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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2019-11-25
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll Höglandets samordningsförbund 2019-10-17

AB Transitio 2019-09-12
Inkomna handlingar

Inkomna ärenden

Utgående skrivelser
 
Övrigt

Ärendelista 2019-08-07—09-17

Uppföljning av granskning Rätt använd kompetens – RJL 2019/2368
Kapitalförvaltningsrapport 2019:3 – RJL 2019/168

Regeringsbeslut Uppdrag att analysera och förslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges 
landsbygder – II 1
Ändring av regleringsbrev för budetåret 2019 avseende länsstyrelserna – III 6

Cirkulär från SKL Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen

Beslut/Meddelande från SKL Förlängning av överenskommelse om läkarvårdsersättning för 2020 – 15/2019
Arbetsmiljöverket
Övrigt

RJL 2019/239



Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2019-11-25

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
RS 4.2.2 Förordnande av tf 

verksamhetsområdesdirektör/sjukvårddirektör 
inom verksamhetsområde psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik

RJL 2018/3439 2019-10-18 Jane Ydman

RS 4.2.2 Förordnande av tf 
verksamhetsområdesdirektör/sjukvårddirektör 
inom verksamhetsområde Kirurgisk vård

RJL 2019/330 2019-10-22 Jane Ydman

Beslut kring utlämnande RJL 2019/2544 2019-11-04 Jane Ydman

RJL 2019/240



     

2019-11-18 RJL 2019/240

Regionledningskontoret

Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under 
2019-10-17—11-17 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2019-11-25

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef inom Kirurgisk 
vård

RJL 2019/330 2019-10-30 Carl Tenvert

RS 4.2.2 Förordnande av chefsöverläkare LPT, psykiatriska 
kliniken Jönköping

RJL 2018/3439 2019-10-15 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef för hudkliniken RJL 2019/14 2019-10-28 Agneta Ståhl
RS 4.1.4 Rättegångsfullmakt RJL 2019/2463

RJL 2019/2464
201-10-16 Johan Cederlund

RS 4.4.1 Anmälningsärenden Inköp RJL 2019/1993
RJL 2019/2583
Se bilagor

2019-10-31 Arne Andersen

RS Slutredovisning område inköp RJL 201/2015
LJ 2015/416
LJ 2015/2545

2019-10-31 Arne Andersen

RS Avslag begäran om utlämnande av allmän handling RJL 2019/2630 2019-11-07 Siv Kullberg

RJL 2019/240
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Regionledningskontoret
Ekonomi

Regionstyrelsen

Kapitalförvaltningsrapport 2019:3
I det följande lämnas översiktligt en rapport över Region Jönköpings läns 
medelsförvaltning per 2019-09-30. Rapporten innehåller redovisning av

 utveckling på kapitalmarknad
 utveckling av Region Jönköpings läns kapital och dess placering
 avkastning 

Utveckling av kapitalmarknaden
Räntemarknaden
Den svenska räntemarknaden har under 2018/2019 varit uppåtriktad på korta 
löptider och nedåtriktad på långa löptider.

Instrument 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 +/- 18/19
SSV 180* -0,43 -0,40 -0,40 -0,50     -0,07
Riksobl 5 år*  -0,02 -0,25 -0,51 -0,60     -0,58
Sv. styrränta-
repo

-0,50 -0,25 -0,25 -0,25     +0,25

*avser månadsgenomsnitt under2018/2019
Långa räntor steg under månaden vilket resulterade i att obligationer föll i värde 
liksom företagsobligationer. Den svenska kronan fortsatte också att försvagas.. 

Aktiemarknad
Under augusti uppvisade aktiemarknaden relativt stora slag med en svag inledning 
under månadens första del för att sedan stabiliseras och vända upp under andra 
halvan. Uppgången höll sedan i sig in i september som blev en stark månad på 
världens aktiemarknader. Stockholmsbörsen steg med cirka tre procent och 
globalindex steg samtidigt med drygt två procent i svenska kronor. Även index för 
aktiemarknaderna i tillväxtländerna steg under månaden med drygt två procent i 
svenska kronor.
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Placeringspolicy
Finanspolicyn reviderades med beslut i Regionfullmäktige 2017-02-07, 
placeringspolicyn hölls oförändrad och gäller sedan 2014-04-01 enligt beslut av 
dåvarande Landstingsfullmäktige. Enligt vidaredelegering fattas beslut kring 
allokering av pensionsmedel mellan aktiemarknad och räntemarknad av 
finanschefen. Återrapportering av vidaredelegeringsbeslut sker genom denna 
kapitalförvaltningsrapport.

Kravet på pensionsmedelsförvaltningen är att årligen uppnå en genomsnittlig 
avkastning som överstiger faktisk inflation + 10 årig realränta + 2 procentenheter 
sett över en flerårsperiod.

Placeringspolicyn skiljer sig för de olika förvaltningsuppdragen enligt följande:

Rörelsekapitalförvaltning
Placeringspolicy för egen förvaltning möjliggör
 inlåning i bank
 köp av svenska räntebärande värdepapper emitterade av
 svenska staten
 av svenska staten helägt bolag
 svenska banker
 av svensk bank helägt finansbolag
 övriga svenska emittenter med rating av Standard &Poor´s/ Moody´sAAA/Aaa, 
AA/Aa, A/A, BBB/Bbb, BB/Bb, övriga svenska emittenter med skuggrating där 
aktien är börsnoterad.
 kapitalgaranterade produkter i kombination med instrument där värdet bestäms 
av ett underliggande räntebärande instrument (derivat).

Likviditeten ska placeras med tillfredställande diversifiering och till betryggande 
säkerhet samt ge en långsiktigt god avkastning. Löptider på placeringar ska 
anpassas efter likviditetsflödet i upprättande av prognoser samt förväntningar om 
ränteutvecklingen.

Pensionsmedelsförvaltning
Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning möjliggör samma placeringar som 
rörelsekapitalförvaltning och dessutom följande instrument
 aktier och aktierelaterade instrument 35% (20-45%)
 Sverige 75% (50-100%)
– Global 25% (0-50%)
 räntebärande värdepapper 55% (50-65%)
– nominella värdepapper 25% (0-50%)
– reala värdepapper 75% (50-100%)
 alternativa investeringar 10% (0-15%)
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För att eftersträva låg risk bör placeringar i räntebärande papper utgöra en mix av 
tillåtna placeringsalternativ och inte understiga 50 procent av portföljens mark-
nadsvärde. Aktieplaceringar ska fördelas på flertalet branscher och en enskild 
aktie får som portföljvikt högst ha börsvikt 10 procentenheter. Etiska avgräns-
ningar finns.

Likviditetsutveckling
Senaste 12 månaderna har Region Jönköpings läns totala kapital ökat med 337 
miljoner kronor till 7 489 miljoner kronor, som fördelar sig enligt följande:
 Rörelsekapitalförvaltning 2 115 miljoner kronor
 Pensionsmedelsförvaltning 5 374 miljoner kronor  
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Rörelsekapitalförvaltning

Placeringsinstrument 2019-06-30 2019-09-30
Avistakonton 445,7 459,3
Räntefond/Obligationer/Strukt.prod 1458,1 1655,5
Summa 1903,8 2114,8

Förändring rörelsekapital 2018/2019

Upplupna ränteintäkter ingår i ovanstående belopp. 
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Pensionsmedelsförvaltning
Förvaltningsuppdrag är utlagda på Robur Kapitalförvaltning AB, Handelsbanken 
Fonder, Cliens och SPP.

Marknadsvärdet för de externa kapitalförvaltningsuppdragen 2019-09-30 slutade 
på 5 375 mnkr, alltså en uppgång med 891 mnkr på investerade medel.

HB, Nordea & Cliens
Marknadsvärde

Robur
Marknadsvärde

Räntebärande 3 318,0
Aktier sv.    975,8
Aktier utl.  1030,7
Alt. investeringar      50,3
S:a marknadsvärde 2 056,8 3 318,0
Anskaffningsvärde 1 179,1 3 304,5

Förändring pensionskapital 2018/2019
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Portföljallokering 2019-09-30 

60%

39%

1%

Räntebärande investeringar

Aktieinvesteringar

Alternativa investeringar

Ränteallokering 2019-09-30

51%49%
Nominella räntor

Reala räntor

Geografisk allokering aktier 2019-09-30

49%51%
Svenska aktier

Globala aktier
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Avkastning 
Totalt kapital
Årsavkastningen på totalt kapital dvs. rörelsekapital och pensionsmedelskapital 
blev 3,95 procent.

Sedan 2005 då Region Jönköpings län köpte in nuvarande 
kapitalförvaltningssystem finns data för att mäta den årliga 
genomsnittsavkastningen. Från 2005-06-01 har en den genomsnittliga 
årsavkastningen uppgått till 6,20 procent.

Rörelsekapital
Årsavkastning på egenförvaltat kapital är 1,53 procent. Indexutvecklingen under 
samma period är -0,62 procent. 

Från 2005 är den genomsnittliga årsavkastningen ca 3,02 procent. Genomsnittligt 
årsindex utgör ca 0,94 procent vilket innebär att Region Jönköpings läns 
förräntning ligger över den riskfria räntan under perioden.

Avkastning rörelskapitalförvaltning 2019-09-30

Datum
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Pensionsmedelsförvaltning
Avkastningen på den externa portföljen består av ränteintäkter från 
värdepappersplaceringar, aktieutdelningar samt värdeförändringar på 
aktieinnehavet. 

Årsavkastning per 2019-09-30 blev 4,76 procent (index 2,48 procent). 

Den genomsnittliga årsavkastningen sedan 2005 är ca 8,31 procent 
(genomsnittligt årsindex ca 7,32 procent). 

Avkastningskravet på pensionsmedelsförvaltningen är sett över en flerårsperiod 
att årligen uppnå en genomsnittlig avkastning som överstiger summan av faktisk 
inflation + 10 årig realränta + 2 procentenheter. För perioden från 2005 innebär 
detta ett avkastningskrav på 3,23 procent. Den uppnådda avkastningen ligger 
därmed över avkastningskravet.   

Utveckling sedan 2005-05-31

– Extern kapitalförvaltning
Avkastningskravet på pensionsmedelsförvaltningen är sett över en flerårsperiod 
att årligen uppnå en genomsnittlig avkastning som överstiger summan av faktisk 
inflation + 10 årig realränta + 2 procentenheter. Totalavkastningen i vår portfölj 
åskådliggörs genom den blå stapeln nedan. Indexsammansättningen åskådliggörs 
genom den gröna stapeln.

2005
2007

2009
2011

2013
2015

2017
2019

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Avkastningskrav (Faktisk inflation+10 
årig realränta+2 %)

Avkastning

Index
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Avkastningen för aktiedelen i pensionsförvaltningen åskådliggörs genom att visa 
det utfall vi har med den utvalda förvaltaren som representeras av den mörkgröna 
linjen nedan. Index för den genomsnittliga aktiemarknaden med den allokering 
regionen har i sin portfölj med förvaltaren, representeras av ljusgrön linje nedan.

Avkastning aktier 2019-09-30

Datum
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Index Performance

Avkastningen för räntedelen i pensionsförvaltningen visas i mörkgrön linje 
nedan, och jämförelseindex för den genomsnittliga räntemarknaden med vår 
allokering åskådliggörs genom den ljusgröna linjen nedan.

Avkastning räntor 2019-09-30

Datum
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Avkastningen för tillgångsslaget alternativa investeringar visas i den mörkgröna 
linjen nedan och jämförelseindex åskådliggörs genom den ljusgröna linjen nedan. 
Alternativa investeringar utgörs för närvarande av kapitalgaranterade produkter 
för 50 mnkr.

Avkastning alternativa investeringar 2019-09-30

Datum
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Index Performance

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§240 Försäljning respektive köp av Itinofordon
Diarienummer: RJL 2019/2484

Beslut 
Regionstyrelsens arbetskott 

 Ger nämnden för trafik, infrastruktur och miljö möjlighet 
att lämna synpunkter i ärendet.

Samt föreslår härefter regionstyrelsen 
 godkänna försäljning respektive köp av Itino-fordon med 

Västtrafik. Summan att erhålla för Region Jönköpings län 
uppgår netto till 19 935 000 kronor.

 ge regionstyrelsen fullmakt att lämna anbud och teckna 
avtal angående försäljning av Itino-fordonen.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län äger efter lösen av leasingavtal med 
Handelsbanken tolv stycken Itino-tåg. Tre stycken av Itino-tågen 
med två vagnar har sedan november 2015 hyrts ut till Västtrafik 
samtidigt som Region Jönköpings län, genom Jönköpings 
Länstrafik hyrt ett tre-vagnars Itino-tåg av Västtrafik. Efter att 
leasingkontraktet är löst är det möjligt att genomföra försäljning 
respektive köp av tågen

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö ska ges möjlighet att lämna synpunkter och ta del av 
ärendet.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§147 Försäljning respektive köp av Itinofordon
Diarienummer: RJL 2019/2484

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Ställa sig bakom förslaget om att godkänna försäljning 
respektive köp av Itino-fordon med Västtrafik. Summan 
att erhålla för Region Jönköpings län uppgår netto till 
19 935 000 kronor.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län äger efter lösen av leasingavtal med 
Handelsbanken tolv stycken Itino-tåg. Tre stycken av Itino-tågen 
med två vagnar har sedan november 2015 hyrts ut till Västtrafik 
samtidigt som Region Jönköpings län, genom Jönköpings 
Länstrafik hyrt ett tre-vagnars Itino-tåg av Västtrafik. Efter att 
leasingkontraktet är löst är det möjligt att genomföra försäljning 
respektive köp av tågen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-10-11 RJL2019/2484

Regionfullmäktige

Försäljning respektive köp av Itino-
fordon
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

1. godkänna försäljning respektive köp av Itino-fordon med Västtrafik. 
Summan att erhålla för Region Jönköpings län uppgår netto till 
19 935 000 kronor.

2. ge regionstyrelsen fullmakt att lämna anbud och teckna avtal angående 
försäljning av Itino-fordonen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län äger efter lösen av leasingavtal med Handelsbanken tolv 
stycken Itino-tåg. Tre stycken av Itino-tågen med två vagnar har sedan november 
2015 hyrts ut till Västtrafik samtidigt som Region Jönköpings län, genom 
Jönköpings Länstrafik hyrt ett tre-vagnars Itino-tåg av Västtrafik. Efter att 
leasingkontraktet är löst är det möjligt att genomföra försäljning respektive köp av 
tågen.

Information i ärendet
Bakgrundsbeskrivning
Region Jönköpings län äger efter lösen av leasingavtal med Handelsbanken 12 
stycken Itino-tåg. Tre stycken av Itino-tågen med två vagnar har sedan november 
2015 hyrts ut till Västtrafik samtidigt som Region Jönköpings län, genom 
Jönköpings Länstrafik hyrt ett tre-vagnars Itino-tåg av Västtrafik. Efter att 
leasingkontraktet är löst är det möjligt att genomföra försäljning och köp av tågen.

Av administrativa skäl anses det enklare att vardera part äger sina fordon själva, 
exempelvis när det gäller kommande investeringar i nytt signalsystem samt 
underhållsåtgärder. Tågen är redan idag omlackerade i respektive 
trafikhuvudmans färgsättningar. Köpet från Region Jönköpings läns sida kommer 
genomföras som en direktupphandling då det är det enda tre-vagnars tåget som är 
i bruk förutom de som Region Jönköpings län redan innehar. Köpet är därför 
undantaget från upphandlingsreglerna då det inte finns någon konkurrens på 
säljarsidan, (6 kap 7 § LUF).
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Ersättningarna som ska erläggas är beräknade med bokförda restvärden som 
grund. Försäljning respektive köp av tågen bedöms vara kostnadsneutrala i 
Länstrafikens driftsbudget. Försäljningspris för de tre två-vagnars tågen är totalt 
40 585 000 kronor och inköpspris för tre-vagnars tåget är 20 650 000 kronor. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11

Beslut skickas till
Länstrafiken – trafikdirektör 
Länstrafiken – ekonomichef
Regionledningskontoret – Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
t.f. Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§239 Ombordutrustning på Itinotåg för nytt 
signalsystem, ERTMS
Diarienummer: RJL 2019/2483

Beslut 
Regionstyrelsens arbetskott 

 Ger nämnden för trafik, infrastruktur och miljö möjlighet 
att lämna synpunkter i ärendet.

Samt föreslår härefter regionstyrelsen 
 godkänna investering i ombordutrustning för nytt 

signalsystem, ERTMS på Itino-tåg för Jönköpings 
Länstrafik till en kostnad på 27 000 000 kronor.

Sammanfattning 
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för 
järnvägstrafiken i Sverige. European Railway Traffic 
Management System, ERTMS, bygger på en gemensam europeisk 
standard. För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter 
införandet måste ny ombordutrustning installeras. På södra 
stambanan, som går igenom Nässjö, ska systemet vara installerat i 
början av 2023.   

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11.

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö ska ges möjlighet att lämna synpunkter och ta del av 
ärendet.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§148 Ombordutrustning på Itinotåg för nytt 
signalsystem, ERTMS
Diarienummer: RJL 2019/2483

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Ställa sig bakom förslaget att godkänna investering i 
ombordutrustning för nytt signalsystem, ERTMS på Itino-
tåg för Jönköpings Länstrafik till en kostnad på 
27 000 000 kronor.

Sammanfattning 
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för 
järnvägstrafiken i Sverige. European Railway Traffic 
Management System, ERTMS, bygger på en gemensam europeisk 
standard. För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter 
införandet måste ny ombordutrustning installeras. På södra 
stambanan, som går igenom Nässjö, ska systemet vara installerat i 
början av 2023.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11.

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman
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2019-10-11 RJL 2019/2483

Regionfullmäktige

Ombordutrustning på Itino-tåg för nytt 
signalsystem, ERTMS
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 godkänna investering i ombordutrustning för nytt signalsystem, ERTMS 
på Itino-tåg för Jönköpings Länstrafik till en kostnad på 27 000 000 
kronor.

Sammanfattning
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för järnvägstrafiken i 
Sverige. European Railway Traffic Management System, ERTMS, bygger på en 
gemensam europeisk standard. För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter 
införandet måste ny ombordutrustning installeras. På södra stambanan, som går 
igenom Nässjö, ska systemet vara installerat i början av 2023.   

Information i ärendet
Bakgrundsbeskrivning
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för järnvägstrafiken i 
Sverige. European Railway Traffic Management System, ERTMS, bygger på en 
gemensam europeisk standard. Med denna blir det på sikt enklare för tågtrafik 
mellan länderna. EU:s vision är att transporterna med järnväg ska öka i Europa. 
För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter införandet måste ny 
ombordutrustning installeras. På södra stambanan, som går genom Nässjö, ska 
systemet vara installerat i början av 2023. 2035 beräknas ERTMS vara infört i sin 
helhet i Sverige.

AB Transitio leder ett upphandlingsprojekt avseende ombordutrustning där 
Jönköpings Länstrafik har option på att avropa. Ett beslut om avrop behöver tas i 
december 2019 enligt tidplan för införande även om installationerna och 
utgifterna för utrustningen kommer först 2022. Utgiften finns med i den 
långsiktiga investeringsplanen.

Avskrivningstiden på investeringen är tio år. I kostnaden på 27 000 000 kronor 
ingår förutom själva ombordutrustningen även installation, typningskostnader 
samt projektkostnader. Utrustningen installeras på samtliga tio Itino-tåg som 
innehas av Jönköpings Länstrafik.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11.

Beslut skickas till
Länstrafiken – trafikdirektör 
Länstrafiken - ekonomichef
Regionledningskontoret – Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
t.f. Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§221 Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
Diarienummer: RJL 2017/1082

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen

 Godkänna föreliggande Regional utvecklingsstrategi för 
2020-2035

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2020-
2035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu 
beslutas för perioden 2020 – 2035. 
Vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-01 återremitterades 
den regionala utvecklingsstrategin för vidare beredning.

Beslutsunderlag 
 Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
 Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-01 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-09-24
 Tjänsteskrivelse 2019-09-23
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-09-18
 Protokollsunderlag nämnd folkhälsa och sjukvård 2019-

09-17
 Protokollsutdrag nämnd trafik, infrastruktur och miljö 

2019-09-17
 Tjänsteskrivelse 2019-09-04 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar för Moderaterna: Att de 
skrivningar som fanns med i remissversionen före sommaren, om 
att Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde tillväxtregion återförs i 
dokumentet samt att skrivningarna om att invånarna i vårt län 
attraheras av en mångkulturell miljö stryks.  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag, samt yrkar 
avslag på moderaterna yrkande.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande förslag till 
regional utvecklingsstrategi och överlämnar den till 
regionstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§219 Diskussion - Regional utvecklingsstrategi 
Diarienummer: RJL 2017/1082

Vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-10-01 återremitterades 
den regionala utvecklingsstrategin för vidare beredning.
Regionala utvecklingsdirektören redovisar tillägg och 
förändringar i den återremitterade strategin. 
Diskussion i ärendet och frågor besvaras.

Samuel Godrén anmäler att Sverigedemokraterna återkommer vid 
regionstyrelsens sammanträde.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



Regional utvecklingsstrategi 
2020-2035 
Bakgrund till regionbildningen
Regionbildningen i Jönköpings län sprang ur en 
gemensam vilja att:

 stärka länets attraktionskraft genom att 
locka och behålla invånare, besökare och 
företag

 erbjuda och skapa attraktiva miljöer för 
bland annat arbete, utbildning, boende, 
fritid, näringsverksamhet, forskning, kultur 
och konst

 skapa förutsättningar för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv, en väl 
fungerande arbetsmarknad, möjlighet till 
utbildning och kompetensutveckling samt 
en hållbar infrastruktur med 
pendlingsmöjligheter.

Medborgarnas inflytande över vardagens frågor 
genom direkta val var det starkaste skälet till 
ansökan om att som Region Jönköpings län få ta 
ansvar för regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. 
Ett direktvalt regionfullmäktige med egen 
beskattningsrätt som förutom hälso- och sjukvård 
även hanterar regionala utvecklingsfrågor 
bedömdes ge de bästa förutsättningarna för att 
uppnå ett bra liv i ett attraktivt län för invånarna. 

Det kommunala engagemanget betonades. De olika 
delregionala förutsättningarna för tillväxt hanteras 
bäst genom att de bejakas och genom offentliga 
åtaganden som stödjer näringslivet och det civila 
samhället. Att Region Jönköpings läns arbete och 
den regionala utvecklingsstrategin möter 
kommunernas olika utmaningar och möjligheter är 
därför nyckeln till en framgångsrik utveckling och 
tillväxt i hela länet. Regionen Jönköpings läns roll 
att på alla sätt och inom alla områden knyta 
samman länet betonades också. För att lyckas med 
det är samordning, samverkan, samarbete och 
samhandling mellan länets samtliga aktörer av 
central betydelse.

Den regionala utvecklingsstrategin
Till grund för den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) ligger en omfattande process där Region 
Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga 
myndigheter, näringsliv och civilsamhälle 
identifierat länets behov och prioriteringar för en 
hållbar utveckling och tillväxt för hela länet och 
dess alla delar fram till 2035.

Utgångspunkten i den regionala 
utvecklingsstrategin är att förmågan att attrahera, 
behålla och utveckla kompetenser, företag och 

kapital är avgörande för att utveckla ett attraktivt 
och konkurrenskraftigt län och 13 attraktiva och 
konkurrenskraftiga kommuner. Det är människor 
som bidrar med kompetens, som driver företag och 
som investerar kapital. De söker en livsmiljö som 
ger möjligheter att kombinera bra boende med 
bland annat arbete, service, omsorg och fritid. I 
Jönköpings län ska det vara enkelt att bo i en 
kommun, jobba i en annan och besöka 
kulturupplevelser i en tredje. En livsmiljö som 
erbjuder ett bra liv idag och i framtiden. 

För ett bra liv i framtiden krävs en hållbar 
utveckling idag. 2035 ska de svenska generations-, 
miljö- och klimatmålen1 i stor utsträckning vara 
nådda. Den regionala utvecklingsstrategin ska 
därför visa vägen för denna utveckling. För att 
lyckas är ingen insats för liten. Styrdokument, som 
Agenda 2030, pekar på de arbetsområden som 
krävs för en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet 
är en drivkraft för det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet som ska säkerställa att hela länet 
lever och utvecklas även i framtiden. 

Den regionala utvecklingsstrategin är den regionala 
länken i en logisk kedja från internationella och 
nationella program och strategier till lokala 
utvecklingsplaner. Det är en ständigt pågående 
samverkansprocess, där den ena nivån påverkar den 
andra och där programinnehåll överförs till nästa 
nivå, uppåt och nedåt. Den regionala 
utvecklingsstrategin är ett viktigt underlag i 
gränsöverskridande samarbeten inom och utom 
länet och ska samordnas med de nationella målen 
för utvecklingspolitiken samt kopplas till Europa 
2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi 
för utveckling och tillväxt. 

Ambitionen har varit att hålla den regionala 
utvecklingsstrategin kort och tydlig för att vara ett 
användbart och använt dokument. Prioriteringarna 
har begränsats för att också ge möjlighet för länets 
kommuner att utveckla strategier för sin utveckling. 
Ett mer utförligt underlag ”Bakgrund till den 
regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län 
2019-2035”, källhänvisningar, definitioner, 
underlag och exempel har samlats på 
http://utveckling.rjl.se.

Nationellt och regionalt identifierade utmaningar 
som den regionala utvecklingsstrategin hanterar är 
demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö 
och energi samt social sammanhållning. 
Ambitionen är att vända dessa utmaningar till 
möjligheter. 

1 Generationsmålet, klimat- och 
miljökvalitetsmålen är nationellt antagna mål och 
sammanfattas under benämningen ”Sveriges 
miljömål”. (Se vidare under: 
www.sverigesmiljamal.se)



Struktur
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från en 
vision och är uppdelad i sex strategiområden:

 en hållbar region
 en attraktiv region 
 en smart region
 en kompetent region
 en tillgänglig region
 en global region

Varje strategiområde består av delstrategier. För att 
ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för 
att bidra till att länet fokuserar sitt arbete på att 
genomföra strategin kopplas handlingsplaner och 
riktade projektutlysningar till delstrategierna. 

Återkommande medskick från kommunerna under 
processen har varit att verkligen våga spetsa målen, 
att höja ambitionerna för länet och att se hela länets 
potential och behov. Med stor tilltro till länets goda 
förutsättningar syftar strategin till att utveckla länet 
till en långsiktigt hållbar, attraktiv, tillgänglig, 
kompetent, smart och global tillväxtregion.

En vision som lyfter
Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region. 

Visionen för 2035 är inte bara en vägvisare, den är 
också ett löfte. Den innebär att Jönköpings län har 
bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det 
långsiktiga perspektivet – såväl inifrån som utifrån. 

Visionen ska leda till utvecklingen av ett hållbart 
län med goda möjligheter till boende i attraktiva 
miljöer, arbete, företagande, utbildning och 
utveckling, bra kommunikationer och ett rikt 
fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god 
hälsa och ett bra liv för alla. Visionen och strategin 
ska bidra till att människor vill söka sig till länet 
och få dem att stanna.

Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling 
ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning. De 
globala målen ska verka för att utrota fattigdom och 
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser. Länet 
och dess utveckling ska därför präglas av de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Alla invånare i Jönköpings län ska känna att de har 
samma förutsättningar för att leva ett bra liv i länet, 
oavsett kön, bakgrund eller individuella 
förutsättningar. Tillgången till arbete, hälso- och 
sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara 
jämlik och tillgänglig i hela länet. Goda 

förutsättningar för att leva, verka och bo i alla 
kommuner i länet gör länet attraktivt. 

Attraktivitet handlar också mycket om ekologi. Att 
länet även i framtiden har rent vatten och luft, att 
länet har fungerande kretslopp, en biologisk 
mångfald som säkerställer livsmedelsproduktionen, 
upplevelse- och besöksmiljöer samt ekosystem som 
skyddas och utvecklas och som bidrar till nya 
näringar och cirkulära ekonomiska system. Det 
krävs anpassning för att nå klimatmålen. 
Anpassningar behöver göras till klimatförändringar, 
riskförebyggande arbete och riskhantering liksom 
miljöskydd och effektivt resursutnyttjande i 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi för att nå 
målet att vara ett ”plusenergilän”2 2050.

Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 
välfärdssamhälle hänger nära samman med ett starkt 
och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar hållbar 
tillväxt utan att äventyra miljön eller människors 
hälsa. En smart och hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling ska därför bidra till att de 
traditionella näringarna i vårt län ska kunna växa 
och utvecklas även i framtiden, samtidigt som nya 
näringar kan etableras och bidra med nya företag 
och innovationer. Forskningen och högskolans 
starka ställning i för länet viktiga områden, ska 
bidra ytterligare med innovationer och ökad 
konkurrenskraft i hela länet.

Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att 
Jönköpings län år 2035 är Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga län där alla människor 
trivs, utvecklas och mår bra.

2 Ett ”plusenergilän” genererar mer energi än det gör åt. 



Plan för genomförande
1. En handlingsplan tas fram för respektive mål. 

Handlingsplanerna revideras vart fjärde år.
2. Ett ledningssystem implementeras för möten 

och nätverk som säkerställer genomförandet av 
handlingsplanerna i hela länet

3. Årliga analyser av utvecklingen tas fram
4. Årlig uppföljning av indikatorer som mäts på 

kommun, läns- och nationell nivå
5. Årliga konferenser genomförs för uppföljning 

av resultat, spridning och inspiration till 
utveckling i enlighet med strategin.

Revidering av den regionala 
utvecklingsstrategin
Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig 
från 2020 till 2035. Under tidsperioden kan det 
ske stora förändringar både i omvärlden och i 
länet. Strategin kan av den anledningen behöva 
revideras. Detta ska ske en gång per 
mandatperiod. I samband med att strategin 
revideras ska också handlingsplaner och 
indikatorer ses över.

Globala överenskommelser 
Exempelvis Agenda 2030

EU-nivå
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin

Nationella strategier
Exempelvis nationella strategin för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft

Region/län 
Regional utvecklingsstrategi

Kommunala strategier/planer
Exempelvis översiktsplaner



En hållbar region

För ett långsiktigt hållbart regionalt tillväxt- och 
utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter 
av arbetet och att länet genom samhandling 
utvecklas till en förebild i genomförandet av målen. 
Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande 
och förändringsvilja är grundförutsättningar för att 
länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen. 
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald 
bidrar till attraktivitet nu och i framtiden. 

2035 är Jönköpings län en förebild för en hållbar 
utveckling. Målen i Agenda 2030 har nåtts. Den 
miljömässiga utvecklingen inom samhällets alla 
områden har lett till att länet är på väg att bli ett 
plusenergilän och att länet bidrar aktivt till 1,5- 
graders målet. Resursanvändningen minskar och 
länet har en hållbar konsumtion och produktion. 
Länets natur och miljö mår allt bättre och 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. 
Länets rika biologiska mångfald, väl utvecklade 
ekosystemtjänster och tysta miljöer värnas.

2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet, 
jämlikhet och mångkultur som bidrar till en 
attraktiv livsmiljö. Arbete med livsmiljö och hälsa 
pågår ständigt för att säkra ett attraktivt och 
tillgängligt län.

Länets demokrati har stärkts genom en hög tolerans 
för olikheter och att människors lika värde värnas. 
Barn och ungas engagemang och delaktighet är en 
naturlig del av den långsiktigt hållbara 
utvecklingen. 

2035 präglas länet av en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, grön 

tillväxt och ökande självförsörjningsgrad av 
livsmedel. Fossila råvaror har fasats ut bland annat 
genom elektrifiering, vätgas och att bioråvara bidrar 
till nya produkter. Levande landsbygder och 
utvecklingen av de gröna näringarna bidrar till ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

2035 säkerställs en robust och miljömässigt säker 
vattenförsörjning och den goda vattenstatusen i 
länets stora vattentäkter genom hållbar konsumtion, 
skydd mot ytföroreningar och en avancerad 
vattenrening. 

Delstrategier 
1. Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som 

minskar belastningen på miljö, klimat och 
förbrukningen av jordens resurser.

2. Säkerställa att länet står väl rustat och är 
motståndskraftigt inför kommande 
klimatförändringar med mer extremväder. 

3. Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag.

4. Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i 
näringsliv och samhälle.

5. Säkerställa en jämställd regional tillväxt och 
jämlika förutsättningar i samhället.

6. Skapa förutsättningar för individuellt och 
kollektivt ansvarstagande och lärande för en 
hållbar konsumtion.

7. Säkerställa en ökad hållbar produktion av 
livsmedel och en god vattenkvalitet i hela länet.

8. Skapa förutsättningar för en god hälsa och hög 
livskvalitet i hela länet. 

9. Säkerställa invånarnas tillgång till god vård i 
hela länet där hälso- och sjukvården är en 
viktig tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen 
har stor betydelse för länets attraktivitet och 
arbetsmarknad.

10. Säkerställa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län hållbart.

Mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 



En attraktiv region

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region – en region som ser möjligheter i 
förändringar och värdesätter samverkan. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver 
företag, som investerar kapital och som utvecklar 
samhällen. De attraheras av en öppen, 
inkluderande, jämställd, mångkulturell och 
barnvänlig livsmiljö som ger möjligheter att 
kombinera ett bra boende med bland annat ett rikt 
kulturliv, god utbildning, arbete, service, god hälsa, 
omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar 
människor till sig attraherar ännu fler. 

