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Inledning 
Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma förslag på budget med verksamhetsplan för 2019 och 
flerårsplan 2020-2021 för Region Jönköpings län utgår från och bygger vidare på den antagna budgeten med 
verksamhetsplan för 2018. Om förslaget vinner gehör ska de politiska prioriteringarna sammanfogas med den 
framtagna driftbudgeten. 
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Sammanfattning 
Socialdemokraternas och Miljöpartiet vill att Region Jönköpings län blir en större och tydligare kraft som ska 
skapa bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling tillsammans med länets kommuner, näringslivet, 
Jönköping University, Science Park, Länsstyrelsen och andra samhällsaktörer. Det kommer skapa nya företag 
och arbetstillfällen som genererar ökade skatteintäkter som behövs för att finansiera sjukvården och välfärden. 
Region Jönköpings län ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt för fler jobb överallt i Jönköpings län.  

Håll nere avgifterna 
Avgifterna inom vården och kollektivtrafiken ska hållas nere. För att öka jämlikheten i samhället krävs en bättre 
likvärdig tillgång till samhällstjänsterna. Storleken på plånbok ska inte vara avgörande. En höjning av skatten 
och ska givetvis gynna länets invånare och öka jämlikheten. 
 

 Tandvården  
Tandvårdstaxan för besök hos tandläkare eller tandhygienist ska inte ökas utan sättas enligt 
Socialstyrelsens referenspris för allmäntandvård. Priset för besök hos tandläkare och tandhygienister 
ska inte vara avskräckande. 

 
 Akutsjukvården 

Avgiften för besök hos akutsjukvården eller färd med ambulans ska vara oförändrad och inte höjas. 
Priset ska inte vara avgörande för dem som exempelvis behöver vård sent på kvällen eller på natten 
när varken vårdcentral eller jourcentral/närakut är öppen. 

Investera i personalen 
Efter flera stora investeringar i nybyggnation är det hög tid att börja investera i personalen. Fler sjuksköterskor, 
undersköterskor, vårdadministratörer och läkare behövs inom vården. Bristen på personal hotar den regionala 
utvecklingen. Grundbemanningen inom vården behöver öka. För att fler ska vilja arbeta inom vården krävs en 
större ansträngning av Region Jönköpings län som samhällsaktör och som attraktiv arbetsgivare. 
 

 Personalomsättningen ska minska 
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och servicepersonal ska göra det som de är utbildade till och 
anställda för. Vårdpersonal ska ägna mer tid åt patienterna och mindre åt administration. Arbetet med 
Rätt använd kompetens (RAK) ska systematiseras. Rekrytering av tillsvidareanställd personal ska 
prioriteras hårdare. Hyrpersonal ska fasas ut från Region Jönköpings läns verksamhet. 

 
 Modeller för arbetstid 

All vårdpersonal ska orka arbeta heltid. Tillsammans med personalen ska Region Jönköpings län pröva 
olika arbetstidsmodeller i projektform. Arbetet ska innehålla en översyn av måtten på veckoarbetstid 
utifrån arbetsinsats. Region Jönköpings län ska göra en satsning på kortare arbetsveckor för 
undersköterskor, skötare och sjuksköterskor som jobbar ständig eller delvis natt. 
 

 Resekort för anställda 
Anställda hos Region Jönköpings län ska erbjudas ett subventionerat prisvärt resekort inom 
kollektivtrafiken. De nästan 10 000 i personalstyrkan ska få möjlighet att köpa ett månadskort hos 
Länstrafiken med 25 procents rabatt.  

 
 Nya utbildningsplatser 

Fler sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna gå specialistutbildningar på arbetstid med lön. Det 
behöver knytas fler YH-utbildningar för undersköterskor till länet. Region Jönköpings län ska 
tillsammans med Jönköping University satsa på att starta utbildningar för både tandläkare och för 
tandsköterskor som ska bli unika i Sverige. 
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Jämlik hälso- och sjukvård 
För att uppnå målet om en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med störst behov behöver större 
hänsyn tas till socioekonomiska förutsättningar. Ett väl fungerande förebyggande arbete är den bästa 
investeringen för en god och jämlik folkhälsa. Kriterier som boende, arbete, kön eller ekonomiska 
förutsättningar ska inte vara avgörande för vilken hälsa invånaren har. Inga ytterligare privatiseringar ska 
genomföras inom sjukvården. Vårdplatser ska finnas efter behov. Primärvården behöver mer resurser. 
 

 Tre akutsjukhus 
En förutsättning för att Region Jönköpings län ska kunna erbjuda alla invånare en jämlik vård av hög 
kvalitet även i framtiden är att länet ska ha tre akutsjukhus. Alla beslut måste fattas med detta i 
åtanke. En utredning ska klargöra hur vad som definierar ett akutsjukhus och hur Region Jönköpings 
län kan garantera tre akutsjukhus på längre sikt. Det lokala ledarskapet på sjukhusen behöver stärkas. 
 

 Livsstilsutmaningen 
Många vårdcentraler har inte möjlighet och resurser att ge ett individanpassat stöd för personer som 
ligger i riskzonen för ohälsa. Samtliga vårdcentraler ska ges möjlighet att söka medel för att kunna 
arbeta mer riktat till personer som behöver livsstilsförändring. Ungefär som arbetet hos Värnamo 
hälsocenter som bygger på en samverkan mellan primärvård och kommun. 
 

 Fast vårdkontakt 
Alla vårdcentraler ska arbeta enligt konceptet plusmottagning där patienter med stora behov av vård 
ska ha en fast vårdkontakt och ett direktnummer där det enkelt går att nå sin kontaktperson. 
Patienterna ska erbjudas ett patientkontrakt som innehåller en sammanhållen tidsplan över alla 
inplanerade vårdinsatser. 

Hållbar regional utveckling 
Region Jönköpings län har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Miljö- och klimatfrågorna ska 
prägla verksamheten. Hållbar regional utveckling kräver en bättre samverkan mellan aktörer i länet. Det 
handlar om att klara av de välfärdsutmaningar som finns på lång sikt och att hantera socialt utanförskap, 
demografi, urbanisering och globalisering för länet och dess aktörer samt att säkra en välfungerande 
arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning. Region Jönköpings län har ett särskilt ansvar att erbjuda 
länets invånare kulturupplevelser. Tillgången till kultur är ytterst en fråga om demokrati och alla barn och 
ungdomar ska särskilt prioriteras. Smålands musik och teater eller kulturhuset Spira ska inte bolagiseras. 
 

 Högre ambitionsnivå 
För att förverkliga den länsgemensamma regionala utvecklingsstrategin (RUS) krävs en 
ambitionshöjning hos Region Jönköpings län. Om arbetet med RUS ska kunna intensifieras krävs 
betydande ökade resurser och mer personal för att stärka det samlade hållbara utvecklings- och 
tillväxtarbetet. 
 

 Kollektivtrafiken 
Andelen som reser med Länstrafiken ska öka. Kollektivtrafikens biljettpriser ska enbart justeras med 
hälften av indexuppräkningen. Länstrafiken ska införa ett prisvärt seniorkort som gäller dygnet runt i 
hela länet för dem som fyllt 65 år. Sommarlovskortet för skolelever ska kompletteras med kostnadsfri 
färdtjänst för elever som har funktionsnedsättning.  

 
 Kulturtrappa  

Region Jönköpings län ska ta fram en kulturtrappa där det framgår vilka kulturupplevelser som elever i 
grundskolan ska få möjlighet att ta del av under sin skolgång. Kulturtrappan är en garanti för att alla 
barn och unga ska kunna delta på kulturupplevelser och möten med det professionella kulturlivet 
under skoltiden. 
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Ett jämlikt och hållbart Region Jönköpings län 
Oavsett plats för boende ska alla invånare i Jönköpings län känna tryggheten att samhället finns där när det 
behövs. Tillgång till god vård, omsorg och utbildning ska vara en självklarhet. Vården ska finnas nära 
medborgaren. Välfärden ska gå att lita på i hela Jönköpings län. Med en stark och solidariskt finansierad välfärd 
där medborgarnas behov är i fokus ökar jämlikheten. Verksamheterna inom Region Jönköpings län ska skapa 
tillväxt och utveckling som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart. Arbetet med att minimera 
klimatpåverkan och ställa om till förnybara energikällor ska intensifieras. Region Jönköpings län ska prioritera 
att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt för fler jobb överallt i Jönköpings län. 

Minskade samhällsklyftor ger bättre folkhälsa 
Sociala och ekonomiska skillnader i ett samhälle gör att barn och ungdomar får väldigt olika förutsättningar 
under uppväxten. Barn till föräldrar utan arbete har sämre förutsättningar för en god och innehållsrik uppväxt. 
Därför är det viktigt att arbeta för att alla barn och ungdomar får så bra förutsättningar som möjligt. Det finns 
ett nära samband mellan hälsa och välfärd. Goda levnadsförhållanden och livsvillkor är förutsättningar för en 
god hälsa. Trots att medellivslängden har ökat i Sverige är skillnaderna mellan olika grupper stor. De med 
eftergymnasial utbildning är friskare och lever längre än de med lägre utbildning. Utbildningsnivån i Jönköpings 
län är låg i förhållande till snittet för hela riket och behöver generellt höjas. Det är inte acceptabelt att kriterier 
som boende, arbete, kön eller ekonomiska förutsättningar ska vara avgörande för vilken hälsa invånaren har. 
För att vända trenden med den växande psykiska ohälsan behövs en tydlig förändring och ledning. Ett väl 
fungerande förebyggande arbete är den bästa investeringen för en god folkhälsa. Därför är det viktigt att 
minska samhällsklyftorna och öka jämlikheten i samhället. 

Omställning till hållbart samhälle 
Region Jönköpings län har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Miljö- och klimatfrågorna ska 
prägla verksamheten. Region Jönköpings län ska göra sin del för att Parisavtalets mål om högst 1,5 grads global 
uppvärmning ska nås. En aktiv och kraftfull klimatpolitik kan sedan sprida sig ut i övriga samhället. Det är också 
en politik för framtidens jobb. Andelen som reser med bil och flyg behöver minskas och andelen resor med 
kollektivtrafik och cykel behöver ökas. Länstrafiken behöver på ett mer påtagligt sätt ställa om till att bli 
oberoende av fossila bränslen. Biljettpriserna inom kollektivtrafiken behöver hållas nere för att stimulera till ett 
ökat resande. 

Rätt kompetens på rätt arbetsplats 
Bristen på kompetent personal är en stor utmaning för Jönköpings län. Fler sjuksköterskor, undersköterskor 
och läkare behövs i vården. Skolorna letar efter lärare. Industrin och andra företag hittar inte kompetent 
personal. Bristen på personal hotar den regionala utvecklingen. Region Jönköpings län ska bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. För att fler ska vilja bo och verka länet krävs en större ansträngning av Region Jönköpings län som 
samhällskraft. Fokus ska ligga på att rätt kompetens ska hamna på rätt arbetsplats i hela länet. För att öka 
områdets attraktivitet behöver alla invånare få del av samhällets service. Resor inom och till och från länet 
måste gå smidigt. Kulturutbudet behöver utökas. Jönköpings län behöver lyfta fram sina unika egenskaper som 
gör att människor vill bosätta sig här. Det ska finnas stora möjligheter att utbildas och utvecklas som människa.  

Fler ska komma i arbete 
Människors bakgrund påverkar i för stor utsträckning möjligheten att få jobb. Bostadssegregation, klassklyftor 
och arbetslöshet föder otrygghet. Arbetslösa och nyanlända behöver snabbare vägar ut på arbetsmarknaden. 
Samtidigt är det viktigt att fortsätta satsa på utbildning – för att möta behovet på framtidens arbetsmarknad.  
I Jönköpings län ska fler komma i arbete och ha möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Målet är full 
sysselsättning och det ska gå att leva på sin lön.  
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Bättre samverkan ger regional utveckling 
I en allt mer globaliserad och kommersialiserad värld är det angeläget att de demokratiska samhällsaktörerna 
stat, region och kommuner står för kontinuitet och trygghet. Det finns en enorm potential och kraft när olika 
aktörer går ihop, samverkar och samarbetar. Det kan inte ske någon regional utveckling om de olika aktörerna i 
Jönköpings län agerar själva. Ett utvecklat och brett näringsliv är nyckeln för ökad tillväxt. Jönköping University 
bidrar på flera sätt till regional tillväxt. Studenterna kommer till länet under studietiden och många stannar 
sedan kvar och arbetar inom exempelvis vård, omsorg, teknik, ekonomi eller skolan. Jönköping University 
bidrar även med innovativ forskning och utveckling. Science Park hjälper sedan till att utveckla innovationer 
och produkter. Det är av stor vikt att högskolan får fler utbildningsplatser och ökade forskningsanslag. Det 
behöver inrättas nya yrkesutbildningar och specialistutbildningar för att möta behovet av kompetens. Region 
Jönköpings län ska tillsammans med länets 13 kommuner, näringslivet, Jönköping University, Science Park, 
Länsstyrelsen och andra samhällsaktörer skapa bättre förutsättningar för regional utveckling. Det kommer 
skapa nya arbetstillfällen som i sin tur genererar ökade skatteintäkter som behövs för att finansiera välfärden.  

