:  

 En utredning ska ske för att på sikt avveckla vårdvalet inom ögonsjukvården  
 
 
Mer flexibla öppettider på vårdcentralerna  
Regionfullmäktige har fastställt att det ska skapas tydligare incitament för flexiblare öppettider på 
vårdcentralerna. Det här kan bidra till en bättre tillgänglighet för primärvårdspatienter och underlätta för 
akutmottagning och jourcentral. 
  
Vi vill att:  

 I Budget- och flerårsplan görs förtydligande i införandeprocessen.  
 
 
Tandvård  
Munhälsan är en viktig del av kroppen. Den förbyggande tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre 
och äldre för en bra munhälsa på lika villkor. Regeringen tillsammans med vänsterpartiet har föreslagit det 
som vi tidigare lyft fram i regionen, en höjning av åldersgränsen för den avgiftfria tandvården. 2017 kommer 
regionen att erbjuda ungdomar upp till 21 år fri tandvård och 2018 upp till 23 år. Genom att Folktandvården 
tar över munhälsobedömningen i egen regi kan vårdkedjan när det gäller äldre med rätt till nödvändig 
tandvård inom hälso- och sjukvården bättre säkerställas.  
 
Vi vill att:  

 Folktandvården övertar all munhälsobedömning för äldre och utbildning av vårdpersonal.  

 Anslaget för allmäntandvård barn och ungdomar inte minskas ytterligare, så som skett 2014 och 
2015.  

 
 
Kunskapslyft  
Regionen behöver i större utsträckning arbeta med att förebygga våld i nära relationer. Attityder och normer 
måste förändras. Sjukvården måste ha en aktiv roll i att fånga upp och hantera frågor om våld. 
 
Vi vill att:  

 Ett kunskapslyft införs inom all verksamhet om våld i nära relationer.  
 
 
Förändrad patientavgift  
Med nationella medel som föreslås från den rödgröna regeringen, kommer personer som är 85 år och äldre 
inte behöva betala någon patientavgift för mottagningsbesök. Från Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
regionalt är vi överens med regeringen att införa detta under kommande år. Vår utgångspunkt är att 
avgifterna inom vården ska vara låga för att inte någon patient ska avstå på grund av avgiftens storlek att 
uppsöka vård efter behov. Samma patientavgift inom primärvård respektive specialistvård är inte aktuell.  
 
Vi vill att:  

 Nuvarande avgifter i sjukvården bibehålls. 

 Äldre över 85 får avgiftsfritt för mottagningsbesök.  
 
Hälso- och sjukvård - Ekonomi  
En långsiktigt hållbar ekonomi är av avgörande betydelse. Utgångspunkten är att regionens verksamhet inte 
kostar mer än vad som kan finansieras genom intäkter.  
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För att säkerställa en god hushållning i verksamheterna är det viktigt att ett kontinuerligt arbete med 
förbättringar och effektiviseringar upprätthålls.  
 
Vi vill att:  

 Ersättningsmodellen för specialiserad vård som utvärderas och utvecklas.  
 
 

Demokrati – Folkhälsa – Jämställdhet - Miljö  
Demokrati, folkhälsa, jämställdhet och miljö är viktiga perspektiv som ska genomsyra alla verksamheter 
regionen ansvarar för och det arbete som görs tillsammans med övriga aktörer i regionen. 
  
Region Jönköpings län ska under mandatperioden utvecklas som demokratisk plattform, där möjligheterna 
till engagemang och medborgarinflytande stärks.  
Vi vill därför att regionen tydligare tar en ledande roll när det gäller följande; något som också uttrycktes i 
OECD-rapporten om vår regions styrkor och svagheter.  
 
- Engagera unga människor i regional utveckling  

- Klargöra rollerna för de aktörer som hanterar regional utveckling  

- Stärka det regionala ledarskapet  

- Främja och stärka den regionala planeringen mellan regioner  

- Främja kommunöverskridande samarbete  
- Vidareutveckla samspelet och samarbetet mellan det offentliga, privata och föreningslivet i stort.  
 