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans 
med satsningen på smarta och dynamiska tätorter, 
landsbygder samt uppväxt- och livsmiljöer ökat 
hela länets attraktivitet.

Ett rikt utbud av kultur och hälsofrämjande 
fritidsaktiviteter, tillgång till livslångt lärande, 
attraktiva och utvecklande arbetstillfällen, attraktiva 
och väl dimensionerade boenden samt tillgång till 
god förskola, utbildning, omsorg och sjukvård har 

lett till att hela länet utvecklas och är attraktivt att 
bo och verka i, besöka och flytta till.

Delstrategier
1. Attrahera, behålla och utveckla människor, 

företag och kapital.
2. Stärka trygghet och tillit i samhället
3. Skapa meningsfulla och inkluderande 

mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och 
integration i samverkan med civilsamhället.

4. Se möjligheter i förändring och stimulera 
organisationers förändringskraft. 

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd och 
barnvänlig livsmiljö.

6. Se möjligheter i förändring och stimulera 
organisationers förändringskraft

7. Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud 
som präglas av mångfald.

8. Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och 
landsbygd.

9. Driva en hållbar digital utveckling.
10. Skapa och upprätthålla en samverkansmodell 

med civilsamhället.

Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, 
växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla



En tillgänglig region

Länets geografiskt strategiska läge har genom 
historien skapat förutsättningar för möten och 
handel som gett länet utmärkta förutsättningar att 
ta tillvara på framtida möjligheter. En långsiktigt 
hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för 
människor i livets alla skeenden, attraktiva 
möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt 
snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer. 
En god tillgänglighet är en förutsättning för att alla 
länsinvånares potential ska komma till sin rätt. 
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget 
förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar 
och innovativ tillväxtregion.

2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas 
behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan 
med omkringliggande län en hållbar utveckling. 
Länets starka infrastruktur utgör en ryggrad för 
hållbara transporter i hela södra Sverige, vilket 
skapar förutsättningar för näringslivets expansion, 
kommunikationer och möjlighet att nå marknader 
inom och utom landet. 

Utvecklingen av järnvägsnätet och den nya 
höghastighetstambanan revolutionerat resandet. 
Infrastruktur såväl som transporter och 
kollektivtrafiken stödjer ett fossiloberoende, 
multimodalt3 resande som utvidgar de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna och stödjer 
länsinvånarnas resor till arbete, studier, 
fritidsaktiviteter och kultur. 

Den småskaliga infrastrukturen som cykelbanor, 
vandrings- och ridleder är till glädje för invånarna i 
länet såväl som för den snabbt växande 
besöksnäringen. 

Länet har en väl tilltagen och stabil tillgång till el, 
vatten och digital infrastruktur som når alla och 
hundraprocentig mobiltäckning. 

3 Traditionellt har resande primärt skett med ett trafikslag per 
resa. För att effektivisera och möjliggöra ett mer hållbart 
resande behöver en och samma resa kunna kombinera två eller 
flera transportslag. Exempelvis cyklar du till tågstationen, tar 
tåget till centralstationen där du byter till buss, elbilspool eller 
cykel för att ta dig till jobbet. För att klara hållbarhetsmålen 
behöver resandet gå från att vara statiskt till att bli multimodalt 
med möjlighet att kombinera olika transportslag och att boka 
och köpa en samlad biljett för hela resan. Detta gäller såväl 
persontransporter, som godstransporter.  

Länets grundläggande infrastruktur är robust, väl 
rustad och anpassad för de utmaningar 
klimatförändringarna och andra kriser kan innebära. 

Delstrategier
1. Skapa attraktiva och hållbara bostäder och 

boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för 
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering 
över administrativa gränser.

2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg.

4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser 
som kopplar samman länets kommuner med 
varandra, angränsande län och strategiska 
hamnar.

5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring 
och länsinvånarnas resor till arbete, studier, 
fritidsaktiviteter och kultur. 

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

7. Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för 
jämlika möjligheter att ta del av och bidra till 
utvecklingen.

8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genom tillgång till höghastighetsuppkoppling. 

9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktursystem.

Mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län





En smart region

Företagsamhet och samverkan är kännetecknande 
för länet sedan lång tid tillbaka. Genom 
innovations- och förändringskraft har länets 
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och 
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet 
och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras 
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och 
prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög. 

2035 ses länet som en förebild och influencer inom 
nyföretagande och entreprenörskap jämställdhet, 
jämlikhet och arbetsmiljöutveckling. 
Omvärldsanalys och internationell samverkan har 
lett till att länets näringsliv är en självklar del av de 
globala värdekedjorna4. Länets näringsliv bidrar 
aktivt till en hållbarhetsdriven utveckling. 

Högskolan är en motor där samverkan driver det 
offentligas och näringslivets utveckling mot mer 
innovativa kunskaps- och teknologiintensiva 
produkter och tjänster. Genom högskolans 
internationella nätverk och höga utbildnings- och 
forskningsnivå lockas studenter och forskare från 
hela världen till Jönköpings läns dynamiska 
arbetsmarknad. 

2035 har länet utvecklat en kreativ 
innovationskultur där samverkan mellan akademi, 
offentlig sektor och näringsliv har resulterat i 
kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en 
långsiktigt hållbar utveckling för länet.

Företagandet ökar både bland kvinnor, unga och 
utlandsfödda. Generationsväxling, nya cirkulära 
affärsmodeller och smart specialisering bidrar till 
ett växande och diversifierat näringsliv. 

4 Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och 
utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade 
globala värdekedjor. Den ökade specialiseringen – att olika 
länder eller regioner inriktar sig på olika delar av 
produktionsprocessen (t.ex forskning och utveckling, 
produktion av insatsvaror, marknadsföring m.m.) har bidragit till 
en effektivare produktion och ett högre förädlingsvärde. Den 
här fragmenteringen och specialiseringen är nödvändig för att 
företag ska kunna konkurrera internationellt. 

Genom det entreprenöriella arvet har länet 
utvecklats till ett smart internationellt 
innovationscentrum för prototyp- och 
produktionsutveckling. Skogsnäringen och dess 
förädlingsindustri bidrar genom innovation och 
förädling av bioråvara till en hållbar utveckling. 

Länet ger ett nettobidrag till landets självförsörjning 
av livsmedel. Länets strategiska läge har befäst 
länets position som logistik- och e-handelscentrum i 
Skandinavien. Den starka moderna industriprofilen 
har kompletterats med en kunskapsintensiv 
tjänstenäring. Digitaliseringen har skapat 
förutsättningar för offentliga och privata tjänster i 
världsklass och en besöksnäring med internationell 
lyskraft. 

Delstrategier 
1. Förstärka näringslivets och det offentligas 

innovations- och förändringskraft. 
2. Utveckla ett hållbart, diversifierat och 

kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom 
smart specialisering. 

3. Bidra till framgångsrika små och medelstora 
företag med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion.

4. Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass. 
5. Säkerställa en hög sysselsättning. 
6. Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling. 
7. Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets- och 

näringsliv samt företagande i hela länet.
8. Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar 

digitalisering och utveckling. 
9. Samverka för näringslivsutveckling och 

kompetensförsörjning.

 

Mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 



En kompetent region

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser är helt avgörande för att säkra 
näringslivets och den offentliga sektorns behov av 
medarbetare och för att kunna möta välfärdens 
utmaningar. Förutsättningarna och utgångsläget 
varierar mellan länets kommuner. Genom en väl 
fungerande samverkan i länet mellan Region 
Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, 
akademi och utbildningsanordnare, 
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter 
säkerställs den långsiktiga kompetensutvecklingen 
och matchningen på arbetsmarknaden i hela länet. 

2035 tas alla människors potential tillvara på 
arbetsmarknaden. Matchningen mellan 
näringslivets och den offentliga sektorns behov och 
arbetskraftens kompetens är hög. Länet erbjuder 
landets mest spännande arbetstillfällen, utbildnings- 
och forskningsmiljöer och lockar därför 
internationell spetskompetens till länet.

Människor som kommer från utlandet integreras 
snabbt på arbetsmarknaden genom att deras 
befintliga kompetens kan tillvaratas. 

2035 finns en proaktiv samverkan inom länet i syfte 
att öka samhandling och kommunikation mellan 
utbildningsaktörer samt mellan utbildningsaktörer 
och näringslivet. 

Strukturerna för utbildning och 
kompetensutveckling stödjer näringslivets, den 
offentliga sektorns och det omgivande samhällets 
utveckling så att alla invånares potential och 
kompetens tas tillvara. Sysselsättningen är hög och 
matchningen säkerställs genom det livslånga 
lärandet. 

Högskolans utbud och arbetssätt stödjer det 
livslånga lärandet såväl som näringslivets 

kompetensförsörjning. Högskolan driver genom sin 
forskning och sina forskningsmiljöer utveckling 
tillsammans med näringslivet och den offentliga 
sektorn.

Kommunala lärcentra utgör nav och motorer för 
fysiska och digitala utbildningar på alla nivåer som 
säkerställer matchningen på en snabbt föränderlig 
och dynamisk arbetsmarknad. 

2035 bidrar folkbildningen till en demokratisk 
utveckling av samhället, en ökad mångfald och till  
människors möjlighet att påverkas sin livssituation.  
Folkbildningen bidar aktivt till att höja bildnings- 
och utbildningsnivån i samhället. 

Delstrategier
1. Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och 

utveckla kompetenser.
2. Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 

och matchningen för integration och hållbar 
tillväxt.

3. Höja den formella utbildningsnivån i länet.
4. Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 

utveckling genom fler forsknings-, 
innovations- och utvecklingsmiljöer.

5. Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv.

6. Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet.

7. Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna 
att kompetensutveckla och vidareutbilda sig 
under pågående anställning.

8. Etablera en väl fungerande samverkan mellan 
regionen, kommunerna, övriga 
utbildningssamordnare och arbetsmarknadens 
parter

 

Mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det 
livslånga lärandet



En global region

Länets strategiska läge, den internationellt 
profilerade högskolan och den ökande 
globaliseringen skapar förutsättningar för länet att 
bli en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion. Exportmarknaden är central för 
många av länets företag. En förutsättning för länets 
långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag 
erövrar och blir en del av de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver därför 
kontinuerligt göras för att stödja företagens 
internationaliserings- och exportambitioner. 
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- 
och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 
internationella företags direktinvesteringar och 
nyetableringar i länet. 

2035 bidrar länets internationalisering och globala 
prägel till landets utveckling. Länets aktiva arbete 
med en väl utvecklad omvärldsanalys ger 
näringsliv, akademi och offentlig sektor beredskap 
att fånga möjligheter. Vänortssamarbeten stärker 
omvärldsbevakning, lärande och länets 
internationella ställning. Den växande 
besöksnäringen bidrar till utveckling i städer och på 
olika landsbygder.  

Det goda klimatet för direktinvesteringar och 
nyetableringar bidrar till länets status som 
tillväxtmarknad. Länets näringsliv är en självklar 
länk i de globala värdekedjorna och länet är en del 

av den arbetsmarknadsregion som sträcker sig över 
norra Europa och en aktiv part i Östersjösamarbetet 
samt det nordiska samarbetet. 

Länet är pådrivande i utvecklingen av EU, övriga 
Europa och världen, samt bidrar till att stärka 
demokrati, mänskliga rättigheter och social 
inkludering. Länet stödjer också andra länders 
utveckling i riktning mot en alltmer hållbar värld.

Delstrategier
1. Positionera länet på den internationella kartan.
2. Stödja företagens internationaliserings- och 

exportambitioner.
3. Utveckla länets förmåga och attraktivitet för att 

ta emot direktinvesteringar och nyetableringar.
4. Bidra till att utveckla EU och övriga världen i 

en mer hållbar riktning.
5. Utöka och utveckla kompetens- och 

arbetsmarknadsregionen.
6. Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser 

som EU erbjuder.
7. Arbeta proaktivt med omvärldsanalys.
8. Samverka för samhandling inom 

internationalisering.

Mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§200-218
Tid: 2019-10-08, kl 09:00-11:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 200 Regional utvecklingsstrategi - 2019-2035
Diarienummer: RJL 2017/1082

Regional utvecklingsdirektör informerar om fortsatt arbete med 
indikatorer och handlingsplaner samt hantering av den 
återremitterade regionala utvecklingsstrategin - RUS. 

RUS-ärendet kommer att behandlas på regionstyrelsens 
sammanträde den 22 oktober och inför detta överenskommes 
följande: 

 Möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade 
strategidokument – d v s den återremitterade RUS:en,
bör vara inne senast 14 oktober, kl 09:00. Lämnas till 
regional utvecklingsdirektör som sammanställer.
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna meddelar att de 
kommer att lämna in synpunkter till ovan angivna tid. 
Moderaterna meddelar att de återkommer på styrelsen och 
deltar inte i processen ovan. 

 Gemensam genomgång från de som lämnat synpunkter 
sker kl 16:00, den 14 oktober i sal A. 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Ord

O

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 91-102
Tid: 2019-10-01 kl. 09.00-14.00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§97 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 
Diarienummer: RJL 2017/1082

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Återremitterar regional utvecklingsstrategi för 2019-2035 
för vidare beredning.

Reservationer 
Samtliga ledamöter Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning 
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-
2035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu 
beslutas för perioden 2019 – 2035. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-09-24
 Tjänsteskrivelse 2019-09-23
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-09-18
 Protokollsunderlag nämnd folkhälsa och sjukvård 2019-

09-17
 Protokollsutdrag nämnd trafik, infrastruktur och miljö 

2019-09-17
 Tjänsteskrivelse 2019-09-04 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Rune Backlund (C), 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Sibylla Jämting (MP) m.fl. 
yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut om att godkänna 
regional utvecklingsstrategi 2019-2035.

Moderaterna vidhåller genom Dan Sylvebo (M) förslag om 
återremiss som lades vid regionstyrelsen enligt följande:
Det saknas en särprägel för Jönköpings län, i princip inga 
skrivningar om vad som är specifikt för länet i den regionala 
utvecklingsstrategin beträffande mål och strategier. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 91-102
Tid: 2019-10-01 kl. 09.00-14.00

Det saknas strategi för hälso- och sjukvård. 
Det saknas en koppling till helheten, hälso- och sjukvården är en 
viktig del i den regionala utvecklingen, vilket bör framgå. 

Det är ett ofullständigt beslutsunderlag och det har inte hunnit 
förankras i partigrupperna. 

Carl-Johan Lundberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag 
om återremiss enligt ovan.

Samuel Godrén (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet 
återremitteras för vidare beredning.

Mikael Ekvall (V) instämmer i Moderaternas motivering och 
yrkar för Vänsterpartiet att ärendet återremitteras.

Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, samt 
yrkar avslag på Moderaternas, Sverigedemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag om återremiss. I avslagsyrkandet 
instämmer Per Svenberg (S) m.fl.

Ajournering
Debatten avslutas och sammanträdet ajourneras kl.12.30  för 
utdelning av hållbarhetspris och lunch. Ärendet återupptas 
kl.13.45

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras, beslutar regionfullmäktige att ärendet ska avgöras 
idag.

Omröstning begärs med följande utfall:
JA för att ärendet ska avgöras idag röstar 53 ledamöter.
NEJ för att ärendet ska återremitteras röstar 28 ledamöter.
Bilaga 2: Voteringslista 1.

Regionfullmäktige har genom minoritetsåterremiss beslutat att 
återremittera ärendet för vidare beredning.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 91-102
Tid: 2019-10-01 kl. 09.00-14.00

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Desiré Törnqvist (S)  
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Maria Högberg (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§150-169
Tid: 2019-09-24 11:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 161 Region utvecklingsstrategi 2019-2035 
Diarienummer: RJL 2017/1082

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna föreliggande Regional utvecklingsstrategi för 
2020-2035 med ändringsyrkande sidan 3 (rutan) lydande:
Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig från 2020 
till 2035. Under tidsperioden kan det ske stora 
förändringar både i omvärlden och i länet. Strategin kan 
av den anledningen behöva revideras. Detta ska ske en 
gång per mandatperiod. I samband med att strategin 
revideras ska också handlingsplaner och indikatorer ses 
över. 

Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet reserverar sig mot: att ärendet inte återremitteras, 
samt beslut om att godkänna föreliggande förslag inklusive 
ändringsyrkande. 
   
Sammanfattning
Föreligger förslag till regional utvecklingsstrategi för perioden 
2019-2035.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2019-09-23
 Protokollsunderlag från nämnderna FS, TIM, ANA
 Tjänsteskrivelse 2019-09-04 

Yrkande/förslag till beslut vid sammanträdet
Thomas Bäuml (M) yrkar på återremiss enligt följande:
Det saknas en särprägel för Jönköpings län, i princip inga 
skrivningar om vad som är specifikt för länet i den regionala 
utvecklingsstrategin beträffande mål och strategier. 
Det saknas strategi för hälso- och sjukvård. 
Det saknas en koppling till helheten, hälso- och sjukvården är en 
viktig del i den regionala utvecklingen, vilket bör framgå. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§150-169
Tid: 2019-09-24 11:00-15:15

Det är ett ofullständigt beslutsunderlag och det har inte hunnit 
förankras i partigrupperna. 

I Thomas Bäumls yrkande om återremiss instämmer 
Samuel Godrén (SD) och Mikael Ekvall (V). 

Rune Backlund (C) yrkar på att text på sidan 3 (rutan) ändras till:
Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig från 2020 till 
2035. Under tidsperioden kan det ske stora förändringar både i 
omvärlden och i länet. Strategin kan av den anledningen behöva 
revideras. Detta ska ske en gång per mandatperiod.
I samband med att strategin revideras ska också handlingsplaner 
och indikatorer ses över.
I övrigt bifall till föreliggande förslag. 

I Rune Backlunds ändringsyrkande och bifall till föreliggande 
förslag instämmer Rachel De Basso (S), Marcus Eskdahl (S) och 
Jimmy Ekström (L). 

Beslutsgång
På ordförandes fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras beslutar regionstyrelsen att ärendet ska avgöras 
idag. 

På ordförandes fråga godkänner regionstyrelsen föreliggande 
förslag till regional utvecklingsstrategi med föreslaget 
ändringsyrkande.

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Or

Jimmy Ekström (L) Håkan Nyborg (SD)



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§150-169
Tid: 2019-09-24 11:00-15:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MISSIV 1(2)

2019-09-23 RJL 2017/1082

Regionfullmäktige

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
Förslag till beslut
Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande Regional utvecklingsstrategi för 2020-2035. 

Sammanfattning
Regional utvecklingsstrategi för 2020-2035 (RUS) och dess tillhörande 
indikatorer samt handlingsplaner beslutas i två delar. RUS:en antas i detta beslut 
och indikatorer samt handlingsplaner återkommer i särskilt ärende. 

Information i ärendet
Beslut om remissversionen av den nu föreliggande regionala utvecklingsstrategin 
togs av nämnden för folkhälsa och sjukvård och nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö 2018-09-18, av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
2018-09-19 samt av regionstyrelsen 2018-09-25. 

Utifrån de drygt 50 remissvar som inkom till 2019-02-20 har den regionala 
utvecklingsstrategin ytterligare processats och reviderats.
 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har varit uppe i kommunalt forum den 
30 augusti där den fortsatta processen för det gemensamma arbetet med regionen 
och kommunerna fastställdes. Efter att nämnderna nu hanterat förslaget till RUS 
har den politiska styrgruppen fått återkoppling den 23 september inför styrelsens 
hantering den 24 september. Utifrån nämndernas hantering och diskussion i den 
politiska styrgruppen är förslaget att RUS och dess tillhörande indikatorer samt 
handlingsplaner beslutas i två delar enligt nedan:

 Regional utvecklingsstrategi för 2020-2035 beslutas av regionfullmäktige 
den 1 oktober 2019.

 Indikatorer tillhörande Regional utvecklingsstrategi för 2020-2035 
beslutas av regionfullmäktige den 3 december 2019.

 Handlingsplaner tillhörande Regional utvecklingsstrategi för 2020-2024 
beslutas av regionstyrelsen den 25 november 2019.



MISSIV 2(2)

RJL 2017/1082

Under perioden oktober-november 2019 pågår arbete med indikatorer och dess 
målvärden samt handlingsplaner tillsammans med representanter från 
kommunerna och Länsstyrelsen. Dels i en tjänstemannagrupp dels i den politiska 
styrgruppen. Härigenom ges möjlighet till förankring. 

Handlingarna i ärendet kompletteras med analysdelen/bakgrundsdelen som ingick 
i remissversionen. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-09-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-04
 Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
 Protokollsutdrag från nämndernas behandling av ärendet 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – regional utvecklingsavdelning

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-09-04 RJL 2017/1082

Regionfullmäktige

Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 godkänna föreliggande förslag till Regional utvecklingsstrategi.

Sammanfattning
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för 
Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu beslutas för perioden 2019 – 
2035. 

Information i ärendet
Nuvarande regional utvecklingsstrategi togs fram 2013 och antogs av dåvarande 
Regionförbundet 2014. I slutet av 2015 inleddes en arbetsprocess kring hur den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) bäst skulle kunna genomföras. Arbetet 
utformades efter beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
den 7 oktober, 2015. Den resulterande rapporten för det fortsatta arbetet gav 
rekommendationer och förslag till beslut, som bland annat innefattade revidering 
av nuvarande RUS under 2017-2018. 

Föreliggande regionala utvecklingsstrategi är omdisponerad, prioriteringar och 
mål har reviderats och anpassats utifrån en uppdatarad analys och förändringar i 
de nationella och internationella styrdokumenten. Dokumentet består av en 
omfattande bakgrundsdel och ett kortfattat strategidokument. Strategin har varit 
på remiss där vi önskat få inspel på följande områden:

1. Vi önskar främst få synpunkter på de fem prioriteringarna, dess mål samt
ambitionsnivån i vår regionala utvecklingsstrategi (kapitel 4) då själva 
underlaget som heter ”Bakgrund till den regionala utvecklingsstrategin i 
Jönköpings län 2019-2035” ska ses som ett analysunderlag till själva 
strategin.

2. Vilka indikatorer på läns- och kommunnivå behöver vi använda som visar 
att vi är på väg att nå prioriteringarna, målen och ambitionsnivån i den 
regionala utvecklingsstrategin? (Ambitionen är att hålla dessa så få som 
möjligt)

3. -Vilka strategiska och prioriterade områden bör finnas med i den 
nationella strategin från 2021? Vilka inriktningar bör dessa ha?
-Hur kan dessa bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbar 
utveckling?



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/1082

-En sammanfattning av de samhällsutmaningar, möjligheter och 
förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och olika 
delar av länet som finns – ur ert perspektiv.
(Utgångspunkten för 3. ska vara den regionala utvecklingsstrategin.)

Dessa inspel har gåtts igenom och där kom det in yttranden från över femtio (50) 
olika aktörer. Utifrån dessa inspel har ytterligare uppdateringar gjorts.

Utifrån detta har en process genomförts tillsammans med kommunerna där en 
tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp bearbetat mål, texter och ambitioner 
och utifrån denna process ställde sig kommunalt forum bakom strategin den 30 
augusti 2019. Strategin ska under hösten konkretiseras i form av sex 
handlingsplaner vilka kommer att tas fram i samarbete med länets kommuner, 
myndigheter, näringslivet och civilsamhället. Målet är att handlingsplanerna ska 
kunna tas i nämnderna under vecka 47.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-04
 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för Jönköpings län

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§180-199
Tid: 2019-09-11, kl 13:00-16:10

Plats: Amalias Hus, Gränna

§ 190 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Diarienummer: RJL 2017/1082

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Inväntar nämndernas synpunkter på RUS inför behandling 
av ärendet vid regionstyrelsen 2019-09-24.

Sammanfattning
Föreligger förslag till regional utvecklingsstrategi för perioden 
2019-2035.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2019-09-04 

Yrkande/förslag till beslut vid sammanträdet
Arbetsutskottet föreslår att man inväntar nämndernas synpunkter 
på RUS:en inför behandling av ärendet vid regionstyrelsen 
2019-09-24.

Beslutet skickas till 
Nämnderna Folkhälsa och sjukvård, Arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet, Trafik, infrastruktur och miljö 
Regionledningskontoret – regional utveckling 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Ord

O

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144
Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Plats: Regionens hus, sal A

§139 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Diarienummer: RJL 2017/1082

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna föreliggande förslag till Regional 
utvecklingsstrategi, med följande justeringar:

Sid. 10, Antibiotikaförsäljning skrivs om till 
Antibiotikaförskrivning
Sid. 12, HBTQ-certifiering skrivs om till HBTQ-
diplomering

Nämnden beslutar 
 Lämna följande medskick till den vidare behandlingen av 

ärendet:

I den fortsatta processen kring arbetet med den regionala 
utvecklingsstrategin behöver indikatorerna kompletteras 
med målvärden där dessa saknas innan beslut fattas i 
regionfullmäktige.

Sammanfattning 
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-
2035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu 
beslutas för perioden 2019 – 2035.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03
 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för Jönköpings 

län

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att 
följande ändringar samt medskick görs:



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144
Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Ändringar:
Sid. 10, Antibiotikaförsäljning skrivs om till 
Antibiotikaförskrivning
Sid. 12, HBTQ-certifiering skrivs om till HBTQ-diplomering

Medskick:
I den fortsatta processen kring arbetet med den regionala 
utvecklingsstrategin behöver indikatorerna kompletteras med 
målvärden där dessa saknas innan beslut fattas i 
regionfullmäktige.

Thomas Bäuml (M) instämmer i yrkandet och meddelar för 
Moderaterna att de ska återkomma i fråga om vissa skrivningar i 
strategin vid regionstyrelsens sammanträde. 

Helena Elmqvist (SD) meddelar för Sverigedemokraterna att de 
avstår från att delta i beslutet och återkommer vid 
regionstyrelsens sammanträde.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso 
Ordförande
§§ 117-144

Linda Gerdin (BA)
§§ 117-124 samt 126-144

Anita Winberg (SD)
§§ 117-144



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 117-
144
Tid: 2019-09-17 kl. 13:00-16:35

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 110-133
Tid: 2019-09-17 kl.09.00-15.30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§133 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Diarienummer: RJL 2017/1082

Beslut 
Nämnden föreslår regionstyrelsen

 Godkänna föreliggande förslag till Regional 
utvecklingsstrategi, med kompletterande medskick.

Sammanfattning 
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-
2035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu 
beslutas för perioden 2019 – 2035

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03
 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för Jönköpings 

län

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden lämnar för Koalition för Jönköpings län följande 
medskick gällande den fortsatta processen kring arbetet med den 
regionala utvecklingsstrategin: När det gäller Indikatorer för den 
regionala utvecklingsstrategin 2035 har ett antal målvärden 
tagits fram. Nämnden anser i den fortsatta processen kring 
arbetet med Regional Utvecklingsstrategi att Indikatorer 
kompletteras med målvärden där det saknas innan beslut fattas i 
regionfullmäktige. 

Nämnden vill också belysa att RUS-dokumentet behöver ha en 
tydlig inriktning som följer andra styrdokument som Regionen 
och länet tar fram i det regionala utvecklingsarbetet. Exempelvis 
Program för hållbar utveckling, Trafikförsörjningsprogram och 
Regional transportplan mm. 
När det gäller uppföljningsområden vill Nämnden särskilt lyfta 
upp Tillgången på kollektivtrafiken där nyckeltal finns kring 
”Marknadsandel för kollektivtrafiken, andel %”. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 110-133
Tid: 2019-09-17 kl.09.00-15.30

Med anledning av kommande revidering av 
Trafikförsörjningsprogrammet bör inte Regional 
utvecklingsstrategin låsa för ett nyckeltal kring marknadsandelar 
kring kollektivtrafiken utan en tydlig diskussion/analys vad ett 
sådant åtagande innebär.

Nämnden anser att om ett sådant nyckeltal ska bearbetas in i 
Regional utvecklingsstrategi bör hänsyn tas utifrån stadstrafiken 
och regionaltrafikens olika förutsättningar. Indikatorernas 
målvärde bör därför kompletteras med detta. 

Uppföljningsområde (Mål 5 Jämställdhet) anser Nämnden att 
nyckeltalen ska följa inriktningen (Uppnå jämställdhet mellan 
kvinnor och män på alla områden). Målvärdena i procent bör 
därför justeras när det gäller föräldrapenningdagar och kvinnors 
mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Anders Gustafsson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte 
deltar i beslutet utan återkommer vid regionstyrelsen.

Eva Nilsson (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet 
och återkommer vid regionstyrelsen

Tommy Bengtsson (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i 
beslutet och återkommer vid regionstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 110-133
Tid: 2019-09-17 kl.09.00-15.30

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Etelka Huber (MP) Anders Gustafsson (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125
Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00

Plats: Regionens hus, sal A

§111 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Diarienummer: RJL 2017/1082

Beslut
Nämnden 

 Överlämnar synpunkter på arbetsmaterialet av regional 
utvecklingsstrategi till regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-
2035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu 
beslutas för perioden 2019 – 2035. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-13
 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 för Jönköpings 

län

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör inledningsvis för de frågor som diskuterats i 
den politiska styrgruppen tillsammans med kommunerna. Det 
gäller bland annat att dokumentet ska kompletteras med ett 
politiskt förord och en språklig bearbetning före beslut i 
regionstyrelsen.

För koalitionens räkning görs följande medskick inför 
behandlingen i regionstyrelsen:

-Dokumentet behöver kompletteras före beslut med målvärden 
för de indikatorer där det nu saknas i dokumentet. Om det för 
någon indikator i dagsläget inte går att sätta målvärde ska det 
klart framgå när så kan ske och hur beslut om dessa 
målvärden ska tas.

-Den snabba samhällsutvecklingen gör att RUS:en kommer att 
behövas revideras med jämna mellanrum. Det ska läggas till i 
dokumentet på vilket sätt och när  RUS:en ska revideras fram 
till 2035.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125
Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00

Dan Sylvebo (M) meddelar att Moderaterna återkommer vid 
regionstyrelsen och lämnar över nedanstående påpekanden:

Förordet
Sid. 2 första kolumnen tredje stycket andra meningen – ny 
skrivning: stryk ”fantastiska”.
Sid. 2 första kolumnen näst sista stycket – ny skrivning sista 
meningen: Länet och dess utveckling ska därför präglas av 
hållbarhetens tre sidoställda dimensioner, de miljömässiga, de 
ekonomiska och de sociala. 
Sid. 2 andra kolumnen tredje stycket – ny skrivning: Den 
regionala utvecklingsstrategin ska leda till att Jönköpings län år 
2035 är ett hållbart, attraktivt och tillgängligt län där människor 
kan trivas, utvecklas och må bra. 
Yrkanden i enlighet med det ovanstående.

En hållbar region, sid. 4
Andra stycket tredje meningen: ”Resursanvändningen” byts ut till 
”Användningen av jordens ändliga resurser”.
Tredje stycket tredje meningen stryks: Länets demokrati stärks 
genom en hög tolerans för olikheter och att människors lika värde 
värnas.
Yrkanden i enlighet med det ovanstående.

En global region, sid. 9
Andra kolumnen sista stycket.
Yrkande: Stycket stryks.

Ulf Svensson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna 
återkommer vid regionstyrelsens sammanträde med eventuella 
inspel.
 
Kristina Nero (V) yrkar att ärendet återremitteras.

Mari Lindahl (L) föreslår att nämnden ger medskick inför 
regionstyrelsens behandling då underlaget inte är komplett.

Ulf Svensson (SD) och Kristina Nero (V) och yrkar bifall till Mari 
Lindahls förslag.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 102-125
Tid: 2019-09-18 kl.09.00-16.00

Ordföranden föreslår att framförda synpunkter tas med i den 
fortsatta behandlingen i regionstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Ulf Svensson (SD) Mari Lindahl (L)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



Försättsblad 

Försättsblad till remissutgåva av 
regional utvecklingsstrategi för 
Jönköpings län 2019-2035

OBS: 
Detta är bakgrundsdokumentet till den regionala utvecklingsstrategin. Detta 
dokument hanterades i samband med att remissversionen av den regionala 
utvecklingsstrategin togs av nämnderna och styrelserna hösten 2018. Ett 
analysdokument, liknande detta, kommer att tas fram årligen kopplat till den 
regionala utvecklingsstrategin – med start 2020. Då detta dokument var 
kopplat till remissversionen är det indelat utifrån de fem strategiområdena 
som då fanns för strategin (som efter remissprocessen blivit sex). 

Beslut om remissversionen togs av: 

- TIM 180918

- FS 180918

- ANA 180919

- RS 180925

Remissen var ute till 190220. Arbetet sedan dess har handlat om att 
sammanställa remissvar, förankra resultatet hos länets aktörer och formulera 
ett beslutsförslag till regional utvecklingsstrategi för hantering i våra politiska 
forum. Förändringar som gjorts under denna process finns inte med i detta 
dokument. 



1

Detta är en revidering av den regionala utvecklingsplanen (RUS) som gjordes 2013 med sikte på 2025. 
Föreliggande RUS är dock omdisponerad, prioriteringar och mål har reviderats och anpassats utifrån en 
uppdaterad analys och förändringar i de nationella- och internationella styrdokumenten. 
Dokumentet har förändrats från 48 sidor till två dokument – en omfattande bakgrundsdel och ett kortfattat 
strategidokument om ca 12 sidor. Det har därför inte upplevs som meningsfullt att markera de förändringarna 
som är gjorda, utan dokumentet behöver ses och bedömas i sin helhet med förståelse för att det trots det ovan 
beskrivna är en revidering och inte en helt ny RUS. 