Statsbidragen ska ut i verksamheten 
Den rödgröna regeringen under mandatperioden 2014-2018 gjorde det möjligt för Region Jönköpings län att 
storsatsa på hälso- och sjukvården och därmed på välfärden. Region Jönköpings län fick över 200 miljoner 
kronor för 2018 i statsbidrag. Men statsbidragen kom inte per automatik ut i verksamheten. De nationella 
satsningarna som kommer Region Jönköpings län till del ska gå till det som de är ämnade för, att anställa fler, 
att öka patienternas delaktighet och till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. Statsbidrag för 2019-2021 
ska användas och komma ut och göra skillnad i verksamheten. 
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Arbetsmarknad och personalpolitik 
Region Jönköpings läns prioritet är full sysselsättning hos medborgarna. Statistik från Arbetsförmedlingen visar 
att 200 000 fler är i arbete i Sverige jämfört med 2014. Sysselsättningsgraden är den högsta sedan 90-talet. 
Men det finns fortfarande insatser som behöver göras för att öka sysselsättningen. Arbetslösheten hos 
ungdomar har gått ner under de fyra senaste åren men mer går att göra. Framtidstron hos unga måste stärkas. 
Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Det möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett 
samhälle som håller ihop och ökar jämlikheten. För att säkra välfärdens finansiering i framtiden behöver Region 
Jönköpings län en politik för fler växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar. Bra infrastruktur 
behövs för att människor ska kunna ta sig till arbeten över längre avstånd. 

Region Jönköpings län som arbetsgivare 
För att kunna upprätthålla en sammanhållen hälso- och sjukvård krävs att det finns tillräckligt med 
vårdpersonal. Bristen på rätt utbildad personal är den enskilt viktigaste ödesfrågan för Jönköpings län. Region 
Jönköpings län behöver bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Försörjningen av vårdpersonal har högsta 
prioritet. En bättre arbetsmiljö med en god grundbemanning är avgörande för att kunna upprätthålla en nära 
och bra sjukvård hos de tre akutsjukhusen och på vårdcentralerna. Länets vårdcentraler behöver särskilt 
utökade resurser och mer personal för att både kunna erbjuda invånarna en tillgänglig och nära vård och för att 
kunna ta över en del vårdinsatser från sjukhusen. De som jobbar inom välfärden ska hinna, orka och kunna ge 
en god vård och omsorg av högsta kvalitet. En jämlik hälso- och sjukvård kräver också förändrade arbetssätt för 
att ta tillvara på vårdens olika yrkeskompetenser. Sjuksköterskornas och undersköterskornas roll behöver 
utvecklas genom olika specialistutbildningar. 
 
Rätt använd kompetens 
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och servicepersonal ska göra det som de är utbildade till och anställda 
för. Vårdpersonal ska ägna mer tid åt patienterna och mindre åt administration. Arbetet med Rätt använd 
kompetens (RAK) ska ha högsta prioritet och systematiseras.  
 
Fasa ut hyrpersonal 
Beroendet av bemanningsföretag fortsätter att öka inom vården vilket inte är hållbart varken ur ett 
verksamhetsperspektiv eller ur ett ekonomiskt perspektiv. Rekrytering av tillsvidareanställd personal ska 
prioriteras hårdare framför inhyrd personal. Hyrpersonal ska fasas ut från Region Jönköpings läns verksamhet. 
Personalomsättningen ska minska. HR-avdelningen ska inta en mer aktiv roll tidigt i verksamheter med problem 
med bemanning, kompetensförsörjning eller hög sjukfrånvaro. Detta bör innefatta en oberoende kartläggning 
av synpunkter från medarbetare som valt att sluta, liksom från kvarvarande medarbetare. 
 
Pröva arbetstidsmodeller i projektform 
Medarbetarna inom vården ska orka arbeta heltid. Vårdpersonalen ska ha inflytande och makt över den egna 
arbetssituationen och möjlighet att påverka det dagliga arbetet och sina arbetstider. Region Jönköpings län ska 
i nära samarbete med personalen och fackliga organisationer pröva olika arbetstidsmodeller i projektform. 
Projekten kan med fördel göras i tillsammans med Hälsohögskolan och som forskningsarbete. Arbetet ska 
innehålla en översyn av måtten på veckoarbetstid utifrån arbetsinsats. Projektets innehåll och resultat kan leda 
till en utveckling av begreppet heltid som kan ligga till grund för framtidens kompetensförsörjning inom vården. 
Arbetstidsmodellen 80-10-10 är planerade att införas på utvalda slutenvårdsavdelningar på Höglandssjukhuset 
och Värnamo sjukhus under våren 2019. Om projektet faller väl ut bör modellen spridas till fler enheter. 
 
Ökad delaktighet 
Delaktighet och möjlighet att påverka är fundamentala ingredienser i medarbetares arbetsglädje och 
arbetstillfredställelse. Detaljstyrning uppifrån ska därför undvikas. Inför beslut om ändrade arbetssätt eller 
ändrad organisation bör medarbetare som berörs informeras på ett tidigt stadium och ges möjligheter att 
lämna synpunkter – synpunkter som tas med och noga beaktas i det fortsatta arbetet. Målet är att skapa en 
arbetskultur som ger vården största möjliga makt över sin arbetssituation och över hur man utför sitt arbete. 
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Hållbart arbetsliv 
Även hos andra yrkeskategorier inom Region Jönköpings län behöver arbetssituationen ses över. Många 
anställda upplever en hård arbetsbelastning och för tungt ansvar. Insatser för att förbättra arbetsmiljön måste 
tydligare struktureras och riktas mot arbetsplatser och yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro. Första linjens 
chefer behöver stöd i det dagliga arbetet. En viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv är en nära dialog med 
personal och fackliga organisationer. Sjukfrånvaron och arbetsbelastningen är hög för dem som jobbar med kök 
och städning inom Vårdnära service. Det ska göras en översyn av hur en arbetstidsförkortning kan se ut i de 
yrkeskategorierna för dem som är 60 år och äldre. Region Jönköpings län ska satsa på hälsofrämjande ledarskap 
där Arbetsmiljöenheten, AME, är en värdefull resurs. Ett tydligt uppdrag om hälsofrämjande ledarskap ska 
finnas med i det fortsatta arbetet. 
 
Ökad grundbemanning 
För att klara av att bedriva en högkvalitativ hälso- och sjukvård dygnet runt behövs en större grundbemanning 
av personal. För att kunna öka grundbemanningen och öka arbetsplatsernas attraktivitet behövs särskilda 
insatser. Arbetsbördan som krävs för att klara tjänstgöringen under nattetid samt kvällar och helger behöver 
ses över. Mer tid behövs för handledning av ny personal. Arbetsplatserna behöver ta tillvara på kompetensen 
hos senior personal. Region Jönköpings län ska göra en satsning på kortare arbetsveckor för undersköterskor, 
skötare och sjuksköterskor som jobbar ständig eller delvis natt.  
 
Arbetstid och löner 
Inom Region Jönköpings läns verksamheter är heltid norm. Deltid ska vara en möjlighet. Alla tjänster som 
utannonseras ska vara heltid. Med mer flexibla arbetsmodeller ska anställda sedan i ha möjlighet att påverka 
sin sysselsättningsgrad. För att Region Jönköpings län ska bli en attraktivare arbetsgivare ska löneläget inom 
vissa yrkesgrupper där rekryteringen är särskilt svår ses över. Kommande kartläggning av löneläget ska vara en 
del i en handlingsplan för att göra riktade lönesatsningar inom vissa yrkesgrupper. 
 
Traineejobb och praktikplatser 
Region Jönköpings Län som stor arbetsgivare har ett särskilt ansvar för att fler ska komma i arbete. Behovet av 
rekrytering gör att fler unga behöver få upp intresset för att bli morgondagens medarbetare. Det handlar om 
att skapa traineejobb, praktikplatser, feriepraktik och att fler människor med funktionshinder får ett jobb. 
 
Jämställd arbetsmarknad 
Region Jönköpings län ska stå upp för kollektivavtalsenliga löner och villkor och rätten till en god arbetsmiljö. 
Tillsvidareanställning och heltidsarbete ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Det är en fråga om trygghet 
för den enskilde arbetstagaren. Arbetet för en jämställd arbetsmarknad ska skyndas på. Region Jönköpings län 
ska vara ett föredöme som arbetsgivare, vilket i sin tur kommer att påverka länets kommuner och näringslivet. 
Svensk arbetsmarknad är ännu inte jämlik och jämställd. Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när 
det gäller lön, villkor och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Lika lön ska ges för lika arbete men också 
rättvisa löneförhållanden mellan yrken med liknande krav och efterfrågan. 
 
Resekort för anställda 
Region Jönköpings län ska erbjuda samtliga tillsvidareanställda ett subventionerat prisvärt resekort inom 
kollektivtrafiken. Personalen ska få möjlighet att köpa ett månadskort med 25 procent rabatt av ordinarie pris. 
Erbjudandet ska stimulera till ett ökat andel resande hos Länstrafiken, minska andelen som tar bilen till jobbet, 
bidra till att ställa om till ett mer hållbart samhälle och till att öka attraktiviteten hos arbetsgivaren. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Göra heltidsarbete och tillsvidareanställning till norm inom egna verksamheten. 
 Garantera att all egen verksamhet omfattas av kollektivavtal. 
 Ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor och löner vid offentliga upphandlingar och vid avtal med 

leverantörer och underleverantörer. 
 Ställa krav på personalövertagande och sysselsättningskrav i de upphandlingar där det är relevant. 
 Inrätta pilotprojekt hos arbetsplatser inom vården där olika arbetstidsmodeller prövas.  
 Göra en satsning på kortare arbetstid för undersköterskor, skötare och sjuksköterskor som jobbar 

ständig eller delvis natt. 
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 Införa resursenheter som hanterar korttidsfrånvaro vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den 
som finns på Värnamo sjukhus. 

 Ge HR-avdelningen en mer aktiv roll i tidigt skede när verksamheter har problem med 
kompetensförsörjning eller hög sjukfrånvaro. 

 Ge mer stöd till chefer för särskilt utsattas verksamheter i syfte att minska sjukfrånvaron. 
 Göra en översyn av hur en arbetstidsförkortning kan se ut för dem som är över 60 år och arbetar inom 

Vårdnära service. 
 Inrätta traineejobb och feriepraktikplatser för unga och arbetslösa i den egna verksamheten. 
 Erbjuda samtliga tillsvidareanställda ett subventionerat resekort inom kollektivtrafiken. 
 Undvika detaljstyrning och skapa ökad delaktighet hos medarbetarna genom att tidigt involvera 

personal inför beslut om ändrade arbetssätt eller ändrad organisation. 
 Ge anställda ökade möjligheter att påverka sin sysselsättningsgrad. 

Näringsliv 
Ett utvecklat och brett näringsliv är avgörande för Jönköpings läns tillväxt och utveckling. Länet är industritätt 
och många företag är exportberoende. Totalt exporterar länets företag tillsammans för drygt 40 miljarder 
kronor årligen. Näringslivet ska ha så bra förutsättningar som möjligt. Därför är det viktigt att säkra tillgången 
på arbetskraft med rätt komptetens.  
 
Snabbare vägar till arbetslivet 
I Jönköpings län är arbetslösheten hos inrikes födda låg medan arbetslösheten hos utrikes födda ligger på 
betydligt högre nivåer. De nya svenskarna behövs på arbetsmarknaden och blir med rätt förutsättningar snart 
en del av vårt gemensamma samhällsbygge. Många nyanlända har yrkeserfarenheter inom områden där det i 
Sverige råder stor arbetskraftsbrist. För att den som kommit hit snabbt ska få ett arbete är det viktigt att kunna 
synliggöra kompetens och göra människor anställningsbara. Region Jönköpings län behöver bli en starkare 
aktör för att kunna erbjuda stöd till de branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera 
kompetensen hos medarbetare. Validering och en utveckling av yrkes-SFI är två viktiga delar för att klara av 
introduktionen på arbetsmarknaden. Även yrkespaketen på gymnasieskolans introduktionsprogram som 
snabbar på vägen ut i arbetslivet och etableringsjobb för de som är nyanlända eller långtidsarbetslösa är viktiga 
delar. Likaså är det viktigt med stärkt stöd till nyföretagande bland utrikesfödda. Den språkliga och 
etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna 
behöver förbättras. Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer 
såsom kooperationer och sociala företag. 
 
Samordningsförbundens uppdrag 
Länets tre samordningsförbund har bedrivit finansiell samordning inom exempelvis rehabiliteringsområdet 
under nästan tio år. Detta är en viktig verksamhet som ska stödja personer att komma i arbete. För att 
säkerställa att samordningen sker på optimalt sätt ska verksamheten ses över. Under 2019 behöver det göras 
en översyn av samordningsförbundens organisation och framtida uppdrag. 
 
IT-spåret 
Samordningsförbunden erbjuder utbildningen IT-spåret till unga vuxna med Asperger-syndrom och 
högfungerande autism. Utbildningen är framgångsrik och syftar till att unga blir anställningsbara i näringslivet. 
Utbildningen har 15 platser och har kö från unga vuxna som vill komma med i projektet. IT-spåret har en säkrad 
finansiering och det är viktigt att samordningsförbunden ges finansiellt utrymme för att öka förutsättningarna 
till arbete för de som står långt från arbetsmarknaden. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Säkra IT-spårets verksamhet genom att samordningsförbunden ges finansiellt utrymme. 
 Stärka den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala innovationssystemen och de 

företagsstödjande aktörerna. 
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Plattformar för samverkan 
Region Jönköpings län har ett ansvar att hitta former för samverkan mellan näringsliv, fackförbund, 
utbildningsinstanser, Science Park och offentliga aktörer för ökad sysselsättning och hållbar utveckling. 
 
Kompetensrådet 
Region Jönköpings läns behöver komplettera och utöka kompetensrådet så att alla berörda parter finns 
representerade. Arbetsmarknadens parter behöver vara representerade för att kunna skapa de förutsättningar 
som krävs för bättre samverkan. 
 