 
En jämlik hälsa förutsätter att folkhälso- och jämställdhetsperspektivet är tydligt i resursfördelning och allt 
arbete. Omotiverade könsskillnader ska utjämnas. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och en 
viktig jämställdhetsfråga. Region Jönköpings län behöver utveckla arbetet för att möta de nya krav som ställs 
på hälso- och sjukvården.  
Den internationella oron har ökat flyktingströmmarna till Sverige och vår region. Det ställer krav på hälso- 
och sjukvården och verksamheten behöver anpassas till de nya behoven. Regionen tillsammans med 
kommuner, myndigheter m fl ska underlätta och påskynda integrering och etableringen av de nyanlända.  
 
Vi vill att:  

 Regionen under 2016 påbörjar ett arbete med att stärka och utveckla regionens arbete med 
demokratifrågorna. Vi tycker det är särskilt viktigt att rikta sig till de unga för att engagera dem i 
regional utveckling. Arbetet ska ske tillsammans med de politiska och övriga 
ungdomsorganisationer som finns i regionen.  

 
Finansiering sker genom omfördelning av resurser från informations-  och folkhälsoavdelningen 
 

En grönare region  
Människan har ett ansvar att förvalta, utan att förbruka, de ändliga resurserna och naturvärdena. Det 
övergripande syftet med vår miljöpolitik är att överlämna ett samhälle till nästa generation, där de stora 
miljöproblemen är lösta.  
Omställningen av samhället är helt enkelt en nödvändighet för vår överlevnad på sikt, men också en viktig del 
i att skapa fler och nya jobb.  
Regionen Jönköpings län ska, ha en ledande roll i miljöarbetet och miljöfrågorna ska prägla alla 
politikområden. Vi ska driva en aktiv klimatpolitik, som också är en politik för framtidens jobb.  
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I vårt gemensamma policydokument, Miljö och Hållbar utveckling står bl.a: ”Region Jönköpings län arbetar 
för en hållbar miljöutveckling, som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum”.  
 
Om vi skall leva upp till vår regions hållbarhetspolicy måste miljöarbetet intensifieras. 
  
Bra kost är en viktig del för att förebygga ohälsa. Ekologiska livsmedel skall erbjudas i större utsträckning än 
idag och upphandling av lokalproducerade varor öka.  
Vi ska prioritera det förebyggande arbetet för att bidra till en frisk befolkning. Ett framgångsrikt 
hållbarhetsarbete främjar folkhälsan.  
 
Ett särskilt stort ansvar har Regionen för att värna våra dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel. Ett reellt hot 

mot detta är en etablering av en gruva i Norra Kärr. Vi ska också motverka både gasutvinning (fracking) och 

militära skjutövningar i/över Vättern. Ett annat hot mot vårt grundvatten och våra vattendrag är kemikalier 

och läkemedelsrester, när de passerat vår kropp. 

Användning och spridning av produkter, kemikalier och läkemedel bidrar till negativa miljö-och-hälsoeffekter. 
Vi känner till problemet med reproduktionsstörningar, men ser även nya hot, nanopartiklar. Det råder stor 
okunskap om vad den så kallade cocktaileffekten gör mot vår hälsa. Det är viktigt att Regionen ligger i 
framkant inom det miljömedicinska området och att försiktighetsprincipen ska gälla för att minimera negativ 
miljöpåverkan.  
 
Och……  
Barn är särskilt känsliga för många miljögifter, därför måste de produkter och de miljöer barn vistas i 
värnas särskilt.  
 
Vi vill att: 

 Regionen ökar andelen ekologiska livsmedel till 50%  

 Antalet helvegetariska rätter ökas inom vårdinrättningar och skolor  

 Samma höga djurskyddskrav ställs på importerat kött som på svenskt  
 
Finansiering 
Vi avsätter 2 miljoner kronor för att öka andelen ekologska livsmedel 
 
Vid upphandling av livsmedel skall etiska och miljömässigt höga krav ställas. Ett särskilt observandum är här 
den höga antibiotikaanvändningen i köttproduktion utanför Sverige.  
För att lokalproducerade säsongsvaror skall kunna inhandlas vill vi att upphandling skall kunna ske vid flera 
tillfällen under året och i flera delar. Vi vill separera transporterna och kommunicera upphandling i god tid 
för att underlätta upphandling från mindre, gärna lokala företag. 
 