En bärande tanke har varit att målen och indikatorerna ska kunna vara relativt konstanta över tid och att det är 
insatserna och aktiviteterna som förändras i takt med utvecklingen. Utifrån önskemål från framförallt 
kommunerna har den regionala utvecklingsstrategin delats i två delar: en kortfattad strategidel som pekar på 
riktningen framåt och en bakgrundsdel som utgör utgångspunkten för de strategiska vägvalen. Bakgrundsdelen 
kommer att revideras och publiceras varje år, kompletterad med den statistik på läns- respektive kommunal nivå 
som visar utvecklingen utifrån RUS:ens indikatorer. 

Det strategiska dokumentet – själva RUS:en – (kapitel 4 i detta samlade dokument) har avsiktligen hållits 
mycket kortfattat för att det ska bli ett välanvänt och funktionellt dokument som utmanar och verkligen har 
potential att göra skillnad. Antalet mål och prioriteringar har diskuterats tillsammans med representanter för 
kommunledningarna i samtliga länets kommuner och i dessa diskussioner har kommunerna och Regionen enats 
om att RUS:en inte bör innehålla fler än en handfull mål för att dessa verkligen ska bli genomförda. De 44 
prioriteringarna som funnits med under processen att revidera RUS:en har därför processats tillsammans med 
representanter för länets kommunledningar och har mynnat ut i fem strategiska mål. Dessa är formulerade med 
utgångspunkten att om dessa nås – når länet de 44 prioriteringar som funnits med under RUS-
revideringsprocessen. 

Indikatorerna ska kunna följas på läns- och kommunnivå årligen. De ska handla om länets samlade utveckling 
och vara på en så aggregerad nivå så att uppnåendet av dem också indikerar att andra angelägna mål/indikatorer 
uppnåtts.

Tidplan för revideringsprocessen
Remissperioden pågår till 20 februari 2019 och beslut tas i mars-april 2019. Under remisstiden kommer arbete 
med Regionens handlingsplaner (interna processer) och indikatorer för uppföljningen att pågå. För indikatorerna 
kommer ett utgångsvärde och ett målvärde att definieras. När beslutet tas av regionfullmäktige kommer 
handlingsplaner för Regionens arbete, indikatorer och mål för indikatorerna att inkluderas i beslutet. 

Arbetet med RUS:ens genomförande fram till 2035
För att säkerställa att RUS:en verkligen genomförs kommer mål och indikatorer ska vara relativt konstanta till 
2035. Årligen kommer en uppföljning av indikatorerna att göras på läns och kommunnivå och denna uppföljning 
kommer tillsammans med ett uppdaterat bakgrunds- och analysdokument att presenteras på årliga 
attraktivitetsdagar. Varje mandatperiod kommer handlingsplaner för Regionens arbete att revideras för att utifrån 
ett systematiskt uppföljnings- och analysarbete säkerställa att rätt insatser görs för att nå målen i RUS:en. Varje 
mandatperiod kommer också de strategier och handlingsplaner som finns på länsnivå att ses över och eventuellt 
revideras för att säkerställa att de bidrar till utvecklingen i enlighet med RUS.en. 

2019           2023                          2027           2031                  2035
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Inledning – En regional utvecklingsstrategi som visar 
vägen mot en hållbar framtid
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår 
från en vision, de nationella och internationella 
styrdokumenten och en omfattande process i länet 
för att tillsammans med kommuner, länsstyrelsen, 
näringsliv och civilsamhälle identifiera länets behov 
och prioriteringar för en hållbar utveckling och 
tillväxt för hela länet.

Den regionala utvecklingsstrategin har 
utgångspunkten att förmågan att attrahera, behålla 
och utveckla kompetenser, företag och kapital är 
avgörande för att utveckla attraktiva och 
konkurrenskraftiga regioner och kommuner. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver 
företag och som investerar kapital. De söker en 
livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra 
boende med bl.a. arbete, service, omsorg, hälsa och 
fritid. I Jönköpings län ska det vara enkelt att bo i 
en kommun, jobba i en annan och besöka 
kulturupplevelser i en tredje. En livsmiljö som 
erbjuder ett bra liv idag och i framtiden. 

För ett bra liv i framtiden krävs en hållbar 
utveckling idag. Styrdokument, som Agenda 2030, 
pekar på de arbetsområden som krävs för en hållbar 
utveckling och genom den omfattande process som 
lett fram till denna regionala utvecklingsstrategi blir 
det tydligt att Jönköpings län har högre ambitioner 
än så. Hållbarhetsarbetet är inte bara en 
hygienfaktor, det är en drivkraft för det regionala 
utvecklings- och tillväxtarbetet som ska säkerställa 
att hela länet lever och utvecklas på ett hållbart sätt 
även i framtiden. 

En vision som lyfter
Visionen är inte bara en vägvisare, den är också ett 
löfte. Den innebär att Jönköpings län bestämt sig 
för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga 
perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen är 
en vägvisare för hur Jönköpings län ska vara år 
2035. 

Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region. 

Visionen ska leda till ett län med bra miljö, goda 
möjligheter till boende, arbete, företagande, 
utbildning och utveckling, bra kommunikationer 
och ett rikt fritids- och kulturliv som ger 
förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 
Visionen och strategin ska leda till att människor 
vill söka sig till länet och få dem att stanna.

Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling 
ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning. 
Arbetet med målen ska verka för att utrota 
fattigdom och hunger, säkerställa ett aktivt arbete 
för planeten och dess naturresurser, verkställa 
mänskliga rättigheter för alla världsmedborgare 
samt arbeta för jämställdhet och för kvinnors och 
flickors egenmakt. Länet och dess utveckling ska 
därför präglas av hållbarhetens tre dimensioner.

Alla invånare i Jönköpings län ska känna att de har 
samma förutsättningar för att leva ett bra liv i länet, 
oavsett kön, ålder, bakgrund eller individuella 
förutsättningar. Tillgången till arbete, hälso- och 
sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara 
jämlik och tillgänglig i hela länet. Genom att skapa 
förutsättningar för att leva, verka och bo i alla 
kommuner i länet skapas långsiktig attraktivitet. 

Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 
välfärdssamhälle hänger intimt samman med ett 
starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar 
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 
människors hälsa. En smart och affärsdriven 
miljöutveckling ska därför bidra till att de 
traditionella näringarna i vårt län ska fortsatt kunna 
växa och utvecklas samtidigt som nya näringar kan 
få fäste och bidra med nya företag och innovationer. 
Forskningen och högskolans starka ställning ska 
bidra ytterligare med innovationer och ökad 
konkurrenskraft till hela länet.

Attraktivitet handlar också mycket om ekologi. Att 
länet även i framtiden har rent vatten och luft, att 
länet har fungerande kretslopp, en biologisk 
mångfald som säkerställer livsmedelsproduktionen, 
upplevelse- och besöksmiljöer, ekosystem som 
skyddas och utvecklas och som bidrar till nya 
näringar och cirkulära ekonomiska system. Det 
krävs anpassning för att nå klimatmålen, till 
klimatförändringar, ett riskförebyggande arbete och 
riskhantering liksom miljöskydd och effektivt 
resursutnyttjande i övergången till en koldioxidsnål 
ekonomi för att nå målet att vara ett ”plusenergilän” 
2050.

RUS:en ska leda till att år 2035 är Jönköpings län 
ett hållbart och attraktivt län där det är bra för alla 
att leva.
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Sammanfattning
Denna remissversion av den Regionala 
utvecklingsstrategin innehåller dels det 
bakgrundsdokument med länets utgångsläge inför 
revideringen av den regionala utvecklingsstrategin 
(kapitel 1-3) och remissutgåvan av strategin (kapitel 
4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår 
från visionen, de nationella och internationella 
styrdokumenten och en omfattande process i länet 
för att tillsammans med kommuner, länsstyrelsen, 
näringsliv och civilsamhälle identifiera länets behov 
och prioriteringar för en hållbar utveckling och 
tillväxt för hela länet. De fem fokusområdena är: en 
hållbar utveckling/Agenda 2030, innovation och 
företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, 
kompetensförsörjning samt internationellt 
samarbete. Dessa områden har döpts till: En 
hållbar region, En smart region, En attraktiv och 
tillgänglig region, En kompetent region och En 
global region. Efter önskemål från framförallt 
kommunerna har en ambition varit att hålla den 
regionala utvecklingsstrategin kort och tydlig för att 
det verkligen ska bli ett användbart och använt 
dokument. Det har också funnits en önskan om att 
våga sätta utmanande mål. Innehållet i den 
regionala utvecklingsstrategin redovisas 
sammanfattande nedan. Detta kompletteras med 
indikatorer för strategins genomförande. Under 
remissprocessen kommer handlingsplaner att tas 
fram jämte utgångsläge och mål för indikatorerna. 

Vision

”För ett bra liv och en hållbar utveckling i en 
attraktiv region”

En hållbar region

2035 är Jönköpings län den bästa platsen att 
besöka, växa upp, bo, leva, verka och åldras på

2035 är Jönköpings län den bästa platsen att 
besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla. 
Detta tillstånd omfattar alla invånare, oavsett kön, 
sexuell läggning, ålder, utbildning, yrke, hälsa, 
funktionsförmåga, ursprung, livsåskådning, 
identitet eller inkomstnivå. Målen i Agenda 2030 
har nåtts, den hållbara utvecklingen inom 
samhällets alla områden har lett till att länet är på 
väg att bli ett plus-energi-län att fossila råvaror 
fasats ut och att länet bidrar aktivt till 1,5 grads 
målet. Resursanvändningen minskar och vi har en 
hållbar konsumtion och produktion. Länets natur 
och miljö mår allt bättre. 

En attraktiv och tillgänglig region

I Jönköpings län säkerställs matchningen genom 
det livslånga lärandet

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans 
med satsningen på smarta tätorter och livsmiljöer, 
attraktiva och väl dimensionerade boenden, ett rikt 
utbud av kultur och fritidsaktiviteter lett till att hela 
länet utvecklas och är attraktivt att bo och verka i 
för alla. Utvecklingen av stambanan och 
höghastighetsbanan har revolutionerat resande såväl 
som transporter, infrastrukturen och 
kollektivtrafiken i länet stödjer ett multimodalt 
resande, de funktionella arbetsmarknadsregionerna,  
länsinvånarnas resor till arbete, studier, 
fritidsaktiviteter och kultur samt besöksnäringen. 
Länet har en robust digital infrastruktur och 100 
procents mobiltäckning. 2035 är länets alla 
strukturer tillgänglighetsanpassade så att alla 
länsinvånares potential kommer till sin rätt. 

En smart region

I Jönköpings län skapar tillgänglighet 
utvecklingskraft

2035 har länet utvecklats till ett smart 
internationellt innovationscentrum för prototyp- och 
produktionsutveckling och för förädling av 
bioråvara. Länet ger ett nettobidrag till landets 
självförsörjning av livsmedel. Länets strategiska 
läge har befäst länets position som logistik- och e-
handelscentrum i Skandinavien. Digitaliseringen 
jämte tjänstenäringarnas starka utveckling har 
skapat förutsättningar för offentliga tjänster i 
världsklass och en besöksnäring med internationell 
lyskraft. Länet ses som en förebild inom 
arbetsmiljöutveckling, jämställdhet och jämlikhet, 
för alla samt har ett näringsliv som aktivt bidrar till 
miljöutvecklingen. 2035 är Jönköpings län den 
fjärde tillväxtregionen i Sverige.

En kompetent region

Jönköpings län ska vara den fjärde tillväxtregionen 
i Sverige 2035

2035 erbjuder länet landets mest spännande 
arbetstillfällen och lockar därför internationell 
spetskompetens. Strukturerna för utbildning och 
kompetensutveckling stödjer näringslivets 
utveckling varför alla invånarnas potential 
förverkligas och kompetens tas tillvara, 
sysselsättningen är hög och matchningen säkerställs 
genom det livslånga lärandet.  

En global region

Ett internationellt konkurrenskraftigt län

2035 bidrar länets internationalisering och globala 
prägel till landets utveckling. Det goda klimatet för 
nyetableringar och direktinvesteringar bidrar till 
länets status som tillväxtmarknad. Länets näringsliv 
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är en självklar länk i de globala värdekedjorna och 
länet är en del av den arbetsmarknadsregion som 
sträcker sig till norra Tyskland. Länet är pådrivande 

i utvecklingen av Europa och övriga världen samt 
bidrar till att stödja andra länders utveckling i 
riktning mot en allt mer hållbar värld. 
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1.0 Regional utvecklingsstrategi – RUS
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar 
och nationella styrdokument1 samt nationella 
strategier kopplade till områden som berörs inom 
dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för 
regional utveckling ska leda arbetet genom att 
utarbeta och fastställa en regional strategi för länets 
utveckling2 (RUS) och samordna insatser för 
genomförande av strategin. Detta arbete ska 
utformas och bedrivas i sektorsövergripande3 
samarbete mellan aktörer på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Utvecklingen i 
länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och 
utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av 
det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till 
regeringen. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska fungera som 
en samlad strategi för det regionala utvecklings- 
och tillväxtarbetet som tar sin utgångspunkt i de 
internationella och nationella styrdokumenten och 
utifrån dessa fokuserar på länets behov och 
utvecklingsförutsättningar. 

Syftet med en starkare regional förankring av 
utvecklingsfrågor är att uppnå samordningsvinster 
och tillräckligt stort befolkningsunderlag för att 
komma fram till bra lösningar. Samtidigt handlar 
det om att behålla närhet till människor och 
verksamheter som ska stå för utvecklingsinsatserna 
och driva utvecklingen framåt och att kunna ta 
hänsyn till specifika regionala förutsättningar och 
utmaningar. 

Den regionala utvecklingsstrategin är den regionala 
länken i en logisk kedja från internationella och 
nationella program och strategier till lokala 
utvecklingsplaner. Det är en ständigt pågående 
utvecklingsprocess, där den ena nivån påverkar den 
andra och där programinnehåll överförs till nästa 
nivå, uppåt och nedåt. Den regionala 
utvecklingsstrategin är ett viktigt underlag i 
gränsöverskridande samarbeten inom och utom 
länet och ska samordnas med de nationella målen 
för utvecklingspolitiken samt kopplas till Europa 

1 Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630), 
Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), årliga 
Villkorsbeslut och Regleringsbrev från regeringen, Nationell 
strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, 
Agenda 2030.

2 Revidering pågår under 2017-2018 för beslut i januari 2019

3 Alla delar av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 
behöver integreras – då de alla är olika delar av samma process 
och beroende av varandra. 

2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi 
för utveckling och tillväxt.

En ambition har varit att hålla den regionala 
utvecklingsstrategin kort och tydlig för att det 
verkligen ska bli ett användbart och använt 
dokument. Prioriteringarna har begränsats för att 
också ge möjlighet för länets kommuner att ta fram 
strategier för sin utveckling. Ett mer utförligt 
underlag finns i detta dokument jämte 
källhänvisningar, definitioner, underlag och 
exempel som har samlats på http://utveckling.rjl.se.

I det nationella uppdraget definieras fyra 
utmaningar som den regionala utvecklingsstrategin 
ska hantera: demografisk utveckling, globalisering, 
klimat, miljö och energi samt social 
sammanhållning. Dessa utmaningar ska i den 
regionala utvecklingsstrategin vändas till 
möjligheter genom fyra prioriteringar för regionalt 
tillväxtarbete: innovation och företagande, 
attraktiva miljöer och tillgänglighet, 
kompetensförsörjning samt internationellt 
samarbete. Utöver dessa fyra områden ska Agenda 
2030 och de tre hållbarhetsaspekterna integreras i 
strategin. Utöver dessa har länets identifierade 
behov av utveckling lyfts in. 

För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft 
och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för 
att genomföra strategin kommer handlingsplaner 
och riktade projektutlysningar att kopplas till 
insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i linje med 
både Europeiska Unionens och Sveriges nationella 
arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda 
tråden genom styrsystemet. 

Globala överenskommelser 
Exempelvis Agenda 2030

EU-nivå
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin

Nationella strategier
Exempelvis nationella strategin för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft

Region/län 
Regional utvecklingsstrategi

Kommunala strategier/planer
Exempelvis översiktsplaner
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1.1 Bakgrund till innehållet i 
RUS:en
Detta är en revidering av den regionala 
utvecklingsstrategi som antogs 2013 av dåvarande 
Regionförbundet i Jönköpings län. 

Regional utvecklingsstrategi 
2013-2025
Den strategin tog sin utgångspunkt i visionen att 
”Region Jönköping skapar kraft”. Det långsiktiga 
målet var: ”En snabbare, öppnare och smartare 
Region Jönköping”. 

Den organiserades i två målområden: näringsliv och 
livsmiljö. Den var uppdelad i fyra delstrategier och 
sju framgångsfaktorer. Allt stod på en grund av en 
ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbar 
utveckling. Helheten illustrerades av ett hus, ett 
”RUS-hus”. 

I revideringsprocessen har denna modell diskuterats 
och både innehåll och målområden gäller i hög grad 
fortfarande. Kritiken handlar om att den är 
komplicerad och svår att förstå samt är begränsat 
känd.

Den reviderade strategin 2019-
2035
Den regionala utvecklingsstrategin har i denna 
version anpassats för att samspela med förändringar 
i de styrande nationella och internationella 
dokumenten. Exempelvis har den nationella strategi 
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015-2020 som ska vara vägledande för det 
regionala tillväxtarbetet4 först nu integrerats i den 
regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län. 
Agenda 2030 har tillkommit och integreras nu i 
RUS:en. Sedan den regionala strategin antogs 2013 
har Region Jönköpings län bildats och ansvaret för 
den regionala utvecklingsstrategin övertogs därmed 
i enlighet med lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) och 
förordning 2017:583 av den nybildade regionen. 

De synpunkter och medskick som framkommer i 
den OECD rapport5 som beställts av de tre 
Smålandslänen och Blekinge har integrerats i 
analysen och deras utvecklingsrekommendationer 
finns med bland mål och indikatorer. 

4 Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583)

5 OECD Rapporten: “A Territorial Review of Småland-
Blekinge: Monitoring Progress since 2012” (Second draft per 
2018-05-21)

Ambitionen i denna uppdaterade och reviderade 
version har varit att dels tydligt integrera de 
nationella och internationella styrdokumenten, dels 
att begränsa och tydliggöra mål och indikatorer för 
att strategin verkligen ska göra skillnad samt att 
utöka analysen och underlaget för strategin. På 
förslag från kommunerna delas den regionala 
utvecklingsstrategin i två dokument: en strategidel 
och en bakgrunds- och analysdel. Förhoppningen 
med det är att strategidelen ska bli ett välanvänt 
dokument som fler tar del av och stödjer sig mot 
och att analysdelen blir ett användbart dokument för 
kommuner, myndigheter och andra intressenter som 
vill tränga djupare ner i bakgrund, 
utvecklingsområden och mål. 

Utifrån detta är den regionala utvecklingsstrategin 
starkt omredigerad och omdisponerad, analys och 
bakgrund är uppdaterade och målen är betydligt 
färre än i den förra strategin. 

I revideringsprocessen har betoningen legat på 
inflytande och delaktighet av länets kommuner, 
länsstyrelsen, näringsliv, civilsamhälle, akademi 
och myndigheter. Ett stort antal workshops har 
genomförts med olika aktörer i länet under två år. 
Under slutfasen har också barn och ungdomars 
perspektiv särskilt lyfts in genom workshops som 
genomförts på skolor.

Fokus i den nya strategin
Den reviderade regionala utvecklingsstrategin 
fokuserar på fem områden: Hållbarhet – En hållbar 
region6, Innovation och företagande – En smart 
region, Attraktiva miljöer och tillgänglighet – En 
attraktiv och tillgänglig region, 
Kompetensförsörjning – En kompetent region samt 
Internationellt samarbete – En global region. 

De övergripande målen i strategin är tänkta att 
fånga upp den högsta aggregerade nivån inom 
respektive område – dvs om det målet nås – 
säkerställs att alla andra eftersträvansvärda mål 
också nås. Detta gör att strategin kan hållas 
kortfattad. 

Andra strategier och styrande 
dokument
Den regionala utvecklingsstrategin existerar inte på 
egen hand utan baseras som nämnts på flertalet 
nationella och internationella styrdokument. Den 
regionala utvecklingsstrategin utgör också 

6 Begreppet region används genomgående i enlighet med 
begreppsapparaten i nationella och internationella dokument som 
avser regionernas/länens utveckling och avser just länet. När 
organisationen Region Jönköpings län avses skrivs hela 
organisationens namn ut. 
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utgångspunkt för många av länets strategier och 
handlingsplaner. De blir därmed en förlängning av 
den regionala utvecklingsstrategin och går in mer 
specifikt på varje område – geografiskt eller 
tematiskt. Den regionala utvecklingsstrategin kan 
således ses som ett paraply över dessa strategier 
som tillsammans utgör det strategiska styrsystemet 
för Jönköpings län. 

Övergripande nationella och 
internationella styrdokument
På internationell nivå finns Agenda 2030 och MR-
konventioner som Barnkonventionen. På EU-nivå 
finns till exempel EU 2020, Östersjöstrategin och 
CEMR-deklarationen7. 

På nationell nivå finns den nationella strategin för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-
2020 som ska integreras i den regionala 
utvecklingsstrategin. Den nationella strategin för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
fastställer också de regionala 
utvecklingsstrategiernas roll för 
sammanhållningspolitiken inom EU.

På nationell nivå finns också strategier och program 
som exportstrategin, strategin för smart 
industrialisering, bredbandsstrategin, 
digitaliseringsstrategin, livsmedelsstrategin, 
landsbygdsprogrammet m.fl. Dessa påverkar och 
sätter ambitionsnivån för den regionala 
utvecklingsstrategin i tillämpliga delar.

Övergripande regionala styrande 
dokument
Det finns ett flertal regionala styrdokument och 
handlingsplaner. En sammanställning av dem visar 
att de i huvudsak pekar på samma väg framåt för 
länets utveckling, men att det finns viss 
överlappning, vissa motsägelser och vita fläckar. En 
del betydelsefulla planer har också visat sig 
begränsat kända, även för aktörer som är viktiga för 
deras genomförande. En övergripande ambition 
framöver bör därför vara att synkronisera 

7 Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). 
Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är de 
europeiska kommun- och regionförbundens 
samarbetsorganisation. CEMR-deklarationen är ett verktyg för 
kommuner, landsting och regioner att integrera 
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i 
den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att 
diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer 
reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och 
regional nivå.

dokument, begränsa deras omfattning, antalet mål 
och insatser för att de verkligen ska betyda något 
för länets utveckling och göra skillnad över tid. 

För länets utveckling finns bland andra följande 
styrande dokument som på olika sätt ska samspelar 
med eller realiserar innehållet i den regionala 
utvecklingsstrategin: den regionala transportplanen 
2018-2029, regionalt trafikförsörjningsprogram 
2014-2025, den regionala kulturplanen, den 
regionala digitala agendan för Jönköpings län 
(REDA), strategin tillsammans för en jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025, den 
regionala innovationsstrategin 2017-2025, klimat 
och energistrategin, regionalt serviceprogram, 
strategi för KKN (Kulturella och Kreativa 
Näringar), handlingsplan för landstings, regioners 
och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet. 

För länets utveckling spelar också 
Strukturfondspartnerskapet, Regionsamverkan 
Sydsverige, Brysselsamarbetet Småland Blekinge 
Halland – South Sweden, Europa Direkt, 
medlemskapet i Assembly of European Regions 
(AER), KomHem avtalet, Sjukvårdsregionen, olika 
positionspapper och olika handslag betydande 
roller. 

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar för det regionala 
handlingsprogrammet för landsbygdsprogrammet 
och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, 
jämställdhetsprogrammet 2014-2018, den regionala 
livsmedelsstrategin, strategi för integrationsarbete, 
träbyggnadsstrategin, skogsstrategin, (dessa båda 
gäller för de tre Smålandslänen) landskapsstrategin 
för biologisk mångfald, klimat- och energistrategin, 
grön handlingsplan 2018-2022 och åtgärdsprogram 
för hälsans miljömål 2016-2020, minskad 
klimatpåverkan 2015-2019, vattnets miljömål 2017-
2021 m.fl. dokument. 

Kommunerna
Utöver detta har kommunerna egna strategier, 
planer och handlingsplaner för sin utveckling. 
Tillsammans ska dessa planer utgöra mål och 
ambitionsnivåer i styrsystemet för länet. 
Information om ovanstående strategier, planer och 
andra dokument finns på http://utveckling.rjl.se

Utvärdering och analys
Prioriteringarna av vad som behöver göras för att 
uppnå den vision och de mål som finns i den 
regionala utvecklingsstrategin tas fram genom: 
utvärderingar, mätningar, att dra slutsatser av 
statistiken, jämförelser mellan nuläget och 
målsättningarna och inventeringar av de insatser 
som pågår. Dessa analyser görs årligen för att 
säkerställa att arbetet verkligen bidrar till målen.  
Mål och handlingsplaner integreras i budget, 

http://utveckling.rjl.se/
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flerårs- och verksamhetsplaner för Region 
Jönköpings län. 

Vad som pågår och vad som behöver prioriteras 
presenteras löpande digitalt på Region Jönköpings 
läns utvecklingsplats, http://utveckling.rjl.se. En 
årlig sammanställning av länets utveckling i enligt 
med den regionala utvecklingsstrategin kommer att 
göras på länsnivå och i tillämpliga delar också på 
kommunnivå. 

Samsyn, samverkan och 
samhandling
Ett län är inte en organisation eller ett företag. Det 
består av en lång rad självständiga aktörer, med 
egna agendor och intressen. För att arbetet för en 
hållbar regional utveckling och tillväxt ska bli 
framgångsrikt krävs att samhällets insatser är 
samordnade så att resurserna riktas och används på 
bästa möjliga sätt. En förutsättning är ett 
välfungerande samspel mellan offentlig 
verksamhet med politiska företrädare, högskola, 
forskningsinstitut och näringsliv, men också att 
enskilda invånare, föreningsliv, fackliga 
organisationer och andra sammanslutningar är 
delaktiga. På så sätt hittar aktörerna tillsammans, 
de för samhället, bästa helhetslösningarna och kan 
prioritera åtgärder som ger synergieffekter mellan 
de sociala, kulturella, ekonomiska och 
miljömässiga dimensionerna. 

Utvecklingen i länet drivs av de människor som 
lever och verkar här. Det finns behov av att 
utveckla och förbättra den samverkan och samsyn 
som finns för att på ett mer effektivt och 
övergripande sätt lyckas med de utmaningar som 
presenteras i den regionala utvecklingsstrategin. 
Samverkan behöver ske på alla nivåer, såväl lokal 
som nationell och internationell. De faktorer som 
driver utveckling och tillväxt följer inte 
administrativa gränser och aktörerna på lokal och 
regional nivå måste se sin roll ur ett mer globalt- 
och gränsöverskridande perspektiv.

Att samsyn, samverkan och samhandling är 
avgörande för att kunna arbeta med hållbar tillväxt 
inom länet är en självklarhet. Samsyn och 
samverkan är det kitt som får länets aktörer att 
tillsammans sikta mot gemensamma mål, lyckas 
koordinera insatser gemensamt och utvecklas sida 
vid sida. Samhandling går ett steg längre och 
betecknar det gemensamt koordinerade och 
simultana arbetet mot våra mål som exempelvis 
prövas när utländska aktörer intresserar sig för att 
etablera sig i länet och många intressenter är 
berörda, beslut behöver fattas på olika nivåer och 

arbetet behöver gå fort för att inte missa en 
värdefull möjlighet för länet. Samsyn, samverkan 
och samhandling är således avgörande aspekter för 
att alla aktörer inom Jönköpings län ska kunna 
arbeta tillsammans för en fortsatt hållbar tillväxt 
och ett attraktivt län där människor, oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar, vill 
leva, verka och bo och där företag kan utvecklas, 
växa och blomstra.

1.2 Vägen fram till den 
regionala 
utvecklingsstrategin
I inledningen av detta kapitel beskrivs vad den 
regionala utvecklingsstrategin är och vad uppdraget 
om regional tillväxt och utveckling innebär. 

Innehållet och utformningen av strategin har skett 
med insyn och påverkan från de råd och nätverk 
som finns för regional samverkan kring olika frågor 
i länet. Exempel på sådana råd och nätverk är 
Kompetensrådet, Tillväxtrådet, nätverket för 
vuxenutbildningsrektorer, nätverket för 
kommunernas näringslivschefer, klimatrådet, 
integrationsrådet, jämställdhetsrådet, 
Digitaliseringsrådet, nätverk för branschföreträdare 
och kommundirektörsnätverket (där Länsstyrelsen 
och JU också är representerade) m.fl. I nätverken 
finns både offentliga och privata organisationer 
representerade. Under revideringsprocessen av den 
regionala utvecklingsstrategin har dessa råd och 
nätverk konsulterats för att hitta de aktuella 
utmaningarna och prioriteringarna som Jönköpings 
län står inför. Representanter för det 
företagsfrämjande systemet, akademin och den 
sociala ekonomin har kommit med inspel.

Tvärsektoriella arbetsdagar har arrangerats för att 
skapa en dialog om länets utmaningar, behov och 
styrkor. Genom detta har en bred representation 
säkerställts där olika intressenter har fått delta i 
arbetet med den nya versionen av RUS. Det har 
genomförts mängder av workshops, bland annat 
med kommunernas och olika organisationers 
utsedda RUS-ombud. Totalt har ett hundratal 
workshops och arbetsdagar genomförts under en 
tvåårsperiod.

Genom den politiska förankringen och de politiska 
beslut som fattas om innehållet i strategin, 
säkerställs att länet och alla dess kommuner har 
delaktighet i både framtagande och genomförande 
av den regionala utvecklingsstrategin.

http://utveckling.rjl.se/
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3.0 Bakgrund, utgångsläge och utmaningar 
Kapitlet bakgrund, utgångsläge och utmaningar har strukturerats utifrån det nationella uppdraget som ska vara 
vägledande för den regionala utvecklingsstrategin och innehåller avsnitten Hållbar utveckling och livsmiljö, följt 
av Attraktivitet och tillgänglighet, Innovation och företagande, Kompetensförsörjning och Internationellt 
samarbete. De utmaningar som beskrivs i Agenda 2030 och de fyra utmaningarna i det nationella uppdraget 
(demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, samt social sammanhållning) sammanfaller i 
hög grad med länets utmaningar, även om de inte alltid yttrar sig på samma sätt, och de kräver åtgärder 
anpassade för länets förutsättningar, behov och målbilder för att säkerställa länets måluppfyllelse, tillväxt och 
utveckling över tid. 

3.1 Hållbar utveckling och livsmiljö
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov – det är en hållbar utveckling8. Begreppet hållbar utveckling innehåller två grundläggande koncept:
behov - speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges - och
de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms 
av teknologi och social organisation. All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar 
utveckling och de globala mål som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara 
ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås. För att 
nå många av de utsläpps- och hållbarhetsmål som Sverige åtagit sig och som länet beslutat om behöver denna 
regionala utvecklingsplan visa på vägen dit. 2035 ska arbetet redan vara gjort, lösningarna finnas på plats och 
länet i alla delar bidra till att skapa en hållbar utveckling. Hållbarhet är därmed en av de största utmaningarna i 
denna regionala utvecklingsstrategi.

Ett bra liv handlar om livskvalitet. Upplevd livskvalitet är till sin natur subjektiv och är svår att mäta på regional 
och kommunal nivå. Livskvalitet får därför i denna strategi begränsas till förutsättningarna för god livskvalitet, 
då sämre förutsättningar för livskvalitet som exempelvis sjukdom, inte betyder att en individ som är sjuk har en 
sämre livskvalitet än en individ som är frisk. Därför avgränsas begreppet här till yttre, mätbara betingelser som 
förväntas leda till en positiv subjektiv upplevelse.9  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Ett attraktivt och tillgängligt län där 
människor och miljö mår bra, kräver ett ständigt arbete med livsmiljö och hälsa.

8 Begreppet ”hållbar utveckling” är idag etablerat och lanserades i Brundtland rapporten, 1987
9 Tillväxtverket och Reglab har i ett gemensamt projekt tagit fram ett breddat mått på hållbar utveckling och förutsättningar livskvalitet i 
svenska regioner: BRP+. Det är ett mått som kombinerar bruttoregionprodukten (BRP) med värden som anger som produktionen skett på ett 
sätt som bidragit till ökad livskvalitet för invånarna och bidragit till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling.
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3.1.1 Agenda 2030
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala 
mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit 
sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 
2030, men det finns också delar som ska vara 

uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-
analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 
2030 och regionens arbete med att stödja utveckling 
i andra delar av världen, har de 17 målen integrerats 
i mål och indikatorer.

1. Ingen fattigdom 
Mål ett är att avskaffa all form av fattigdom 
överallt. Fattigdom innebär förutom ekonomiska 
medel också brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, 
utbildning och fysisk säkerhet. Särskilt utsatta är 
kvinnor och flickor. 

2. Ingen hunger 
Mål två är att avskaffa hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning 
och främja hållbart lantbruk. Den svenska 
självhusgraden av livsmedel är lägst i Europa. För 
att säkra livsmedelsförsörjningen över tid behöver 
produktionen i Sverige öka dramatiskt. 