Innovations-/tillväxtråd 
Region Jönköpings län behöver bli bättre på att främja innovationer som en del av en aktiv näringspolitik. Då 
gäller det också att hela förädlingskedjan hänger ihop. Jönköpings län behöver ett innovationsklimat som ger 
affärsidéer, som i sin tur växer till nya företag eller infogas i befintliga företag. Detta ger i sin tur nya jobb och 
ekonomisk tillväxt. För att åstadkomma ett sunt innovationsklimat krävs en bred kraftsamling. Politiker i både 
kommunerna och regionen, offentliga aktörer, näringslivet, arbetsmarknadens parter och akademi måste 
samlas och tillsammans bilda en plattform för ett formaliserat strategiskt innovations och tillväxtarbete. Region 
Jönköpings län ska därför ta initiativ för att inrätta ett regionalt innovations-/eller tillväxtråd. Rådet ska utgöra 
en plattform som aktivt tar initiativ till och verkar pådrivande avseende innovations- och tillväxtfrågor i 
Jönköpings län. 
 
IUC inom teknik 
Jönköpings län har idag inget industriellt utvecklingscenter (IUC) inom teknik. För att få bättre förutsättningar 
för industriell produktion behövs en samlande kraft som kan hjälpa företag med att implementera affärer och 
idéer. Detta leder då till att nya produkter uppstår genom förädlingskedjor på företagen. Jönköpings län 
behöver ett IUC för att automatisera och digitalisera industrin. GGVV-regionen är särskilt lämpad som plats på 
grund av traditionen och kunskapen inom teknisk industri. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Ta initiativ till ett regionalt innovations-/tillväxtråd som får i uppdrag att samla de olika 

samhällsaktörerna i Jönköpings län. 
 I samverkan med arbetsmarknadens parter inrätta ett industriellt utvecklingscentrum inom teknik i 

GGVV-regionen baserat på prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin. 

Regional närvaro 
Region Jönköpings län ska vara en aktiv aktör för att driva på för en fortsatt omlokalisering av statliga 
myndigheter ut i landet. En tydligare regional närvaro av statliga myndigheter har stor betydelse för länets 
utveckling. På liknande sätt ska Region Jönköpings län ha en tydlig närvaro i länets kommuner, vilket bidrar till 
regional utveckling. 
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Hälso- och sjukvård 
Sverige och Jönköpings län har en sjukvård som håller världsklass och de medicinska resultaten är i en 
internationell jämförelse goda. Samtidigt finns det stora utmaningar med växande köer till vården. Sjukvården 
ska vara sammanhållen och storleken på den egna plånboken ska inte påverka hur bra eller hur snabb vård vi 
får. Vården ska finansieras gemensamt av alla invånare, där människor bidrar efter förmåga och får efter 
behov. Patientavgifterna inom primärvården och till akutsjukvården ska vara oförändrade. Inga ytterligare 
privatiseringar ska genomföras inom sjukvården. Marknaden har visat att den driver på en utveckling som ökar 
ojämlikheten i samhället. För att uppnå målet om en jämlik hälso- och sjukvård som prioriterar de med störst 
behov behöver den nära samt det breda folkhälsoarbetet förstärkas. Större hänsyn måste tas till 
socioekonomiska förutsättningar i de olika upptagningsområdena samt att en nära och trygg vård ska finnas 
lätt tillgänglig under större delen av dygnet. En ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller 
utifrån personalens kompetens är en förutsättning för personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet. Region 
Jönköpings läns styrning och ledning av arbetet med rätt använd kompetens ska systematiseras.  

Folkhälsa – förebyggande arbete  
Region Jönköpings län ska ta krafttag för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Med 
utgångspunkt i SKL:s rekommendationer och riktlinjer ska arbetet tillsammans med kommunerna 
systematiseras. Verksamheter som skola, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård ska styras och 
samordnas för att främja en jämlik och god hälsa. Nya arbetsmetoder och nya konkreta mål ska införas och 
resultaten ska följas upp. En stor utmaning är de stora ojämlikheterna i hälsa. Här finns ett tydligt samband 
med ekonomiska klyftor. Region Jönköpings län ska ha som mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation och behöver tillsätta en jämlikhet- och jämställdhetskommission. Kommissionen ska komma med 
förslag på hur jämlikheten kan öka i Jönköpings län och därmed sluta hälsoklyftorna. 
 
Idéburet offentligt partnerskap 
Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas i 
partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den 
idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos 
EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som bygger på att ta tillvara 
på människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan lösa. 
 
Livsstilsutmaningen 
Att främja folkhälsan är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Primärvården har dock ett 
särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Även om vårdcentralerna 
i dag erbjuder hälsosamtal och stöd vid tobaksavvänjning saknar fortfarande många vårdcentraler möjligheter 
att ge ett individanpassat stöd med uppföljning för personer med andra starka riskfaktorer för ohälsa såsom 
stress, dåliga matvanor, brist på fysisk aktivitet och riskbruk av alkohol. Det finns dock goda exempel där 
medborgarna erbjuds välutvecklat stöd till bättre vanor, exempelvis som hos Värnamo hälsocenter som bygger 
på en samverkan mellan primärvård och kommun, via så kallade FAR-remisser (fysiskt aktivitet på recept), 
vilket bör vidareutvecklas. Arbetet med att stödja livsstilsförändring bör utvecklas och spridas till hela 
regionens primärvård och gärna ske i samverkan med kommunerna. Samtliga vårdcentraler ska ges möjlighet 
att söka medel för att kunna arbeta mer riktat till personer som behöver livsstilsförändring.  
 
Hälsosamtal 
Hälsosamtalen ska erbjudas för personer som har blivit 50 och 65 år. Hälso- och sjukvården ska i övrigt särskilt 
uppmärksamma personer där det i samband med kontakt med vården framkommer livsstilsrelaterad ökad risk 
för sjukdom och ohälsa. Vid behov ska dessa personer även kunna erbjudas dessa hälsosamtal och individuellt 
anpassad hjälp till livsstilsförändring. För att jämna ut hälsoskillnaderna ska fler insatser rikta sig mot personer 
som kommer från socioekonomiskt utsatta förhållanden. Gruppen nyblivna föräldrar kan behöva stöd genom 
att särskilt erbjudas hälsosamtal. Regionen ska också erbjuda alla länsinvånare möjlighet till digital 
hälsoscreening kopplat till en enklare rådgivningsfunktion med möjlighet till fördjupat stöd vid behov. 
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Familjecentraler 
I dag saknar två kommuner i länet familjecentral. Det är av yttersta vikt att familjecentraler finns tillgängliga 
som kan stötta nyblivna föräldrar med information, praktisk hjälp samt uppmuntra ett jämställt och aktivt 
föräldraskap. Föräldrarutbildning ska ges till båda föräldrarna och pappagrupper ska kunna erbjudas. De olika 
familjecentralernas uppbyggnad och verksamhet skiljer sig åt i kommunerna. För att minska hälsoskillnaderna 
som råder hos barnen i Jönköpings län ska arbetet inom familjecentralerna systematiseras. Det bör finnas en 
gemensam målbild som kan styra hur de riktade insatserna ska genomföras i och hos socialt och ekonomiskt 
utsatta bostadsområden och grupper. Det behövs en länsövergripande samordningsmodell och ramprogram 
för hur familjecentralerna ska arbeta för att alla barn i Jönköpings län ska ha rätt till en jämlik hälsa.  
 

Region Jönköpings län ska: 
 Tillsätta en jämlikhet- och jämställdhetskommission som ska komma med förslag på hur 

jämlikheten kan öka i Jönköpings län och därmed sluta hälsoklyftorna. 
 Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa och tandhälsa. 
 Erbjuda föräldrakurser samt erbjuda pappautbildning på samtliga familjecentraler.  
 Säkerställa att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt och ekonomiskt utsatta 

bostadsområden och hos grupper i länet, med syftet att öka tilliten till vården samt för att minska 
de påvisbara hälsoskillnaderna som förekommer hos barnen i Jönköpings län. 

 Införa ett kunskapslyft inom all verksamhet om våld i nära relationer.  
 Fortsätta erbjuda ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd. 
 Avsätta medel som vårdcentralerna kan söka för arbetet med att stödja livsstilsförändring hos den 

listade befolkningen. 
 Erbjuda hälsosamtal för personer det år de fyller 50 respektive 65 år samt till personer där 

vårdpersonal ser att det finns särskilt behov av det utifrån individens sjukdomsbild eller riskprofil. 
 Erbjuda alla invånare möjlighet till digital hälsoscreening kopplat till enklare rådgivningsfunktion 

med möjlighet till fördjupat stöd vid behov. 

Nära vård 
Vården ska vara så nära medborgaren som möjligt. Patienterna ska finnas med i arbetet för att utveckla hälso- 
och sjukvården. Vårdcentralernas ska vara patientens trygga hand genom hela vårdförloppet. Samtidigt 
behöver vården i en större utsträckning möta människors ökade rörlighet. Om patienten arbetar i en kommun 
men är bosatt i en annan ska personen inte behöva åka hem för att söka vård. Primärvården behöver särskilt 
utökade resurser och mer personal för att dels kunna erbjuda invånarna en nära vård samt för att kunna ställa 
om till att flytta över en del vård från sjukhusen. Förflyttningen är ett långsiktigt arbete och ska ske i den takt 
som är acceptabelt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Samtidigt som patientströmmarna ska styras om behöver det 
tillföras mer resurser och personal till vårdcentralerna.  
 
Vårdcentraler  
Region Jönköpings län har fastställt att vårdcentralerna ska uppmanas till att ha flexiblare öppettider på 
vårdcentralerna och därmed också minska flödet av patienter till närakuter och sjukhusens akutmottagningar. 
De utökade öppettiderna ska ske i relation med resurstillförsel för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö. 
För att skapa mer delaktighet hos patienter och närstående kring den nära vården samt som ett led i strävan 
mot en mer personcentrerad vård ska det finnas patientråd vid alla vårdcentraler. Region Jönköpings län 
behöver se till att sjukdomar där det ofta finns bristkunskaper hos vårdpersonalen kan behandlas på 
vårdcentraler. Ett exempel på sådan sjukdom är lipödem. I Region Jönköpings län är det drygt 50 procent av 
ersättningssystemet som utgår från Adjusted Clinical Groups (ACG). Om en större del av resurserna inom 
vården framöver ska förflyttas till primärvården behöver arbetet för hur vårdcentralerna ska få en mer rättvis 
fördelning av resurserna fortsätta under 2019. Region Jönköpings län behöver se över hur ersättningen fördelas 
utifrån både ACG med fokus på diagnoser och CNI-index med fokus på patientens socioekonomiska 
förutsättningar. I regelboken för vårdval inom primärvården ska det framgå att det under första kvartalet 2019 
ska utformas en ersättningsplan för hur det går att tilldela mer medel för de patienterna med störst behov och 
kroniska sjukdomar. Det ska också framgå att systemet med ersättning via ACG successivt ska minska under 
avtalstiden. Samt att det behöver utvecklas fler metoder för att arbeta mer hälsofrämjande.  
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Närakuter 
Primärvårdens närakuter/jourcentraler behöver bli mer tillgängliga. För att skapa bättre kvalitet och 
tillgänglighet ska det göras en översyn av närakuternas öppettider och bemanning. 
 
Flytta dietister 
Region Jönköpings län är ett av de landsting och regioner i Sverige som har haft minst antal dietister relaterat 
till antal invånare. Det här får betydelse på tillgänglighet och rehabilitering i den nära vården för patienten. 
Region Jönköpings län behöver undersöka möjligheten att flytta över dietister till primärvården. 
 
Fast vårdkontakt 
Primärvården behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjukas och äldres behov. Alla 
vårdcentraler ska arbeta enligt konceptet plusmottagning där patienter med stora behov av vård ska ha en fast 
vårdkontakt och ett direktnummer där det enkelt går att nå sin kontaktperson. Patienterna ska erbjudas ett 
patientkontrakt som innehåller en sammanhållen tidsplan över alla inplanerade vårdinsatser. Patientkontraktet 
ska möjliggöra för patienten att ha bättre koll på alla delar i vårdkedjan samt bättre kunna styra när behandling 
ska ske.  
 
Mobila närsjukvårdsteam 
Utvecklingen går mot att allt fler sjukvårdsinsatser görs i hemmet och allt svårare sjuka vårdas i hemmet. Detta 
kräver att primärvården får ökade resurser och ändrar arbetssätt. För att möta behoven bör primärvården i 
samverkan med den kommunala sjukvården inrätta mobila tvärprofessionella närsjukvårdsteam där det finns 
läkarresurs med särskild äldrekompetens. Dessa team ska finnas tillgängliga för omhändertagande av de allra 
mest sjuka i hemmen och på äldreboenden. 
 
1177 Vårdguiden 
Periodvis är köerna till telefonrådgivningen hos 1177 Vårdguiden alldeles för långa. Målet är att få bort köerna 
och drastiskt öka tillgängligheten till vården via telefon. Region Jönköpings län ska utreda möjligheterna att 
flytta telefonsupporten hos 1177 till primärvården. Genom att flytta personal och resurser hos 1177 från 
vårdnära service till vårdcentralerna kan personalens kompetens bättre tas tillvara. Den nära vården för 
patienterna stärks och personalen får en bättre och mer varierad arbetsmiljö med fler inslag av 
arbetsuppgifter. Även den digitala vårdtjänsten på 1177.se ska bli en bättre och enklare portal för digital 
tillgänglighet.  
 