Vi vill att: 

 Regionen arbetar med strategisk upphandling. Avtalsperioder skall kunna skrivas på kortare tider 
och innehålla specifika krav  

 
Energiomställning.  
För att begränsa vår klimatpåverkan vill vi att energiomställningen påskyndas och med ett omfattande 
energieffektiviseringsarbete. 
  
Energipolitiken är ett prioriterat område. Långtgående och kraftfulla insatser krävs för att klara uppsatta mål. 
Det måste bli en ökad produktion av förnybar energi. En stor utmaning för Regionen är den kraftigt 

fossilberoende transportsektorn.  
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Om Sverige skall nå målet till 2030 att ställa om sin fordonsflotta måste takten ökas. GreenCharge är här en 
viktig aktör. Fler fordon med eldrift behöver tas i bruk och cykling främjas.  
 
För att bli extra energieffektiv, ska nya och klimatsmarta arbetsätt premieras. Ett sådant är att använda sig av 
resfria eller virtuella möten. Möten på distans i realtid med teknikens hjälp, såsom telefon- och 
videokonferenser samt webbkonferenser. Denna typ av möten kan inte ersätta vanliga, fysiska möten, men 
för vissa situationer erbjuder de ett bra, kompletterande mötesalternativ. Väl fungerade resfria möten ger 
inte bara positiva effekter på organisationens lönsamhet genom färre tjänsteresor, utan i förlängningen 
också positiva hälsoeffekter. Resfria möten genererar också god miljöeffekt, vilket gör dem intressanta ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 
  
Det måste också bli ökat bruk av förnybar energi i Regionen. Förnybar elproduktionen tar hänsyn till miljö, 
klimat, djur, växter och människor. Den gör också utsläpp av växthusgaser låga. Elen skall vara miljömärkt 
med Bra Miljöval (vi kallar den här Grön el). Då garanteras att vattenkraften har ett jämnt vattenflöde i 
älvarna för att skona fiskbestånd och lekvägar.  
Att vindkraftverk inte står i känsliga naturområden och att biobränslen tar hänsyn till biologisk mångfald. Det 
allra bästa sättet att minska negativ miljöpåverkan från energiframställning är dock att använda mindre 
energi. Energieffektiviseringsprojekt skall prioriteras.  
 
Region Jönköpings län kan också själv vara en aktiv energiproducent. Solenergi har stor potential i framtidens 
energiproduktion. Kraftigt stöd sker nu från den rödgröna regeringen och Regionens fastigheter har stora tak 
och både solceller och solpaneler kan bidra med ett bra energitillskott.  
 
Vi vill att:  

 Elbuss introduceras i kollektivtrafiken  

 Elfordon till miljöbilspoolen införskaffas  

 Konceptet för ”resfria möten” för medarbetarna marknadsförs 

 Regionen producerar och upphandlar ”Grön el” (Bra Miljöval)  

 Satsningar i solenergi görs på Regionens fastigheter   

 Utbyggnaden av kraftfulla laddstolpar intensifieras till minst 25 st vid regionens verksamheter  

 Möjligheten att kombinera cykel med andra fordonsslag underlättas  

Finansiering 

Vi avsätter 350 000 kr för ökad upphandling av grön el 

Vi avsätter 1 miljon kronor för investeringar i kraftfulla laddstolpar.  

 

Vår värdefulla natur. Naturturism 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen. Syftet är att värna om 

naturtyper, fåglar, arter och livsmiljöer. I Jönköpings län har vi ett mycket stort antal sådana naturområden, 

196 st. Nämnas kan Vättern, Store mosse nationalpark, Dumme mosse, värdefulla skogsmiljöer och ett 70-tal 

odlingsmarker med artrika ängs- och hagmarker. Olika miljöer med stor biologisk mångfald att värna. Inom 

dessa områden finns många lämpliga områden för naturturism. Viktigt är att lyfta fram fler aspekter än 

enbart natur. Genom att kombinera kultur och natur med bra kringservice som boende, mat och aktiviteter 

etc., kan en bra grund för en lyckad turismsatsning ske. Samverkan mellan olika aktörer är ett ledord, för en 

sådan lyckad turismsatsning.  