3. Hälsa och välbefinnande 
Mål tre är att säkra att alla kan leva ett hälsosamt liv 
och verka för alla människors välbefinnande. God 
hälsa är en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och 
bidra till samhällets utveckling. 

4. God utbildning för alla
Mål fyra är att säkerställa en inkluderande och 
jämlik utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. Forskning visar att en 
inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är 
en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa 
och jämställdhet i ett samhälle. Utbildningssystemet 
måste möta människors behov under hela livet – 

från tillgång till förskola över grundskoleutbildning 
till att alla unga personer ges möjlighet till 
gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. 

5. Jämställdhet
Mål fem är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors 
och flickors egenmakt. Jämställdhet är ett mål men 
också en förutsättning för en hållbar och fredlig 
utveckling. Jämställdhet uppnås när alla kvinnor 
och män, pojkar och flickor har lika rättigheter, 
villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina 
liv och bidra till samhällets utveckling. 

6.  Rent vatten och sanitet
Mål sex är att säkerställa tillgång till och hållbar 
vatten- och sanitetsförvaltning för alla. Vatten är en 
förutsättning för allt levande på jorden och därmed 
också en förutsättning för en hållbar utveckling. 
Vatten är en förutsättning för livsmedels- och 
energiproduktion samtidigt som klimatförändringar 
visar sig tidigt och tydligt i förändrad 
vattentillgång. En hållbar vattenförvaltning och en 
restaurering av ekosystemens vattenhållande 
förmåga är av avgörande betydelse. 

7.  Hållbar energi för alla
Mål sju är att säkerställa att alla har tillgång till 
tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad. Tillgång till modern och 
förnybar energi och rena bränslen är en 
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förutsättning för att möta många av 
samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda 
2030. Mer kraftfulla åtgärder behöver göras för att 
påskynda omställningen till ett mer hållbart 
energisystem globalt. 

8.  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål åtta är att verka för en inkluderande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt , full och 
produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla. Goda förutsättningar för 
privat företagande och entreprenörskap är en 
förutsättning för tillväxt. För att företagen ska 
kunna utveckla sin potential är tillgång till 
regionala, nationella och globala marknader 
avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för 
utländska investeringar som kan ge viktiga bidrag 
till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring 
och produktiv kapacitet. För att lyckas attrahera och 
behålla kompetent arbetskraft är anständiga 
arbetsvillkor en förutsättning.  

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål nio är att bygga en motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja innovation. En väl 
fungerande infrastruktur genererar flera positiva 
effekter och främjar ekonomisk tillväxt och 
utveckling. 

10. Minskad ojämlikhet
Mål tio är att minska ojämlikhet inom och mellan 
länder. 

11. Hållbara städer och samhällen
Mål elva är att städer och bosättningar ska vara 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

12. Hållbar konsumtion och produktion
Mål tolv är att främja hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster. 

13.  Bekämpa klimatförändringen
Mål tretton är att vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser. 

14. Hav och marina resurser
Mål fjorton är att bevara och nyttja haven och de 
marian resurserna på ett hållbart sätt i syfte att 
uppnå en hållbar utveckling.

15. Ekosystem och biologisk mångfald
Mål femton är att skydda, återställa och främja ett 
hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald. 

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Mål sexton är att främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har 
tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och 
ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på 
alla nivåer. 

17. Genomförande och globalt partnerskap
Mål sjutton är att stärka genomförandemedlen och 
återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling. 

Jönköpings län mot Agenda 2030
Arbetet med Agenda 2030 handlar dels om hur 
Jönköpings län ska lyckas med att utveckla de 
områden som behöver utvecklas i länet. Det kan 
bland annat handla om jämställdhet, hållbar miljö, 
hållbar konsumtion och god utbildning för alla. 
Dels handlar det om att bidra till en utveckling 
enligt Agenda 2030 i andra delar av världen 
eftersom en del av ansvaret handlar om att bidra till 
att andra länder lyckas nå de globala målen. För att 
lyckas med detta beaktas Agenda 2030 i hela den 
regionala utvecklingsstrategin och länets 
utvecklingsarbete behöver ses i ett globalt 
perspektiv, för en utveckling mot en mer hållbar 
värld. 

3.1.2 Hållbarhet
Med utgångspunkt i Agenda 2030 är hållbarhet en 
central del i arbetet för utveckling och tillväxt för 
Region Jönköpings län. Hållbarhet ska vara ständigt 
närvarande i det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet. 

Med basen i hållbarhetsdimensionerna skapas en 
medvetenhet kring de värden som är viktiga för 
såväl länet som för resten av världen och som 
förverkligas genom Agenda 2030. Hållbar 
utveckling innehåller ömsesidigt beroende 
dimensioner: den sociala och kulturella, den 
ekologiska och den ekonomiska, som alla beaktas i 
det regionala tillväxtarbetet.
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Den sociala och kulturella dimensionen lyfter 
fram betydelsen av människors initiativ, 
engagemang och skaparkraft, liksom betydelsen av 
att resurser, inflytande och makt fördelas rättvist, 
jämlikt och jämställt. Alla människor ska garanteras 
social service, trygghet och delaktighet i 
samhällslivet, oavsett kön, bakgrund och 
individuella förutsättningar. Ett gemensamt ansvar 
och inflytande över utvecklingen förutsätter ett 
samhälle med mångfald och demokratiska 
värderingar, med beaktande av exempelvis FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och 
barnkonventionen, där alla invånare har möjlighet 
till inflytande. Mångfald och demokratiska 
värderingar måste värnas och respekteras, men 
kultur är också dynamisk och förändras över tid. 
Det är därför viktigt att respektera kulturens 
betydelse men samtidigt tillåta förändring och 
flexibilitet för att fortsatt kunna värna om 
demokratiska värderingar och mångfald i vårt 
samhälle.

Den ekologiska dimensionen handlar om att 
ekosystemen ska skyddas och utvecklas för att ge 
förutsättningar för en god livsmiljö och för att 
kunna leverera de ekosystemtjänster som krävs för 
ett gott liv. Ekosystemtjänster är de funktioner hos 
ekosystemet som på något sätt gynnar människan, 
det vill säga upprätthåller eller förbättrar 
människans välmående10. De mest kritiska 
miljöaspekterna som utgör hinder för hållbar 
utveckling är klimatförändringarna, den kraftiga 
utarmningen av biologisk mångfald, brutna 
kretslopp av näringsämnen och spridning av 
miljögifter. Vart och ett av dessa problem kan 
äventyra både nuvarande och kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Det krävs anpassning till klimatförändringar, 
riskförebyggande och riskhantering liksom 
miljöskydd och effektivt resursutnyttjande i 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa 
stabila och sunda ekonomiska förhållanden. 
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 
välfärdssamhälle hänger intimt samman med 
näringslivets utveckling. För den framtida 
ekonomiska tillväxten är produktivitetsutvecklingen i 
näringslivet och förmågan att utveckla och sälja nya 
varor och tjänster avgörande. Ett starkt och 
konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till att skapa 
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 
människors hälsa.

För att lyckas med hållbarhetsmålen krävs aktiva 
åtgärder som påverkar strukturerna för hur 
människor, företag och det offentliga producerar, 

10 Definition enligt The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)

konsumerar och återvinner produkter och material. 
Den linjära ekonomin har visat sig vara ohållbar 
över tid och för att kunna lämna över ett hållbart 
samhälle till nästkommande generationer krävs en 
cirkulär ekonomi. 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska 
modeller för affärsmöjligheter där cirkulära 
kretslopp i ett företag, samhälle eller en 
organisation används snarare än linjära processer 
som hittills har varit dominerande. Cirkulär 
ekonomi handlar om att skapa kretslopp där 
material återvinns och görs om till nya produkter 
istället för att påfresta jordens resurser med ännu 
mer råvaruutag. Företag måste skapa nya modeller 
för att ta större miljöhänsyn, konsumenter måste 
göra mer aktiva och upplysta val och samhället 
måste säkerställa systematisk återvinning och 
återbruk.

3.1.3 Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största 
utmaningar. Uppdraget till regionerna att Sverige 
ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar 
utveckling internationellt och målen i Agenda 2030 
kräver därför omfattande och riktade insatser. 

FN konstaterade i sin ”Emissions gap report 2017” 
att för att världen ska ha 50-60 procent chans att nå 
1,5-gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara 
nere på 36,5 gigaton, vilket motsvarar en 
utsläppsminskning på cirka 30 procent.
Det finns nya studier som säger att utsläppen 2030 
måste ner till 24 gigaton koldioxid år för att vi ska 
ha mer än 66 procents chans att nå 1,5-
gradersmålet. Dessa studier är dock än så länge få 
och har därför inte tagits med i rapportens 
huvudslutsats 2017, men FN bedömer att de 
kommer vara med i 2018 års rapport. 

Jönköpings län har, förutom det nationella målet att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045, 
målsättningen att vara ett ”plusenergilän” 2050. För 
att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt 
arbete på alla politiska nivåer och regionerna har ett 
stort ansvar att aktivt bidra till en grön 
resurseffektiv ekonomi, en affärsdriven 
miljöutveckling och hållbara konsumentmönster 
vilket utgör en viktig del av arbetet för att nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet 
med att nå miljömålen är viktigt för att nå en 
långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt som 
utmaningen innebär möjligheter genom den 
samhällsomställning som krävs för att nå målen. 

Ministerrådets ”Regional potential index” visar 
också att regioner som är föregångare inom 
bioekonomi och ekoinnovationer har en stark 
utveckling och bedöms ha en högre regional 
potential än regioner som ännu inte erövrat dessa 
områden. 
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Klimatet
Regeringen konstaterade i Klimatstrategin 
2017/18:238 att klimatet redan har förändrats – och 
att förändringstakten ökar. Flera milstolpar har 
passerats de senaste åren. År 2015 översteg den 
sammanlagda halten av koldioxid i atmosfären 400 
ppm (miljondelar). I dag är koncentrationerna av 
koldioxid, metan och lustgas högre än vad de har 
varit någon gång under de senaste 800 000 åren. 

År 2015 var också det första året då den globala 
uppmätta medeltemperaturen var mer än en grad 
högre än under förindustriell tid. År 2016 var ännu 
varmare än 2015. El Niño bidrog sannolikt till en 
del av temperaturhöjningen under dessa år. Men 
medeltemperaturen under 2017 påverkades inte av 
El Niño och låg trots det kring 1,1° C högre än 
under förindustriell tid. Det innebär att 2017 var det 
varmaste året någonsin av de uppmätta år som inte 
har påverkats av El Niño. 2018 ser hittills ut att 
följa den trenden.  

Regeringen konstaterar att landistäcket på Grönland 
och delar av Antarktis har minskat. Även 
utbredningen av havsisen på Arktis har minskat. 
Smältande glaciärer och landisar har i kombination 
med havens uppvärmning gjort att havsnivån stigit 
med nära 0,2 meter mellan 1901 och 2010. Takten i 
havsnivåstigningen har dessutom tilltagit, från en 
höjning mellan 2,5 och 2,9 millimeter per år under 
perioden 1993–2004 till mellan 3,3 och 3,7 
millimeter per år under 2004–2015. Det finns också 
stöd för att en snabb avsmältning av havsisen i 
Arktis kan påverka jetströmmarna – kraftiga 
höghöjdsvindar som finns flera kilometer uppe i 
atmosfären och som påverkar väderfenomen på 
jorden. 

I takt med temperaturhöjningen riskerar 
permafrosten att tina och släppa ut metan som legat 
begravd djupt nere i marken. Metan är en mycket 
potent växthusgas som kan påskynda den globala 
uppvärmningen när den når atmosfären.

Haven har blivit surare genom att de har tagit upp 
delar av den koldioxid som människan har släppt 
ut. Haven har också blivit varmare, vilket i sin tur 
kan få följdkonsekvenser som mer intensiva 
orkaner. Observationer tyder även på att antalet 
skyfall sannolikt har ökat. Tecken tyder på att 
vädret blir mer extremt. Landet kommer att få vänja 
sig vid perioder av högre vattenstånd då bördig 
jordbruksmark står under vatten, liksom vid 
perioder med för våra breddgrader hög värme och 
extrem torka. 

De förändringar som redan ses kan, om de inte 
bromsas i tid, leda till något som kallas 
återkoppling, vilket innebär att funktioner som 
normalt sett dämpar, kylar eller läker förändras till 
att istället bli förstärkande eller uppvärmande vilket 

skapar en accelererande växthuseffekt som i sin tur 
skapar fler accelererande processer. Allt fler 
klimatforskare tror att gränsen för när detta händer 
är ca 2 graders global uppvärmning11. Det talar för 
att 1,5 grad är den maximala uppvärmningen som 
får ske, annars riskerar stora delar av jorden som 
idag är mycket tätbefolkade att bli obeboeliga. 

Klimat- och naturkatastrofflyktingar är redan idag 
mer än dubbelt så många som flyktingar undan krig 
och konflikter.  

Klimatets utveckling i Sverige
Observationer från SMHI visar att 
temperaturförändringen i Sverige har varit ungefär 
dubbelt så stor som det globala genomsnittet som 
redovisas i FN:s klimatpanels (IPCC) 
utvärderingsrapport 201412. Eftersom 
konsekvenserna av klimatförändringarna märks 
redan i dag och kommer att bli allt mer påtagliga 
under åren som kommer, behöver – förutom arbetet 
med att bromsa utvecklingen - också arbetet med att 
klimatanpassa samhället utvecklas. För att klara den 
beredskap som är nödvändig krävs bland annat ett 
närmare samarbete med övriga EU-länder. 

Det svenska målet för samhällets anpassning till ett 
förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt 
hållbart och robust samhälle som aktivt möter 
klimatförändringar genom att minska sårbarheter 
och ta tillvara möjligheter.

Världens utsläpp av växthusgaser
De globala utsläppen av växthusgaser år 2016 
uppskattas till ungefär 52 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter.13 De senaste åren har de 
globala utsläppen i stort sett legat still på samma 
nivå, vilket är ett trendbrott jämfört med tidigare då 
utsläppen generellt har ökat varje år förutom under 
ekonomiska kriser. En viktig förklaring till att 
utsläppen inte ökat i samma takt de senaste åren är 
att allt fler länder, regioner och städer liksom 
företag och andra aktörer påbörjat ett klimatarbete, 
samtidigt som förnybar energi blivit mer 
konkurrenskraftig gentemot fossila energikällor. 
(Se bilaga 4.)

Trots den goda utvecklingen är dagens 
utsläppsnivåer långtifrån hållbara och världens 
länder har genom Parisavtalet höjt ambitionen och 
vill begränsa den globala uppvärmningen till under 
2° C och sträva efter att hålla den under 1,5° C. De 
närmaste årens utveckling är avgörande för om man 
ska lyckas nå målen i Parisavtalet och därmed 

11 Se exempelvis PNAS

12 www.ipcc.ch

13 Koldioxidekvivalenter är ett mått för den sammanlagda mängd 
koldioxid som utsläpp av olika växthusgaser motsvarar.
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minimera skadeverkningarna av 
klimatförändringarna. 

Sveriges utsläpp av växthusgaser 
Utsläppen av territoriella växthusgaser i Sverige 
(liksom i hela EU) minskar. År 2016 uppgick 
utsläppen i Sverige till 52,9 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, vilket kan jämföras med de 
71,5 miljoner ton som släpptes ut 1990. 

Inrikes transporter
År 2016 var utsläppen från inrikes transporter i 
Sverige 16,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 
Vägtransporter är den helt dominerande källan med 
94 procent av sektorns utsläpp, medan utsläppen 
från inrikes sjöfart, inrikes luftfart och järnväg är 
förhållandevis små. Utsläppen från inrikes luftfart 
var 0,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016. 

Sedan 2007 har utsläppen långsamt minskat, och år 
2016 var utsläppen från inrikes transporter som 
helhet 15 procent lägre än 1990. Minskningarna 
sedan mitten av 00-talet förklaras till stor del av 
ökad användning av biodrivmedel och dieselbilar 
med lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande 
bensinbilar. En ökad generell energieffektivisering 
har också bidragit. Det beror dels på att nya lätta 
fordon blivit effektivare till följd av bland annat nya 
utsläppskrav inom EU, dels på att lätta och mer 
bränslesnåla dieselfordon vunnit mark gentemot 
bensinfordon. Ökningen av antalet dieselbilar under 
senare år har dock lett till högre utsläpp av 
luftföroreningen kväveoxid. Sedan 2011 har 
utsläppen av kväveoxider från dieseldrivna 
personbilar nästan fördubblats.14 Insatser när det 
gäller fossilfria transporter har alltså stor betydelse 
för att minska utsläppen.

Arbetsmaskiner 
Arbetsmaskiner som används inom industri, 
jordbruk, skogsbruk och inom andra 
samhällssektorer släppte ut 3,5 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter 2016 i Sverige. Utsläppen 
från arbetsmaskiner är 13 procent högre än vad de 
var 1990. Arbetsmaskiner inom industrin svarar för 
drygt en tredjedel av sektorns utsläpp, medan 
arbetsmaskiner inom jordbruk och skogsbruk 
tillsammans står för ungefär en tredjedel och andra 
samhällssektorer för resten.15 Riktade satsningar på 
fossilfria drivmedel för arbetsmaskiner är därmed 
angelägna. 

Avfall 
Avfallssektorns utsläpp uppgick till 1,3 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter i Sverige 2016. Den 
huvudsakliga utsläppskällan inom sektorn är 

14 En klimatstrategi för Sverige 2017/18:238

15 En klimatstrategi för Sverige 2017/18:238

metanläckage från avfallsdeponier. Sedan 1990 har 
sektorns utsläpp minskat med 65 procent tack vare 
deponiförbuden för brännbart avfall, i kombination 
med andra styrmedel och åtgärder för att främja 
materialåtervinning och energiåtervinning ur avfall.

Samtidigt har utsläppen från förbränning av avfall 
med fossilt ursprung, som redovisas inom el- och 
fjärrvärmeproduktionen, mer än tredubblats sedan 
1990. 

Ett aktivt arbete med den av EU-beslutade 
avfallshierarkin (”avfallstrappan”) är av central 
betydelse för att minska utsläppen av avfall och 
konsumtion. Avfallstrappan består av fem nivåer:  

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad 
avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

Figur: Källa SCB

För att lyckas med det behöver insatser göras på 
flera områden men störst tyngd behöver läggas på 
det förebyggande steget – avfallsminimering. Det 
gör att insatser behöver riktas mot exempelvis att 
minska råvaruuttag, konsumtionsmönster och 
produkters hållbarhet.

Bostäder och lokaler 
Utsläppen från bostäder och lokaler för bland annat 
service, jordbruk och andra kommersiella ändamål 
har nationellt sett minskat med 87 procent mellan 
1990 och 2016, från 9,5 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter till 1,2 miljoner ton. 
Minskningen beror främst på att oljebaserad 
individuell uppvärmning av bostäder, lokaler och 
varmvatten ersatts av fjärrvärme, värmepumpar och 
biobränslen.  

Produktanvändning och fluorerade 
växthusgaser
Vid viss produktanvändning uppstår 
växthusgasutsläpp, till exempel när lösningsmedel 
och smörjmedel i produkter dunstar, när spray-
burkar med vissa drivgaser används eller vid 
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läckage från kyl- och luftkonditionerings-
anläggningar. 

Växthusgasutsläppen från produktanvändning har 
ökat från 0,6 till 1,5 miljoner ton koldioxid-
ekvivalenter under perioden 1990 till 2015. Detta 
beror främst på en ökad användning av HFC, en så 
kallad fluorerad växthusgas eller f-gas. HFC har 
ersatt ozonlagerförstörande freoner, bland annat 
som köldmedium. Samtidigt har användningen av 
kyl- och luftkonditionerings-anläggningar samt 
värmepumpar ökat. F-gaser har sedan den 1 januari 
2015 förbjudits och ersättningsämnen börjat 
användas. 

Industrin  
Industrins utsläpp av växthusgaser uppgick 2016 till 
16,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige. 
Sedan 1990 har industrins utsläpp minskat med 19 
procent. Industrins växthusgasutsläpp omfattar 
förbränningsutsläpp (knappt två tredjedelar) och 
processutsläpp (en tredjedel) samt en liten del 
diffusa utsläpp, exempelvis från raffinaderier och 
läckage från ledningar. Även om industrins utsläpp 
har minskat totalt sedan 1990, är variationen stor 
till stor del beroende på svängningar i 
produktionsvolymen som följer konjunkturen. 

Insatser som visat sig vara effektiva är förändrad 
bränsleanvändning, minskade produktionsvolymer 
samt effektiviseringsåtgärder. 

El- och fjärrvärmeproduktion 
Växthusgasutsläppen från el- och 
fjärrvärmeproduktion var 4,8 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter 2016 varav 
fjärrvärmeproduktion svarade för merparten. En 
trend mot minskande utsläpp kan urskiljas på 
övergripande nivå 1990– 2016, men sektorns 
utsläpp har varierat kraftigt från år till år. Det beror 
framför allt på att det enskilda årets 
uppvärmningsbehov i hög grad påverkas av 
vintertemperaturen samt att 
vattenkraftsproduktionen påverkas av 
nederbördsmängden vilket kan medföra behov av 
produktion från andra kraftslag. Utsläppen varierar 
därmed ganska kraftigt mellan åren. 

Den ökade användningen av fjärrvärme har allt 
sedan 1970-talet ersatt individuell uppvärmning 
med olja och därigenom bidragit till kraftigt 
minskade växthusgasutsläpp från bostäder och 
lokaler. Utsläppen från förbränning av fossilt avfall 
har mer dock än tredubblats sedan 1990 och 
uppgick till 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
2016. Det motsvarar ungefär hälften av utsläppen 
från sektorn16.  

16 En klimatstrategi för Sverige 2017/18:238

Skogsbruk och annan markanvändning 
I denna sektor redovisas nettoutsläpp och 
nettoupptag av växthusgaser från skogsmark, 
åkermark och annan mark enligt rapporteringen 
under klimatkonventionen. Kolflödena ovan och 
under mark redovisas, i både död och levande 
biomassa samt mark kol. Sektorn ingår inte i 
Sveriges nationella mål, men däremot i Sveriges 
åtaganden under Kyotoprotokollet och kommer att 
ingå i Sveriges åtagande gentemot EU från och med 
2021. 

Sektorns nettoutsläpp och nettoupptag behandlas 
vanligen separat från övriga sektorers utsläpp bland 
annat på grund av att den innehåller såväl utsläpp 
som upptag av växthusgaser och att processerna är 
reversibla, dvs. en kategori som vid ett tillfälle 
utgör ett upptag kan vid ett annat tillfälle vara ett 
utsläpp. Ytterligare en orsak är att flödena, som i 
hög grad beror på biologiska processer, är svåra att 
mäta med stor osäkerhet som följd.  

För hela området redovisades för 2016 ett 
nettoupptag, dvs. nettoupptag minus nettoutsläpp i 
sektorn, av växthusgaser om 43 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter. Under perioden 1990 till 
2016 har det årliga nettoupptagets storlek i medeltal 
uppgått till nästan 40 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter men det förekommer stor 
variation från år till år. Storleken på nettoupptaget 
påverkas framför allt av årlig tillväxt i skogen och 
avverkningsvolymen som påverkas starkt av 
konjunkturen, samt olika typer av störningar såsom 
exempelvis bränder och stormar.  

Nettoupptaget har ökat i kategorin skogsmark 
mellan 1990 och 2016, vilket i huvudsak beror på 
att tillväxten av träden har ökat mer än 
avverkningen. Den totala mängden levande 
biomassa som utgörs av träd påverkas av 
förhållandet mellan avverkning och tillväxt 
respektive inlagring av kol i skogsmark. Även 
storleken på trävaruindustrins årliga produktion har 
stor betydelse för nettoupptaget eftersom långlivade 
träprodukter binder upp koldioxid och således 
bidrar med ett redovisat upptag de år produktionen 
är hög. Nettoupptaget i långlivade träprodukter är 
högre nu än 1990 till följd av ökad produktion av 
trävaror. 

Utsläpp sker också genom avgång av koldioxid från 
utdikad organogen mark17, vilka tidigare i stor 
utsträckning varit våtmarker, i såväl skogsbruket 
som jordbruket samt från bebyggd mark. Skogs- 
och jordbruksmarken utgörs till en del av våtmarker 
som har dikats för att kunna odla skog eller bedriva 
jordbruk. Dikningen innebär att syrehalten i marken 
ökar vilket leder till att torven bryts ned och att 

17 Humusrika jordar, i detta sammanhang främst torvjordar
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koldioxid avgår till atmosfären. Utsläppen som 
redovisas i kategorin bebyggd mark sker främst på 
grund av att koldioxid frigörs vid avskogning i 
samband med byggnation och vägbyggen. 

Internationell sjöfart och flyg 
De sammantagna utsläppen från internationell 
sjöfart och flyg globalt har ökat kraftigt sedan 
1990-talet. Det finns i dagsläget ingen officiell 
statistik om utsläpp från den svenska internationella 
sjöfarten och flyget.18 Utsläppen till följd av 
internationell bunkring uppgick år 2016 till 9,4 
miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 160 
procent högre än 1990. 

När det gäller utsläppen från internationell bunkring 
av flygbränsle så visar en studie att den fulla 
klimatpåverkan från svenskars flygresor troligen är 
underskattade.19 Beräkningar för 2014 indikerar att 
utsläppen från svenskars internationella personflyg 
är i storleksordningen 11 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter och att de har ökat med 61 
procent sedan 1990. 

Konsumtionsbaserade utsläpp 
Utsläpp som orsakats av svenskars konsumtion går 
att uppskatta med modellberäkningar. 
Naturvårdsverket publicerar regelbundet detta 
kompletterande mått för att visa Sveriges utsläpp. 
Beräkningarna tyder på att växthusgasutsläppen 
orsakade av svensk konsumtion inom och utanför 
landets gränser är avsevärt större än de utsläpp som 
sker inom Sveriges gränser. 

Dagens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp 
motsvarar omkring 11 ton koldioxidekvivalenter 
per person och år. Den totala nivån har varit stabil 
omkring 100 miljoner ton under de senaste tjugo 
åren. Andelen utsläpp som sker i andra länder och 
som orsakas av den svenska konsumtionen 
beräknas ha ökat med 50 procent medan de 
konsumtionsbaserade utsläppen som sker inom 
Sverige minskat med 30 procent. 

Minskningen har främst skett inom sektorer vars 
utsläpp inte påverkas av handel, såsom 
uppvärmningen av bostäder och lokaler samt 
avfallsbehandling. Två tredjedelar av de 
konsumtionsbaserade utsläppen kommer från 

18 Däremot tas statistik om utsläpp till följd av internationell 
bunkring fram årligen, alltså utsläpp från fartyg och flygplan 
som har tankat i Sverige och vars utsläpp sker under väg till en 
destination utanför Sverige. Dessa utsläpp återspeglar endast 
utsläppen från just tankningen i Sverige och tar inte hänsyn till 
resans/transportens mål, fullständiga längd eller ytterligare 
tankningar som skett utanför Sverige samt den ytterligare 
klimatpåverkan som orsakas av förbränning på hög höjd. 

19 (Kamb et al. (2016), Klimatpåverkan från svenska 
befolkningens internationella flygresor, Chalmers tekniska 
högskola).

hushållens konsumtion och resten från offentlig 
konsumtion och investeringar. 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) 
beräkningar svarar livsmedel och transporter för 
ungefär en tredjedel vardera av hushållens totala 
konsumtionsbaserade utsläpp. 

Ökad köttkonsumtion och utrikes flygresor är 
särskilt bidragande till global klimatpåverkan från 
svensk konsumtion. Fram till och med 2016 har den 
totala köttkonsumtionen i Sverige ökat kraftigt. Den 
svenska produktionen av kött har minskat under 
samma period, men importen har ökat och utgör 
nästan hälften av det kött som konsumeras i 
Sverige. En total minskning av köttkonsumtionen 
parallellt med en övergång till att äta svenskt kött 
skulle få positiva klimateffekter och bidra till den 
nödvändiga utvecklingen att skapa förutsättningar 
för den svenska självförsörjningen av livsmedel.

I Sverige har antalet internationella flygresor som 
svenska invånare gör per person mer än fördubblats 
sedan början av 1990-talet. Även om det finns viss 
fortsatt potential för att minska flygets utsläpp per 
personkilometer genom bl.a. nya motorer, material, 
bränslen, teknik och processer så kommer denna 
effektivisering inte att vara tillräcklig för att väga 
upp utsläppen från framtida trafikökningar till 2030 
eller 2040.

Område 1990* 2016* Utveck-
ling

Inrikes transporter 22,5 16,9 ↓
Arbetsmaskiner 3,1 3,5 ↑
Avfall 2,5 1,3 ↓
Bostäder och 
lokaler

9,5 1,2 ↓

Produktanvändning 
och fluorerade 
växthusgaser

0,6 1,5 
(2015)

Förbud
↓

Industri 20,9 16,9 ↓
El- och fjärrvärme-
produktion

4,8 4,8 →

Skogsbruk och 
annan 
markanvändning

-40 -43 ↓

Internationell 
sjöfart och flyg

5,9 9,4 
(11)

↑

Konsumtions-
baserade utsläpp

100 100 →

*Anges i miljoner ton koldioxidekvivalenter
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Utsläpp i Jönköpings län
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Länets sammanlagda utsläpp av växthusgaser har 
minskat från 1900 kiloton koldioxidekvivalenter 
2010 till 1654 kiloton 2015. 
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Länets samlade utsläpp av HFC har minskat från 
49 219 ton koldioxidekvivalenter 2010 till 40 819 
ton 2015. 

Jönköpings län har ett tydligt behov av omställning 
från fossila produkter till biobränsle. Se Bilaga 4. 

Miljö20

Vår miljö bestående av skog och mark, luft och 
vatten har en stor påverkan på våra liv och vi på 
den. Miljön har många skyddande mekanismer för 
att upprätta balans i de ekologiska systemen som vi 
på olika sätt påverkar och till och med riskerar att 
förstöra. 

Länsstyrelsen arbetar med att övervaka miljön och 
hur den mår samt med att samordna åtgärdsprogram 
och insatser. 

20 Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Skog och mark i länet
Karakteristiskt för Jönköpings län är det småbrutna 
landskapet. Ett kuperat skogslandskap uppbrutet 
med en mängd små fält för jordbruksändamål. I 
kombination med länets rikedom på sjöar och 
våtmarker skapar detta en mycket omväxlande 
natur med goda förutsättningar för många arter och 
naturtypers fortlevnad. 

Skogsbruket hör till en av de viktigaste näringarna i 
länet. Genom att kombinera ett aktivt skogsbruk, 
hänsyn till naturvärden och sociala värden så bidrar 
skogslandskapet till nytta för både människan och 
naturen.

Skogen är en av de artrikaste miljöerna i länet. 
Artrikedomen påverkas negativt av avverkning av 
värdefulla skogar, igenväxning av tidigare 
skogsbeten och brist på naturliga störningar som 
bränder och översvämningar. Skogarna i 
Jönköpings län har även påverkats negativt av till 
exempel försurande nedfall och nedfall av kväve.

Jordbrukslandskapet i Jönköpings län upptar drygt 
12 % av landarealen (åker- och betesmark 2016). 
Länet har en småskalig odlingsbygd som ligger 
insprängd i det dominerande skogslandskapet. 
Arealen jordbruksmark var som störst i länet runt 
1930. Därefter tog effektiviseringen av jordbruket 
sådan fart att mycket av åker-, ängs- och betesmark 
blev överflödig.

Eftersom djurens vinterfoder produceras på 
åkermark brukas nästan inga slåtterängar längre. De 
har övergått till betesmark eller vuxit igen. Många 
åkermarker och betesmarker har också övergivits. 
En förutsättning för att bevara biologisk mångfald i 
odlingslandskapet är att det finns ekonomiska 
förutsättningar för att bedriva nötkötts- och 
lammproduktion på bete. 

Dagens jordbruk innebär också att det är mer 
växtnäring i omlopp, räknat per hektar åkermark, än 
vad det var för förr. Detta har gett problem med 
näringsläckage till vattendrag och sjöar. 

Länet har flera skyddsvärda naturmiljöer i form av 
Store Mosses nationalpark, många naturreservat 
och ett biosfärsområde. 

Jönköpings län är rikt på våtmarker. Drygt 10 
procent av ytan utgörs av våtmarker och de flesta 
finns i länets nederbördsrika västra delar. 
Våtmarker myllrar av liv, framförallt växter och 
smådjur, och har många viktiga funktioner i 
landskapet. 

Våtmarkerna har en stor mångfald av arter med ett 
flertal rödlistade arter knutna till sig. De fungerar 
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också som naturliga flödesreglerare genom att 
magasinera vatten vid flödestoppar eller lagring av 
grundvatten. Våtmarker har också förmågan att 
filtrera näringsämnen och miljögifter och fungerar 
på så sätt som naturliga reningsverk.

Opåverkade våtmarker är värdefulla kolsänkor till 
skillnad från dränerade våtmarker som läcker kol 
till atmosfären. Sett till hela landskapet har 
våtmarkerna stor betydelse för omgivande markers 
hydrologi, lokalklimat och ekologi.