Sveriges bästa digitala vård 
Den digitala utvecklingen inom sjukvården med bland annat möjligheter för patienter att läsa sin journal och ta 
del av provsvar via internet förbättrar patienternas möjligheter att hålla sig informerade och vara medaktörer i 
sin vård. Det nationella målet är att Sverige ska vara bäst i världen år 2025 på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som 
mål att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem. Region Jönköpings län ska pröva att inrätta en 
gemensam digital nätläkartjänst inom primärvården och dess vårdcentraler. Den egenutvecklade digitala 
vårdtjänst Bra Liv nära får byta benämning och vidgas till att omfatta alla enheter som ingår i vårdvalet. Precis 
som vårdcentralerna bidrar till verksamheten hos närakuterna kan de enligt en liknande modell bidra med 
bemanning och resurser till e-tjänsten. Vid behov ska ekonomiska resurser skjutas till denna förändring. Alla 
länsinvånare kan då få tillgång till en ansvarsfull digital vårdtjänst som har kännedom om regionala och lokala 
förhållanden, följer riktlinjer och dokumenterar i det egna journalsystemet Cosmic. Alla människor kan dock 
inte, av olika skäl, hantera digitala tjänster. Region Jönköpings län behöver se till att e-tjänsterna utformas på 
så sätt att de blir så lättillgängliga som möjligt. Alla som önskar eller har behov av det bör erbjudas en personlig 
introduktion till de digitala vårdtjänsterna. Det måste också alltid finnas alternativa kanaler för dem som inte 
vill eller kan utnyttja de digitala vårdtjänsterna. 
 
Mammografivagnar 
I Jönköpings län går det göra mammografi på Värnamo sjukhus och länssjukhuset Ryhov i Jönköping. På 
Höglandet finns en så kallad mammografivagn – en mobil mottagning där invånarna kan göra mammografi. 
Men i kommunerna Mullsjö, Habo, Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd finns ingen mottagning. För ett par år sedan 
fattades Region Jönköpings län beslut om att sluta ställa upp mammografivagnen i Mariannelund. Det har lett 
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till mer ojämlik vård och medför att kvinnor oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar i Eksjös östra 
kommundel måste ta sig till Eksjö tätort för att få denna livsviktiga undersökning utförd. Risken är att fler 
kvinnor avstår eller faktiskt inte ens har möjligheten att ta sig till denna viktiga upptäckandefas av ett 
sjukdomsförlopp. Alla har inte bil, körkort eller arbetar i de kommuner som har mammografimottagningar. Att 
resa kollektivt mellan vissa delar av länet tar oerhört mycket tid i anspråk. Tid som kostar pengar både för den 
enskilde och för dess arbetsgivare. Region Jönköping behöver tillsätta en utredning om hur mammografivagnen 
och dess verksamhet kan göras tillgänglig på fler orter i länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Öka resurserna till primärvården för att ge primärvården bättre möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. 
 Säkerställa att vårdcentralerna arbetar efter konceptet plusmottagning där patientkontraktet och 

fast vårdkontakt ingår. 
 Tillsammans med kommunerna inrätta mobila närsjukvårdsteam som utgår från primärvården 

och har särskilt fokus på multisjuka och äldre. 
 Pröva en modell där vårdcentralens öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i veckan.  
 Pröva en modell där vårdcentralen i särskilt uppdrag ska ha öppet mellan klockan 07.00-08.00.  
 Undersöka möjligheten att flytta över delar av dietistresursen till primärvården. 
 Göra en översyn av ACG och CNI som ersättningsystem hos vårdcentraler.  
 Lägga till i regelboken för vårdval inom primärvården att det under första kvartalet 2019 ska 

utformas en ersättningsplan för hur det går att tilldela mer medel för de patienterna med störst 
behov och kroniska sjukdomar samt att det ska framgå att systemet med ersättning via ACG 
successivt ska minska under avtalstiden.  

 Utveckla den personcentrerade vården och inkludera patientföreningarna och brukarråd i arbetet.  
 I större utsträckning arbeta med modellen för patientberättelser vid utbildningstillfällen.  
 Låta ungdomsmottagningar vara öppna för unga upp till 25 års ålder.  
 Göra en översyn av personalbehovet på ungdomsmottagningarna.  
 Utreda möjligheterna att flytta telefonsupporten hos 1177 till primärvården. 
 Utreda en subventionerad TBE-vaccination för barn och ungdomar i riskområden.  
 Ta ut max en patientavgift för besök som görs inom 24 timmar. 
 Tillsätta en utredning om hur mammografivagnen och dess verksamhet kan göras tillgänglig på 

fler orter i länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi. 
 Tillsammans med Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en Life Science- strategi inom forskning och 

utvecklingssektorn som omfattar vetenskapsgrenar som medicin- och bioteknik och hälsovård. 
 Tillsammans med SKL vara drivande i utvecklingen av regelverk som garanterar patientsäkerheten 

i samband med införandet av digitala vårdtjänster.  
 Utvidga den egenutvecklade digitala vårdstjänst Bra liv nära till att omfatta alla vårdvalsenheter 

inom primärvården samt införa krav på att alla enheter bidrar med resurser och kompetens. 

Specialiserad vård 
Lokalt ledarskap är en framgångsfaktor. Det lokala ledarskapet och chefskapet på de tre akutsjukhusen behöver 
stärkas. Ledare som är närvarande i verksamheten kan bättre möta de olika förutsättningar som finns lokalt. 
Det underlättar också personalinflytande och samverkan mellan olika verksamhetsområden. En förutsättning 
för att Region Jönköpings län ska kunna erbjuda alla invånare en jämlik vård av hög kvalitet även i framtiden är 
att Jönköpings län ska ha tre akutsjukhus. Alla beslut måste fattas med detta i åtanke. Eventuell centralisering 
av kirurgiska ingrepp eller annan verksamhet ska ske balanserat så att inte länsdelssjukhusens verksamhet 
missgynnas. En utredning ska tillsättas som undersöker hur Region Jönköpings län kan garantera tre 
akutsjukhus på lång sikt. Det behöver klargöras vad som definierar ett akutsjukhus. Utredning bör göras av 
professionen och ha tidsperspektivet 10-15 år framåt i tiden. 
 
Vårdplatser efter behov 
Under den gångna mandatperioden har antalet vårdplatser på länets tre sjukhus minskats med mer än 150 
platser. Beläggningen på befintliga vårdplatser är tidvis hög och antalet överbeläggningar och så kallade 
utlokaliseringar har ökat. Det skapar stress hos personalen som behöver leta efter plats på sjukhuset. Patienter 
riskerar att skickas iväg i förtid. Förutom en sämre arbetsmiljö innebär det ett hot mot patientsäkerheten. Inga 
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ytterligare neddragningar av vårdplatser ska ske. Däremot kan en viss omfördelning av vårdplatser mellan 
kliniker bli aktuell. Det är viktigt att det görs en utvärdering av gjorda vårdplatsneddragningar. Vårdplatser ska 
utgå från befolkningsmängd, vårdbehov och medicinska bedömningar. Inte bara utifrån ekonomiska ramar.  
 
Centralisering 
Under den gångna mandatperioden har en centralisering av framför allt den kirurgiska vården skett i Sverige 
som helhet. Region Jönköpings län har tappat kirurgisk kompetens i betydande grad och behovet av hyrläkare 
bara växer. Centraliseringens värde har också ifrågasatts. Det är viktigt att den gjorda centraliseringen inom 
kirurgin nu utvärderas. Ingen ytterligare centralisering ska ske innan en noggrann avvägning av nyttor och 
risker med detta gjorts. Region Jönköpings län har gjort ett tydligt ställningstagande att det även i 
fortsättningen skall finnas tre fullvärdiga akutsjukhus i länet. Det innebär att vid centralisering eller andra 
genomgripande organisationsförändringar måste behovet av att behålla nödvändiga akutkompetenser såsom 
bakjourskompetens inom exempelvis kirurgi och anestesi på alla tre sjukhusen beaktas. Om beslut om 
centralisering av kirurgiska ingrepp eller annan verksamhet ändå sker ska det ske balanserat så att inte 
länsdelssjukhusens verksamhet missgynnas. 
 
Ambulanssjukvård 
Oavsett var du bor i länet ska du kunna vara trygg med att ambulansen kommer i tid när du behöver den. 
Ambulansverksamheten behöver stärkas i hela länet. På sikt ska ingen behöva vänta längre än en kvart på ett 
larm som har högsta prioritet. Två nya dagambulanser ska utgå från Mullsjö och Aneby. Region Jönköpings län 
behöver fortsätta utreda ambulanstransporter som inte är prioriterade larm och belysa vilka eventuella 
alternativ som kan finnas. För att garantera bemanningen av ambulanser finns det behov av en 
specialistutbildning för undersköterskor till ambulanssjukvårdare i närområdet till Jönköpings län. 
 
Cancervård 
Prognoser från bland annat Folkhälsomyndigheten visar att år 2040 kommer antalet personer som insjuknar i 
cancer öka kraftigt jämfört med i dag. För att öka tryggheten behöver cancersjukvården i Jönköpings län 
förbättras genom satsningar på bland annat kortare väntetider. Regionalt cancercentrum (RCC) kan hjälpa till 
att standardisera vårdförlopp och förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första 
behandling. Det ska finnas gästhem med öppna vårdplatser för dem som vårdas i livets slutskede. Andelen som 
drabbas av prostatacancer ökar. Region Jönköpings län ska utreda möjligheten att utveckla ett samlat center 
för vård av prostatacancer inom länet. 
 
Kvinnors hälsa 
Förlossningsvården behöver förstärkas och göras mer kunskapsbaserad och jämlik i en situation när länets 
befolkning växer. Det behöver anställas fler barnmorskor på de tre akutsjukhusen. Arbetet med kvinnors hälsa 
och att förebygga våld i nära relation behöver intensifieras. Sjukvården ska ha en aktiv roll i att fånga upp och 
hantera frågor om våld. 
 
Barnsjukvård 
Barn som behöver kortare inläggning på kirurg- eller ortopedklinik exempelvis för observation ska även 
fortsättningsvis kunna vårdas på alla tre sjukhus. Barn med komplicerande tillstånd såsom exempelvis diabetes 
mellitus eller autism, liksom barn under fyra år och barn med behov av längre vårdtider ska däremot vårdas på 
barnkliniken på Ryhov. Fördelningen av patienter följer förslagen från den översyn av vården av inneliggande 
barn som nyligen gjorts. Kompetensen hos de avdelningar som vårdar barn ska stärkas och barn ska vårdas i 
miljöer särskilt anpassade för deras behov.  Personal med nödvändig kompetens vad gäller barnsjukvård ska 
givetvis finnas. 
 
Avveckla vårdval ögon 
Vårdval ögon ska avvecklas. Vårdvalet har bidragit till en kostnadsökning som inte står i proportion till satta 
mål. Det har drabbat annan sjukhusvård. Som en följd av avvecklingen är det angeläget att ögonkompetensen 
stärks så att det finns tillgång till ögonläkare inom länet även under jourtid. 
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Region Jönköpings län ska: 
 Ha tre fullvärdiga akutsjukhus och utreda vilka åtgärder och strategier för kompetensförsörjning 

som behöver vidtas för att möjliggöra tre akutsjukhus även på längre sikt. 
 Stärka det lokala ledarskapet och chefskapet på de tre akutsjukhusen 
 Utvärdera de under mandatperioden gjorda vårdplatsneddragningarna och utreda aktuellt och 

framtida behov av vårdplatser. 
 Utvärdera gjord centralisering inom kirurgin och andra verksamheter. 
 Inför eventuell ytterligare centralisering noga utreda risker innan beslut fattas. 
 Arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och vårdkvalitet mellan regionens tre sjukhus. 
 Stödja RCC:s implementering av en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för att 

påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning. 
 Stärka rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom. 
 Utreda möjligheten att utveckla ett center för prostatacancer i länet. 
 Stärka förlossningsvården med bland annat fler barnmorskor.  
 Påbörja en avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården. 

Stöd och rehabilitering 
Region Jönköpings län har ett övergripande ansvar för rehabilitering efter skada och sjukdom. I samband med 
vårdplatsminskningar under mandatperioden sker numera en större del av rehabiliteringen i hemmen jämfört 
med tidigare för framför allt personer över 65 år. En viktig princip är att patienter som skrivs hem med 
kvarvarande rehabiliteringsbehov ska erhålla rehabilitering i hemmet av multidisciplinära team i den 
utsträckning som behövs. Ålder ska inte vara en avgörande faktor för kvaliteten på eller mängden av den 
rehabilitering som erbjuds. Även om kommunens rehabiliteringspersonal ofta är delaktig i rehabiliteringen som 
sker i hemmet har regionen ett övergripande ansvar. Det är viktigt att Region Jönköpings län stödjer 
kommunernas rehabiliteringspersonal vid behov och följer upp hela rehabiliteringsprocessen.  
 
Palliativa gästhem 
För en liten grupp av de palliativa patienterna är en vårdplats på ett specialiserat gästhem det allra bästa 
alternativet den sista tiden. Region Jönköpings län ska därför initiera en dialog med kommunerna i syfte att 
upprätta samfinansierade palliativa gästhem i samtliga tre länsdelar. Dessa gästhem kommer också fungera 
som palliativa kunskapsnav och vara stöd dygnet runt för såväl primärvård som kommunernas hemsjukvård. 
 
Lärcaféer 
Att förstå och lära sig leva med sin sjukdom, liksom att anhöriga erbjuds utbildning och stöttning, är faktorer 
som kan bidra till bättre hälsa. Lärcaféer är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande 
patienter/anhöriga ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation utifrån egna behov och resurser. 
Lärcaféer i Jönköpings län bör utvecklas genom ett antal prioriterade diagnoser. Lärcaféernas verksamhet ska 
vara regelbundet återkommande och anordnas i alla tre sjukvårdsområdena. För att denna verksamhet ska 
komma igång och få stabilitet över tid krävs det att det tillsätts en koordinatorstjänst i respektive område. En 
särskilt utsatt grupp inom vården är personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga. Den 
kommunala psykiatriska vården har en viktig roll för att många av dessa personer ska ha ett bra vardagsliv. Det 
är av särskild vikt att denna patientgrupp och deras närstående särskilt erbjuds att delta på lärcaféets 
verksamhet och att det sker i samverkan med den kommunala psykiatriska vården. 
 