Särskilt angeläget att lyfta fram i vårt län är, Östra Vätterbranterna, utsedd till biosfärområde av UNESCO. 
Unik kuperad natur med höga kulturhistoriska, biologiska och estetiska värden.  

Region Jönköpings län ska med god hushållning, ändamålsenligt och kostnadseffektivt bedriva 

verksamheten för att nå hållbar utveckling och uppfylla visionen "För ett bra liv i en attraktiv region". 



10 av 16 
 

2015-10-12 
 

Vi vill att: 

- Regionen är aktiv i arbetet med att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och 

kulturmiljöer såsom vandringsleder  

 
 

Kompetensförsörjning och personalpolitik – för en jämlik hälsa och ett hållbart 
arbetsliv  
Kompetensförsörjningsfrågorna är en av de viktigaste strategiska frågorna för att invånarna ska få tillgång till 
hälso- och sjukvård av god kvalitet med hög tillgänglighet.  
 
För att driva en vård i världsklass krävs medarbetare med kunskap, kompetens och engagemang, som har 
tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och möjlighet att vidareutbilda sig. Vi vill förbättra 
vårdpersonalens arbetsmiljö eftersom vi är övertygade om att det leder till bättre kvalitet i vården.  
 
Regionkommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner inflytande och makt över den 
egna arbetssituationen, där det ges möjligheter till mer flexibla arbetstider och där en kvalificerad 
yrkesintroduktion för nyutexaminerade är en viktig del. Det skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.  
Vi vill att medarbetarna ska ha stor frihet att utforma det dagliga arbetet utifrån verksamhetens behov och 
sin professionella kompetens. Vi vill öka vårdpersonalens tid med patienter och minska tiden som läggs på 
icke värdeskapande administration. 
  
Det kan tyckas paradoxalt att vi aldrig haft så många läkare eller sjuksköterskor i vården som idag samtidigt 
som kostnaderna för bemanningspersonal ökar dramatiskt för just dessa grupper.  
Den korta och den långa sjukfrånvaron ökar för såväl kvinnor som män. 
Dagens situation är varken önskvärd eller hållbar.  
 
Därför måste det till ett modernt framtidsinriktat arbete när det gäller vårdens organisation och fördelning 
av arbetsuppgifter. En satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor men också undersköterskor och 
andra yrkesgrupper, tillsammans med ett utvecklings- och förbättringsarbete gör att vi kan utveckla 
arbetssätt där personalens olika kompetenser tas tillvara på ett bättre sätt.  
Undersköterskorna är en viktig yrkesgrupp som genom kompetensutveckling kan utveckla sina 
arbetsuppgifter och avlasta sjuksköterskor  
Heltid ska vara norm, både för att ha en lön som det går att leva på men också en pension som ger 
ekonomisk trygghet den dagen hen lämnar arbetslivet. Alla tjänster som utannonseras ska vara heltid. Vi vill 
verka för flexibla arbetsmodeller så anställda får möjligheten att i högre grad påverka sin sysselsättningsgrad. 
Timanställningar och tillfälliga vikariat ska i högre grad ersättas med trygga anställningar.  
Ett tydligare och mer intensifierat arbete med att införa heltidsarbete som norm och mer flexibla 
arbetsmodeller för ett hållbart arbetsliv ska ske tillsammans med de fackliga organisationerna. Förkortad 
veckoarbetstid är ett möjligt koncept att prova på eftersom liknande projekt genomförts runt om i Sverige. 
Projektet kan med fördel kopplas ihop med utvärdering och forskningsarbete.  
 
 
Målsättningen ska vara att Regionen senast 2018 erbjuder alla anställda som så önskar en 
heltidstjänstgöring.  
Det behövs därför en tydligare politisk ledning och styrning av den strategiska kompetensförsörjningen och 
personalpolitiken i sin helhet. En del av arbetet handlar om en utvecklad samverkan inom sjukvårdsregionen. 
För att Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare är lönen en viktig del. Vi ser behov av att göra riktade 
lönesatsningar inom vissa yrkesgrupper. 
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Vi vill att: 

 Regionen satsar på betald specialistutbildning för sjuksköterskor och andra yrkesgrupper utifrån 
verksamhetens behov.  