Trots deras betydelse har våtmarkerna sedan drygt 
ett sekel omförts till andra marktyper, framför allt 
inom skogs- och jordbruket samt torvnäringen. En 
fjärdedel av den våtmarksareal som fanns i början 
av 1800-talet har försvunnit och de flesta 
återstående våtmarker är påverkade av dikning.

Länet har ett stort antal förorenade mark- och 
vattenområden som är en följd av småindustrin. Det 
läggs ned stora resurser på att riskbedöma och 
åtgärda dessa. Länet brottas också med 
försurningen och trots att nedfallet av försurade 
ämnen har minskat behöver kalkningen fortsätta.

Luften i länet
Det finns många källor till luftföroreningar till 
exempel vägtrafik (den viktigaste källan i 
tätortsmiljö) och småskalig vedeldning.

Jönköpings län påverkas inte bara av 
luftföroreningar som släpps ut i länet utan påverkas 
också i stor utsträckning av luftföroreningar från 
kontinenten. Omfattande mängder luftföroreningar 
transporteras in i länet och bidrar till förhållandevis 
höga halter även där det inte finns lokala 
utsläppskällor, som på landsbygden. 

Viktiga ämnen i detta sammanhang är bland annat 
försurande och gödande svavel och kväve, 
marknära ozon samt partiklar. Det är ett av många 
skäl till att det är viktigt att arbeta internationellt 
och inom EU för att minska utsläpp och 
föroreningar globalt. Insatser vi bidrar med i andra 
länder gynnar också oss.  

Vatten i länet
Jönköpings län är rikt på sjöar och vattendrag. 
Sjöytan är 1130 kvadratkilometer och täcker 9,7 
procent av länets areal. Länet är beläget mitt på det 
småländska höglandet med avrinning mot såväl 
Östersjön som Västerhavet. 

På grund av klimat- och markförhållanden är en 
stor del av länets sjöar och vattendrag känsliga för 
påverkan. Detta har resulterat i att ett antal 
vattendrag (framförallt i länets västra delar) 
drabbats av försurning. Försurning kan leda till 

problem med förhöjda metallhalter, till exempel 
höga kvicksilverhalter, i fisk.

I områden med större bördighet och näringsrikedom 
har vattnet ofta en större motståndskraft mot denna 
typ av påverkan. I dessa områden finns istället 
problem med utsläpp av näringsämnen från 
samhällen och jordbruk. Många vattendrag har sina 
källflöden i länet och har små flöden, vilket gör att 
även mindre tillskott av näringsämnen får stor 
effekt.

Rensning, dikning och andra fysiska ingrepp i 
vattenmiljön, men även reglering av vattnets flöde, 
har också en betydande påverkan på sjöar och 
vattendrag. Framförallt påverkar detta djurlivet i 
många mindre vattendrag. Effekter av olika 
miljögifter utgör också ett allvarligt hot mot 
vattnets ekosystem, vars konsekvenser är svåra att 
överblicka eftersom nya ämnen hela tiden kommer 
ut på marknaden.

Vättern är Sveriges näst största sjö, både till yta 
(1 893 km²) och volym (77,6 km³) och den är 
Europas sjätte största insjö. Vättern fyller flera 
viktiga funktioner i länet såväl som utanför länet. 
Det finns yrkesfiskare i länet som livnär sig på 
fisket och sjön är populär bland sportfiskare med 
sitt unika fiskbestånd. Vättern är en resurs för 
turism och besöksnäringen, den har stor potential i 
ett förändrat klimat, samtidigt som 
klimatförändringarna utgör ett av de stora hoten 
mot sjön. Vättern är djup, med det största kända 
djupet söder om ön Visingsö på 120 meter. Vättern 
rinner ut i Östersjön genom Motala ström och de 
största tillflödena står Forsviksån, Tabergsån och 
Huskvarnaån för. Göta Kanal passerar Vättern via 
Motala och Karlsborg. En vattendroppe behöver i 
genomsnitt 62,5 år för att lämna Vättern. 

Vättern används som dricksvattenreservoar för sju 
kommuner kring sjön och genom vattenverket 
Skaraborgsvatten i Borgunda för i ytterligare tre 
kommuner. Två kommuner tar vatten från Motala 
ström. Totalt dricker uppåt 500 000 personer vatten 
från Vättern 2018. Planer finns för att Örebro och 
Stockholm i framtiden ska kunna hämta sitt 
dricksvatten från Vättern. 

Biologisk mångfald
Sverige och de allra flesta andra länderna i världen 
har enats om att den biologiska mångfalden21 ska 

21 Definition enligt FN:s konvention om biologisk mångfald: 
Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat 
landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de 
ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta 
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bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart 
sätt (”hållbart nyttjande”). Sverige har skrivit på 
den så kallade Mångfaldskonventionen22. Målen för 
arbetet inom konventionen är bevarande och 
hållbart nyttjande av biologisk mångfald 
(Cartagenaprotokollet) samt att nyttan som uppstår 
vid användandet av genetiska resurser ska fördelas 
rättvist (Nagoyaprotokollet).

År 2010 antog världens länder en strategisk plan för 
biologisk mångfald under perioden 2011-2020. 
Denna plan innehåller 20 delmål som kallas 
Aichimålen. Planen innehåller en vision, samt 
målsättningar och arbetsprogram för att rädda den 
biologiska mångfalden och därigenom säkra 
fungerande ekosystem. Beslutet togs i Nagoya, 
Japan, inom FN:s konvention om biologisk 
mångfald. Målen i planen ska nås genom att varje 
land sätter egna mål, anpassade efter nationella 
förutsättningar. Resultatet från FN-mötet ledde år 
2011 fram till en EU-strategi för biologisk 
mångfald med sex mål. Sveriges arbete beskrivs i 
regeringens proposition 2013/14 En svensk strategi 
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster23.

Planen siktar mot att hejda förlusten av biologisk 
mångfald så att ekosystemen år 2020 är 
motståndskraftiga och har bra 
återhämtningsförmåga (är resilienta), vilket är 
förutsättningar för att ekosystemen ska kunna 
fortsätta tillhandahålla de varor och tjänster som vi 
människor är beroende av. Planen är ett viktigt 
verktyg för konventionen och underlättar 
uppföljningen av Aichimålen. Planen är också en 
brygga mellan sektorer på både global (främst 
biståndet) och nationell nivå.

Det finns många olika hot mot den biologiska 
mångfalden. I grova drag kan de delas in i följande 
kategorier:

 Habitatdegradering eller –förstörelse, det vill säga 
att livsmiljön för djur, växter eller svampar 
försämras eller försvinner genom t.ex. åtgärder i de 
areella näringarna (jord- och skogsbruk) eller 
ändrad markanvändning. Det kan också handla om 

innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. 

22 Konventionens formella namn är Convention on Biological 
Diversity (CBD), på svenska kallas den Konvention om 
biologisk mångfald. Ibland benämns den även som 
Mångfaldskonventionen.

23 Regeringens proposition 2013/14: En svensk strategi för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster (regeringens 
webbplats)

att livsmiljöerna delas upp – fragmenteras – i för 
små delar genom t.ex. utbyggnad av vägar.

 Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten 
av djur, växter eller svampar, eller försämra deras 
fortplantningsförmåga. Effekterna av kvicksilver, 
PCB och DDT på till exempel rovfåglar är ett 
exempel på detta, och samtidigt ett exempel på ett 
miljöproblem som har minskat i Sverige tack vare 
bra miljöarbete.

 Överutnyttjande/ohållbar jakt eller fiske; det vill 
säga att människan jagar eller fiskar mer än vad 
vilt- eller fiskstammen tillväxer. Till exempel har 
torsken varit skyddad inom vissa områden på grund 
av överfiske.

 Invasiva främmande arter; det vill säga arter som 
har introducerats i ett nytt område av människan 
och där orsakat problem för den inhemska 
biologiska mångfalden genom konkurrens om 
resurser, predation eller sjukdomar. Lupiner och 
mink är några exempel på invasiva främmande arter 
i Sverige.

En utarmning av den biologiska mångfalden kan få 
lika allvarliga konsekvenser som 
klimatförändringar och föroreningar. Det visar till 
exempel en studie från bland annat Göteborgs 
universitet24. Länet behöver arbeta på många olika 
sätt för att bevara den biologiska mångfalden. Det 
handlar om att skydda särskilt värdefulla områden, 
att arbeta med en grön infrastruktur i hela 
landskapet och att ta fram specifika åtgärder för 
hotade arter som behöver särskild hjälp. Det 
handlar också om att få in den biologiska 
mångfalden tydligare i hela 
samhällsplaneringsprocessen, bland annat genom 
att peka på den nytta människan har av biologisk 
mångfald i form av s.k. ekosystemtjänster. 

Energi
Energi delas in i förnybar och icke förnybar 
energi. 

Icke förnybar energi
Den icke förnybara energin kommer från jordens 
lager och är antingen fossila bränslen eller 
kärnkraft. Som fossil energi räknas olja, kol och 
naturgas. Vid förbränning av fossil energi bildas 
koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Då det 
tar miljoner år för fossila råvaror att bildas räknas 
de som icke förnybara. 

Uran är visserligen en lagerresurs från jordens 
inre men inte en fossil energi. Uran är bränslet i 
kärnkraftreaktorer och utmaningen med uran är 

24 
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature1
1118.html

http://www.regeringen.se/sb/d/18126/a/235710
http://www.regeringen.se/sb/d/18126/a/235710
http://www.regeringen.se/sb/d/18126/a/235710
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11118.htm
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11118.htm
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dess radioaktivitet som ska hanteras vid brytning, 
vid en eventuell kärnkraftsolycka och efter 
energiframställningen i form av utbränt avfall. 

Förnybar energi
Förnybara energikällor delas upp i flödesresurser 
och fondresurser. 

Flödesresurser kommer till jorden i ett flöde, 
oavsett vad vi gör i form av sol, vind och vatten. 

Fondresurser är bioenergi från åker och skog som 
vid ett balanserat uttag är outtömliga. Vid överuttag 
däremot minskar underlaget. Bioenergigrödor 
produceras också i konkurrens med grödor för 
andra användningsområden som exempelvis foder 
och livsmedel. 

När man använder biobränslen som biogas, ved 
eller energiskog släpps koldioxid ut. Denna 
koldioxid är lagrad under en kortare tid i växterna 
och tas upp av andra växter. 

Torv är ett mellanting, som ibland definieras som 
förnybart och ibland som icke förnybart. Torv är 
inte fossilt, men en torvmosse har tagit tiotusentals 
år att bilda så den koldioxid som frigörs vid 
förbränning bidrar till växthuseffekten.

El och energi
El och energi är inte samma sak. El och vätgas är 
exempel på energibärare som kan produceras av 
olika typer av primära energikällor som 
solstrålning, vind, fossila bränslen och biomassa. 
Om elen och vätgasen är miljövänliga eller ej beror 
på vad den producerats av. 

El som producerats av flödesresurser är i allmänhet 
en miljövänlig resurs, medan el som producerats av 
fossila fondresurser i allmänhet inte är det. 

Det pågår mycket forskning på att hitta sätt att 
producera ren energi och fusion ses som den 
ultimata lösningen vilket skulle innebära en närmast 
oändlig energikälla där den enda restprodukten är 
helium, en stabil och ofarlig ädelgas som redan 
finns i vår luft. 

Det finns också försök med att producera energi 
från den koldioxid som bidrar till växthuseffekten. 
Det är en process som påminner om växternas 
fotosyntes, men istället för att producera socker 
som växterna gör, produceras i denna process 
syntetiskt bränsle bestående av kolmonoxid och 
vätgas som antingen kan brännas direkt eller 
omvandlas till andra sorters bränsle som diesel. 

Till dess att forskarna lyckas hitta metoder för 
storskalig produktion av fusion- eller 
koldioxidenergi är flödesresurserna de mest 
hållbara energikällorna. 

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att utveckla 
bättre och smartare system för lagring och 
distribution av el. Idag försvinner stora mängder el 
under distributionen samtidigt som stora mängder 
slösas bort genom att t ex lampor lyser utan att 
någon befinner sig i rummet. Här pågår ett arbete 
för att utveckla smartare system för lagring, 
distribution och elanvändning i vad som kallas 
”smarta nät”. Utvecklingen begränsas bara av vår 
fantasi. På samma sätt som internet kopplade 
samman datorer till globala 
kommunikationsnätverk skulle smarta nät kunna 
koppla samman olika elektriska produkter och 
möjliggöra för dessa att kontinuerligt kommunicera 
precis hur mycket el de behöver.

Fordon och fordonsbränsle
Det finns flera olika typer av miljöanpassade bilar, 
både de som drivs med alternativa bränslen (dvs 
fossilfria bränslen) och bilar som är extremt 
bränslesnåla. 

Elbilar är enligt många forskare25 långsiktigt de 
mest miljövänliga bilarna även om 
produktionsprocessen och elens produktion räknas 
in. Hittills har deras räckvidd varit ganska 
begränsad, något som ändras fort. 
Laddningsinfrastrukturen, råvaror till batterier, 
utmaningar med utvinning av råvarorna och 
eltillgången är begränsningar. Olika tekniker där 
fordon laddas under färd testas, vilket skulle lösa en 
del av utmaningarna med laddstationer samt 
möjliggöra både mindre, mer miljövänliga batterier 
och längre körsträckor. 

Hybridfordon drivs med en elmotor som 
samverkar med en annan, oftast bensindriven, 
motor. Bensinmotorn kan både driva bilen och 
ladda batteriet. Vid låga varvtal, exempelvis vid 
stadskörning på låga varvtal, går elmotorn, medan 
bensinmotorn kopplas in vid högre varvtal. 
Hybridfordon som kombinerar el och vätgas tror 
flera bilproducenter på. 

Bränslecellsbilar bedöms av många att vara 
framtiden. En bränslecell kan beskrivas som ett 
batteri som tankas istället för att laddas. Bränslet i 
en bränslecell är vätgas eller metanol och avgaserna 
är rent vatten. Utmaningarna med att producera och 
transportera bränslet samt med tankinfrastrukturen 
är dock ännu inte lösta. 

Flexible Fuel Vehicle (FFV) är bilar som går att 
tanka på flera olika bränslen. Vanligen kombineras 
etanol och bensin eller gas (biogas eller naturgas) 
och bensin. 

25 Se bland annat livscykelanalyser av fordon från Chalmers
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Avancerade biobaserade bränslen
Dagens biodrivmedel håller på att ersättas av så 
kallade ”avancerade biodrivmedel” som dels kräver 
mer avancerad industriell teknik och men som i 
större utsträckning utgår från avfall eller mer 
svårnedbrutna råvaror, t.ex. skogsråvara. 

Förhoppningar sätts till att kunna använda råvaror 
som finns i stora volymer och som har få andra 
användningsområden, exempelvis den cellulosarika 
stjälken av sockerrör, majsstjälkar och -kolvar, 
skogsavfall som grenar och toppar men även halm, 
gräs och energiskog. 

Sammanfattning klimat, miljö och 
energi
Vid en sammanställning av de största 
utsläppsområdena ses att utvecklingen långsamt går 
åt rätt håll inom flera områden men att kraftfulla 
insatser behöver göras för att landet ska nå 
utsläpps- och klimatmålen. Vägtransporterna är ett 
prioriterat område och all vägtrafik som kan ersättas 
med kollektivtrafik och/eller cykling är av stort 
värde. Då merparten av arbetspendlingen i länets  
samtliga kommuner handlar om korta sträckor har 
insatser som bidrar till att fler cyklar eller väljer 
kollektivtrafiken potential att få stor betydelse. 

Kvarvarande vägtrafik behöver sannolikt bli 
fossilfri tidigare än beräknat. Positivt i 
sammanhanget är att forskare, bland annat vid 
instituten Grantham Institute och Carbon Tracker 
bedömer att utvecklingen av elfordon och andra 
nollutsläppsbilar samt solenergi kommer gå 
betydligt fortare än vad bedömare hittills trott och 
de spår en peak på efterfrågan på fossila produkter 
redan 2020. För att lyckas behöver ladd- och 
tankinfrastruktur för el, avancerade biodrivmedel 
och vätgas lösas. 

Alternativa bränslen för arbetsmaskiner behöver 
prioriteras och exempel från bland annat Västra 
Götalandsregionen visar att offentliga öppna 
testbäddar inom området kan visa vägen för 
alternativa bränslen för arbetsfordon inom privata 
näringar. 

Avfall är starkt kopplat till konsumtion och 
förebyggande arbete. Samtidigt som de nationella 
utsläppen inom många områden utvecklas i en 
positiv riktning behöver de konsumtionsbaserade 
utsläppen minska drastiskt under relativt kort tid. 
Resande med flyg och köttätande står för den 
största delen av ökningen av konsumtionsutsläpp 
nationellt samtidigt som den svenska konsumtionen 
påverkar utvecklingen i andra länder negativt. 
Konsumentupplysning när det gäller avfall men 
framförallt hur konsumentval avgör utsläpp och 
klimatavtryck under lång tid behöver tas fram.

Resor med höghastighetståg i stället för flyg, resor 
med fossilfria bilar, kollektivtrafik och cykel, val av 
mer träbaserade och svenskproducerade produkter 
samt livsmedel skulle göra stora skillnader på de 
konsumentbaserade utsläppen. 

När det gäller bostäder och lokaler är en fortsatt 
utveckling av fossilfri uppvärmning central. 

Industrin behöver vidta omfattande åtgärder för att 
minska både förbränningsutsläppen och 
processutsläppen. En omställning till en miljödriven 
affärsutveckling och cirkulär ekonomi inom 
industrin är nödvändig för att nå utsläpps- och 
klimatmålen. 

När det gäller el- och fjärrvärmeproduktion står 
förbränningen av fossilt avfall för ca hälften av 
utsläppen från sektorn. Ska dessa utsläpp minska 
bygger det på att konsumtionen av produkter av 
fossila material upphör. 

Skogsbruk och annan markanvändning är genom 
sitt nettoupptag av utsläpp även ur detta perspektiv 
oerhört centralt för att klara utsläpps- och 
klimatmålen. En hög tillväxt i skogen, en ökad 
produktion av träbaserade produkter, en ökning av 
energigrödor samt en ökning av exempelvis 
frilandsodling inom jordbruket kan på flera sätt 
bidra till klimat, tillväxt och utveckling i länet. 

När det gäller internationell sjöfart och flyg är 
återigen de svenska flygresorna utomlands den 
största utmaningen.

Länsstyrelsens arbete
Länsstyrelsen arbetar också intensivt med frågor 
kring miljö, klimat och hållbarhet och har tagit fram 
flera strategier och planer för en hållbar utveckling 
och det regionala utvecklings- och tillväxt arbetet 
behöver stödja dessa styrdokument så att planerna 
kan genomföras och målen nås26. 

Ett exempel på konkret scenario
IVL – Svenska Miljöinstitutets forskare har 
konkretiserat hur Regeringens vision att Sverige 
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050 
skulle kunna se ut. Deras utgångspunkt har varit att 
skapa ett i princip fossilbränslefritt Sverige 
samtidigt som landet bevarar en konkurrenskraftig 
industriproduktion. I sitt energiscenario för år 2050 
har de minimerat användningen av fossila bränslen 
och ersatt det med ett högt utnyttjande av vindkraft 
samt svenskproducerade biobränslen. De har utgått 
från antagandet att Sverige i stort sett ser ut som 

26 Se vidare på http://utveckling.rjl.se och på 
www.lansstyrelsen/jonkoping

http://utveckling.rjl.se/
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idag — som till exempel att människor även år 
2050 åker bil och har lika stor industriproduktion 
som idag. De har även utgått från att vindkraften är 
utbyggd i enlighet med regeringens mål, alltså från 
dagens 1 TWh till hela 30 TWh. De har antagit att 
olja och direktverkande el i bostäder är ersatt med 
fjärrvärme, biobränsle och värmepumpar, vilket 
bidragit till att hushållens elbehov har minskat med 
30 procent. Även uppvärmningsbehovet har i deras 
antaganden minskat kraftigt till följd av 
klimatförändringarna. Personfordonen är elhybrider 
med ett flytande biodrivmedel som hjälpdrivmedel. 
Vidare antar de att hälften av godstransporterna är 
spårbundna, en fjärdedel körs med flytande 
biodrivmedel och cirka en fjärdedel med biogas 
(syntetisk naturgas samt rötgas).  

Deras slutsatser är att:

 Det finns åtgärder att vidta för att minska Sveriges 
koldioxidutsläpp från 52 miljoner ton CO2 år 2007 
till ca 5-10 miljoner ton CO2 år 2050. Dessa 
åtgärder är till stor del kända.

 Men, för att nå denna vision behöver Sverige 
kraftigt öka användningen av biobränslen (inklusive 
avfall). Vid en avvecklad kärnkraft blir behovet en 
ökning från dagens 120 TWh till ca 270 TWh. 
Detta kommer att pressa produktionssystemet för 
bioenergi vilket sannolikt kommer att leda till 
konsekvenser för miljön och innebära stora krav på 
ett högrationellt skogs- och jordbruk.

 Systemskiftet i transportsektorn, där personfordon 
alla antas vara elhybrider leder till en minskad total 
primärenergianvändning för sektorn. Produktionen 
av biodrivmedel för transportsektorn sker som 
energikombinat, det vill säga samtidig produktion 
av el, värme och drivmedel. Denna 
tilläggsproduktion av el kan driva en del av 
elbilarna.

 En ekonomiskt rationell energieffektivisering i 
bostadssektorn i kombination med ett varmare 
klimat kommer att minska bostadssektorns 
energibehov, även när hänsyn tas till ökat kylbehov 
samt befolkningsökning.

 Industrins processemissioner bedöms vara svåra att 
helt ersätta mot förnybara alternativ. Det gäller 
framför allt användningen av metallurgiskt kol i 
stålindustrin samt avgången av koldioxid vid 
cementproduktion. En del av dessa processutsläpp 
kan minskas med hjälp av koldioxidinfångning och 
lagring, men trots detta kommer det finnas en 
påtaglig mängd kvarvarande emissioner av CO2. 
De bedömer att av industrins ca 17 miljoner ton 
CO2 som släpps ut idag kommer ca 4-7 miljoner 
ton vara svåra eller orimligt dyra att åtgärda.

 De fossila utsläpp som inte kan åtgärdas i Sverige 
kan eventuellt kompenseras med reduktioner på 
andra ställen i Sverige eller utomlands. De bedömer 
dock att sådana krediter kan bli mycket knappa år 
2050 då hela världen behöver minska sina utsläpp.

 Med de förutsättningar som antagits i deras 
scenario behöver inte befintlig kärnkraft ersättas av 
ny för att täcka Sveriges energibehov. Detta bygger 
på antaganden om att elbehovet minskar i (främst 
beroende på minskad elanvändning i 
bostadssektorn); på en kraftig expansion av 
vindkraften; på att den ökade 
vattenkraftspotentialen som följer av förväntade 
klimatförändringar kan tillvaratas och slutligen på 
en ökad biobränslebaserad elproduktion, delvis 
genom att en stor del av biodrivmedlen till 
transportsektorn produceras i energikombinat.

Det scenario som de presenterar är ett av flera 
tänkbara och naturligtvis ingen prognos. Deras 
syfte är heller inte att visa en trolig utveckling, utan 
att illustrera att en genomgripande förändring mot 
ett samhälle som inte är beroende av fossilbränslen, 
är möjlig. I ett nästa steg behövs såväl mer 
detaljerade scenarier som noggranna 
konsekvensanalyser. Till exempel måste 
konsekvenserna av ett högt uttag av biomassa 
noggrant undersökas.

Deras scenario baseras på redan idag kända 
åtgärder. De har i sina beräkningar inte uppskattat 
de totala kostnaderna, men de bedömer att en stor 
del av åtgärderna kan genomföras till lägre kostnad 
än nivån för dagens CO2-skatt, det vill säga en 
krona per kg koldioxid.  

3.1.4 Livsmiljö och hälsa 
Viktiga förutsättningar för en god livskvalitet är en 
god livsmiljö och hälsa. En frisk befolkning är en 
förutsättning för länets utveckling. Mår invånarna i 
Jönköpings län bra, har de förutsättningar att klara 
vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar. 

Vilka faktorer som långsiktigt påverkar människors 
hälsa är väl kända: livsstilsfaktorer som rökning, 
alkoholanvändning, sunda matvanor och rörelse, 
faktorer som att finnas i ett tryggt sammanhang och 
känna social gemenskap, att ha ett arbete som klarar 
försörjningen, att trivas i sin boendemiljö,  
jämlikhet och jämställdhet, en meningsfull och 
berikande fritid och inte minst att klara av skolan 
och kunna utvecklas genom livet. 

Förebyggande arbete
Det är viktigt att se att goda livsmiljöer och hälsa är 
något som skapas långsiktigt. Ansvar för dessa 
faktorer finns både på individ-, grupp och 
samhällsnivå. Det offentligas ansvar handlar 
huvudsakligen om förebyggande arbete och att 
skapa goda förutsättningar. Mer om hur detta arbete 
behöver ske följer i kommande kapitel. 

Vår livslängd blir allt längre, men skillnaderna i 
hälsa och välmående ökar, enligt Nordiska 
Ministerrådet. De svenska männen som föddes 
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2015 beräknas bli i snitt 80,4 år och de svenska 
kvinnorna som föddes samma år 84,1 år, vilket är 
en ökning med ett par procent sedan 2005. 

När det gäller dödsfall orsakade av kroniska 
sjukdomar ligger länet relativt högt med i snitt 
mellan 700-800 per 100 000 invånare. När det 
gäller död i självmord ligger länet å andra sidan 
lägre än omgivande län med i snitt 10-12,5 fall per 
100 000 invånare (vilket självklart är för högt det 
med).

Andelen invånare som behöver försörjningsstöd i 
länet är relativt högt, lägst är det i Habo (som ligger 
bland de lägsta nivåerna i landet) och högst är det i 
Nässjö (som å andra sidan ligger bland de högsta i 
landet). 

Den bedömda risken för fattigdom ligger också 
relativt högt i länet.27 Mellan 14-17 % av hushållen 
ligger lågt när det gäller disponibel inkomst. 

För att lösa de stora samhällsutmaningarna över tid 
är det viktigt att alla kan bidra, att färre behöver 
välfärdstjänsterna och att behoven uppstår senare i 
livet. En förutsättning för det är att befolkningen är 
frisk, har ett arbete de trivs med och kan försörja sig 
på, känner sig delaktiga, har tillgång till kultur och 
fritidsaktiviteter, bor i en hållbar livsmiljö som 
berikar och att de känner sig sedda och trygga. Kort 
sagt, att de upplever att de har en god livsmiljö och 
en hög livskvalitet. 

I Jönköpings län finns förutsättningarna för att länet 
ska vara en bra plats att leva och bo på och därmed 
kunna erbjuda en god livsmiljö för länets invånare. 
I OECD rapporten konstateras att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Det handlar delvis om livsmiljön. 

Det handlar om att kunna erbjuda natur, vatten och 
luft av god kvalitet och andra miljödimensioner i 
stad och på landsbygd. För att människor ska må 
bra och trivas med livet behövs också jämlika 
möjligheter till livslångt lärande, boende, 
arbetstillfällen, kulturupplevelser, god infrastruktur 
och en väl fungerande offentlig sektor.  

För att säkerställa denna livsmiljö krävs ett 
omfattande förebyggande arbete i nära samverkan 
mellan det offentliga, näringslivet, civilsamhället 
och invånarna. Dialog behöver föras och behov 
fångas upp. 

Omsorg och Hälso- och sjukvård
Region Jönköpings län och länets kommuner 
arbetar för en jämlik omsorg, hälso- och sjukvård 

27 Den del av befolkningen som har en disponibel inkomst som 
är lägre än 60 % av den disponibla medianinkomsten i landet. 

och folkhälsa på lika villkor oavsett kön, bakgrund 
och individuella förutsättningar. En hälso- och 
sjukvård i framkant med koppling till forskning och 
innovation är viktigt för ett livskraftigt län. 

De flesta invånarna i Jönköpings län mår bra, men 
det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan 
olika grupper och mellan olika geografiska 
områden. Målet är att en så god hälsa som möjligt 
ska finnas hos så många som möjligt och att det ska 
bidra till att hälsoskillnader mellan olika grupper i 
samhället minskar. Alla ska ha möjligheten att leva 
ett bra liv i Jönköpings län.

Den demografiska utvecklingen gör att förutom att 
det bidrar till attraktivitet och att göra Jönköpings 
län till den bästa platsen att växa upp, bo, leva och 
åldras på – är helt nödvändigt att arbeta 
förebyggande för att klara välfärdsutmaningarna i 
framtiden. För att kunna ge invånarna den omsorg 
och hälso- och sjukvård som behövs 2020-2040 
behöver åtgärder vidtas inom flera områden. 

Figur: Behoven av välfärdstjänster ökar stort men inte den 
arbetande delen av befolkningen. Källa: SKL

Viktigast är det förebyggande arbetet så att behovet 
inte uppstår eller kan minimeras. Därutöver behöver 
vård och omsorg utvecklas i nya former för att färre 
människor inom vård och omsorg ska räcka till fler 
människors behov. Processerna inom vård och 
omsorg behöver effektiviseras för att räcka till. Var 
och en behöver ta ett större ansvar för sin vård och 
omsorg. Nya tjänster behöver utvecklas som via 
bredband erbjuds i hemmen och robotisering och 
automatisering behöver leta sig in även i 
välfärdstjänsterna, en utveckling som ses bland 
annat i Asien. 

Parallellt med denna utveckling behöver ett 
helhetsperspektiv på människan säkerställas så att 
insatser görs av rätt insats och på rätt sätt utifrån 
helheten med en garanterad delaktighet och 
inflytande hos individen för att uppnå en så god 
livskvalitet och folkhälsa som bara är möjlig. 

SKL har tillsammans med kommuner, landsting 
och regioner arbetat fram en ”Strategi för hälsa” 
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som utgår från det (var)dagliga arbetet med den 
bärande tanken att varje dag ska leda till något lite 
bättre när det gäller en hållbar och uthållig kvalitet 
som säkerställer en god och jämlik hälsa. För detta 
arbete har gemensamma mål och indikatorer 
identifierats som sträcker sig till 2022. 

Detta arbete stämmer väl överens med de 
omfattande och långsiktiga processer som Region 
Jönköpings län arbetar med för ständiga 
förbättringar. Jönköpings län har antagit strategin 
”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län 2016-2025”. I den vidareutvecklas 
hur arbetet för en förbättrad hälsa bedrivs i 
Jönköpings län. 

3.1.5 Jämställd regional tillväxt28

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. 
Det betyder att kvinnor och män som grupp ska ha 
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
inom livets alla områden. Jämställdhet handlar om 
att uppnå en jämn fördelning av makt och 
inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd 
utbildning, jämställd fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering 
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat 
efter sedan 1994. I denna revidering av den 
regionala utvecklingsstrategin har 
jämställdhetsperspektivet beaktats på ett nytt sätt. 
Med grund i arbetet med jämställd regional tillväxt 
har den regionala utvecklingsstrategin granskats 
och jämställdhetsintegrerats. 

Tanken med jämställdhetsintegrering är att allt 
arbete i organisationer planeras utifrån att 
jämställdhetsperspektivet finns med på alla nivåer. 
Liksom i resten av landet har Jönköpings län långt 
kvar till jämställdhet på många områden.

I Jönköpings län ska kvinnor och män, flickor och 
pojkar ha samma förutsättningar till inflytande i det 
regionala tillväxtarbetet. De ska på lika villkor 
kunna ta del av länets tillväxtresurser. I Jönköpings 
läns utveckling ska jämställdhet och likabehandling 
vara en självklarhet. För att lyckas med att stärka 
attraktionskraften, tillväxtpotentialen och 
sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas 
till vara. Ett län där det finns en jämn fördelning av 
makt mellan kvinnor och män är också ett län som 
ser allas kompetenser, erfarenheter och olikheter 
som tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en 

28 Läs mer på www.rjl.se

gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och 
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet 
involveras i alla områden inom regional utveckling. 
Det är ingen hållbar tillväxt om inte jämställdhet 
beaktas fullt ut. 

Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta 
med när det gäller jämställd regional tillväxt. 
Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer 
jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda, 
uttaget av VAB och föräldraledighet behöver bli 
mer jämställt, fler kvinnor få förutsättningar att 
starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas 
i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till 
innovation. 

Kvinnor utbildar sig i högre grad eftergymnasialt 
och den nuvarande utvecklingen leder till att en 
betydligt större andel kvinnor än män skaffar sig en 
högre utbildning. Högre utbildnings urbaniserande 
effekt riskerar att leda till att länet får en allt större 
andel män i förhållande till kvinnor. Utvecklingen 
leder också till att männen halkar efter kvinnorna 
när det utbildning och framtida 
utvecklingsmöjligheter, något som leda till stora 
utmaningar inte minst socioekonomiskt. Andelen 
pojkar och män som väljer att läsa vidare efter 
gymnasiet behöver därför öka.

Jämlikhet och mångfald
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har 
samma status, åtnjuter samma respekt och är lika 
mycket värda. Jämlikhet innebär också att alla 
människor har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet. 

Med mångfald menas olika bakgrunder såsom 
religion eller annan trosuppfattning, etnisk 
tillhörighet, ålder, kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. 
Detta kan man kalla kategorisk mångfald. Även 
värderingar, olika erfarenheter, egenskaper, 
förmågor, färdigheter och kompetenser utgör en 
stor del av mångfalden. Detta kallas individuell 
mångfald. I Jönköpings län uppmuntras och 
värdesätts såväl kategorisk som individuell 
mångfald. 