Hjärtats hus 
Hjärtats hus vid Ryhov är en värdefull verksamhet för personer som har eller haft cancer. Finansieringen av 
denna verksamhet ska säkras och verksamheten erbjudas inom samtliga länsdelar. Denna verksamhet bör 
också utvecklas så att fler patientgrupper och anhöriga erbjuds samma typ av stöttning, exempelvis personer 
med psykisk ohälsa och neurologisk sjukdom. 
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Rehabiliteringscenter 
Många personer med kronisk sjukdom eller skada har behov av kontinuerlig träning för att upprätthålla en god 
funktionsförmåga. Region Jönköpings län bör se över möjligheten att inrätta rehabiliteringscenter i länets 
större orter som erbjuder den specialistkompetens som till exempel vissa patienter med kronisk neurologisk 
sjukdom kräver. 
 
Sjukresor 
Sjukresan är en viktig komponent för att nå målet om en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård i hela länet. 
När sjukvården förändras måste regelverket för sjukresor anpassas. Översynen av sjukresesystemet är i nuläget 
inte klar. Det kan finnas behov av resurstillskott för att förbättra tillgängligheten för patienterna. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Säkerställa att alla patienter med behov av multidisciplinär rehabilitering efter sjukdom eller 

skada ska erhålla det på likvärdigt sätt oavsett ålder och oavsett plats för rehabiliteringen. 
 Utreda möjligheten att inrätta rehabiliteringscenter i länets större orter som erbjuder särskilda 

specialistkompetens som vissa patienter med kronisk neurologisk sjukdom kräver. 
 Färdigställa översynen av systemet för sjukresor så att regelverket kan anpassas efter dagens 

sjukvård samt se över om det behövs ett resurstillskott för att förbättra tillgängligheten. 
 Utreda förutsättningarna för att ta över sjuktransporterna i egen regi. 
 Säkra finansieringen av Hjärtats hus och erbjuda motsvarande verksamhet inom samtliga 

länsdelar. 
 Tillsammans med kommunerna utveckla palliativa gästhem i regionens samtliga tre 

sjukvårdsområden. 
 Göra en satsning på kontinuerlig kompetensutveckling inom området palliativmedicin för berörd 

personal inom såväl slutenvård, specialiserad palliativ vård, primärvård och annan öppenvård där 
även kommunernas hemsjukvård innefattas. 

 Intensifiera insatserna för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen. 
 Göra insatser som ger patienter med funktionsnedsättningar rätt till vård på lika villkor.  
 Se över barnhabiliteringens resurser för att kunna erbjuda IBT till alla barn med autism. 
 Starta upp regelbundet återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade diagnoser i 

samtliga tre sjukvårdsområden som en integrerad del av vården samt inrätta en 
koordinatorsfunktion i vardera sjukvårdsområde för att initiera och samordna verksamheten med 
lärcaféer och självhjälpsgrupper. 

 I samverkan med kommunerna inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk sjukdom och 
deras anhöriga. 

Psykisk hälsa 
Den psykiska ohälsan växer i Sverige i alla åldrar. Många unga mår dåligt redan i grundskolan och den psykiska 
ohälsan fortsätter att krypa nedåt i åldrarna. Dagens vårdutbud räcker inte till för att möta detta problem utan 
det behövs breda insatser på alla plan. Det behöver anställas fler psykiatriker. Vårdcentralerna och psykiatrin 
måste samarbeta mer. Psykiatrisk sjukdom ska jämställas med kroppslig sjukdom. Patienter ska ha en 
kontaktperson att vända sig till vid behov. För att få bra förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar behövs en bättre samverkan mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och 
ungdomsmottagningarna. FN:s barnkonvention är ett verktyg att använda för att få ett tydligt barnperspektiv i 
alla frågor som rör barn i deras vardag.  
 
Vård vid psykisk ohälsa 
Primärvården är första linjen vid psykisk ohälsa. Det bör ske riktade satsningar för att säkerställa att alla 
vårdcentraler har psykosociala team med hög tillgänglighet och god kompetens. Kunskapen om psykisk ohälsa 
hos äldre och personer med demenssjukdom behöver förbättras. Region Jönköpings län ska utreda möjligheten 
till hur den geropsykiatriska vården kan utvecklas i hela länet. Beroendemedicin är ett stort område där det 
finns behov av att utveckla arbetsformer och samverkan mellan ansvariga aktörer – kommunerna, 
primärvården och specialistpsykiatrin. Region Jönköpings län bör aktivt arbeta för att minska tvångsvård och 
tvångsåtgärder, i synnerhet bältesläggning där siktet bör vara inställt på att avskaffa denna åtgärd helt. 
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Anhöriga till psykiskt sjuka har ofta en påfrestande situation. Att inrätta lärcaféer som en återkommande 
verksamhet ska stötta såväl anhöriga som patienter med psykisk sjukdom. Mobila psykiatriska team ska finnas 
vid samtliga psykiatriska kliniker i länet och verksamheten ska utvecklas. 
 
Socialmedicin 
I samband med vårdvalsinförandet inom primärvården avvecklades de socialmedicinska mottagningarna. Idag 
finns en risk att personer med beroendeproblematik hamnar mellan stolarna mellan kommun och region. Det 
är viktigt att utveckla arbetsformer och samarbeten som erbjuder denna patientgrupp optimal vård. Inte minst 
är det viktigt att inte förbise patientgruppen med läkemedelsberoende i denna process. 
 
Posttraumatiskt stressyndrom 
Vården måste bli bättre och få förutsättningar att möta och behandla personer med trauma som kan utveckla 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 1-15 procent av barn och unga som utsätts för trauma under sin 
uppväxt, riskerar att utveckla ett kroniskt stresstillstånd, PTSD. 
 
Suicidprevention 
Suicid och suicidförsök är ett av världens största folkhälsoproblem. Region Jönköpings län ska vara aktiv i 
arbetet med att minska suicid och vara drivande i det regionala arbetet tillsammans med kommunerna och 
civilsamhället kring suicidprevention. 
 
Alternativ till våld 
Verksamheten Alternativ till våld (ATV) har de två senaste åren, i ett statsfinansierat projekt, erbjudit 
psykologisk behandling till personer som utvecklat en psykisk ohälsa till följd av utsatthet av våld i nära 
relationer. Projekttiden upphör vid årsskiftet 2018-2019 och behöver utvärderas. Samtidigt är det ett oerhört 
värdefullt arbete och verksamheten ska inte behöva upphöra under tiden för utvärdering. ATV erbjuder även 
psykologisk behandling till dem som utövar våld i nära relationer. Region Jönköpings län ska arbeta för en 
jämlik och jämställd vård och det är inte jämställd vård när våldsutövare (där män är klart överrepresenterade) 
erbjuds behandling men inte våldsutsatta (där kvinnor är klart överrepresenterade) på en mottagning med 
specialkompetens gällande våld i nära relationer. Projektet som riktar sig till våldsutsatta ska fortsätta under 
tiden för utvärdering. 
 
Barn- och ungdomspsykiatri och habilitering 
Väntetiderna för neuropsykiatrisk utredning för barn och unga är idag alltför långa. För att kunna korta 
väntetiderna för utredning krävs både ändrade arbetssätt och ökade resurser. Nationellt sett lägger Region 
Jönköpings län förhållandevis lite resurser på habilitering. I dagsläget har behovet av habilitering också ökat 
bland barn med komplexa funktionsnedsättningar. För att bättre kunna arbeta med färdigheter hos barn och 
unga inom habiliteringen, samt kunskapsöverföring till föräldrar, kommun och skola krävs bättre samordning. 
Lokaler för verksamheten behöver ses över och anpassas efter dagens behov. IBT (intensiv 
beteendeterapeutisk träning) är en inlärningsteoretisk pedagogisk behandlingsmetod för barn med autism med 
påvisat mycket goda behandlingsresultat. Det är viktigt att fortsätta utbilda personal i IBT med målet att alla 
barn som har behov av det ska erbjudas denna behandlingsmetod. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Bemöta den ökade psykiska ohälsan genom att anställa fler psykiatriker. 
 Ta initiativ till att förbättra samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin, skolan, socialtjänsten 

och andra aktörer för att förbättra ungas psykiska hälsa. 
 Omgående göra en översyn av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk organisation utifrån 

rätten till jämlik vård. 
 Utreda konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 när det gäller socialmedicinska mottagningar 

och patientgrupp.   
 Stärka arbetet kring psykisk ohälsa hos äldre.  
 Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar inom PTSD. 
 I samverkan med kommunerna ta ansvar för att projektet som riktar sig till våldsutsatta inom ATV 

kan fortgå och inkludera hela länet. 
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Tandvård 
Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter helt enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och 
plånbok när det till slut krävs ett tandläkarbesök. Detta är en klassfråga och Region Jönköpings län ska ta 
ytterligare steg för en mer jämlik tandhälsa där förebyggande tandvård gynnas. Behovet av tandvård ska vara 
avgörande. Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos barn. Det goda arbetet ska fortsätta 
och ambitionsnivåerna ska vara fortsatt höga inom barntandvården även när det gäller exempelvis inom 
området ortodonti (tandreglering). Tillgängligheten till folktandvårdskliniker behöver bli bättre. De kliniker som 
finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet. Ett arbete behöver starta med att 
oftare använda tandhygienister vid revision av patienter som tidigare endast har haft lindrigare problem. 
 
Tandvårdstaxa 
Region Jönköpings län ska hålla nere avgifterna för besök hos folktandvården. Tandvårdstaxan för besök hos 
tandläkare eller tandhygienist ska sättas enligt referenspriset för allmäntandvård. 
 
Äldres munhälsa 
Region Jönköpings läns satsning på tandvård för äldre inklusive exempelvis fluorsköljningar på äldreboenden, 
uppsökande verksamhet av tandhygienister och implementering av särskilt vårdprogram för äldre ska fortsätta 
och utvecklas.  
 
Sjukhustandvård 
Tandvård på sjukhus är en växande specialitet. Region Jönköpings län ska tillsätta en utredning som klarlägger 
vilka lokalbehov som finns utifrån en länsstruktur. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Arbeta för en mer jämlik tandvård där förebyggande arbete gynnas. 
 Reglera avgiften för besök hos tandläkare eller tandhygienist enligt referenspris för 

allmäntandvård.  
 Ge extra glesbygdsmedel till underskottskliniker inom folktandvården. 
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Infrastruktur 
En väl fungerande infrastruktur är avgörande för att det ska gå att arbeta, leva och bo i hela länet. God tillgång 
till kollektivtrafik, vägar, järnvägar och bredband är verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 
studier och kultur- och fritidsaktiviteter. För ett ökat kollektivt resande krävs snabbare sträckningar, kortare 
restider, prisvärda taxor och jämnare turtäthet. Bostaden är en social rättighet och en förutsättning för 
människors utveckling och frihet. Under allt för många år har det byggts för lite i Sverige. När befolkningen har 
vuxit har bostadsbristen blivit påtaglig i hela landet. För att människor med olika ekonomiska förutsättningar 
ska kunna få en bostad behövs en hög byggtakt av olika sorters bostäder. För detta har stat, region och 
kommuner ett stort ansvar. Under senare år har avregleringar och marknadsanpassningar på bostads-
marknaden skapat oönskade effekter som framförallt drabbar de med svag ställning på bostadsmarknaden.  

Järnvägen 
Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för 
Jönköpings län. Södra stambanan har en viktig betydelse för den regionala och interregionala trafiken. Samtliga 
järnvägslinjer i Jönköpings län behöver rustas upp och elektrifieras drivas fossilfritt genom elektrifiering eller 
förnybara bränslen. Att byta ut dieselloken från den reguljära linjetrafiken är en förutsättning för att klara 
klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Rusta upp och driva samtliga järnvägslinjer i länet genom elektrifiering eller förnybara bränslen.  

Nya stambanor 
Ny järnväg behövs för att skapa ökad kapacitet för såväl person- som godstransporter behöver Sverige och 
Jönköpings län bygga nya stambanor. Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i modern tid – 
för fler jobb, bostäder och för klimatomställningen. De nya stambanorna ska byggas i ett sammanhållet system 
med slutpunkt 2035. De ska byggas för att klara en hastighet av 320 kilometer i timmen och finansieras utanför 
anslagsfinansieringen.  

Länstrafiken 
Andelen som reser med Länstrafikens kollektivtrafik behöver ökas. Kollektivtrafiken behöver ha prisvärda taxor 
som stimulerar till ökat resande. Länstrafiken ska införa ett seniorkort för dem som fyllt 65 år. Priset ska vara 
detsamma som för ungdomskortet och gälla dygnet runt i hela länet. Under 2018 erbjöds alla ungdomar mellan 
årskurs 6 och årskurs 2 på gymnasiet kostnadsfri kollektivtrafik under sommarlovet. Genom den statliga 
satsningen ska sommarlovskortet även gälla sommarlovet 2019. Region Jönköpings län ska komplettera 
satsningen med tillägget att skolungdomar inom samma åldersspann som har funktionsnedsättning ska 
erbjudas kostnadsfri färdtjänst under samma period. 
 
Utreda kollektivtrafik i egen regi 
Invånarnas gemensamma resurser ska användas på bästa sätt och säkra hållbara och goda arbetsvillkor för de 
anställda. Det är orimligt att personal med jämna mellanrum ska riskera att behöva förlora jobbet när ett annat 
bolag vinner upphandlingen om driften. Långsiktighet behövs för att utveckla en hållbar kollektivtrafik. Region 
Jönköpings län ska utreda förutsättningarna för att delar av länets kollektivtrafik drivs i egen regi, framförallt 
med fokus på stadstrafiken i Jönköpings kommun och krösatågen.  
 