 Heltid ska vara norm. En plan för att samordna arbetet där heltid är norm vid planperiodens 
utgång 2018  

 Det tas fram en strategi, i dialog med verksamhet och fackliga företrädare när det gäller 
kompetensförsörjning och kompetensväxling med en handlingsplan för Rätt Använd Kompetens, 
RAK.  

 Det patientnära arbetet stärks genom bättre arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper och 
minskad administration.  

 Inrätta ett pilotprojekt, tillsammans med en eller flera arbetsplatser, där arbetstidsförkortning 
provas.  

 En översyn görs när det gäller veckoarbetstid för vissa belastade grupper, ex. nattarbete.  

 Tillsammans med kommunerna utveckla arbetet med vård- och omsorgscollege men också 
inventera behovet av och ta initiativ till YH-utbildningar för undersköterskor.  

 Beroendet av hyrläkare minimeras genom mer samarbete med andra regioner och med ett första 
steg inom några specifika områden.  

 All verksamhet som regionen ansvarar för ska omfattas av kollektivavtal eller 
kollektivavtalsliknande villkor  

 Det införs resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov, liknande den som sedan länge funnits i 
Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro  

 Det inrättas en personaldelegation under regionstyrelsen för en tydligare politiskt ledning och 
styrning av de strategiskt viktiga frågorna kompetensförsörjning och personalpolitik.  

 
 
Finansiering  
För finansiering av höjd studielön för utbildning av specialistsjuksköterskor avsätter vi 12 mkr. En 
resursförstärkning som tar ett helhetsgrepp på kompetensförsörjning, kompetensväxling, som utgår från 
verksamhetens och patienternas behov där också en satsning på utveckling av undersköterskornas roll och 
arbetsuppgifter. 
 
För projekt med arbetstidsförkortning avsätter vi 3.5 mkr 
 

Upphandling  
Genom förbättrad och mer strategisk upphandling kan Region Jönköpings län, som en stor offentlig aktör på 
ett effektivt sätt arbeta för minskad miljöpåverkan, långsiktig ekologisk, social hållbarhet, kvalitet och 
schyssta villkor på arbetsmarknaden.  
Upphandling av varor och tjänster utgör en betydande del av hälso- och sjukvården. Det behövs en tydligare 
strategi och ett samlat grepp om den offentliga upphandlingens betydelse för verksamheten. 
  
De nya EU-direktiven ger regionkommunen större möjligheter att ställa krav när det gäller miljö- , 
innovations-, och sociala hänsyn. Det är också möjligt att koppla tydligare sysselsättningkrav och krav på 
personalövertagande i samband med offentliga upphandlingar.  
 
Vi vill värna de anställdas rättigheter vid upphandlingen. Ingen chaufför ska behöva vara orolig för att förlora 
jobbet eller få en sämre anställningstrygghet vid byte av leverantör inom de trafikupphandlingar 
regionkommunen gör.  
 
Kollektivavtalsliknande villkor samt krav på att privatanställda ska ha samma grundlagsskyddade 
yttrandefrihet, meddelarfrihet och meddelarskydd, som offentligt anställda har idag ska också gälla.  
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Vi vill att: 

 Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för all verksamhet som 
regionkommunen ansvarar för och upphandlar. Kravet gäller i alla led, även underentreprenörer.  

 Krav på personalövertagande och sysselsättningskrav ska finnas med i de upphandlingar där det är 
relevant.  

 Det införs strategisk upphandling med en tydligare politisk ledning och styrning genom att inrätta 
en upphandlingsnämnd.  

 

Regional utveckling – för jämlik hälsa och en attraktiv region 

Region Jönköpings län har från 2015 ett samlat ansvar för det regionala utvecklingsarbetet.  
En tydlig röst för regionen kräver ett tydligt och samlat politiskt ledarskap.  
 