Insatser behöver ske för att stärka mångfaldsarbetet 
i länet både när det gäller kategorisk mångfald och 
individuell mångfald.  

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna reglerar i grunden 
förhållandet mellan staten och individen. De utgör 
en begränsning av statens makt över individen och 
slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten. Ett 
exempel är att staten är skyldig att skydda 
individens rättigheter från att kränkas av andra 
enskilda.
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De mänskliga rättigheterna anses vara universella, 
vilket innebär att de gäller över hela världen, 
oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De 
gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, 
hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, 
politisk uppfattning eller social ställning. De slår 
också fast att alla människor är födda fria, är lika i 
värdighet och har samma rättigheter.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska de mänskliga rättigheterna 
beaktas. 

Barnkonventionen
Barnkonventionen ger en universell definition av 
vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som 
borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen 
ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion 
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det 
enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 
18 år räknas som barn, om man inte blir myndig 
tidigare enligt den nationella lagstiftningen.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska barnkonventionen beaktas. 

3.1.6 Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden 
kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, 
kan delta i samhällslivet, har möjlighet att påverka 
sin livsmiljö och forma sina liv efter sina 
förutsättningar. För att skapa en konkurrenskraftig 
region och för att möta de demografiska 
utmaningarna krävs att alla länets invånares 
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. 
Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i 
form av: människor med en kort 
utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och 
personer med funktionsnedsättning med en 
påverkad arbetsförmåga behöver synliggöras och 
åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala 
sammanhållningen. 

I en stark urbanisering behöver också perspektivet 
stad och land lyftas fram för att människor i hela 
länet ska känna delaktighet och hela länet ska 
kunna utvecklas.

Integration
”Integration är en dynamisk dubbelriktad process 
med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla 
invandrare och invånare i medlemsstaterna.” 

Så står det i de europeiska grundprinciperna för 
integration som lyfter att integration är något som 
berör alla invånare i en stat eller ett samhälle. Vi 
ska alla integreras med varandra.

Integration är en dubbelriktad process som pågår 
under en lång tid innebär det att integration berör 

alla i Jönköpings län. Alla invånare bör vara 
involverade i processen för att den ska lyckas.

För att Jönköpings län ska få tillgång till och ta 
tillvara den mångfald av erfarenhet, kunskap och 
kunnande som länets utrikes födda invånare har 
med sig, krävs en kraftsamling och gemensam och 
engagerad handling av alla parter. 

Integration är en förutsättning för att Jönköpings 
län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som 
förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin. Men 
integration är också en förutsättning för ett socialt 
inkluderande samhälle. Social sammanhållning 
uppnås genom människors lika möjligheter att delta 
och bidra i samhället. Att öka människors 
delaktighet är viktigt inte bara ur demokratisk 
synvinkel utan också ur ett folkhälsoperspektiv.

De som är födda utanför Norden har ett 30 procent 
lägre socialt och kulturellt deltagande än personer 
födda i Sverige. Andelen som saknar praktiskt stöd, 
det vill säga om de kan få hjälp av någon/några 
personer om de har praktiska problem eller är sjuka, 
är också större bland utrikes födda (både kvinnor 
och män) än bland de som är födda i Sverige. 
Kvinnor som är födda utanför Europa saknar i 
högre utsträckning emotionellt stöd, det vill säga 
har någon som de kan dela sina innersta känslor 
med och anförtro sig åt, än den övriga 
befolkningen.

För länet finns en av Länsstyrelsen antagen strategi 
för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020.

Ett starkt civilsamhälle
Jönköpings län har ett starkt civilsamhälle med ett 
brett föreningsliv där människor kan vara en del av 
mötesplatser och gemenskaper som skapar 
delaktighet i samhället, trygghet och inkludering. 
Där demokrati, delaktighet och jämställdhet är 
självklara förutsättningar kan människor känna sig 
trygga med att de kan påverka sin egen livssituation 
och vara med och bidra till länets utveckling och 
tillväxt. I Jönköpings län ska alla känna sig 
välkomnade att dela med sig av synpunkter, idéer 
och tankar kring hur vi gemensamt skapar ett 
välmående län där människor vill och kan leva, 
verka och bo. 

I en överenskommelse som är tecknad mellan 
regeringen, SKL och idéburen sektor slås det fast 
att mötesplatser är viktiga och att dessa behöver 
utgå ifrån människors olika behov. Människor hittar 
gemenskap i religionen, kulturen, politiken eller 
något annat. Mötesplatserna utgör arenor där behov 
kan mötas praktiskt i verkligheten. 

Oavsett vem som driver en mötesplats ska den ha 
en genomtänkt idé om hur ömsesidiga möten 
skapas och kunskap om de kulturer som möts. Den 
behöver vara ändamålsenlig och tillgänglig och 
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öppen även för nya, framväxande rörelser. 
Mötesplatserna behöver också vara proaktiva, dvs. 
inte vänta på besökarna utan analysera behoven och 
aktivt genom direkt kontakt erbjuda lösningar, 
möten och tillgång till befintliga nätverk.

Statistiken över deltagande i föreningslivet och det 
civila samhället i stort visar att andelen invandrade 
personer som är föreningsmedlemmar är klart lägre 
än motsvarande andel bland den svenskfödda delen 
av befolkningen. Den största skillnaden i 
medlemskap fanns inom kategorin idrottsförening 
eller förening för utomhusaktiviteter, där 41 procent 
av den svenskfödda befolkningen var medlemmar, 
men endast 17 procent av den invandrade 
befolkningen.29

Påtagliga skillnader fanns också i andra kategorier, 
såsom konsumentorganisationer och 
sällskapsföreningar, medan kategorierna humanitär 
hjälp och mänskliga rättigheter samt religiösa och 
kyrkliga föreningar inte uppvisar några tydliga 
skillnader.

3.1.7 Sammanfattning hållbar 
utveckling
Hållbarhet är att tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina, vilket gör hållbarhet till vår största 
utmaning. Hållbarhetens tre dimensioner, som 
konkretiseras i form av 17 mål i Agenda 2030, 
behöver genomsyra allt som görs. Samhället 
behöver uppfylla de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, hushålla med mänskliga och 
materiella resurser, och garantera en ekonomisk 
utveckling som både säkerställer varje människas 
möjlighet till försörjning och som inte påverkar den 
ekologiska eller sociala hållbarheten på något 
negativt sätt. 

Grundläggande förutsättningar för vår livsmiljö 
som vattenförsörjning, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster behöver säkras långsiktigt. 
Förnybar energi och rena bränslen är viktiga 
beståndsdelar i flera av målen i Agenda 2030 och 
en förutsättning för klimatet och ett globalt hållbart 
energisystem. 

Hållbarhetsperspektivet förstärker samhällets 
resiliens, dvs den långsiktiga förmågan att hantera 
förändringar och fortsätta utvecklas och skapar 
dessutom förutsättningar för en affärsdriven 
miljöutveckling. Hållbarhet, utifrån dess tre 
dimensioner, är därmed en bärande drivkraft i den 
regionala utvecklingsstrategin. I OECD rapporten 
konstateras att Jönköpings län har fokuserat för lite 
på attraktivitet för de människor som bor i eller kan 

29 Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020

tänka sig vilja flytta till länet. Ett tydligt fokus på 
hållbarhetsfrågorna med samsyn, samverkan och 
samhandling i genomförandet kommer att 
säkerställa att Jönköpings län är den bästa platsen 
att besöka, växa upp, bo och åldras på idag och i 
framtiden. 

Vad krävs för att en plats ska vara den bästa platsen 
att besöka, växa upp, bo och åldras på? Det är inte 
bara i Agenda 2030 som hållbarhet är ett 
genomgående tema. I processen inför den regionala 
utvecklingsstrategin har svaren på den frågan varit 
många och varierande. Att alla får finnas, att alla 
känner sig trygga, att alla känner sig delaktiga, att 
alla har ett arbete, jämställda förutsättningar, en 
meningsfull fritid, rikt kulturutbud och ett starkt 
socialt nätverk, att det går lätt att ta sig dit – och 
därifrån, att det finns bra boendemiljöer, att företag 
växer och utvecklas, att det är bra förskolor och 
skolor, att det finns vård och omsorg som det går att 
lita på är vanliga svar. Men svar som återkommer 
oavsett vilket område som tas upp är långsiktighet, 
ansvar, miljö, natur, klimat, energi och de hållbara 
perspektiven – inte minst från de unga. 

Länets aktörer är angelägna om att framtida 
generationer ska få tillgång till allt det som ses som 
viktigt idag på ett hållbart sätt. Människor vill växa 
upp, leva och åldras nära naturen, med rent vatten, 
ren luft, nyttig och god mat i ett hållbart samhälle 
med biologisk mångfald och fungerande 
ekosystemtjänster. De vill leva kompletta liv i 
balans mellan arbete, fritid och socialt umgänge. 
Människor vill leva på en hållbar plats och i en 
hållbar livsmiljö. 

De förutsättningar som kunskapssamhället, 
digitaliseringen, globaliseringen och inte minst den 
gemensamma strategi som Agenda 2030 innebär för 
världens länder skapar också möjligheter för en 
hållbar utveckling ur alla perspektiv och därmed för 
livsmiljöer där människor trivs, vill verka och leva 
– oavsett om det är i staden eller på landsbygden. 

Vår planet med dess natur, ekosystem, resurser och 
förutsättningar utgör den unika livsmiljö som vi 
människor behöver för att kunna fortleva som art. 
Även om det finns projekt vars mål är en permanent 
bosättning på mars redan 202330 så är rimligen en 
hållbar utveckling på jorden en förutsättning för de 
kommande generationernas överlevnad och 
välmående.  

30 Projektet Mars One har som mål att etablera en permanent 
mänsklig bosättning på planeten Mars år 2023. Uppskjutningen 
planeras till den 14 september 2022 och landningen beräknas äga 
rum i april 2023. Färden planerar Mars One att sända live dygnet 
runt. Även Nasa har planer på att kolonisera planeten Mars med 
den första resan preliminärt planerad till 2030-talet.
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En förutsättning för att människa ska uppleva att 
Jönköpings län är den bästa platsen att besöka, växa 
upp, bo och åldras på idag och i framtiden är 
därmed en långsiktigt hållbar utveckling. 
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3.2 Attraktivitet och tillgänglighet
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en 
attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera ett bra boende, med bland annat 
arbete, service, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till sig attraherar snart ännu fler. 

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som vill leva, bo, besöka 
och driva företag i, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund i övrigt. Näringslivet och civilsamhället 
är viktiga aktörer och det är bara när arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva 
miljöer. God tillgänglighet till arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser 
samt fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö. 

Jönköpings län ligger i det geografiska stråk från Uppland, Mälardalen och Storstockholm, som i sydvästlig 
riktning sträcker sig över södra Sverige till Västra Götaland, Halland och Skåne som sammantaget bedöms ha 
den största potentialen i landet framöver. Med länets centrala geografiska läge och strategiskt viktiga 
infrastrukturella förutsättningar bör den demografiska potentialen kunna utvecklas och stärka länets 
tillgänglighet och attraktivitet. 

Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla bidrar till inkludering, sammanhållning, attraktivitet, 
näringslivsutveckling, tillväxt och inte minst turism. 

3.2.1 Attraktivitet 
Att attrahera människor att flytta hit, få de som 
redan bor här att vilja stanna kvar eller att få de som 
flyttar bort från länet för att utbilda sig att komma 
tillbaka, innebär att möjligheterna växer för alla. 
Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen 
av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter, 
mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter, bra jobb, 
hälso- och sjukvård, skola och utbildning, 
kommunikationer och infrastruktur, boendemiljöer 
och bostäder är viktiga tillgångar. 

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Attraktivitet är därför en viktig faktor som 
behöver genomsyra alla prioriteringar och 
utmaningar i Jönköpings län för att skapa ett län 
som människor vill leva, verka och bo i.

Människor idag, särskilt unga, lever i en 
globaliserad kontext. De är vana att kommunicera 
och umgås digitalt över gränser. Olikheter är en 
tillgång. Om länet ska nå målet att bli en attraktiv 
livsmiljö för människor med en modern global 
livsstil så måste hela länet arbeta aktivt med dessa 
frågor. Det som bidrar till attraktivitet är inte 
nödvändigtvis samma saker för alla grupper, med 
det finns faktorer som kommer igen: fysisk och 
virtuell struktur, tillgänglighet, bebyggelse, estetik, 
natur, kultur, anda och öppenhet, möjligheter till 
livslångt lärande, boende, arbetstillfällen med en 
sund arbetsmiljö för alla, flexibel barnomsorg, ett 
rikt kulturliv och en väl fungerande offentlig sektor. 
Attraktivitet handlar också om att kunna erbjuda 
natur, vatten och luft av god kvalitet och andra 
miljödimensioner i stad och landsbygd, inte minst 
för att kunna utveckla besöks- och turismnäringen. 

Ett attraktivt län möjliggör för människor att leva, 
verka och bo i hela länet, både i stad och på 
landsbygd. För att Jönköpings län ska lyckas med 
att attrahera människor att bosätta sig på 
landsbygden förutsätter det att vi kan erbjuda god 
infrastruktur både för transport och digitala 
möjligheter, fullgod service avseende sjukvård, 
äldreomsorg, barnomsorg och skola. I Jönköpings 
län ska landsbygden fortsätta att utvecklas och växa 
med rätt förutsättningar för en god livsmiljö. 

Närmiljöer behöver fungera stödjande och 
möjliggöra för alla människor, oavsett kön, 
bakgrund och individuella förutsättningar, att göra 
hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för 
alla, där natur- och kulturvärden och åkermark tas 
tillvara.

Attraktivitet handlar också om att medborgare ska 
känna sig delaktiga i det län som de lever och 
verkar i. För att öka Jönköpings läns attraktivitet 
behöver alla, oavsett kön, bakgrund och 
individuella förutsättningar, på ett jämlikt och 
tillgängligt sätt kunna ta del av och påverka 
förutsättningarna i länet genom dialog och 
samverkan. 

Idag är det många andra faktorer än tillgången till 
jobb som påverkar valet av bostadsort. Var unga 
vuxna, barnfamiljer och andra målgrupper väljer att 
etablera sig påverkas bland annat av 
tillgängligheten till familj och vänner, sociala 
relationer och attraktiva utbud av aktiviteter. Detta 
ställer krav på länet att lyckas med utmaningen att 
skapa den livskvalitet och tillgänglighet som krävs 
för att attrahera fler att flytta hit.

Attraktivitetsarbete innebär även 
varumärkesbyggnad, marknadsföring, värdskap och 
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att bygga relationer till grupper som länet vill nå 
och att leva upp till det som marknadsförs både i 
tätort och på landsbygd. För att synliggöra länets 
starka sidor och attraktiva natur behöver länet ha en 
stark identitet.

3.2.2 Demografisk utveckling
Demografisk potential
Den nordiska demografiska situationen präglas av 
fyra huvudsakliga trender: den växer – i  huvudsak 
tack vare flyktinginvandringen, urbanisering, en allt 
äldre befolkning och en större diversitet.31 

Länets demografiska potential har minskat något 
sedan 2015, enligt Nordiska Ministerrådets 
bedömning, och ligger på 135 av 300 möjliga 
poäng. 

Demografisk potential 2018 – ju mörkare färg 
desto högre potential. 

Växande befolkning
Fram till 2030 bedöms framförallt 
storstadsregionerna i Norden växa. I Sverige 
innebär det Storstockholm inklusive Uppsala län, 
Gävle och Mälardalen, regionen kring Linköping 
och Norrköping, Västkusten, Skåne, 
Kristianstadtrakten och de norra delarna av 
Jönköpings län. Tillsammans väntas dessa områden 
stå för mer än 80 % av landets befolkningstillväxt 
fram till 2030. En mer måttlig tillväxt med upp till 
10 % prognosticeras också utmed de huvudsakliga 

31 State of the Nordic region 2018, Nordiska Ministerrådet

infrastrukturella stråken i södra delarna av landet. I 
Jönköpings län väntas exempelvis stråket utmed 
E4:an genom länet att växa. 

Jönköpings län har haft en stark 
befolkningsutveckling över tid, i synnerhet de sista 
två årtiondena. Utvecklingen fördelar sig dock inte 
lika över länet, utan en stark urbaniseringstrend 
syns även i Jönköpings län.  
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Jönköpings kommun är den i särklass största 
kommunen i länet med 137 863 invånare (2018). 

Efter Jönköping är Värnamo länets största 
kommun, följd av Nässjö, Gislaved och Vetlanda. 
Aneby är länets minsta kommun, följd av Mullsjö 
kommun.  

Länets befolkningstillväxt över tid drivs i stor grad 
av Jönköping, men även av Värnamo och Gislaved 
samt kommunerna som gränsar till Jönköping.
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Aneby 6 776 3638 557 12
Eksjö 17 416 10385 878 20
Gislaved 29 629 10231 1226 24
Gnosjö 9 733 4573 452 22
Habo 11 845 8039 464 26
Jönköping 137 481 93797 1935 71
Mullsjö 7 328 5704 212 35
Nässjö 31 178 18232 994 31
Sävsjö 11 496 5473 733 16
Tranås 18 894 14775 440 43
Vaggeryd 13 840 5263 863 16
Vetlanda 27 415 13668 1510 18
Värnamo 34 206 19569 1391 25
Hela länet 357 237 10475 34

Största staden
Jönköpings stad är den största staden i länet med 
93 797 invånare (2015) och Jönköping är den 
tionde största kommunen i Sverige. 

Kommun Invånare 2017 Plats i ranking
Stockholm 949 761 1
Göteborg 564 039 2
Malmö 333 633 3
Uppsala 219 914 4
Linköping 158 520 5
Örebro 150 291 6
Västerås 150 134 7
Helsingborg 143 304 8
Norrköping 140 927 9
Jönköping 137 481 10
Umeå 125 080 11
Lund 121 274 12
Borås 111 026 13
Huddinge 110 003 14
Eskilstuna 104 709 15
Nacka 101 231 16

Gävle 100 603 17
Halmstad 99 752 18
Sundsvall 98 810 19
Södertälje 96 032 20

Även nationellt drivs befolkningsutvecklingen av 
urbaniseringen. Stockholm, Göteborg och Malmö 
drar ifrån övriga kommuner/regioner när det gäller 
befolkningstillväxt. De tre storstadsregionerna har 
stärkt sina positioner och Uppsala är därefter den 
kommun vars utveckling varit starkast och 
kommunen har nu etablerat sig som landets fjärde 
största. 

Flera av kommunerna på topp-20-listan utgör 
tillsammans funktionella arbetsmarknadsregioner, 
vilket visar på betydelsen av att knyta ihop 
kommuner i större geografiska helheter för att 
skapa tillväxt. Dessa regioners utveckling kopplat 
till regionernas utvecklingspotential32 visar också 
på den stora betydelsen en stark centralort och en 
stark funktionell arbetsmarknadsregion har för ett 
läns/regions långsiktiga utveckling. 

Enligt SKL:s definition är en storstadskommun i 
Sverige en kommun som har mer än 200 000 
invånare varav minst 200 000 invånare i den största 
tätorten. Enligt denna definition har Sverige i dag 
tre storstadskommuner: Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Uppsala är på god väg att etablera sig som 
en storstadskommun med kommunens 221 000 
(2018) invånare och tätorten Uppsalas 156 854 
invånare, som stadigt växer. 

Uppsala län får, tillsammans med länets starka 
placering i State of the Nordic Region 201833, ses 
som landets fjärde tillväxtregion 2018. Det finns en 
del att lära av Uppsalas utveckling.

De senare årens flyktinginvandring har inneburit en 
befolkningstillväxt i hela Jönköpings län, varför 
samtliga kommuner haft en uppåtgående trend 
sedan förra RUS:en skrevs. Över tid har framförallt 
Habo och Jönköping haft en stark utveckling vilket 
illustrerar de funktionella 
arbetsmarknadsregionernas betydelse även i 
Jönköpings län. Flyktinginvandringen sedan 2013 
har lett till en stärkt utveckling i Aneby, Eksjö, 
Gislaved och Gnosjö kommuner. 

32 State of the Nordic Region 2018, (2018) Nordiska 
ministerrådet

33 State of the Nordic Region 2018, (2018) Nordiska 
ministerrådet
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Fördjupad statistik
Fördelning kvinnor och män
Fördelningen av kvinnor och män i länet avviker 
något från rikssnittet som är 49,8 kvinnor (med en 
variation mellan landets kommuner på 46,8-51,2) 
för riket och 49,5 för länet. Störst andel kvinnor har 
Jönköpings kommun med 50,0 % och lägst andel 
kvinnor har Gnosjö kommun med 48,1 %.34 

Figur: Utveckling av fördelning kvinnor och män i länet 1968-
2018 med prognos till 2030.

Fördelning per åldersgrupp
Åldersgruppen 0-17 år utgörs i länet av 21,7 % av 
befolkningen vilket kan jämföra med rikets 21 % 
(med en variation på 14,6-28,8 %). Högst andel 
unga har Habo kommun med 28 % (en av de högsta 
i landet), följt av Vaggeryds kommun på andra plats 
med 23,1 %. Lägst andel unga har Eksjö kommun 
med 20,3 % och Tranås med 20,8 % unga. 

Figur: Förändring av antalet 5 åringar 2017-2030

Utvecklingen fram till 2030 förväntas i viss mån 
förstärka denna bild med en stark förväntad ökning 
av barn i åldern 0-5 år i Habo, Jönköping, Värnamo 
och Nässjö och en svag förväntad utveckling i 
Aneby, Sävsjö, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved.

Andelen invånare i gruppen 18-64 år är i länet 57,7 
%, jämfört med rikets 59,2 (variation på 48,3-67,4 
%). Högst andel har Jönköping på 59,9 % och lägst 
Mullsjö på 54,1 %, Sävsjö 54,3 %, Habo 54,6 % 
och Tranås på 54,9 %. 

Den prognosticerade utvecklingen av personer i 
arbetsför ålder framöver visar att åldersgruppen 40-
64 år är den som växer starkast. Se nedan. 

34 För samtliga kommuners uppgifter se bilaga 2. 

För gruppen 65 och äldre är länssnittet 20,6 % 
jämfört med rikets 19,8 (variation på 12,6-34,0 %). 
Högst andel äldre har Tranås kommun med 24,4 % 
och Eksjö med 24,2 %. Lägst andel har Habo 
kommun med 17 %. 

De kommande 12 åren väntas en stark ökning av 
personer i gruppen 65 år och äldre. 

Åldersstrukturen i länet förväntas utveckla sig 
enligt ovan fram till 2030 jämfört med 2017. Det 
kommer att ställa nya krav på framförallt offentlig 
sektor under de kommande decennierna med en allt 
äldre befolkning.

Utvecklingen när det gäller andelen av 

befolkningen som förvärvsarbetar, respektive inte 
gör det prognosticeras enligt nedan. 

Att andelen invånare i förvärvsarbetande åldrar 
relativt sett minskar samtidigt som andelen yngre 
och äldre relativt sett ökar leder till en ökad 
försörjningskvot. Försörjningskvoten visar andelen 
av befolkningen som är yngre än 20 år och äldre än 
64 år (icke förvärvsarbetande åldrar) i förhållande 
till andelen av befolkningen som är 20–64 år 
(förvärvsarbetande åldrar). 

Teoretiskt motsvarar detta hur många varje person i
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arbetsför ålder behöver försörja. År 2017 hade länet 
en försörjningskvot på 81, vilket innebär att det går 
81 personer i icke förvärvsarbetande åldrar per 100 
personer i förvärvsarbetande åldrar. År 2030 väntas 
kvoten ha ökat till 87.

Försörjningskvoten väntas öka inom länets samtliga 
13 kommuner under prognosperioden.
År 2017 var försörjningskvoten högst i Mullsjö, 
med en kvot på 93. 

Vid prognosperiodens slut år 2030 beräknas Aneby 
kommun ha den högsta kvoten med 101, följt av 
Sävsjö och Habo med 99. Aneby är också den 
kommun där försörjningskvoten väntas öka 
kraftigast. Jönköping är den kommun som väntas ha 
den lägsta försörjningskvoten med 77, en ökning 
från 74 år 2017.35

Figur: Försörjningskvotens beräknade förändring till 2030.

Gifta och skilda
Nationellt sett är 33,2 % av invånarna i Sverige 
gifta (en variation på 26,3-42,7 % mellan landets 
kommuner) vilket ska jämföras med snittet i länet 
som är 37 %. Högst andel gifta finns i Habo 

35 Befolkningsprognos Jönköpings län 2018-2030. Se mer på: 
http://utveckling.rjl.se 

kommun 40,8 % och lägst andel i Jönköping med 
35,6 %. Alla kommuner i länet ligger därmed över 
rikssnittet. 

Andelen skilda är 9,7 % i riket (variation 5,8-12,6 
%) vilket ska jämföras med länets 7,8 %. Lägst 
andel skilda personer återfinns i Habo kommun 
med 5,8 % - vilket också är lägst i landet – och 

högst andel skilda finns i Eksjö kommun med 8,8 % 
- vilket även det ligger under snittet i landet. 

Utländsk bakgrund36

Andelen personer i landet som har en utländsk 
bakgrund är 24,1 (variation mellan kommunerna i 
landet på 7,2-58,6) och i länet är motsvarande siffra 
22,2 %. Högst andel har Gnosjö kommun med 32,8 
% följd av Gislaved med 29,9 % invånare med 
utländsk bakgrund och lägst andel återfinns i Habo 

kommun med 9,3 %, vilket gör Habo kommun till 
en av de kommuner i landet som har lägst andel. 

Andelen personer som är utlandsfödda i riket är 
18,5 (variation på 6,2-41,5 %) och länet 17,1 %. 
Högst andel utlandsfödda bor i Gnosjö kommun 
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(25,1 %) och Gislaved (22,7 %) och lägst andel bor 
i Habo kommun (7,6 %). 

Andelen invånare med utländskt medborgarskap är 
i landet 8,9 % (3,0-27,8 %) jämfört med länets 7,9 
%. Störst andel med ett annat än svenskt 
medborgarskap bor i Gnosjö (11,8 %), Sävsjö (11,2 
%) och Gislaved (11,1 %) och lägst i Habo 
kommun med 3,5 %. 

En allt äldre befolkning
Den allt äldre befolkningen konstateras även av 
Ministerrådet. Medan Europa – i synnerhet 
nordvästra – blir alltmer tätbefolkat är Sverige 
fortsatt relativt glesbefolkat, så också Jönköpings 
län. 

Jönköpings län genomgår en demografisk 
utveckling som drivs av en åldrande befolkning och 
en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större 
än tillträdet av unga på arbetsmarknaden under 
överskådlig tid vilket leder till en förväntad brist på 
arbetskraft under överskådlig tid. 

Migration
Länet har tagit emot många flyktingar, särskilt 
höglandskommunerna, Gislaved och Gnosjö har 
haft en hög internationell nettomigration under åren 
2011-2016. Länet som helhet har under åren 2011-
2016 vuxit tack vare flyktinginvandringen, 
samtidigt som några kommuner: Habo, Mullsjö, 
Jönköping och Vaggeryd växer även utan den. 

Gnosjö har under åren 2011-2016 minskat något 
trots flyktinginvandringen. 

Sysselsättningstillväxten37 drivs av utrikes födda, 
den del av befolkningen i arbetsför ålder som ökar 
och därmed bidrar till större delen av 
arbetskraftstillskottet. 

Barnafödandet har naturliga 20-25 årscykler. 
Toppen har passerat denna gång och födelsetal 
kommer att minska de kommande 15 åren. 

37 Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter 
hösten 2017 Jönköpings län, Arbetsförmedlingen 

Försörjningsbördan för de sysselsatta i arbetsför 
ålder förväntas genom denna utveckling öka under 
de kommande tio åren.

Denna typ av befolkningsförändring ställer nya 
krav på att säkra kompetensförsörjningen på sikt. 
Länets aktörer behöver tillsammans säkerställa en 
attraktiv livsmiljö för småbarnsfamiljer och unga 
vuxna så att de ser möjligheter med ett liv i 
Jönköpings län. Det innebär även att större krav på 
en effektiv och välfungerande välfärdsservice 
genom sjukvård och äldreomsorg finns tillgänglig i 
länet. 

Samtidigt som invandringen bidrar till att lösa 
arbetskraftsbristen räcker denna grupp inte till för 
hela behovet utan hela arbetskraftsreserven måste 
matchas mot arbetsmarknadens behov. 

Folkpensionen infördes 1913 och pensionsåldern 
var då 67 år samtidigt som medellivslängden var ca 
60 år. Idag är den allmänna pensionsåldern 65 år 
samtidigt som medellivslängden är drygt 82 år. 
Pensionsåldern håller på att ses över och för 
samhället är det bra om människor som mår bra, 
orkar och vill väljer att jobba vidare efter 65 
årsstrecket så att värdefull kompetens, erfarenhet 
och arbetskraft kan bidra till 
arbetskraftsförsörjningen framöver. 

Personer med funktionshinder/-variationer måste 
beredas tillträde till arbetsmarknaden i högre 
utsträckning än idag. Tillgänglighetsarbetet och att 
synliggöra alla kompetenser behöver därför 
intensifieras. Unga som står utanför 
arbetsmarknaden behöver genom kraftfulla åtgärder 
beredas plats för att säkra den framtida 
kompetensförsörjningen och motverka social 
utslagning och kvinnor behöver i lika hög grad som 
män etablera sig på arbetsmarknaden.

Urbanisering
Urbaniseringen väntas öka – vilket bedöms få stora 
konsekvenser för länets möjlighet till 
kompetensförsörjning över tid. Jönköpings 
kommun fortsätter att växa, vilket kan innebära en 
möjlighet för länet då en inom-läns-urbanisering 
tillsammans med goda transportmöjligheter inom 
länet skulle kunna bromsa en utom-läns-
urbanisering som riskerar att dränera länet på ung 
och kvalificerad arbetskraft. Det finns även en 
urbaniseringstrend inom länets övriga kommuner 
där många framförallt unga väljer att flytta till 
kommunens huvudort. 

Urbaniseringen är dels utomregional genom att en 
hög andel av de unga flyttar till större städer utanför 
länet och dels inomregional då tätorterna  
(kommunernas huvudorter) växer mest. Småorterna 
har börjat växa igen i samband med 
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flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat 
befolkning under senare år. 

Den demografiska utvecklingen i kombination med 
försörjningskvoten och den allt äldre befolkningen 
ställer höga krav på samhällets förmåga att möta 
dessa utmaningar. Digitaliseringen behöver ses som 
en del av lösningen. Strukturomvandlingen i 
näringslivet måste mötas med en medveten strategi 
för livslångt lärande och karriärbyte för de 
människor som ersätts med robotar. Denna grupp 
utgör en stor potential och resurs för samhället. 
Parallellt behöver det offentliga, vård och 
välfärdstjänster digitaliseras i allt högre 
utsträckning både för att möta människors 
efterfrågan, behov och förmåga och för att  lösa 
delar av de välfärdsutmaningar som den 
demografiska utvecklingen för med sig. 

Diversitet
Länets befolkning blir allt mindre homogen. Det är 
en bild vi delar med övriga landet och stora delar av 
världen. Det ställer nya krav på samhället för att 
möta invånarnas olika behov, önskemål och 
förutsättningar. Samtidigt är det en faktor som 
driver utveckling, bidrar till nya lösningar, 
invånarinteraktion, en ökad och berikande mångfald 
samt ett större utbud av kultur, varor och tjänster. 

Sammanfattning demografisk potential 
Flyktinginvandringen stärker länets demografiska 
potential, samtidigt som den åldrande befolkningen 
och urbaniseringen sänker den och den heterogena 
befolkningen ställer nya krav på samhället. 

Huruvida denna bild ska sänka eller höja länets 
potential beror på hur dessa faktorer hanteras och 
bemöts framöver. Den ökade flyktinginvandringen 
bidrar med eftertraktad arbetskraft i arbetsför ålder. 
Den åldrande befolkningen har en relativt stark 

betalningsförmåga och den efterfrågar nya 
produkter och tjänster. 

Urbaniseringen kan utvecklas till länets fördel med 
starka mellanregionala infrastrukturstråk som 
höghastighetståg och vägtrafikstråk med 
välutbyggd infrastruktur för biodrivmedel, 
attraktiva tätorter och snabb och flexibel 
inomregional kollektivtrafik. 

Men också länets relativt glesa geografiska 
strukturer kan bidra genom att erbjuda attraktiva 
och ekologiska boendemiljöer – i tätorter, i 
tätortsnära miljöer såväl som lantligt. Länets många 
natursköna miljöer och vattendrag kan i 
kombination med ett välutbyggt bredband, 
utbyggda servicepunkter och en välfungerande 
infrastruktur utgöra attraktiva boendemiljöer i hela 
länet. 

En heterogen befolkning kan bidra till attraktivitet 
inte minst genom att de lösningar som möter de 
varierade invånarnas behov också är attraktiva för 
andra. Den kan driva fram välfungerande digitala 
välfärdstjänster, bidra till tjänstenäringens 
utveckling, stimulera utvecklingen av kultur och 
fritidsaktiviteter och bidrar till ett rikt, varierat och 
attraktivt län. 