Hållbara trafiklösningar 
Länets kommuner och Region Jönköpings län har ett gemensamt ansvar för effektiva och hållbara 
trafiklösningar. För att kunna erbjuda smidigt resande och att samtidigt nå miljömålen krävs en gemensam 
målbild. Bättre samordning mellan kommunernas planering av bebyggelse och Länstrafiken kan ge hållbara 
trafiklösningar som kan öka andelen som reser med kollektivtrafik. Det finns ett behov av bättre förbindelser 
mellan länets tre sjukhus, för både arbetspendling och tjänsteresor samt patientresor. Region Jönköpings län 
ska därför utreda förutsättningarna för en bussringlinje mellan länets tre sjukhus. 
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Region Jönköpings län ska: 
 Ha som mål att andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. 
 Införa ett prisvärt seniorkort inom den linjelagda kollektivtrafiken för alla över 65 år. 
 Ha prisvärda biljetter inom kollektivtrafiken som justeras med hälften av indexuppräkningen.  
 Prioritera tillförlitlig information till resenärer när Länstrafikens kollektivtrafik inte går enligt 

tidtabell, i syfte att behålla resenärernas förtroende även vid avvikelser. 
 Ge Länstrafiken möjlighet att lägga ett eget anbud vid upphandling av trafik. 
 Utreda möjligheten och behovet av nya expressbusslinjer som utgår från länets funktionella stråk. 
 Utreda möjligheten och behovet av en bussringlinje mellan länets tre sjukhus. 

Vägar 
I länets kommuner har hastigheterna på många länsvägar sänkts från 90 till 80 kilometer i timmen för att öka 
trafiksäkerheten. Detta är en bra säkerhetsåtgärd. På prioriterade vägar finns dock ett behov av andra 
åtgärder, till exempel breddning, mitträcken och mer utbyggt viltstängsel, för att öka säkerheten och kunna 
behålla hastigheten. En utbyggnad av riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg är nödvändig för att 
möjliggöra trygga och säkra trafikflöden, främst när det gäller pendlingsmöjligheter och godshantering. 
Möjligheten att bygga gång- och cykelvägar vid investeringar i mötesfria bilvägar ska alltid beaktas.  

Bredband 
Det nationella målet är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. För att uppnå detta mål 
bör Region Jönköpings län ta ett samordnande ansvar som kan avlasta kommuner och ideella krafter när det 
gäller bredbandsutbyggnaden på landsbygden och vid kommungränserna där människor riskerar att hamna i 
kläm. Kvalitativt bredband är en rättighet som ökar möjligheterna för tillgång av service, kommunikation, kultur 
och demokrati samt stimulerar till företagande.   
 

Region Jönköpings län ska: 
 Säkerställa att samtliga hushåll i Jönköpings län har tillgång till snabbt bredband år 2025.  

Bostäder 
Bostadsbyggandet är i första hand ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika 
kommuner förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. Ökad kommunal samverkan kring tillämpning 
av regler och digitalisering av bygglovshandlingar skulle skapa enhetliga och enklare processer för byggandet. 
Region Jönköpings län ska ta ansvar för att starta en sådan samverkan. I dag ligger byggplaneringsansvaret på 
olika nivåer: kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för 
utvecklingsfrågor, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och 
genom att koppla samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas 
utveckling och regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en 
regional fysisk planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på 
ny bebyggelse och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att 
långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster. 
 
Kartlägga riksintressen 
Region Jönköpings län bör ta ett större strategiskt ansvar när det gäller våra riksintressen som i hela länet utgör 
ett hinder för bostadsbyggande. Region Jönköpings län ska i samverkan med länsstyrelsen göra en kartläggning 
av alla riksintressen i länet och undersöka vilka möjligheter det finns att bygga på eller vid sådana områden. 
Detta ger kommunerna förutsättningar att planera och regionen förutsättningar att växa och utvecklas. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 I samverkan med länets kommuner startar ett arbete med regional översiktsplanering. 
 Tillsammans med Länsstyrelsen kartlägger riksintressen i Jönköpings län och förtydliga i vilken 

utsträckning de påverkar möjligheten till bostadsbyggande. 
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Utbildning 
Utbildning är en förutsättning för att säkra behovet av personal i Jönköpings län framöver. I jämförelse med 
andra regioner i Sverige är utbildningsnivån i Region Jönköpings län låg, även om det även här varierar mellan 
olika kommuner. Kraven på utbildad arbetskraft kommer att öka. För att höja utbildningsnivån och stärka 
innovationskraften i Jönköpings län behövs en stark högskola. Det behövs också en ökad samverkan mellan 
kommunernas gymnasieskolor, folkhögskolorna, högskolan, arbetsmarknadens parter och den offentliga 
sektorn för att möta morgondagens utbildningsbehov. 

Försörjning av vårdpersonal 
Region Jönköpings län behöver kraftsamla för att omvårdnadsprogrammet ska svara upp mot sjukvårdens 
behov och för att klara rekryteringen av undersköterskor, skötare och andra yrkeskategorier. Tillsammans med 
kommunerna pågår arbete att införa lokala vård- och omsorgscollege i hela länet som syftar till att höja 
statusen och intresset genom att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen. Högskolan i Jönköping är viktig som 
utbildningsanordnare för flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Den decentraliserade utbildningen av 
sjuksköterskor är framgångsrik för att få fler att välja vårdyrket. Det behövs fler utbildningsplatser vid 
högskolan men också ett fördjupat samarbete mellan högskolan och Region Jönköpings län för att klara en 
långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. 
 
Specialistutbildningar 
Fler sjuksköterskor ska kunna gå specialistutbildningar på arbetstid med lön. Likaså finns det ett stort behov av 
att fler undersköterskor ska kunna gå specialistutbildningar inom ambulanssjukvård, rehabilitering och geriatrik 
med lön. Även andra yrkesgrupper ska ges möjlighet till specialistutbildning på betald arbetstid. 
Undersköterskorna är en viktig yrkesgrupp som genom kompetensutveckling kan utföra mer kvalificerade 
arbetsuppgifter och därmed få ett större ansvar.  
 
Tandläkarutbildning 
För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering av tandläkare och tandsköterskor ska Region Jönköpings län 
tillsammans med Jönköping University satsa på att inrätta utbildningar för både tandläkare och för 
tandsköterskor i länet. Det finns kunskap och kompetens genom den Odontologiska institutionen som är en 
viktig grund i det arbetet. Det finns sedan tidigare en projektledare för tandläkarutbildningen och utbildningen 
kan bli unik i sitt slag i Sverige. 
 
Bättre läkarintroduktion 
Nässjö utbildningscentrum har utvecklat ett uppskattat och prisbelönt koncept för att introducera och utbilda 
distriktsläkare från EU-länder till den svenska primärvården. Läkarna lär sig handfast och under så mycket 
handledning som behövs inte bara hur sjukvårdsorganisationen fungerar i Sverige utan även exempelvis om 
svensk kultur och svenska värderingar. Även läkare med sjukhusbundna specialiteter skulle kunna dra stor 
nytta av denna gedigna introduktion till svensk sjukvård och därför ska detta arbetssätt även prövas för andra 
specialiteter än distriktsläkare.  
 

Region Jönköpings län ska: 
 Ta initiativ till att knyta fler YH-utbildningar för undersköterskor till länet. 
 Erbjuda specialistutbildningar med lön för fler sjuksköterskor och undersköterskor. 
 Arbeta för att utbildningar av tandläkare och tandsköterskor ska starta på Jönköpings University. 
 Utreda hur även EU-läkare med sjukhusspecialiteter ska kunna erhålla introduktion till svensk 

sjukvård enligt det framgångsrika koncept som utvecklats hos Nässjö utbildningscentrum. 

Fler utbildningsplatser 
Företag och kommuner säger att de skulle kunna anställa fler, men hittar inte den arbetskraft de behöver. Här 
behövs ett kraftfullt arbete för att få fram utbildningar som tryggar kompetensförsörjningen för företag, Region 
Jönköpings län och länets kommuner. För att möta behovet behövs fler platser på både olika yrkesutbildningar 
och akademiska utbildningar. 
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Vuxenutbildning 
I Jönköpings län är rekryteringsbehoven stora på många arbetsplatser. För att länet även i framtiden ska kunna 
ha ett konkurrenskraftigt näringsliv är det därför viktigt att fortsätta kunskapslyftet och satsa på 
vuxenutbildning. Region Jönköpings län behöver tillsammans med länets 13 kommuner ta ett helhetsgrepp för 
att kartlägga vilka regionala utbildningsinsatser som behövs och ta fram en regional utbildningsstrategi med 
utgångspunkt i hela länets behov. 
 
Yrkesutbildningar 
Yrkeshögskolan (YH) kan både svara mot ett behov av att utbilda människor till ett nytt yrke men också vara ett 
alternativ för vidareutbildning och specialisering inom många yrkesroller men som inte kräver 
högskoleutbildning. Region Jönköpings län behöver, tillsammans med arbetsmarknadens parter, arbeta mer 
strategiskt när det gäller yrkesutbildningar inom branscher som är viktiga regionalt och lokalt. Region 
Jönköpings län behöver arbeta mer aktivt för att de nationella gymnasieprogrammen bättre ska bemöta 
arbetsmarknadens behov. Genom samverkan med arbetsmarknadens parter går det utveckla fler av de 
nationella yrkesprogrammen till yrkescollege. 
 
Akademiska utbildningar 
Jönköping University har stor betydelse för länets kompetensförsörjning. Högskolan är även en regional 
tillväxtmotor som bidrar till jobb, utbildning och innovation. För att höja kvaliteten på högskolan ytterligare 
behöver forskningsanslagen öka och fördelas mer rättvist mellan Sveriges högskolor och universitet. Region 
Jönköpings län ska verka för att högskolan ska få fler utbildningsplatser och mer forskningsanslag. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Stärka den regionala samverkan kring utbildningsfrågor och driva på för att starta fler 

yrkesutbildningar inom branscher som är viktiga för länet. 
 Driva på för att Jönköping University ska få fler utbildningsplatser och mer forskningspengar. 

Centrum för järnvägsutbildningar  
I länet och främst på Höglandet finns många företag inom järnvägsbranschen som har ett stort behov av fler 
medarbetare med olika kompetenser. I framförallt Nässjö finns många utbildningar inom järnvägsbranschen. 
Brinellgymnasiet, Nässjöakademien och en lång rad företag har specialutformade utbildningar. Inom fem år 
kommer det, enligt beräkningar, saknas cirka 2200 järnvägs- och tågtekniker. Det kommer också behövas fler 
lokförare, administratörer, projektledare och ingenjörer. Nässjö har alla förutsättningar för att stärka den så 
viktiga järnvägsnäringen. För att kunna säkra upp tillräckligt med kompetent personal och för att klara av att 
upprusta och bygga ny järnväg behövs ett omfattande samarbete. Region Jönköpings län ska stödja 
utvecklingsarbetet av Nordic Infracenter och göra Nässjö till ett nationellt center för järnvägsutbildningar. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Stödja Nässjö kommun till att bli ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar. 

Folkbildning 
Folkbildningen har varit med och utvecklat Sverige till ett demokratiskt land och en välfärdsnation och i det 
livslånga lärandet fyller den fria och frivilliga folkbildningen en stor och viktig roll. Folkhögskolor och 
studieförbund bidrar till att öka det demokratiska inflytandet och har tagit ett stort ansvar för att integrera nya 
svenskar i samhället. Det finns ett tydligt samband mellan folkbildning och hälsa. Att öka folkbildningen är 
därför ett preventivt folkhälsoarbete. Region Jönköpings läns stöd till studieförbund och folkhögskolor är 
mycket viktigt.  
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Hållbar utveckling 
Hållbar regional utveckling kräver samverkan mellan alla berörda aktörer i länet. I det arbetet har Region 
Jönköpings län ett särskilt ansvar för att samla och leda arbetet. Det handlar om att klara av de 
välfärdsutmaningar som finns på lång sikt och att hantera socialt utanförskap, demografi, urbanisering och 
globalisering för länet och dess aktörer samt att säkra en välfungerande arbetsmarknad, näringsliv och 
kompetensförsörjning. Länet har en enorm potential utifrån dess förutsättningar för innovationsutveckling.  
Här är Science Park är en viktig verksamhet där högskola, näringsliv och det offentliga möts för att stimulera 
innovationer och näringslivsutveckling. 

Regional utvecklingsstrategi 
Region Jönköpings Län har uppdraget att samordna, planera och genomföra det regionala utvecklingsarbetet i 
enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Strategin ska peka ut vad som krävs för att Jönköpings 
län ska bli en framgångsrik och växande region fram till år 2025. Det regionala utvecklingsuppdraget är brett 
och involverar förutom egna verksamheter och processer även samordning av andra delar tillsammans med 
statliga myndigheter, länsstyrelse, kommuner och andra aktörer. Region Jönköpings län behöver bli mer aktiv 
och ta en större ledande roll som ansvarar för helheten och samordningen. Om arbetet med RUS ska kunna 
intensifieras krävs ökade resurser för att stärka det samlade hållbara utvecklings- och tillväxtarbetet. 
 
Turismnäring 
Jönköpings län har en stor potential när det gäller att utveckla turism- och besöksnäringen. Region Jönköpings 
län har ett ansvar och en roll att tillsammans med besöksnäringen och turismföreträdare skapa förutsättningar 
för ökad attraktivitet, långsiktigt hållbar turismnäring och ökad sysselsättning. Smålands Turism ska verka för 
att tydliggöra och vidareutveckla destinationer i Jönköpings län. 
 
Kommunikationer 
Det är viktigt att även de länsinvånare som bor på landsbygden har tillgång till goda kommunikationer. 
Lösningarna bör anpassas efter behoven och behöver innehålla olika lösningar som förutom linjebunden 
busstrafik även kan innefatta exempelvis anropsstyrd trafik, elbilspooler, digitala tjänster som underlättar 
samåkning, pendelparkeringar, cykelgarage och hyrcyklar. 
 