Trafik – Infrastruktur  
God tillgång till kollektivtrafik och bra infrastruktur är inget mål i sig utan verktyg för att öka rörligheten för 
arbetsliv, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och vidga arbetsmarknadsregionerna regionalt och 
interregionalt. Det skapar utveckling och attraktivitet. 
En översyn av regelverket för sjukresor behöver göras för att anpassas efter dagens behov och 
förändringarna inom hälso- och sjukvården. 
  
Södra Stambanan har en viktig betydelse för den regionala och interregionala trafiken. Det regionala 
järnvägsnätet med Jönköpingsbanan (Nässjö-Jönköping-Falköping) och Värnamobanan (Värnamo-Jönköping) 
samt Värnamo-Vaggeryd-Nässjö är två delar i ett större och sammanhållet system. De kompletterar och 
samverkar trafiken i regionen och ansluter till framtida höghastighetsbanor. 
  
Fördjupade studier, sk åtgärdsvalsstudier har gjorts av Trafikverket tillsammans med kommunerna, regionen 
m fl för att ta fram underlag för fortsatta investeringar. Det handlar om åtgärder för att korta restiderna och 
nå målet om ett ökat kollektivtrafikresande.  
 
Det är viktigt att Region Jönköpings län förmår vara en samlande kraft för att dessa åtgärder, tillsammans 
med fortsatta investeringar på Södra stambanan i så stor omfattning som möjligt prioriteras i den 
kommande nationella transportplanen.  
 
Inför arbetet med en ny regional transportplan görs ytterligare fördjupade studier av de mindre sträckor som 
idag inte är utpekade som prioriterade men som ansluter till det regionala järnvägsnätet.  
Den nya höghastighetsjärnvägen, Götalandsbanan och Stockholm-Malmö, med knutpunkt i Jönköping har 
stor strategisk betydelse för regionens fortsatta utveckling. Regionen ska vara pådrivande i det fortsatta 
arbetet för att påskynda en av våra viktigaste framtidsinvesteringar, för fler jobb, klimatomställning, regional 
utveckling och hållbar tillväxt.  
 
Vårt län har idag kunskap, kompetens och utbildningar kopplade till järnväg och infrastruktur. Vi vill utveckla 
detta till att verka för att det i regionen skapas ett nationellt centrum för utbildning på järnvägssidan.  
För att nå målet om ett ökat kollektivtrafikresande är det viktigt att det blir ett verkligt alternativ till 
bilåkande och till en prisvärd kostnad. Region Jönköpings län ska under 2016 verka för att ta del av de statliga 
medlen för utveckling av kollektivtrafik på landsbygden. 
 
Ungdomskortet för 150 kr per månad för alla upp till 20 år har varit en framgång och ökat resandet med 
kollektivtrafiken.  
Vi vill nu ta nästa steg med motsvarande satsning för seniorer där målsättningen är avgiftsfria resor alla över 
65 år. Ett första steg är att ett seniorkort på 150 kr från 70 år.  
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Vi vill att: 

 Ett införs seniorkort på 150 kr från 70 år. 

 Det görs en översyn under 2016 för en eventuell höjning av täckningsbidraget inom 
kollektivtrafiken  

 Antalet snabbussar i högtrafik för de linjer som har ett stort antal resande ökas 

 Ett nationellt centrum för utbildning inom järnvägen utvecklas 

 

Finansiering 

Vi avsätter 7 miljoner för införandet av ett seniorkort 

 
Arbetsmarknad – Näringsliv – Attraktivitet  
Allt för många människor står idag utanför arbetsmarknaden, detta gäller särskilt de unga. Det är ett stort 
slöseri med mänskliga resurser och skapar klyftor och ojämlikhet. Därför är kampen mot arbetslösheten en 
prioriterad uppgift för Region Jönköpings län.  
Med fler i arbete och egen försörjning skapas är vi fler som bidrar till en bra välfärd för alla, ett samhälle som 
håller ihop och ökad jämlikhet.  
 
Region Jönköpings län ska därför, som en stor offentlig arbetsgivare, bidra till att fler kommer i arbete genom 
traineejobb, praktikplatser, feriepraktik och att fler människor med funktionshinder får ett jobb. 
  