Jönköpings län ligger dessutom i det geografiska 
stråk från Uppland, Mälardalen och Storstockholm, 
som i sydvästlig riktning sträcker sig över södra 
Sverige till Västra Götaland, Halland och Skåne 
som sammantaget bedöms ha den största 
potentialen i landet framöver. Med länets centrala 
geografiska läge och strategiskt viktiga 
infrastrukturella förutsättningar bör den 
demografiska potentialen kunna utvecklas. 

3.2.3 Kultur 
Kultur och fritid 
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och 
män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det 
handlar om faktorer som ett rikt och varierat 
kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. 
Undersökningar visar att för både gruppen 
landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av 
avgörande betydelse om det finns tillgång till 
konserter och andra typer av kulturevenemang i 
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta 
till en landsort (mindre tätort eller landsbygd). Ett 
rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara 
viktigt för att länets nuvarande befolkning ska 
uppleva länet som attraktivt. Det är också av central 
betydelse för att länet över tid ska upplevas som 
attraktivt för unga människor, både de som bor här 
idag och de som bor i större städer. 
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Kultur och fritid driver utveckling
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket 
för utvecklingen av den sociala sammanhållningen 
och kultur, kulturarv och naturmiljöer har 
betydande roller för individers utveckling. Kultur 
och fritidsaktiviteter främjar människors kreativitet 
vilket är av stor betydelse för förnyelse- och 
innovationsförmåga. Det är egenskaper som bidrar 
till entreprenörskap, företagande och 
samhällsutveckling. Kulturens och fritidens 
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en 
långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså 
stor. Ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter är 
en långsiktig satsning på attraktivitet, innovation, 
företagande, tillväxt och utveckling.  

Kultur och fritid lockar invånare
Indikatorer för kulturutnyttjandet hos befolkningen, 
mäts via biobesök, besök på bibliotek och museum 
i ”State of the Nordic Region 2018”. 

Kultur konsumeras och upplevs på många andra 
sätt och i många andra former. Undersökningar 
visar att kultur i en vid mening är en viktig faktor 
när det gäller attraktivitet. Människor som kan 
tänka sig att bosätta sig på landsbygden eller i 
mindre tätorter efterfrågar i hög grad ett varierat, 
brett och lättillgängligt utbud av kultur, allt ifrån 
kommersiella evenemang, karnevaler, bio, museum, 
konserter av olika slag till musikteater men också 
ett mer specialiserat kulturutbud – även om de 
sedan inte utnyttjar det. 

När det gäller biobesök ligger länet lågt i 
statistiken, även om Jönköpings kommun utmärker 
sig både när det gäller utbud och efterfrågan. Även 
Värnamo, Vetlanda och Eksjö kommuner höjer 
länets statistik något. 

Bibliotek bidrar till livslångt lärande och 
integration
Länet har ett relativt gott utbud av bibliotek men 
biblioteken har, med undantag av Jönköpings 
kommun, relativt få besökare. Biblioteken fyller 
flera viktiga funktioner, inte minst den 
kompensatoriska funktionen för att alla invånare 
och skolor ska ha samma tillgång till böcker och 
databaser. Enligt Biblioteksföreningen visar 
forskning att personer med utländsk bakgrund ofta 
besöker biblioteken och att de spelar en viktig roll i 
integrationsprocessen. Dansk forskning38 visar att 
biblioteken i Danmark bidrar med två miljarder till 
BNP genom att stimulera barns läsande och bidra 
till höjd utbildningsnivå i samhället. Med all 
sannolikhet bidrar biblioteken i Sverige till 
utvecklingen på ett likartat sätt. 

38 Copenhagen Economics

Biblioteken har i stor utsträckning erövrat den 
digitala arenan och erbjuder förutom tryckta böcker 
ett stort utbud av e-böcker, databaser, film och stöd 
i att söka efter fakta. Flera av länets bibliotek driver 
eller bidrar på olika sätt till länets lärcentra, vilka 
fyller en viktig funktion när det gäller framförallt 
högre utbildning på distans – viket motverkar 
utbildningens urbaniserande effekter. 

Museum och utställningar
När det gäller museum är länets utbud relativt litet 
vilket också återspeglar sig i besöksfrekvensen som 
Jönköpings kommun toppar av naturliga skäl. 
Samtidigt finns flera exempel på museum, 
utställningar och interaktiv konst runtom i länet 
som har potential att bidra till en utveckling av 
besöksfrekvens både av länsinvånare och gästande 
besökare. Nya former av utställningar, interaktiva 
besöksmål och levande muséum har potential att 
bidra till attraktivitet och turism. 

Besöksmål
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, 
allt ifrån historiska platser och miljöer som Brahe 
hus, Visingsö, Eksjö gamla stadskärna, Nydala 
kloster och Habo kyrka, spännande historiska 
industrimiljöer som Kleva gruva, Tabergs gruvan, 
Husqvarna fabriksmuséum, Bruno Mattsson museet 
och Tändsticksmuseet, unika naturmiljöer som 
Store mosse, Skurugata/Skuruhatt och Björkenäs, 
publikmagneter som High Chaparral, Gränna, 
Filmbyn och Vandalorum till sportanläggningar 
som Hestra, Mullsjö alpint och Dreamhack 
tillsammans med många fler. Länets alla besöksmål 
har därmed stora möjligheter att både erbjuda 
länsinvånarna en berikande och varierad fritid men 
också att locka turister och andra besökare till länet 
-  en viktig attraktivitetsfaktor även för länets 
invånare. 

Fritidsaktiviteter
Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter kräver oftast att 
det finns föreningar, organisationer eller kommuner 
som arrangerar och skapar förutsättningar för 
föreningslivet och dess aktiviteter. Många 
fritidsaktiviteter är beroende av ideella krafter, 
något som många föreningar vittnar om allt större 
utmaningar att rekrytera. Föräldrar fyller vanligen 
roller som ledare och funktionärer vid 
ungdomsaktiviteter och det kan vara svårt att 
rymma dessa uppdrag i livspusslet. 

Vissa aktiviteter bygger vanligen på att det finns ett 
företag som vänder sig antingen via en förening 
eller direkt till kunder som ridskolor, elitsatsande 
idrottsklubbar och exempelvis företag som erbjuder 
trampolinträning.

Utbudet av fritidsaktiviteter varierar mellan 
kommunerna – ofta beroende på deras storlek och 
grad av förtätning. Ofta krävs resor för att ta sig till 
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dessa aktiviteter. En kritisk faktor är därför ofta 
tillgång till bil (och när det handlar om ungdomar, 
föräldrar som har möjlighet att köra), kollektivtrafik 
och/eller säkra möjligheter att cykla. För att stärka 
möjligheterna till kultur- och fritidsaktiviteter och 
för att stärka ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv 
behöver kollektivtrafik och cykelbanor stödja 
möjligheten att ta sig till och från olika kultur- och 
fritidsaktiviteter inom och mellan kommunerna. 

Många människor njuter av natur och miljö under 
sin fritid. För att välbesökta besöksmål ska hålla för 
besökarna krävs strukturer som vandringsleder, 
möjligheter till sopsortering, toaletter och 
parkeringsmöjligheter. Tillgänglighetsanpassningar 
av publika naturmiljöer är en förutsättning för att 
alla länsinvånare och besökare ska kunna njuta av 
länets attraktiva natur och miljö. 

Sammanfattning kultur och fritid
En attraktiv och god livsmiljö förutsätter tillgång 
till kultur- och fritidsupplevelser. I Jönköpings län 
ska alla ha möjlighet till att delta i, uppleva och 
skapa kulturinslag. Det ska finnas en jämlik tillgång 
till de kulturupplevelser som erbjuds och 
tillgängligheten ska vara god för länets alla 
invånare, oavsett kön, bakgrund eller individuella 
förutsättningar. Jönköpings län ska vara en plats där 
alla får plats och där en jämlik tillgång till olika 
fritidsaktiviteter inom olika områden finns att tillgå. 
Att ha en bred tillgång till fritid och föreningsliv 
möjliggör även en god inkludering av utrikesfödda, 
genom de mötesplatser som skapas inom 
föreningslivet välkomnas alla oavsett bakgrund, 
intressen, erfarenheter eller kultur. Det starka 
civilsamhället och föreningslivet är viktiga 
tillgångar för länet för att lyckas med integration 
och inkludering av nyanlända. 

Det offentliga behöver bidra till att stödja 
civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett 
rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter och 
länets infrastruktur behöver i högre grad stödja 
möjligheterna att ta sig till kultur och 
fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna 
och för besökande och turister.

3.2.4 Stad och land
Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings 
län har mellan de tre storstadsregionerna är en 
styrka. Jönköpings län kan vara ett nav när det 
kommer till transport och infrastruktur. För att 
ytterligare stärka den potentialen behöver länet 
arbeta för en ökad tillgänglighet när det kommer till 
transporter inom länet för arbetspendling och 
transporter. I och med den tilltänkta 
höghastighetsbanan som planeras med Jönköpings 
län som ett viktigt nav kommer länets möjligheter 
till tillväxt och attraktivitet att öka. Internationella 
jämförelser visar att tillväxten kring en 
höghastighetsnod sträcker sig ut i en ca 15 mils 

radie, vilket skulle omfatta större delen av södra 
Sverige. Länets samtliga kommuner kommer att 
gynnas av dessa stationsorter och förutsättningar för 
regionala höghastighetståg kommer att utvecklas. 
Höghastighetsstationer centralt placerade i tre av 
länets kommuner kommer därför starkt att bidra till 
att Jönköpings län utvecklas till den fjärde 
tillväxtregionen. 

Smarta städer
I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer 
för människor att leva i utan att för den skull slösa 
på jordens resurser. Hållbar utveckling är med 
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.

Den pågående urbaniseringen innebär en växande 
miljöbelastning. Urbaniseringen och den 
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar 
mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring 
frågor som hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i 
städerna stora möjligheter att ta sig an 
utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel 
genom effektiva infrastrukturlösningar och genom 
att den byggda miljön kan användas på ett smart 
sätt och delas av många. En förtätning av staden 
kan därför bidra till att minska den totala 
belastningen. Länet har stora möjligheter att gå före 
i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt 
att ta vara på innovationskraften och på de tekniska 
verktyg som idag finns tillgängliga.

Stadens infrastruktur är en viktig aspekt av 
utvecklingen av smarta städer både när det gäller 
hållbarhet och attraktivitet. Urbaniseringen gör att 
en allt större andel av befolkningen bosätter sig i 
tätorter. Det gör att stadens och tätortens 
infrastruktur behöver stödja utvecklingen av ren 
luft, minimerade utsläpp samt säkra och effektiva 
transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik är 
transportslag som behöver stödjas på alla sätt. 
Örebro är en föregångare som har arbetet 
parlamentariskt med att ta fram en strategi. Deras 
mål är att sex av tio resor ska göras med gång-, 
cykel- och/eller kollektivtrafik. Bara i staden 
beräknas denna förändring leda till en 
samhällsekonomisk vinst med 1,75 miljarder kronor 
jämfört med andelen idag som ligger på 46 procent. 

Då arbetspendlandet i länet i huvudsak sker på 
relativt korta sträckor och persontrafiken står för en 
stor del av utsläppen – både partiklar och 
kvävedioxidekvivalenter - kan satsningar på 
cykelbanor i tätorter och utmed länets läns- och 
riksvägar tillsammans med el-cyklar bidra till både 
attraktivare tätorter, ren luft, minskade utsläpp och 
en friskare befolkning. 
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Det svenska målet är att dubblera antalet resor i 
kollektivtrafiken från utgångsvärdet år 2006 till 
2020. För att lyckas med det krävs en utveckling av 
det som kallas ”Smart kollektivtrafik”. Det kan 
handla om att digitalisera kollektivtrafiken och 
länka samman uppkopplade fordon med intelligenta 
transportsystem (ITS). ITS innebär att olika 
transportformer sammanförs med fysisk digital 
infrastruktur som gör kollektivtrafiken mer 
integrerad, oberoende och anpassad efter 
passagerarna. Exempel på ITS-lösningar är att 
passagerare kan resa med samma biljett eller 
månadskort oavsett om de väljer buss, cykel 
(exempelvis hyrcykelsystem hämta-här–lämna-där) 
eller taxi. Självkörande fordon är i ITS-lösningar en 
självklar del av kollektivtrafiken. Genom ITS-
lösningar spås kollektivtrafiken att växa och skapa 
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. 
Ensambilåkandet kan minimeras och ersättas med 
bussar, cyklar och tåg vilket minskar 
koldioxidutsläppen, köerna, partikelutsläpp och 
bullernivån. 

Genom att utveckla öppna digitala infrastrukturella 
ekosystem som stödjer olika aktörer och 
multimodala transporter kan innovativa lösningar 
skapas som gynnar passagerarna, ökar 
kollektivtrafikens andel av det totala resandet och 
bidrar till en hållbar miljö. 

Det som går att digitalisera kommer att digitaliseras 
och det som går att automatisera kommer att 
automatiseras framöver, det är de flesta 
framtidsforskare överens om. Detta gäller i hög 
grad staden och tätorternas utveckling. ”Internet of 
things” kopplar samman saker, produkter, system 
och människor och kommer att underlätta 
människors vardag och bidra till att spara energi. 

Alltifrån belysning och temperatur som anpassas till 
var vi är och hur vi rör oss och att hissen anländer 
när ytterdörren öppnas till helt nya interaktiva 
lösningar som vi ännu inte sett kommer att 
underlätta livet i framtiden i den smarta 
staden/tätorten. Det gör att smart stadsutveckling 
kommer att handla mycket om attraktivitet. 
Världsnaturfonden (WWF) har i en global studie 
funnit att den viktigaste attraktivitetsaspekten för 
städer världen över är ren luft. Städer som tidigt 
profilerar sig på en smart och hållbar utveckling 
kommer ha en konkurrensfördel jämfört med de 
som inte gör det. 

Hållbar landsbygdsutveckling
Landsbygden behöver ses som en värdefull tillgång 
med många utvecklingspotentialer. Ett 
övergripande mål för länet är livskraftiga 
landsbygder med likvärdiga möjligheter till 
företagande, arbete, boende och välfärd som leder 
till en långsiktigt hållbar utveckling i hela länet. 

Landsbygderna  har en central roll när det gäller en 
hållbar tillväxt. 

Landsbygden i länet har långsiktigt goda 
utvecklingsförutsättningar. Det finns areella 
näringar som kan erbjuda hållbar tillväxt och som 
kommer att ha en avgörande betydelse för 
samhällets omställning till en biobaserad och 
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer 
stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder 
miljöer för attraktiva permanent- och 
deltidsboenden, friluftsliv och rekreation.

En hållbar landsbygdsutveckling handlar mycket 
om en levande landsbygd där människor vill och 
kan bo, verka och utvecklas. För det krävs närhet 
till exempelvis vårdcentraler, skolor, affärer, 
bensinstationer och inte minst till arbetstillfällen. 
Det behövs också god mobiltäckning och goda 
möjligheter till bredband. För att dessa faciliteter 
ska kunna finnas krävs å andra sidan att det finns en 
viss mängd människor inom ett rimligt geografiskt 
upptagningsområde. Landsbygdsutveckling kan 
därmed inte ske utan människor som har 
möjligheter till och trivs med att bo på 
landsbygden.  

Människor som är intresserade av att leva på och 
flytta till landsbygden och mindre orter har 
generellt ett stort klimat-, miljö och naturintresse. 
De är generellt välutbildade och angelägna om en 
hållbar utveckling39. 

I den av målgruppsanalys som Ungdomsbarometern 
genomfört på uppdrag av Jordbruksverket, kan 
vissa mönster skönjas kring vilka som vill och kan 
bo på landsbygden. Analysen ser en tydlig 
livsstilsgruppsfördelning bland de som vill flytta till 
landsbygden och bland de som vill stanna kvar i 
staden. De som vill flytta till landsbygden eller 
mindre orter är i första hand ideellt lagda, ofta 
välutbildade, drivs av sitt djur- och naturintresse 
men hindras av att det finns få attraktiva, 
högkvalificerade jobb på landsbygden. De vill 
jobba med något som engagerar dem. Det är av stor 
betydelse att det finns en jämställd arbetsmarknad.

De som vill stanna kvar på landsbygden är i mindre 
utsträckning intresserade av djur och miljö. De är 
däremot intresserade av att gå på konserter, 
festivaler, är intresserade av bilar, motorcyklar och 
mode. De går i högre utsträckning på ett 
yrkesprogram på gymnasiet och vill i hög 
utsträckning (81 %) läsa vidare efteråt för att bli 
mer attraktiva på arbetsmarknaden.   

39 Målgruppsanalys, (2012) Ungdomsbarometerns undersökning 
på uppdrag av Jordbruksverket och Ungdomskollen 2015, (2015) 
Västsvenska handelskammarens Rapport 2015:2
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Undersökningen ser också att tjejer är något mer 
positiva till att bosätta sig på landsbygden och att 
andelen som beskriver sig som positivt inställda till 
att bo på landet eller en mindre ort ökar med åldern. 

För att skapa attraktiva boendemiljöer på 
landsbygden behöver det alltså finnas möjlighet till 
attraktiva och högkvalificerade jobb på 
landsbygden och inte bara inom de traditionella 
gröna näringarna. För en hållbar landsbygd behövs 
företag inom besöksnäringen, tillverkande och 
säljande företag, företag som kan erbjuda de gröna 
näringarnas företag den service och de tjänster de 
behöver för sin fortlevnad och utveckling.       

Förutsättningarna för företagsamhet och 
sysselsättning på landsbygden behöver vara 
långsiktigt hållbara. Det kan handla om 
transportmöjligheter, ladd- och 
drivmedelsinfrastruktur, bärighetsklasser på vägar 
men också om tillgång till fiberuppkoppling med 
tillräcklig kvalitet och säkerhet, mobiltäckning och 
offentliga tjänster som kan skötas digitalt, 
oberoende av plats.

För att dessa förutsättningar ska nås krävs också 
attraktiva förutsättningar för boende på 
landsbygden som lockar fler grupper än de som bor 
på landsbygden idag. Attraktiva naturmiljöer som 
vacker utsikt, ostörd miljö och tillgång till vatten är 
faktorer som lockar boende, oavsett stad och land. 
Landsbygdens förutsättningar när det gäller dessa 
värden är stora och genom att strategiskt satsa på 
boendemöjligheter som erbjuder dessa värden kan 
länet erbjuda alternativ som kan konkurrera med 
västkusten och östkustens skärgård. 

Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling 
bygger i högre grad än tätortens på ett samspel 
mellan privata, offentliga och ideella insatser. 
Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till 
gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta 
tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla 
natur- och kulturmiljöer.

Landsbygderna är med rätt förutsättningar en stark 
resurs som bidrar till att stärka länets 
konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, 
biobaserad och fossilfri ekonomi, till ett hållbart 
nyttjande av naturresurserna och till att 
miljökvalitetsmålen uppfylls.

Kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en 
förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa 
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd 
av en väl fungerande digitalisering, post- och 
paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska 
besök på serviceställen. Avgörande för 
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 
transportsystemet fungerar. För en attraktiv 

boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, 
drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och 
apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna 
på landsbygden har en stor potential att utvecklas 
för att bidra till attraktiva miljöer och 
förutsättningar på landsbygden.

Tillgång till hälso- och sjukvård
Tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig 
tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen är av stor 
betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad.

Sammanfattning stad och land
Urbaniseringen är en globalt stark trend som även 
ses i Jönköpings län. Värden som ren luft, tillgång 
till naturen och en hållbar utveckling är attraktiva 
både i staden och på landsbygden. Utifrån ett 
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor 
betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt 
bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och 
på landsbygden.

Smart utveckling – oavsett om det handlar om 
städer/tätorter, landsbygder eller infrastruktur - är 
attraktiv för invånare och företag. Digitaliseringen 
tenderar att jämna ut förutsättningar som service 
och handel förutsatt att tillgång till serviceställen 
med post- och paketutlämning, drivmedel och 
dagligvaror finns i närmiljön. Människor och 
aktiviteter kring människor är attraktivt, både på 
landsbygden och i tätorter. Unika boendemiljöer, 
exempelvis nära vatten, som landsbygden kan 
erbjuda kan bidra till attraktivitet för landsbygden 
och länet. Attraktivitet behöver – för att leda till 
länets mål - präglas av en gruppinställning, varför 
det är viktigt att säkerställa attraktivitet i hela länet 
och för alla grupper. För att Jönköpings län ska 
kunna fortsätta utvecklas är det av central betydelse 
att länsinvånarna blir fler, att fler vill flytta till länet 
och att de som bor i länet vill bo kvar. Då behöver 
bilden av Jönköpings län ur alla perspektiv vara ett 
attraktiv.

3.2.5 Infrastruktur och 
transportsystem
En stor samhällsutmaning är att minska den 
klimatpåverkan som resor och transporter innebär 
och att utveckla ett hållbart transportsystem. Det 
innebär bland annat att insatserna för att få en 
fordonsflotta som är fri från fossila bränslen 
behöver intensifieras.

En god tillgänglighet skapas genom bland annat 
effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. 
Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta 
ihop arbetsmarknadsregioner, att stärka kopplingen 
mellan stad och land och att skapa förutsättningar 
för företag och kompetensförsörjning. Den 
strategiska plats som Jönköpings län har mellan de 
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tre storstadsregionerna är en stor fördel som måste 
tas tillvara på genom att säkerställa en god 
infrastruktur och ett effektivt och ändamålsenligt 
transportsystem. 

Framgångsfaktorer när det gäller tillgänglighet och 
attraktiva miljöer är helhetssyn och 
sektorsövergripande samordning. Samordningen 
mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, 
transport, informationsteknik, klimat, miljö och 
energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling, innovationer, 
bostadsbyggande, kultur och kulturmiljöer samt 
servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. 

Att vägar och järnvägar har en bra standard och 
finns mellan platser dit människor vill resa, och att 
bredband finns som gör det möjligt att använda 
internet, är viktigt för alla delar av 
samhällsutvecklingen. 

Transportsystemets utformning
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska bidra till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela 
länet. Infrastruktur knyter ihop länet och är en 
central förutsättning för en växande ekonomi, ökad 
befolkning, förbättrade möjligheter till pendling, 
besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form 
av vägar, järnvägar, flyg såväl som bredband är 
förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela 
länet och för att hela länet ska kunna utvecklas. 

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs 
också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – 
också över länsgränserna för att knyta samman de 
funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men 
utvecklingen av transportsystemet måste även möta 
andra behov än arbetspendling. Människor behöver 
få tillgång till service, omsorg och fritidsaktiviteter. 
Näringslivet behöver godstransporter för 
tillverkningsindustrin, och persontransporter för 
tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart 
transportsystem behövs också ett utökat nät av 
cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta 
skapar också förutsättningar för besöksnäringen.

Infrastruktur och transportsystem måste vara 
hållbara och tillförlitliga för att människor ska ha 
tilltro till systemen. Underhållet behöver fungera 
och kollektivtrafiken behöver vara förutsägbar och 
tillförlitlig.

Transporter och arbetspendling
Att transporter kan göras på ett effektivt, hållbart 
och klimatsmart sätt är viktigt för länets utveckling 
och för att uppnå de svenska miljömålen. Länets 
glesa geografiska strukturer är en utmaning och 
näringslivets behov av snabba och säkra transporter 
behöver säkerställas för att länets utveckling och 

tillväxt ska garanteras över tid. Näringslivets 
transporter behöver i högre grad gå via tåg och 
sjöfart framöver för att vara hållbara varför 
förutsättningarna för multimodala transporter 
behöver säkerställas i hela länet. För bland annat 
skogsnäringen har vägarnas bärighetsklassningar 
betydelse och för stora delar av länet kan 
hastighetsbegränsningar på vägnätet vara en 
konkurrensnackdel.

För att säkerställa hållbara transporter behöver 
ladd- och drivmedelsinfrastrukturen stärkas när det 
gäller avancerade biodrivmedel i hela länet.

Infrastrukturen är viktig för arbetspendlingen inom 
och utanför länet. Invånare behöver enkelt kunna ta 
sig mellan kommunerna för att kunna leva, verka 
och bo i länet. Lättare arbetspendling bidrar även 
till en förbättrad kompetensförsörjning och 
matchning mellan utbildning och näringsliv då fler 
kan hitta passande arbeten och studier om hela länet 
är lättillgängligt. Kollektivtrafiken behöver stärkas 
över länsgränserna i de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna för att säkerställa 
kompetensförsörjningen och nå miljömålen. 

För att möta miljömålen måste även 
förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik 
förbättras och tillgängliggöras i hela länet – även på 
landsbygden. 

Cykeltrafik och ekoturism
En ökad cykeltrafik ses av många som en del i att 
sänka utsläppen från fordonstrafiken. Som tidigare 
nämnt sker en stor del av arbetspendlingen i länet 
över relativt korta distanser, varför de i stor 
utsträckning skulle kunna ersättas med 
kollektivtrafik och cykeltrafik. En förutsättning för 
detta är dock ett välutbyggt cykelbanenät utmed 
riks- och länsvägarna i länet så att dessa transporter 
kan ske på ett säkert och effektivt sätt. 
Cykeltrafiken behöver kunna kompletteras med 
kollektivtrafik för att hålla de individuella 
transporterna till ett minimum. 

Cykelturism är en näring som ökar och allt fler 
väljer att uppleva Sverige på cykel. För att vara ett 
attraktivt län för cykelturism krävs upplevelser 
inom rimliga avstånd och tillgång till 
förutsättningar som cykelbanor, camping eller annat 
boende och mat. Länet har flera av de 
förutsättningar som krävs och cykelturismen ökar, 
inte minst kring Vättern, men för att näringen ska 
lyfta krävs infrastrukturella förutsättningar.

Andra besöksformer som ökar är vandring och att 
rida. Många län har utvecklat nät av ridleder ofta 
parallellt med vandringsleder vilket lett till en stärkt 
besöksnäring särskilt i kulturellt och historiskt 
intressanta landsbygder. 
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I framtida infrastrukturplaner bör insatser utmed 
riks- och länsvägarna i hela länet åtföljas av 
cykelbanebyggnation. Infrastruktur för olika typer 
av ekoturism bör säkerställas, inte minst för att 
bidra till utvecklingen av besöksnäring på 
landsbygden.

Vägtrafik 
E4:an och riksväg 40 utgör pulsådror tillsammans 
med riksvägarna 26 och 27 som knyter ihop länet 
med väst- och östkusterna. Vägtrafiken kommer 
med all sannolikhet att ändra karaktär fram till 
2035. Avancerade biodrivmedel och el spås vara de 
huvudsakliga drivmedlen inom en fem till 
tioårsperiod. För att säkra länets biltransporter 
behöver ladd- och drivmedelsinfrastrukturen 
utvecklas i hög takt. Möjligheter att ladda elbilar 
under färd bedöms vara en nödvändighet. 
Infrastrukturplaneringen behöver därför följa med 
utvecklingen för att länets förutsättningar ska tas 
tillvara under de snabbt föränderliga 
infrastrukturförutsättningarna. 

Självkörande bilar kommer starkt liksom 
delningsekonomiska lösningar på persontransporter. 
Infrastruktur och samhällsplanering behöver stödja 
denna utveckling för att säkerställa en hållbar 
utveckling.  

Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar 
även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, 
oavsett ekonomisk förmåga eller funktionalitet har 
möjlighet att resa mellan studier, arbete och boende. 
En medvetenhet om att transportsystemet och 
kollektivtrafiken utnyttjas olika är också väsentligt 
för att skapa en förståelse för dess behov och 
funktion. Fler kvinnor än män och fler unga än 
äldre nyttjar kollektivtrafiken som transportmedel. 
En välfungerande infrastruktur möjliggör långt 
mycket mer än bara arbetspendling. Det är en 
förutsättning för att invånare ska kunna ta del av 
kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg. 

Även för besöksnäringen är ett välfungerande 
transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka 
turister till alla delar av länet. 

Järnväg och tågtrafik
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver 
såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala 
spårtrafiken byggas ut, bland annat med stambanor 
för höghastighetståg. 

Södra stambanan är ryggraden för 
tåginfrastrukturen och tillsammans med kust till 
kustbanan, ”krösatåget” och förbindelserna med 
Göteborg och Skövde är möjligheterna till resande 
med tåg relativt goda. Utmaningarna handlar främst 
om att hela tågnätet i länet inte är elektrifierat och 
att underhållet av järnvägen är eftersatt i hela landet 

vilket medför onödigt långa restider, många avbrott 
och att tilliten till resande med tåg har minskat. 

Höghastighetståg
Möjligheten till snabba transporter över stora 
avstånd är central för länets utveckling – både när 
det gäller transporter och kompetens. Flyget brottas 
med stora utmaningar när det gäller fossilfrihet och 
höghöjdsutsläpp. För att minska flygresandet, vilket 
är en nödvändighet för att klara utsläpps- och 
klimatmålen, behövs det ett alternativ som 
människor och företag bedömer som rimligt. I delar 
av världen är svaret på den utmaningen 
höghastighetståg. Förutsättningar för detta är dock 
säkerhet, tillförlitlighet och tillräckligt höga 
hastigheter så att restiderna kan hållas nere. 

En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle 
betyda en stor utvecklingspotential för länet. Dels 
möjliggör höghastighetsbanan snabba transporter 
och att de funktionella arbetsmarknadsregionerna 
förstoras, men banan frigör också kapacitet på de 
befintliga stambanorna vilket gör att de kan 
förbättra förutsättningarna för godstransporterna 
vilket bland annat är en förutsättning för 
logistiknäringen. 

Höghastighetståg kan bidra till öka den tilliten till 
tåget igen och möjliggör att en större del av 
resandet sker via tåg. Tåget har många fördelar 
gentemot flyget och kortade restider kopplar ihop 
länet med Stockholm, Göteborg och Malmö på ett 
nytt sätt, men också norra Europa som blir en 
naturlig del i en större funktionell region. 

Regionala höghastighetståg skulle förbättra 
förutsättningarna i hela länet och dess omgivande 
arbetsmarknadsregioner samt bidra till tillväxt i en 
ännu större region. Sverigeförhandlingen har i sitt 
förslag tre stationslägen i Jönköpings län, vilket är 
något av en jackpott för länet och dess utveckling. 
Exempel från andra regioner i världen visar vilken 
utveckling för både stationsorterna och den 
omgivande regionen höghastighetstågen lett till 
inom ett stort geografiskt område. 

Flyget och flygtrafiken
Möjligheten till snabba transporter över stora 
avstånd nationellt såväl som internationellt är 
central för länets utveckling – både när det gäller 
transporter och kompetens. Därför är flygplatsen 
och flygtrafiken av stor betydelse för länets 
utveckling och behovet av flygtrafik måste ses i ett 
större sammanhang. Flygets klimatpåverkan är 
dock problematisk. 

Naturvårdsverket slår fast att flygets 
klimatpåverkan är både stor och ökande. I Sverige 
har antalet utrikes flygresor per invånare mer än 
fördubblats sedan början av 90-talet. Nya 
beräkningar bekräfta att Svenskarnas internationella 
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flygande svarar för lika stora utsläpp som all 
biltrafik i Sverige. Dessa bygger på en uppskattning 
av antalet flygresor samt att effekten av utsläpp på 
hög höjd inkluderas. Det finns olika sätt att beräkna 
utsläppen beroende på om de ska rapporteras till 
FN, eller om syftet är att uppskatta de faktiska 
utsläppen från svenska invånares flygresor.

De uppskattade totala utsläppen från svenska 
invånares internationella flygresor år 2014 är cirka 
11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det kan 
jämföras med 2,3 miljoner ton som rapporterats 
enligt internationella riktlinjer. De uppskattade 
utsläppen inkluderar klimatpåverkan på hög höjd 
och är baserade på resvaneundersökningar samt 
antalet flygresor under perioden 1990-2014.

Den långsammare ökningen av utsläppen jämfört 
med ökningen av antalet flygresor kan bland annat 
förklaras av en effektivisering. En stor del av 
effektiviseringen ligger i en ökning av kabinfaktorn, 
d.v.s. att flygplanen har färre tomma stolar.

Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser från 
flyget baseras på bränsleanvändningen för inrikes 
flygresor samt det bränsle som tankats i Sverige för 
utrikes flygresor. Dessa utsläpp omfattar dock 
varken utsläppens fulla klimatpåverkan på hög höjd 
eller de fullständiga utsläppen till följd av svenska 
invånares flygresor utomlands.

Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i 
Sverige och används till utrikes flyg har ökat med 
70 procent mellan 1990 och 2014 och var drygt 2 
miljoner ton år 2014. Växthusgasutsläppen från 
internationellt flyg omfattas för närvarande inte av 
några internationella åtaganden om 
utsläppsminskningar och ingår alltså inte i de mål 
som antagits för Sveriges utsläppsminskningar 
under FN. 

Utsläppsberäkningen baserad på internationella 
riktlinjer tar endast hänsyn till hur mycket bränsle 
som förbrukats och vad bränslemängden i sig 
motsvarar i växthusgasutsläpp. Därmed omfattas 
inte den ökade klimateffekt som uppstår vid 
förbränning på hög höjd, på runt 10 000 meter.