Samverkan för jobb 
Region Jönköpings län kan även mer aktivt stödja och samverka med aktörer som exempelvis LRF för att 
behålla service på landsbygden. Fler gröna jobb kan skapa förutsättningar för att få in fler på arbetsmarknaden. 
Fler ansökningar av statliga medel kan möjliggöra flera jobb med lägre kvalifikationskrav såsom upprustning av 
vandringsleder, skötsel och förvaltning av skyddad natur och bekämpning av invasiva främmande arter. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Som samordnade aktör utveckla hållbarhetsprogrammet till att också vara ett klimatstrategiskt 

program för hela länet. 
 Ska vara aktiv i arbetet med att ta tillvara och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
 Ska vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra inköp av lokalproducerade livsmedel. 
 Ska ta initiativ till en utredning tillsammans med kommunerna för att utveckla och stärka 

möjligheterna till hållbart resande i länets landsbygdsområden. 

Klimat och miljö 
Region Jönköpings län har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Miljö- och klimatfrågorna ska 
prägla verksamheten och en aktiv och kraftfull klimatpolitik kan sprida sig ut i övriga samhället. Region 
Jönköpings län ska göra sin del för att Parisavtalets mål om högst 1,5 grads global temperaturhöjning ska nås. 
Detta är nödvändigt för att även kommande generationer skall kunna leva i ett välfärdsamhälle. Region 
Jönköpings län ska under 2019 pröva att införa ett system för klimatkompensation för tjänsteresor. Metoden 
gynnar utvecklingen mot mer miljöanpassade transporter. 
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Fossilfritt samhälle 
Kollektivtrafiken ska bidra till klimatomställningen där all allmän kollektivtrafik bedrivs med förnyelsebara 
drivmedel. Nationellt finns målet att fordonsflottan ska vara fossilfri år 2030. Om Jönköpings län ska nå det 
målet behöver andelen fordon som drivs med biogas och el ökas och cykeln behöver bli ett mer självklart val 
som transportmedel. Ett inrättande av elbilspooler vid sjukhus och vårdcentraler är ett resurseffektivt 
användande av miljöfordon. Dessa fordon kan användas av personal dagtid och hyras ut till allmänheten eller 
kommunanställda på kvällstid och helger. Tillgången till biogas är viktigt för den hållbara 
drivmedelsförsörjningen av den framtida fordonsflottan. Region Jönköpings län ska vara en stark aktör och 
skapa god samverkan för att säkerställa tillgången till biogas i länet. Genom placering av värdepapper och val 
av investeringar har Region Jönköpings län stor möjlighet att bidra till omställning till ett hållbart och fossilfritt 
samhälle. Ny teknik erbjuder stora möjligheter till besparingar av både tid och resurser samt minskad miljö- och 
klimatbelastning. Andelen distansmöten som sker i realtid med hjälp av tekniska lösningar ska öka och alltid 
vara ett alternativ för medarbetare. 
 
Dricksvatten 
Region Jönköpings län har ett särskilt ansvar att värna vårt dricksvatten och för att aktivt skydda Vättern som 
dricksvattentäckt och som naturområde. En gruva i Norra kärr, gasborrning och gruvbrytning, och militära 
skjutövningar över Vättern ska motverkas. Region Jönköpings län bör verka för att Vätterns akvifer ska 
klassificeras som riksintresse och därmed få ett tydligare skydd. Detta riksintresse bör dessutom vara 
överordnad andra riksintressen, då det är väsentligt för människors hälsa. Kemikalier och läkemedelsrester som 
läcker ut bidrar till negativa miljö- och hälsoeffekter och är ett hot mot grundvattnet. Region Jönköpings län ska 
ligga i framkant inom det miljömedicinska området och minimera negativ miljöpåverkan. Plast framställs som 
regel från oljeprodukter och innehåller olika skadliga kemiska ämnen som kan läcka ut, exempelvis 
mikroplaster och ftalater som är hormonstörande. Region Jönköpings län ska vara en förebild för att minska 
plastanvändningen. Andelen läkemedelsrester som läcker ut i vattendrag måste minska. Kranvatten istället för 
flaskvatten är betydligt bättre både för miljön och plånboken. Region Jönköpings län ska bli en så kallad 
kranmärkt region. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten 
istället för flaskvatten. 
 
Kostpolicy 
Mat som serveras inom verksamheterna inom Region Jönköpings län ska vara nyttig och producerad under 
hållbara förhållanden. Region Jönköpings län ska ta fram en kostpolicy som ska användas i den egna 
verksamheten och vid arrangemang som utbildningar eller konferenser. Mer växtbaserad mat är en 
förutsättning för att nå klimat- och miljömål och är också att föredra ur hälsosynpunkt. Därför ska en ökande 
andel växtbaserad mat eftersträvas.  
 
Minimera arealen hårdgjorda ytor 
Klimatförändringen medför nya utmaningar som samhället måste rusta sig för. Forskningen pekar på att 
frekvensen av intensiv nederbörd och regn kommer att öka. För att minska översvämningsrisken är det viktigt 
att minimera arealen hårdgjorda ytor vid planering av byggnation och infrastruktur. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Under 2019 pröva möjligheterna att införa klimatkompensation för tjänsteresor. 
 Utreda möjligheten att inrätta elbilspooler. 
 Anta ett tillägg i finanspolicyn om att undvika placeringar i fossila bränslen. 
 Initiera ett projekt tillsammans med någon eller några av kommunerna för att kunna minimera 

andelen läkemedelsrester i vatten. 
 Minimera arealen hårdgjord yta i samband med exempelvis planering av trafik, byggnation och 

parkeringsplatser. 
 Satsa vidare på elbussar/hybrider i kollektivtrafiken.  
 Satsa vidare på kraftfulla elladdstolpar. 
 Ta ett samordnande ansvar när det gäller biogasarbetet i länet.  
 Intensifiera arbetet med distansmöten. 
 Ta ett samordningsansvar för att värna hela länets dricksvattenförsörjning. 
 Verka för att Vätterns akvifer ska klassas som överordnat riksintresse. 
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 Minska användningen av plaster genom att byta ut plastartiklar mot produkter som är biologiskt 
nedbrytbara samt undvika engångsmaterial när detta är möjligt. 

 Öka andelen ekologiska livsmedel till 50 procent. 
 Öka antalet helvegetariska rätter inom vårdinrättningar och skolor. 
 Ta fram en kostpolicy. 
 Bli en kranmärkt region. 

Närproducerat 
Jönköpings län är ett skogs- och jordbrukstätt län med stora arealer skog, hagmark och vattendrag. Här finns 
goda förutsättningar att på ett hållbart sätt öka självförsörjningen av livsmedel, byggmaterial och bränsle. Det 
är av särskilt vikt att ta hänsyn till åkermark vid byggnation så att inte värdefulla miljöer går förlorade. 
 
Livsmedelsförsörjning 
Region Jönköpings län kan stödja jord- och skogsbruk genom upphandling av närproducerade varor. Tenhult 
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscentrum kan göra återtag av skolans egenproducerade 
varor. Naturbruksskolorna kan också vara en del av livsmedelsförsörjningen för övriga verksamheter in om 
Region Jönköpings län. Varje år försvinner 700 hektar svensk jordbruksmark genom exploatering. I Jönköpings 
län är exploateringstakten högre än riksgenomsnittet.  Region Jönköpings län behöver verka för att skydda 
jordbruksmarken och arbeta för en ökning av ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion i länet. Sverige skall ta 
ansvar för vårt lands egen livsmedelsförsörjning och det finns stor anledning att öka självförsörjningsgraden, 
bland annat av beredskapsskäl och klimatskäl.  
 
Förnybar energi 
På landsbygden finns särskilt bra förutsättningar för sol-, vind-, och biobaserad energi. Förnybar energi skapar 
stora affärsmöjligheter för jord- och skogsbrukare. Region Jönköpings län ska stärka lokala och regionala 
leverantörer av förnybar energi. Solenergi har stor potential i framtidens energiproduktion. Jönköpings län har 
visionen att bli ett Plusenergilän till år 2050. För att lyckas behöver Region Jönköpings län ställa om och bli en 
alltmer aktiv energiproducent och mer självförsörjande av el.  
 
Träbyggnation 
En stor tillväxtmotor för Jönköpings län är länets trähusindustrier. Det är därför ett regionalt intresse att 
förenkla förutsättningarna för det industriella byggandet. Samtidigt medför också byggnationer i trä flera 
positiva miljöeffekter. Under sin livscykel kräver produktionen av trähus mindre energi, och ger lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med andra hus. Region Jönköpings län bör stödja kommunerna i arbetet med att 
främja klimatsmart byggande och trähusbyggnation. 
 
Flygbränsle 
Forskning pågår kring mer miljömässigt hållbara bränslen. Den största råvaran för miljöflygbränsle är trä. Det är 
en vara som det finns både god tillgång av och kunskap kring i länet. Region Jönköpings län ska i samverkan 
med Jönköping University inleda en förstudie med syfte att kartlägga möjligheterna för kommande etablering 
och utvinning av miljömässigt flygbränsle. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Stödja kommunerna i arbetet med att främja klimatsmart byggande och trähusbyggnation. 
 Verka för att byggnationer inte görs på åkermark om detta går att undvika. 
 Tillsammans med högskolan utreda möjligheterna att utvinna miljömässigt flygbränsle av trä. 
 Ge möjlighet för de egna naturbruksskolorna att återta sina egenproducerade varor. 
 Verka för en ökad och ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion i länet. 
 Vid varje nybyggnation undersöka möjligheten av att för bygga i trä. 
 Utreda förutsättningarna för att ställa om verksamheten vid Stora Segerstads naturbruksgymnasium 

till ekologisk. 
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Kultur och demokrati 
Ett rikt utbud av kultur får människor att växa och utvecklas och gör länet mer attraktivt att bo och verka i. En 
mångfald av kultur är en förutsättning för utveckling av samhället. Region Jönköpings län har ett särskilt ansvar 
att erbjuda länets invånare kulturupplevelser och att stödja folkbildningen. Det offentliga uppdraget skapar ett 
komplement mot kommersiella krafter i samhället. Tillgången till kultur är ytterst en fråga om demokrati.   

Kultur 
Alla som bor i Jönköpings län ska ha tillgång till kultur. Smålands musik och teater (SMOT) ska vara ett nav i 
länets kulturverksamhet och har i uppdrag att hela länet ska få del av kultur. Med sin verksamhet har de 
förutsättningar att nå nya målgrupper och skapa möten mellan professionella kulturarbetare, länets fria 
kulturliv och civilsamhället. Samtidigt kan inte Smålands musik och teater på egen hand skapa en mångfald, 
utan det behövs också ett fritt kulturliv, studieförbund, folkhögskolor och andra ideella föreningar. För att de 
ska få bättre förutsättningar behövs mer resurser. Jönköpings län museum har en nyckelroll som bärande 
kulturarv i Jönköpings län och ska ges utökade medel för att kunna både bredda och spetsa sin verksamhet.  
Region Jönköpings län behöver driva på för att få en större del av de nationella kulturanslagen. Kulturen ska 
vara tillgänglig i hela länet och för olika målgrupper. Region Jönköpings län ska ta ett större ansvar för att 
samverkan och samarbete mellan de olika kulturinstanserna ska utökas. 
 
Smålands musik och teater 
Smålands musik och teater (SMOT) har i uppdrag att nå ut med sin verksamhet i hela länet, till nya målgrupper, 
samt att skapa möten mellan professionella kulturarbetare, länets fria kulturliv och civilsamhället. Tyvärr har 
fria och ideella kulturutövare av ekonomiska skäl inte möjlighet att förlägga sina föreställningar på kulturhuset 
Spira. Kulturhuset Spira är finansierat av länets skattebetalare och ska vara ett nav i länets kulturliv samt vara 
en mötesplats. SMOT behöver ha en hyressättning av lokalerna på Spira som vid behov kan reduceras till 
självkostnadspris då lokalerna står tomma. Då kan fria och ideella kulturutövare ha ekonomiska möjligheter att 
förlägga föreställningar där. Musikaler är uppskattade och en av de dyraste formerna av scenkonst. Dock 
riskerar musikaler att tränga undan andra angelägna aktiviteter för SMOT, som de uppskattade julkonserterna 
och sommaraktiviteter. SMOT ska arbeta för att nå nya grupper i hela länet med ett brett och varierat 
kulturutbud och ska samtidigt ta initiativ till samverkan/samarbete med det fria professionella och ideella 
scenkonstlivet. Musikaler får bara sättas upp om det inte tränger undan annan prioriterad verksamhet. SMOT 
som organisation ska fortsatt styras genom uppdrag från regionfullmäktige utifrån ett folkvalt demokratiskt 
perspektiv. En bolagisering av verksamheten hos SMOT eller kulturhuset Spira är inte aktuellt. 
 
Kulturtrappa  
För barn och ungdomar kan tillgång till kultur vara en väg till en meningsfull och aktiv fritid. Därför är det viktigt 
att kulturen kommer ut på skolorna för att inspirera. Det är samtidigt viktigt att barn och ungdomar kommer till 
kulturen. Skolelever ska ha rätt till kulturupplevelser oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Det är 
ytterst en fråga om demokrati. Region Jönköpings län ska påbörja arbetet med att ta fram en kulturtrappa där 
det framgår vilka kulturupplevelser som elever i grundskolan ska få möjlighet att ta del av under sin skolgång. 
Kulturtrappan är en garanti för att alla barn och unga ska kunna delta på kulturupplevelser och möten med det 
professionella kulturlivet under skoltiden. Det kan även tas fram material med lärarhandledningar där det 
framgår hur läraren kan arbeta med eleverna i skolan både inför och efter upplevelsen. Samtidigt har skolor 
ekonomiska svårigheter att kunna resa med elever till kulturevenemang och kulturhus. Region Jönköpings län 
bör ta ett samordnande ansvar tillsammans med länets kommuner. 
 