Under 2014 hade vi en positiv befolkningsutveckling i vårt län. Förutom ett mindre födelseöverskott stod 
huvudsakligen gruppen inflyttade från utlandet för det absolut största flyttningsnettot. Det är en positiv 
utveckling om vi ska klara den demografiska utvecklingen och skapa utveckling och tillväxt.  
Men det ställer krav på en sammanhållen och inkluderande politik för att välkomna och etablera våra nya 
medborgare på ett bra sätt.  
Vi vill därför att det tas fram en etableringsstrategi, tillsammans med kommunerna, för en snabbare väg till 
egen försörjning.  
Region Jönköpings län ska vara aktiv i att ta del av och bidra till utvecklad validering till jobb i enlighet med 
EU:s men också det nationella valideringsprogrammet. Det finns många som nu kommer till vår region som 
med riktade insatser snabbare kan komma i arbete och bidra till det gemensamma. 
  
Med det nya regionala utvecklingsansvaret är Region Jönköpings län den sammanhållande länken mellan 
stat, kommuner, högskola, arbetsmarknaden och näringslivets organisationer samt övriga berörda för 
tillväxtfrämjande samordning.  
För att gå från ord till handling ska Regionen samla berörda aktörer och skapa konstruktiva mötesformer för 
att förverkliga målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin men också att vara aktiv i arbetet med 
den nationella tillväxtstrategin.  
 
Bra Livs utbildningscentrum i Nässjö är ett mycket framgångsrikt koncept för att säkra kvaliteten på 
introduktionen av läkare med utländsk utbildning samt värdera och komplettera deras kompetens. Vi vill 
utveckla modellen för att säkra kompetensförsörjningen i hela regionen. 
  
Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i och är en viktig del av välfärden. 
Kulturen har betydelse för jämlik hälsa då den kan förändra både individer och samhällen.  
Kulturen är en stark drivkraft för demokratisk utveckling och delaktighet i samhället. Alla människor ska ges 
möjligheter för att delta i kulturaktiviteter och skapa kultur. Ett rikt och brett kulturliv ökar attraktionen och 
stimulerar den fria tanken. 
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Smålands Musik och Teater med kulturhuset Spira är Regionens största kulturinstitution. SMOT har ett 
särskilt uppdrag att verksamheten ska riktas till barn och unga och komma alla till del, på Spira men också 
med musik- och teaterföreställningar i hela länet. Kulturen har också en viktig uppgift att bredda 
verksamheten för att nå nya målgrupper och skapa möten mellan  amatörer och professionella skådespelare.  
 
Det finns möjligheter att utveckla spelkulturen inklusive e-sport, rollspel m.m genom att skapa ett 

spelkulturinstitut som fokuserar på en grundläggande spelkulturell bredd och konstnärlig verkshöjd inom 

spelkulturområdet. Med det kan regionen att profilera sig med en modern kulturpolitik och en näringspolitik 

som förstår till att stimulera nya, kreativa och innovativa marknader. 

Region Jönköpings län har en låg andel statliga kulturmedel per invånare. Vi vill därför aktivt driva på för att 
de nationella kulturpengarna till Region Jönköpings län ökar för att förstärka den kulturverksamhet regionen 
idag ansvarar för men också för att utveckla det fria kulturlivet.  
Folkbildningen är utbildning och bildning av vuxna som utgår från deltagarnas behov och förutsättningar där 
deltagarna lär av varandra i demokratiska arbetsformer.  
Folkbildningen är idéburen med nära koppling till folkrörelserna och är den största kulturarrangören och 
därför betydelsefull regionalt och lokalt. Folkhögskolor och studieförbund har fått ett utökat uppdrag att 
möta behoven hos nyanlända.  
 
Turism- och besöksnäringen skapar attraktivitet och arbetstillfällen. Det finns en stor potential att utveckla 
besöksnäringen inom regionen men också tillsammans med omkringliggande grannar.  
 