Spelkulturinstitut 
Region Jönköpings län ska utreda möjligheterna att skapa ett spelkulturinstitut. Ett spelkulturinstitut kan 
profilera länet både med en modern kulturpolitik som tar spelkulturområdet på allvar och med en 
näringspolitik som stimulerar till nya och innovativa marknader. Spelkulturinstitutet kan vara en samlande kraft 
och påverka branschen med kunskap baserad på fakta. Om enbart marknadskrafter får styra leder det till att 
enbart det mest säljbara kommer att dominera. Spelkulturinstitutet ska även fungera som ett nätverk som kan 
ta tillvara på den kraft och vilja som finns inom regionen när det gäller spelkulturen. Institutet ska inrättas i 
samråd med akademi, civilsamhället och branschaktörer. 
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Konstnärer 
Förutsättningarna för att leva på sin kultur är i Jönköpings län för dåliga. Konstutövare behöver få bättre 
förutsättningar för att kunna verka professionellt. Region Jönköpings län ska utreda möjligheterna att ge 
kulturutövare bättre förutsättningar att kunna försörja sig på sitt konstnärskap. En möjlig väg skulle kunna vara 
att ge studieförbunden förutsättningar att anställa kulturutövare. 
 
Region Jönköpings län ska: 

 Ge SMOT i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat kulturutbud som är tillgängligt för olika/nya 
grupper i hela länet. 

 Ge SMOT i uppdrag att ta initiativ till samverkan/samarbete med det fria professionella och ideella 
scenkonstlivet. 

 Ge SMOT i uppdrag att leva upp till en hyressättning av lokalerna på Spira så att fria och ideella 
kulturutövare kan ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där. 

 Ge SMOT i uppdrag att endast sätta upp kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan 
annan prioriterad verksamhet. 

 Ta fram en kulturtrappa med kulturupplevelser som elever inom grundskolan ska få möjlighet att ta 
del av. 

 Inte genomföra en bolagisering av verksamheten hos SMOT eller kulturhuset Spira. 
 Ge bättre förutsättningar för det fria kulturlivet, studieförbunden, folkhögskolorna och ideella 

föreningar att verka genom enklare stödformer. 
 Skapa förutsättningar för fler människor i Jönköpings län att kunna leva på sitt konstnärskap. 
 Utreda möjligheterna att skapa ett spelkulturinstitut.  
 Stödja och utveckla samarbetet med Freja Musikteater som arbetar med unga vuxna med diagnoser 

inom autismspektrat. 

Demokrati 
Region Jönköpings län har ett särskilt ansvar som direktvalt demokratiskt organ för att fördjupa och utveckla 
demokratin i länet. En demokratiskt styrd organisation ska ta tydlig ställning för alla människors lika rätt och 
värde. Ålder, kön, ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder ska inte spela någon roll.  Region Jönköpings 
Län ska under mandatperioden utvecklas som demokratisk plattform där möjligheterna till engagemang och 
medborgarinflytande stärks. Det är särskilt viktigt att rikta sig till länets unga och engagera dem i regional 
utveckling.  
 
Jämställdhet 
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och 
resurser samt om att värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsintegrering är den politiska strategi som valts i 
Sverige för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 
beslutsfattandet. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning av perspektiv. 
Jämställdhetsintegrering ska börja tillämpas på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om 
regionen är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att 
följa efter. För att tydliggöra den politiska ambitionen behöver bland annat jämställdhetspolicyn fastställas av 
regionfullmäktige. Region Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och 
genomföras i regionens samtliga verksamheter. Det bör även ställas krav på företagen vid upphandling att även 
dessa har ett jämställt förhållningssätt i sin organisation. De verksamheter som regionen stödjer ekonomiskt via 
bidrag bör, för att erhålla dessa medel, ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet eller ha ett tydligt 
program för jämställdhetsintegrering. Företag eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag från 
regionen ska arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats. Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter 
alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli verklighet krävs en 
handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag. Handlingsplanen bör innefatta tillämpning av forskning samt 
stöd och utbildning av personal inom den egna organisationen.  
 
 



Budget med verksamhetsplan 2019  
och flerårsplan 2020-2021 

 
 
 

28 
 

 
Regionalt ungdomsråd 
I Jönköpings län är Region Jönköpings län den demokratiska organisation som är länsinvånarnas främsta 
företrädare. För att fullgöra sitt uppdrag och ansvar som medborgarnas företrädare krävs att befolkningen 
finns representerad i den högsta beslutande parlamentariska församlingen men också att verksamheten i sitt 
dagliga arbete på alla nivåer säkerställer delaktighet och inflytande för länets invånare. Att få fler unga att bli 
engagerade har både en demokratiaspekt men det är också en resurs i arbetet med regional utveckling. Region 
Jönköpings län har ett inflytandeforum för personer med funktionsvariationer samt för de äldre men det finns 
inget formaliserat insynsråd för de unga. Region Jönköpings län ska utforma ett regionalt ungdomsråd i 
samarbete med de politiska ungdomsförbunden. 
 
Barnperspektivet 
Barn måste få vara barn och samtidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. 
politiska beslut ska föregås av barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och skilda 
förutsättningar jämfört med vuxenvärlden. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla. Barn kan också 
drabbas hårt vid allvarlig sjukdom hos förälder och vi menar att sjukvården måste bli bättre på att ta reda på 
barnens behov och stötta i dessa fall. Detta arbete ska följas upp i barnbokslutet. 
 
Bredband och digitalisering 
Det nationella målet är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. För att uppnå detta mål 
bör Region Jönköpings län ta ett samordnande ansvar som kan avlasta kommuner och ideella krafter när det 
gäller bredbandsutbyggnaden på landsbygden och vid kommungränserna där människor riskerar att hamna i 
kläm. Utbyggnaden av fibernätet och snabbt bredband är en viktig demokratifråga. Digitaliseringen skapar 
förutsättningar för fler att ta del av och skapa kultur, det gäller såväl barn och unga som äldre. För att möta nya 
målgrupper behövs en satsningar på digital kultur. Publiken behöver inte alltid komma till kulturen – utan 
kulturen kan också komma till publiken. Det är viktigt för de äldre som inte är så rörliga. Med digitaliseringens 
hjälp finns större möjligheter att strömma/streama föreställningar. Med ett helt utbyggt bredband ökar 
jämlikheten och möjligheten till nya innovationer som kommer ge fler företag i hela Jönköpings län. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Ta fram en handlingsplan för hur jämställdhetsintegrering ska ske i praktiken i regionens samtliga 

verksamheter. 
 Utforma ett regionalt ungdomsråd i samarbete med de politiska ungdomsförbunden. 
 I partnerskap med civilsamhället och näringslivet utveckla projekt som stimulerar ökad integration, 

mångfald, jämställdhet samt kvinnors företagande. 
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Ekonomi och mål 
Övergripande finansiellt mål för god hushållning är att Region Jönköpings län över tid ska finansiera 
investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att verksamheten inte kostar mer än vad som kan 
finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Hushållning med gemensamma resurser handlar om att ta 
ansvar för såväl de ekonomiska som ekologiska och sociala resurserna. Ekonomisk resursfördelning, 
ersättningssystem, övergripande ledning och styrning ska prioritera och premiera verksamhetens arbete med 
ständiga förbättringar, effektiviseringar och utgå från tydliga kvalitetsindikatorer. Regionens ekonomiska 
resultat ska vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida åtaganden kan klaras. Det handlar 
om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen, investering och finansiering i all verksamhet som Region 
Jönköpings län ansvarar för. För att uppnå en jämlik hälsa och målet att sluta hälsoklyftorna inom en 
generation ska fördelningen av resurser styras till de med störst behov.  

Mål och tillitsbaserad styrning 
Region Jönköpings läns målstyrning behöver ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter 
att ledningen och personalen vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam 
verklighetsbild och förståelse för de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till om och ges 
möjlighet att ta större ansvar. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av medarbetare och i 

dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns målstyrning på fullmäktige- och 
nämndnivå. 

Investeringar 
Region Jönköpings län behöver ta fram en samlad plan för investeringarna vid länets tre sjukhus som är tydligt 
kopplad till hälso- och sjukvårdens framtida utveckling. Det är inte realistiskt, rimligt eller möjligt att klara av 
kommande investeringarna enbart genom resultat och avskrivningar. Det kommer i så fall att innebära kraftiga 
besparingar och neddragningar i hälso- och sjukvården. En investeringsnivå som den vi ser de närmaste åren är 
inte långsiktigt hållbar utan kräver en stark kostnadskontroll för att investeringarna inte får en undanträngande 
effekt på verksamheten i sjukvården. För att under en begränsad tid klara av en högre investeringstakt behöver 
Region Jönköpings län under kommande planperiod ta en del av sina likvida medel i anspråk.  
 
Investeringsbehov 
Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. 
Högkonjunkturen och de pågående byggnationerna gör det realistiskt att investeringarna uppgår till 85 procent 
av den sammanlagda investeringsnivån för 2019 och 2020, och till 100 procent för 2021. 
 

Region Jönköpings län ska: 
 Använda 200 miljoner kronor från rörelsekapitalet per år för att möta investeringsnivån 2019 och 

2020. 
 Utgå från att finansieringsbehovet beräknas till 85 procent av de sammanlagda investeringarna för 

2019 och 2020, och 100 procent för 2021. 
 Ha en skattesats på 11 kronor och 76 öre för 2019. 
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Förändring jämfört med Budget 2018 Beskrivning 2019 2020 2021 
miljoner kronor  

   Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)         
Kultur         
Kulturplanens genomförande  -2,0 -2,0 -2,0 
Kulturtrappa  -1,0 -2,0 -2,0 
Länsmuseet  -1,5 -1,5 -1,5 
          
Summa ANA nämnden   -4,5 -5,5 -5,5 
          
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)         
Trafik         
Kollektivtrafik - utbyggnad  0,0 -25,0 -50,0 
Seniorkort  -13,0 -13,0 -13,0 
Index taxa kollektivtrafik 1,5%  -4,2 -4,2 -4,2 
Subventionerat månadskort anställda  -9,0 -9,0 -9,0 
          
Summa TIM nämnden   -26,2 -51,2 -76,2 
          
Nämnden för folkhälsa och sjukvård         
Primärvård         
Förstärkning av den nära vården  -25,0 -25,0 -25,0 
Livsstilsutmaningen  -10,0 -10,0 -10,0 
Psykisk hälsa äldre  -5,0 -5,0 -5,0 
          
Specialiserad somatisk vård         
Riks- och regionsjukvård   -62,1 -62,1 -62,1 
          
Specialiserad psykiatrisk vård         
Tillnyktringsenhet, helårseffekt    -3,7 -3,7 -3,7 
          
Övrig hälso- och sjukvård         
Katastrof- och krisberedskap inkl. TIB   -2,0 -2,0 -2,0 
Ambulanssjukvården  -34,1 -34,1 -34,1 
Ortopedtekniska hjälpmedel   -4,0 -4,0 -4,0 
Oförändrade patientavgifter   0,0 0,0 0,0 
ATV - alternativ till våld  -3,0 -3,0 -3,0 
          
Tandvård         
Utökning glesbydskliniker  -3,5 -3,5 -3,5 
          
Summa FS nämnden   -152,4 -152,4 -152,4 
          
Regionstyrelsen         
Primärvård         
1177 förbättrad svarstid  -5,0 -5,0 -5,0 
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Gemensamma kostnader  
Politisk organisation   -5,0 -5,0 -5,0 
Byggprojektledning   -2,0 -2,0   
Rivningskostnader   -2,0 0,0 0,0 
Energikontoret höjd basfinansiering   -0,8 -0,8 -0,8 
Halkskyddsfinansiering   0,0 0,0 1,0 
Regional utveckling, nationella uppdraget  -10,0 -10,0 -10,0 
Cosmic, utvecklingssatsning inom kundgruppen   -5,6 -11,2 -18,2 
Decentraliserad läkarutbildning    -3,0 -3,0 -3,0 
Arbetstidsmodeller mm i projektform  -6,0 -6,0 -6,0 
Arbetstidsförkortning, stärkt grundbemanning, senior 

medarbetare  -30,0 -30,0 -30,0 

          
Summa Regionstyrelsen   -69,4 -73,0 -77,0 
          
Finansiering med riktade statsbidrag   33,6 33,3 33,6 
          

SUMMA FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED 2018   -218,9 -248,8 -277,5 
 
Röda siffror är förändringar och satsningar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer att göra. 
 
 
RESULTATRÄKNING 

 
  

  miljoner kronor Budget Budget Plan Plan 

 
2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 2 042 2 003 2 045 2 092 
Verksamhetens kostnader -12 098 -12 453 -12 868 -13 293 
Nettoeffekt utökningar  

 
-222 -251 -280 

Avskrivningar -414 -405 -461 -496 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -10 470 -11 077 -11 535 -11 977 

  
  

  Skatteintäkter 8 456 8 729 9 010 9 357 
Skattehöjning 50 öre 

 
390 400 415 

Generella statsbidrag och utjämning 2 228 2 392 2 525 2 605 
Finansiella intäkter 254 234 213 209 
Finansiella kostnader -248 -330 -374 -404 

  
  

  ÅRETS RESULTAT 215 338 239 205 

     Finansiella mål 
    Vht nettokostnad/skatter och stb -98% -96,2% -96,7% -96,8% 

Investeringsutgifter 2,0% 3,0% 2,1% 1,7% 
Finansnetto/skatter och stb 0,1% -0,9% -1,4% -1,6% 
Finansnetto miljoner kronor 6 -96 -161 -195 

     Höjning av skatten med 1 öre ger mnkr: 
 

7,8 8,0 8,3 
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