 
Vi vill att:  

 Det tas fram en etableringsstrategi för nyanlända  

 Regionen tar fram trainee-jobb och feriepraktikplatser  

 Det skapas ett regionalt innovationsråd  

 Region Jönköpings län inrättar en regional valideringsdelegation 

 Bra Livs Utbildningscentrum i Nässjö utvecklas och sprids i Regionens verksamhet 

 Det skapas ett regionalt näringslivsråd  

 Det tas fram en regional ÖP/översiktsplan tillsammans med kommunerna  

 Det genomförs lokala kulturting i regionen  

 Barn- och ungdomskulturen prioriteras 

 Folkbildningsverksamheterna ska spela en större roll i det livslånga lärandet och etablering av 
nyanlända  

 

Ekonomi – Finansiering  
I den solidariskt finansierade och demokratiskt styrda välfärden är verksamheten målet och ekonomin 
medlet.  
Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi ska finansiera våra investeringar med egna 
medel. Det kräver ett resultat på minst 2 procent att skatter och statsbidrag.  
Utgångspunkten är att regionens verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras genom intäkter.  
Hushållning med gemensamma resurser handlar om resurseffektiv konsumtion och att vara ansvarsfull med 
naturresurser.  
Ekonomisk resursfördelning, ersättningssystem, övergripande ledning och styrning ska prioritera och 
premiera verksamhetens arbete med ständiga förbättringar, effektiviseringar och utgå från tydliga 
kvalitetsindikatorer.  
Att enbart ha balans mellan intäkter och kostnader är inte tillräckligt för att uppnå god ekonomisk 
hushållning.  
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Regionens ekonomiska resultat måste vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida 
åtaganden kan klaras. Det gäller bland annat att klara pensionsåtaganden gentemot medarbetarna, 
investeringar i och finansiering av hälso- och sjukvården, infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar samt 
övrig verksamhet.  
Ersättningsmodellen för specialiserad vård som infördes 2013 ska utvärderas och utvecklas. För att uppnå en 
jämlik hälsa och målet att sluta hälsoklyftorna inom en generation ska ersättningssystemen bättre styra 
resurserna till de med störst behov. 
  
Jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad del i budgeten. Detta får inte bedrivas separat utan ska 
integreras i ordinarie rutiner i alla nämnder och styrelser. Det innebär att regionen i budget, detaljbudget, 
utredningar och andra beslutsunderlag ska redovisa på rådande förhållanden för kvinnor och män, samt 
lämna förslag för ökad jämställdhet. Samma sak gäller i utvärderings-och uppföljningsarbetet. 
Jämställdhetseffekter ska analyseras i samband med underlag för investeringsprocessen. 
 
  
Vi vill att: 

 I uppföljning och redovisning av om Region Jönköpings län lever upp till det övergripande 

finansiella målet om god hushållning med ett resultat som gör att vi kan finansiera våra 

investeringar med egna medel ska också ingå en beskrivning av verksamheternas 

budgetföljsamhet. 

Vi utgår från SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen 

 

 

Skattesats 

Vi föreslår oförändrad skattesats, 11.26 kr, för 2016 

 

 

Sammanställning av yrkanden som innebär ramförändring mkr 

 

 

Resursförstärkning Psykiatrin   10 

Seniorkort 150 kr +70   7 

Laddstolpar    1 (medfinansiering till statlig satsning) 

Upphandling grön el   0,35 mkr 

Ekologisk mat    2 

Specialistutbildning ssk och andra yrkesgrupper 12  

Projekt arbetstidsförkortning   3,5 

 

Totalt    35 850 mkr 

 

 

Finansiering med särskild finansiering 

Utökning 1 ambulans i Jönköpingsområdet  1  

 
Regionen under 2016 påbörjar ett arbete med att stärka och utveckla regionens arbete med 
demokratifrågorna. Vi tycker det är särskilt viktigt att rikta sig till de unga för att engagera dem i regional 
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utveckling. Arbetet ska ske tillsammans med de politiska och övriga ungdomsorganisationer som finns i 
regionen.  
 
Finansiering sker genom omfördelning av resurser från informations-  och folkhälsoavdelningen 
 

 

Resultaträkning 

Verksamhetens nettokostnad  - 9 546 

 

Skatteintäkter    7 830 

Kommunal utjämning och statsbidrag  1 925 

 

Finansnetto          45 

Resultat        254   

 

Resultatet motsvarar 2.6% av skatter och statsbidrag vilket vi bedömer är tillräckligt för att 2016 finansiera 

investeringarna med egna medel. 

 