En kortare inrikesflygning, exempelvis Stockholm-
Jönköping, har inte mycket höghöjdsutsläpp då 
flyget aldrig stiger så högt. Under längre resor, 
exempelvis Jönköping-Frankfurt eller längre, stiger 
flygplanet normalt till över 10 000 meter och bidrar 
då till en ökad klimatpåverkan på grund av 
höghöjdseffekten.

Förbränning på hög höjd uppskattas i runda tal 
dubblera klimateffekten jämfört med om 
förbränningen skett på marknivå. Flygets förhöjda 
klimatpåverkan kommer framför allt av effekter 
genom bildande av kväveoxider och vattenånga i 
den höga atmosfären. Även förbränning av 

förnybart bränsle ger en höghöjdseffekt men 
forskare diskuterar hur stor effekten är jämfört med 
förbränning av fossilt bränsle. 

Både kväveoxider och vattenånga är 
klimatvärmande på hög höjd. Forskare är dock 
fortfarande inte eniga om hur mycket påverkan ökar 
på grund av detta. Kväveoxider påverkar även 
ozonskiktet negativt då kväveföreningarnas 
omvandling till lustgas blir ett problem.

Den 5 juni 2018 lyfte det första elflyget i Sverige. 
Över tid ses en stor potential till eldrivet flyg på 
kortare resor, exempelvis inrikesflyget. Utveckling 
av elhybridflygplan med upp till 100 säten och en 
räckvidd på 200 mil pågår vilket innebär en stor 
potential då majoriteten av världens flygningar är 
kortare än två timmar. I kombination med fossilfria 
bränslen, kraftiga effektiviseringar, effektivare sätt 
att flyga och att använda luftrummet i kombination 
med höghastighetståg som minskar det totala 
flygandet kan flygets utsläpp minskas avsevärt. 

Norge gör idag samma satsning på flyget som de 
tidigare gjort på elbilar. Det beslutet har lett till att 
2018 är hälften av alla bilar som säljs i Norge el- 
eller hybridbilar. På samma sätt ska landet ställa om 
till en helt batteridriven flygfart till 2040. 

För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver 
Jönköpings flygplats – både när det gäller 
flygplatsen och flygresorna – bli fossilfria och mer 
effektiva för att därmed bidra till länets hållbara 
utveckling. Därutöver behöver flygresorna bli färre 
och de som kan ersättas med höghastighetståg. 

Sammanfattning infrastruktur och 
transporter
En för länet viktig utmaning är att minska den 
klimatpåverkan som resor och transporter innebär 
och att utveckla ett hållbart transportsystem. Det 
innebär bland annat att insatserna för att få en 
fordonsflotta som är fri från fossila bränslen 
behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, 
cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att 
godstransporter i större utsträckning behöver ske på 
järnväg och till sjöss i stället för på väg. 

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så 
att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet 
med en hållbar stadsutveckling måste omfatta 
åtgärder för att säkerställa en effektiv 
kollektivtrafik. Samhällsplaneringen måste främja 
en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, 
vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla 
innovationer som kan leda till regionförstoring och 
regionintegrering med bland annat stöd av 
digitalisering och en utvecklad kollektivtrafik. 
Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i 
länets ytterkanter. 
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En omfattande satsning på cyklande och cykelbanor 
behöver ske i hela länet – också på landsbygden –
liksom satsningar på småskalig infrastruktur för 
turism och besöksnäringen som vandrings-, cykel- 
och ridleder. 

För att säkra länets konkurrenskraft över tid, 
långväga resor och transporter är höghastighetståg 
en nödvändighet, vilken också kommer bidra till att 
länet når målet om den fjärde tillväxtregionen. 

3.2.6 Fysisk planering och 
boende
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av 
hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker 
sambanden inom och mellan regioner. För att 
lyckas med det krävs en sektorsövergripande 
samverkan och samplanering mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna, som utgår från 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering 
och boendemiljöer prioriteras i det regionala 
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har 
stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och 
konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva 
livs- och boendemiljöer. 

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa vårt 
framtida samhälle – en attraktiv plats för människor 
att leva, verka och bo på. Det handlar bland annat 
om att erbjuda varierande boendemiljöer för alla 
människor, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, ett utbrett bredbandsnät för digital 
tillgänglighet över hela länet och möjlighet till att ta 
sig mellan kommungränserna.

Samhällsplaneringen ska också säkerställa att 
satsningar görs med en långsiktighet hållbarhet så 
att viktig åkermark skyddas, att skolor, förskolor 
och nya bostadsområden byggs där det finns 
tillgång till vatten och sanitet, vägar, kollektivtrafik 
och service, att boende, skolor, infrastruktur och 
andra förutsättningar planeras och dimensioneras 
efter de behov som finns och väntas uppstå utifrån 
demografi och andra samhällsförändringar och att 
utvecklingen blir långsiktigt ekologiskt hållbar. 

Bostäder – en förutsättning
För att ett län ska kunna utvecklas och blomstra 
krävs det boenden för livets alla skeden. Många 
unga som är i startgroparna att flytta hemifrån, 
börja plugga eller skaffa sig ett första jobb 
begränsas av bostadsbristen. Inflyttningen till länet 
hämmas också när utbudet av lägenheter och 
hyresrätter är begränsat och när tillgången till 
bostäder som passar olika behov inte motsvarar 
efterfrågan. För ett lyckat arbete kring 
bostadsförsörjningen krävs det att kommuner i hela 

länet samverkar och planerar med olika 
målgruppers behov i fokus.

Bristen på bostäder riskerar att bli ett hinder för 
länets utveckling och tillväxt. Utmaningen har flera 
dimensioner, bland annat att företagen får svårt att 
hitta arbetskraft om det inte går att hitta boenden i 
länet. Unga vuxna har svårt att etablera sig på orter 
för att studera eller arbeta. Det kan finnas 
svårigheter för utflyttade att återvända till sin 
hemort och äldre människor har inte ekonomisk 
möjlighet att byta bostad. Jönköpings län ska kunna 
erbjuda lugna, trygga och attraktiva boendemiljöer 
för alla skeden i livet.  

För det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 
kommunikationer mellan kommuner och orter 
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att 
boendet kan spridas mellan kommunerna i länet. 

3.2.7 Tillgänglighet genom 
informations- och 
kommunikationsteknik
Tillgång till fiberuppkoppling med hög hastighet 
och hög kvalitet är 2018 närmast en hygienfaktor. 
Det är också en förutsättning för att samhället ska 
klara välfärdstjänsterna över tid och servicen till 
invånarna – inte minst på landsbygden. Då fler och 
fler viktiga samhällstjänster- och funktioner erbjuds 
digitalt så måste den digitala infrastrukturen vara 
robust och säker. Tekniken används överallt och 
nya tjänster tillkommer löpande. 

Länets invånare behöver känna till och har 
möjlighet att använda tekniken, i arbetslivet och 
privat. Det handlar om demokrati och delaktighet. 
Det finns stora vinster att hämta hem rent 
samhällsekonomiskt genom effektivisering, 
rationalisering och via gemensamt upphandlade 
system. Var i länet invånarna bor ska inte avgöra 
hur god tillgängligheten till bredband och 
höghastighetsuppkoppling är. Företag och 
privatpersoner ska kunna verka och bo på 
landsbygden och ha likvärdiga förutsättningar som i 
stadsnära områden. En attraktiv boendemiljö kan 
erbjuda digital delaktighet och det ska alla invånare 
ha möjlighet till i Jönköpings län.

Tillgängligheten på höghastighetsuppkoppling är 
även en förutsättning för att företag i hela länet ska 
kunna ta del av digitala lösningar för 
effektivisering, kompetens- och affärsutveckling. 
Jönköpings län ska vara ett län i framkant som kan 
erbjuda digital tillgänglighet i hela länet och lägga 
grunden för att företag och privatpersoner etablerar 
sig även i landsbygdsområden. Därför måste det ske 
gemensamma satsningar på fiber och bredband för 
att hela Jönköpings län ska vara livskraftigt och 
attraktivt.
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Bredband och digitalisering
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med 
den standard som anges i den nationella 
bredbandsstrategin beror till stor del på beslut som 
fattas på kommunal nivå. Utbyggnadstakten är en 
av de faktorer som påverkar bedömningen av länets 
sammanvägda ekonomiska potential. OECD 
kritiserar i sin rapport40 Jönköpings län för 
utbyggnadstakten och de trycker på behovet av en 
snabb totalutbyggnad av bredbandsnätet i hela 
länet. I synnerhet på landsbygden går 
utbyggnadstakten långsamt i flera av länets 
kommuner samtidigt som just landsbygden är mer 
beroende av bredband för att få rimlig tillgång till 
myndigheter och service när dessa samordnas 
geografiskt och flyttar från landsbygden. Bredband 
är därför helt nödvändigt när det gäller 
förutsättningarna att bo och driva företag på 
landsbygden men också för det offentliga när det 
gäller att myndighets- och välfärdstjänster.

Andelen invånare som använder digitala tjänster är 
ytterligare en aspekt som vägs in och i Eurostats 
statistik ligger Sverige lägst bland de nordiska 
länderna när det gäller invånarnas användning av 
digitala tjänster. Nedbrutet på regioner ligger 
Småland med öarna näst lägst i landet när det gäller 
bedömd digitaliseringsgrad hos invånarna. Det 
bedöms finnas ett starkt samband mellan tillgång 
till bredband, utbud av digitala tjänster och 
efterfrågan och invånarnas digitaliseringsgrad. 

Digitalisering
Digitalisering anses vara den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. 
Digitaliseringen kan på många sätt bidra till ett mer 
hållbart samhälle. Data är hårdvaluta och den 
kommer att få en allt större betydelse då integrerade 
system kan skapa mervärde för människor och 
förenkla vardagen. Artificiell intelligens och 
robotar kommer att underlätta och ta över många 
uppgifter som idag sköts av människor. Det 
kommer att lösa många av utmaningarna med 
arbetskraftsbrist och är en förutsättning för att de 
arbeten som bara kan skötas av människor kan 
bemannas i framtiden och för att lösa 
välfärdsutmaningarna. 

Genom att invånare som kan och vill - genom 
digitala system och nya välfärdstjänster - kan och 
får ta ett större ansvar för sin vardag, hälsa och sin 
vård frigörs resurser för de människor som behöver 
en annan typ av hjälp, stöd och vård. 

Digitaliseringen bidrar till möjligheten att bo och 
leva på landsbygden utan att välja bort attraktiva 
arbeten eller kulturella och sociala upplevelser. Ur 

40 Second draft OECD

detta perspektiv är ett väl utbyggt bredbandsnät i 
hela länet med hög kapacitet inför framtiden en 
hygienfaktor och en förutsättning för att hela länet 
ska leva och för att hantera välfärdsutmaningarna 
framöver. 

Digitaliseringen innebär möjligheter till möten, 
utbildning, lärande, upplevelser och samarbete utan 
att resa fysiskt. Det gör att digitaliseringen har 
potential att motverka urbanisering, säkerställa 
kompetensförsörjning, skapa förutsättningar för 
hela länet att utvecklas, minska klimatpåverkan och 
bidra till social samanhållning och en jämställd 
regional tillväxt och utveckling. Digitaliseringen 
har också potential att revolutionera områden som 
handläggning och utbildningssystemet. Redan idag 
tar artificiell intelligens hand om handläggning av 
okomplicerade ärenden i vissa kommuner och 
säkerställer därmed både en likvärdighet i 
bedömningen och att handläggare kan lägga tid på 
de ärenden som är mer komplicerande. 
Skolsystemet har de senaste 25 åren introducerat 
digitala verktyg i allt större utsträckning och 
utvecklingen går nu vidare mot att använda digitala 
verktyg och hjälpmedel i individualiseringen av 
undervisningen där digitala hjälpmedel både stödjer 
elever som behöver individuella upplägg som 
kompensatoriska insatser/särskilt stöd och de elever 
som behöver extra utmaningar och stimulans. 

Samtidigt innebär digitaliseringen också många 
utmaningar. Våra värderingar, etik och moral 
präglas i allt högre grad av digitaliseringens 
förutsättningar där sociala medier tenderar att 
bekräfta, snarare än utmana, våra åsikter och 
värderingar varför åsikter snarare cementeras än 
utvecklas i dialog med andra människor. Samtidigt 
som förutsättningarna för demokrati och inflytande 
aldrig varit så goda som nu innebär digitaliseringen 
också möjligheter för människor och aktörer som 
vill störa eller manipulera demokratin, dess verktyg 
i form av val eller bilden av fakta.  

Den digitala välden tar aldrig slut och genom sin 
interaktiva och omedelbart bekräftande karaktär kan 
andra aktiviteter ha svårt att konkurrera med 
exempelvis spel eller sociala medier. Även om 
dessa aktiviteter också innebär lärande och socialt 
utbyte riskerar de att minska tiden som unga och 
vuxna lägger på fysisk aktivitet och 
utomhusvistelse som också är viktigt för en hållbar 
utveckling och ett hälsofrämjande liv. 

I händelse av kris, katastrofer och krig innebär vårt 
stora beroende av digitala verktyg, el och 
uppkoppling en utmaning som är svår att överblicka 
idag. Skulle el, mobiltelefoni och/eller 
internetuppkoppling slås ut som en konsekvens av 
klimathändelser, terroristhandlingar eller av en 
fientlig makt skulle både samhället och varje 
enskild individ påverkas på många sätt. 
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Digitaliseringen behöver därför å ena sidan drivas 
framåt för att stärka konkurrenskraft, lösa 
väldfärdsutmaningar, bidra till ett socialt 
sammanhållet samhälle samt att hela länet ska 
utvecklas. Samtidigt behöver å andra sidan länet 
utvecklas och byggas medvetet, med resiliens41 och 
redundans42.

3.2.8 Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att 
beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller 
lokal fungerar för människor som använder dem. 
Tillgänglighet gäller för alla människor. Det 
övergripande målet för tillgänglighetsarbetet är att 
skapa förutsättningar så att alla som vill ska kunna 
delta i samhället på lika villkor. Ungefär en 
femtedel av landets befolkning har någon form av 
funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning är en 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. För dessa personer är det extra 
viktigt med ett tillgängligt samhälle. Om 
omgivningen inte är tillgänglig kan 
funktionsnedsättningen bli ett hinder. Ett 
funktionshinder definieras som den begränsning 
som en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningens utformning. Vad det 
innebär för olika funktionsnedsättningar varierar.

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för 
både tillgänglighet och användbarhet. 
Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla 
om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning 
och information eller om ett bra bemötande. För att 
lyckas behöver arbetet riktas båda inåt 
organisationen och utåt mot medborgarna och 
övriga samhällsaktörer.

Ett tillgängligt samhälle är bättre på att ta tillvara 
alla människors förmågor och potential. Ett 
tillgängligt samhälle skapar förutsättningar för 
delaktighet, inflytande och social inkludering för 
alla. Tillgänglighet bidrar också till tillväxt och 
utveckling, då alla människor får möjlighet att bidra 
utifrån sina förutsättningar vilket också är en 
friskfaktor som bidrar till hälsa hos invånarna. 

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 
där alla människors potential tas tillvara och alla 
människor får samma förutsättningar. 

41 Den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och 
fortsätta utvecklas

42 Tillförlitliga system genom att exempelvis ett alternativ finns 
om det huvudsakliga systemet skulle kollapsa. 
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3.3 Innovation och företagande

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska småföretagarregioner. Här finns 30 000 företag, och varje år 
tillkommer det 1800 nya. Det är ett av de mest industritäta länen i landet med många små och medelstora företag 
inom främst låg- och medelteknologiska industrier som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell 
marknad. Tre av länets 13 kommuner har sysselsättning inom högteknologisk industri men många små företag 
har en tillväxtvilja och potential att växa. För långsiktig tillväxt och utveckling krävs det att länet tar det bästa ur 
den industriella traditionen – den tekniska nyfikenheten, anpassningsförmågan och pionjärandan som präglat 
företagen och länet i stort – in i en ny tid. I framtiden handlar det om att behålla och driva på en långsiktigt 
hållbar utveckling av nuvarande industri. Det handlar också om att stärka utbildningskulturen, höja den formella 
utbildningsnivån i befintligt näringsliv och att bryta de könssegregerade utbildningsvalen. En stark industri är av 
stor betydelse för länet även framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor för länets fortsatta 
utveckling. Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få möjlighet att växa.

Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets alla delar spelar en central roll för förmågan att möta nya 
utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld. Förändringstakten är hög och tekniska innovationer driver 
utvecklingen mot ett mer automatiserat, robotiserat och digitaliserat samhälle. Klimatförändringar, demografiska 
förändringar, en föränderlig världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är några av de utmaningar som 
samhället står inför idag och framöver. Företag ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för 
allt hårdare konkurrens från hela världen. Innovation och kunskap är ur detta perspektiv nyckeln till framgång. 

3.3.1 Läge och 
näringslivsstruktur
Jönköpings län har en unik strategisk position i 
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i 
stråken mellan storstadsregionerna 
Stockholm/Mälardalen, Malmö/Öresund och 
Göteborg och en närhet till expansiva regioner som 
exempelvis Linköping/Norrköping, Växjö, 
Halmstad och Borås.

Jönköpings län har sedan bronsåldern varit en 
mötesplats och under lång tid ett centrum för 
kreativitet och skaparkraft. Duktiga entreprenörer 
och driftiga företagsledare har gjort att länet har 
utvecklats till en av landets mest dynamiska 
småföretagarregioner. 

Jönköpings län har många och goda förutsättningar 
för att vara en stark, livskraftig och attraktiv region 
där företag kan växa, människor kan leva ett 
hälsosamt liv och där tillgängligheten till livsviktiga 
resurser för både företag och individer är hög. 

Det starka civilsamhället, länets entreprenörsanda 
och det dynamiska näringslivet är centrala 
tillgångar för en fortsatt utveckling och tillväxt. Just 
det civila samhället med det rika föreningslivet och 
den sociala närheten uppfattas som positivt av 
många och är en styrka att värna om i Jönköpings 
län.

Samtidigt som länet är väl positionerat ur ett större 
geografiskt perspektiv har länet flera utmaningar att 
hantera. 

Näringslivsstruktur idag
Jönköpings län har idag den största andel 
förvärvsarbetande inom industrin i landet. 
Samtidigt är andelen förvärvsarbetande inom bygg, 
finansiell verksamhet och företagstjänster, 
personliga och kulturella tjänster och utbildning 
lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt 
offentlig förvaltning är förhållandevis små 
branscher. Transport och logistik är däremot en 
stark och växande bransch och länet har Sveriges 
högsta andel förvärvsarbetande i branschen. 
Branschstrukturen i länet är en utmaning men 
erbjuder också många möjligheter till utveckling 
och tillväxt inte minst genom smart specialisering.

3.3.2 Företagande och 
företagsklimat
Nyföretagandet i länet är relativt lågt. I riket 
startades 6,8 nya företag per 1000 invånare i snitt 
under 2017. Ingen av länets kommuner nådde under 
2017 upp till snittet. Jönköping toppade 
länsstatistiken med 6,4 nya företag per 1000 
invånare, följt av Eksjö med 5,2 nya företag/1000 
invånare. Lägst nyföretagande hade Aneby med 2,6 
nya företag/1000 invånare följt av Gnosjö med 2,9 
nya företag/1000 invånare. 
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I faktiska tal startas flest nya företag i Jönköping 
varje år, följt av Värnamo, Vetlanda, Nässjö och 
Gislaved.
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När det gäller det lokala företagsklimatet har länet 
över tid legat relativt bra till.43 Sju av länets 
kommuner finns på listan bland de 50 kommunerna 
med bäst företagsklimat 2017, (Habo plats 11, 
Gnosjö plats 12, Mullsjö plats 19, Tranås plats 21, 
Värnamo plats 34, Vaggeryd plats 37 och Aneby 
plats 49) vilket får anses som mycket bra. 
Ytterligare tre kommuner återfinns på platserna 50-
100 (Vetlanda plats 57, Nässjö plats 90 och Sävsjö 
plats 93). Jönköping (plats 111) och Eksjö (plats 
113 ligger i intervallet 100-150 och Gislaved 
hamnar i denna mätning längst ner av länets 
kommuner på 163:e plats. 

Jämfört med 2016 har Mullsjö och Tranås starkt 
förbättrat sina positioner och även Nässjö har 
klättrat uppåt i rankingen, medan Jönköping och 
Eksjö fallit i positioner under året. Här kan 
kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter 
när det gäller vilka insatser som av företagarna 
bedöms som positiva och tvärt om. 

3.3.3 Teknikintensitet och 
kunskapsintensitet
Jönköpings län har en stor andel små och 
medelstora tillverkningsföretag och en relativt stor 
andel av länets befolkning arbetar inom dessa. I takt 
med att dessa företag automatiseras och robotiseras 
kan de dra ner på antalet medarbetare, i synnerhet 

43 Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs 
av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges 
kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. 
Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av 
rankingen. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att 
starta och driva företag. Den senaste rankingen bygger på 
enkätsvar från 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker 
som genomförs av Demoskop på Svenskt Näringslivs 
uppdrag. Undersökningen får därmed ses som en 
temperaturmätare på företagsklimatet och ingen objektiv sanning 
– även om företagarnas uppfattning bedöms som en viktig faktor 
när det gäller huruvida kommuninvånarna startar företag eller ej. 
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de med relativt sett låg formell kompetensnivå. 
Detta gör processerna inom globaliseringen och 
automatisering till särskilda utmaningar för länet. 

Samtidigt skapar dessa processer möjligheter då 
länet har den lägsta andelen invånare som arbetar 
inom bygg, finansiell verksamhet och 
företagstjänster, personliga och kulturella tjänster 
och utbildning i landet. Även hotell- och restaurang 
samt offentlig förvaltning är förhållandevis små 
branscher. Dessa näringar har alla stora svårigheter 
att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i 
länet. Det gör att de medarbetare som inte längre 
behövs inom industrin med rätt utbildningsinsatser 
kan komma att bidra till lösningen för många andra 
branscher som växter starkt nationellt och 
internationellt och därmed bör ha en stor potential 
även i Jönköpings län. 

I takt med att gränsen mellan produkt- och 
tjänsteproduktion suddas ut bedöms särskilt 
tjänstenäringarna ha en stor potential i länet.

I ”Regional utvecklingsstrategi för region 
Jönköping >> 2025” konstateras behovet av ett 
breddat näringsliv i länet med betoning på 
kunskapsintensiva företag. Utvecklingen på 
området har sedan det dokumentet antogs 2013 
varit relativt blygsam. Behovet är med tanke på den 
snabba strukturomvandlingen i näringslivet inte 
mindre idag. 

Kartorna nedan visar teknikintensiteten i 
tillverkningsindustrin och kunskapsintensiteten i 
tjänsteindustrin i respektive kommun, mätt som 
andel anställda.44 

44 Den klassificering av näringsgrenar som görs här följer 
Eurostats indelning av näringsgrenar på 2-siffrig nivå. SNI2007 
motsvarar NACE Rev. 2.

Andel sysselsatta per teknologisk nivå inom 
tillverkningsindustrin 2015.45

Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner har högst 
andel anställda inom hög- och medium-
högteknologisk industri med 57 %, 49 % respektive 
48 %. Vetlanda har lägst andel med 3 %. Av länets 
13 kommuner har tre sysselsättningar inom 
högteknologisk industri: Jönköping, Värnamo och 
Mullsjö.

Andel sysselsatta per kunskapsnivå inom 
tjänsteindustrin 2015.46

62 % av länets anställa i tjänstesektorn är 
sysselsatta i kunskapsintensiva tjänsteindustrier. 
Eksjö har högst andel med 81 %. 

45 Källa SCB

46 Källa SCB
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Andel sysselsatta per kunskapsnivå och inriktning 
inom tjänsteindustrin 2015. 47

50 % av länets anställda i tjänstesektorn är 
sysselsatta i övriga kunskapsintensida 
tjänsteindustrier, vilka innefattar offentlig 
förvaltning och försvar, utbildning, vård och 
omsorg, samt kultur, nöje och fritid. 

3.3.4 Ekonomisk potential
Ekonomiskt visar Nordiska ministerrådets ”State of 
the Nordic region 2018” att regioner som 
Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och de 
västra regionerna i Norge har det bäst i Europa, sett 
till ekonomin. Det visar, enligt ministerrådet, att de 
stora städerna befäster sin roll som de ekonomiskt 
sett viktigaste tillväxtmotorerna i Norden. 

I Jönköpings län har den ekonomiska potentialen 
förbättrats sedan mätningen 2015, men ligger 
fortsatt på relativt låga 120 av 300 möjliga poäng. 
Bruttoregionalprodukten har ökat med 0,5 % i länet 
sedan 2015. Den genomsnittliga disponibla 
hushållsinkomsten ligger mellan 30-40 tkr/månad i 
länet med en variation mellan 38 868 kr i Habo och 
31 432 kr i Tranås. 

Länets relativt andra läns låga resultat när det gäller 
ekonomisk potential beror på flera och vitt skilda 
faktorer. Om länets bedömda ekonomiska potential 
ska öka behövs insatser inom flera områden: 

47 Källa SCB

Bruttoregionalprodukten i länet behöver öka mer än 
den gjort de senaste åren, den genomsnittliga 
disponibla hushållsinkomsten behöver öka, vilket 
betyder att lönerna dels behöver höjas generellt och 
dels behöver bli jämställda mellan kvinnor och 
män. Det skulle även kunna förbättra statistiken och 
länets läge när det gäller välfärd och hälsa både 
genom att färre riskerar fattigdom, färre behöver 
försörjningsstöd och att färre riskerar att utveckla 
kroniska sjukdomar. 

Näringslivet behöver utvecklas till en grogrund för 
innovation, länets företag och offentliga sektor 
behöver lägga mer pengar på forskning och 
utveckling, näringsliv och välfärdstjänster behöver 
digitaliseras i högre utsträckning och näringslivet 
behöver bli mera högteknologiskt och 
kunskapsintensivt. 

Utländska direktinvesteringar behöver främjas, 
nyetableringar underlättas, ekologisk innovation 
och bioekonomi behöver utvecklas, 
skogsbiprodukters och obrukad marks potential när 
det gäller bioenergi behöver tas tillvara. 

Utbyggnadstakten av bredband behöver öka – 
särskilt på landsbygden där också servicen till 
befolkningen behöver säkras så att hela länet har 
förutsättningar att leva och utvecklas. 

Förutsättningar för kulturanvändning behöver 
stärkas i hela länet och länsinvånarna behöver dels i 
ökad grad använda det kulturutbud som redan finns, 
men också erbjudas ett ökat utbud över tid. 

Skogen erbjuder också mervärden i form av en unik 
besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt 
avstånd från norra Europa, varifrån många turister 
som besöker Sverige kommer. Besöksnäringen är 
en växande näringsgren som bedöms ha en stark 
fortsatt potential då många av de värden som 
turister efterfrågar finns i eller inom en relativ 
närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och 
besöksnäringen bidrar till livskvalitet och 
attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus 
på matturism innebär en möjlighet för landsbygds- 
och livsmedelsproducerande företag.
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Ekonomisk potential 2018. Ju mörkare färg desto 
högre potential. 

Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- 
och innovationsklimat underlättar och ökar intresset 
för att starta, driva och utveckla framgångsrika 
företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, 
välfärd och en hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft. Det är också avgörande för 
näringslivets konkurrenskraft och för en 
miljödriven näringslivsutveckling inom alla 
branscher.  

Jönköpings län är en av Sveriges ledande 
industriregioner, med många små- och medelstora 
företag. Den ökade efterfrågan på 
exportmarknaden, i kombination med en fortsatt 
relativt stark byggkonjunktur48 samt god offentlig 
och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt 
konjunkturläge i Jönköpings län. Arbetslösheten är 
relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer 
fördjupade kompetenser och högre 
utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. 
Behovet av att anställa är stort eller mycket stort 
både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt 
som bristen på arbetskraft bedöms av företagen som 
största hindret för utvecklingen av länets företag. 

Matchningen mellan behovet av kompetens och 
tillgången till denna bland personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande är låg. 

48 Den 22/3 2018 prognosticerade Sveriges Byggindustrier i sin 
”Regionala byggprognoser” att den totala byggvolymen i 
Jönköpings län 2019 kommer att uppgå till 10 145 mdkr, vilket 
innebär en minskning av byggvolymen i länet under 2017-2019 
om -1 procent. Detta kan jämföras med den nationellt bedömda 
minskningen under samma period om -3 procent.

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler 
företag behövs, företagarna har en hög medelålder 
och många företag har utmaningar med 
generationsväxling, något även OECD betonar är en 
utmaning för Jönköpings län. Länet har haft en stor 
flyktinginvandring där en del av gruppen har en 
relativt sett låg utbildningsbakgrund vilket ställer 
krav på en offensiv matchning mot 
arbetsmarknadens behov.

Förutsättningar för innovation
Som land ses Sverige ha mycket fina 
förutsättningar för  innovationer och ses 
internationellt sett som en ”ledande” nation, medan 
Jönköpings län – tillsammans med övriga Smålands 
län – får den något lägre värderingen ”starka” 
innovationsregioner. När det gäller satsning på 
forskning och utveckling ligger Jönköpings län 
relativt lågt och har en svagare utveckling än övriga 
Smålands län. Även om det samlade länet lägger 
mer pengar på forskning och utveckling 2015 än 
2007 är det en modest ökning från låga nivåer. Sett 
till andelen invånare i arbetsför ålder som jobbar 
inom högteknologiska och kunskapsintensiva 
sektorer ligger Jönköpings län, tillsammans med 
Kronoberg, Kalmar, Värmland, Dalarna och 
Gävleborgs län, lägre än övriga Sverige. 

Så kallade eco-innovationsparker ses som en viktig 
tillväxtmarkör men även om Sverige som land har 
utmärkt sig inom området saknar Jönköpings län en 
eko-innovationsmiljö.

Globala värdekedjor
Företags produktionsprocesser blir allt mer 
fragmenterade och utspridda över världen. Det 
innebär att det skapas så kallade globala 
värdekedjor. Den ökade specialiseringen, det vill 
säga att länder inriktar sig på olika delar av 
produktionsprocessen (t.ex. forskning och 
utveckling, produktion av insatsvaror, 
marknadsföring m.m.) har bidragit till en 
effektivare produktion och ett högre 
förädlingsvärde för Sverige, och även för många 
andra OECD-länder.

För länets företag är globala värdekedjor viktiga. 
Många företag har svårt att utveckla sin 
konkurrenskraft utan möjligheter att importera 
insatsprodukter, som ofta består av både varor och 
tjänster. De är med andra ord ofta beroende av 
import av insatsvaror och insatstjänster eftersom de 
inte produceras i Sverige på ett kostnadseffektivt 
sätt. Den här fragmenteringen och specialiseringen 
är nödvändig för att företag ska kunna konkurrera 
internationellt.

De globala värdekedjorna har stor inverkan på såväl 
tillväxt som sysselsättning i olika länder. De gör att 
länders gränser får en allt mindre betydelse för 
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företagen och att marknader förstoras. 
Specialiseringen av produktionen i olika länder 
påverkar även utvecklingen på arbetsmarknaden.

Olika länder och regioner har specialiserat sig på 
olika delar av de globala värdekedjorna. 
Inriktningen beror i stor utsträckning på 
näringslivsstruktur, råvarutillgång, 
kompetensprofil, arbetsmarknaden, logistiska 
förutsättningar och olika länders olika lagstiftning. 

Länet bedöms ha en potential att specialisera sig 
inom forskning och utveckling, 
prototypframtagning och produktion av snabbt 
föränderliga och relativt småskaliga 
produktionsserier. Länets samarbetskultur och 
kreativa företag med hög kompetens inom 
exempelvis material och verktygsmakeri, som är 
snabba att ställa om efter behov, skapar 
förutsättningar att finnas i 
produktutvecklingsstadiet och introduktionsstadiet 
av produktlivscykeln. 

Digitalisering
Digitaliseringen anses, som nämnts tidigare, vara 
den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället 
fram till år 2025. Digitaliseringen har 
genomgripande förändrat förutsättningarna för 
företag, processer, produktion och logistik. Den 
möjliggör automatiserad och robotiserade processer 
och produktion, att producenters, leverantörers och 
kunders digitala system är integrerade och att 
kvalitet, flöden och logistik kan övervakas och 
kontrolleras i realtid. Företagsrelationer fördjupas 
och fler processer integreras i takt med att system 
kommunicerar med varandra. Logistikflöden blir 
snabbare och ledtider kortare. Digitalisering är en 
förutsättning för att kunna ta del av/vara en del av 
de globala värdekedjorna. OECD konstaterar att 
Jönköpings län saknar IT-kluster vilket driver 
utvecklingen i andra län. 

För att utvecklas mot den bedömda potentialen  
behöver länet förflytta sig till täten av både den 
digitala omvandlingen för att dra nytta av 
möjligheterna som kommer med den fjärde 
industriella revolutionen49 och den globala gröna 
omställningen. Uppkopplad industri och nya 
material ska bidra till att påskynda arbetet med att 
digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre 
tar vara på kompetens och det världsledande 
kunnandet kring material. Den fjärde industriella 
revolutionen möjliggör digitaliserad produktion, 
nya sätt att bemöta kunder och förändrade 
affärsmodeller. Kompetens och innovationskraft är 
avgörande för att lyckas. 

49 http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smart-
industri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige/

Flera projekt drivs i länet inom området 
digitalisering som riktar sig mot näringslivet. 

Direktinvesteringar och 
nyetableringar
Sverige bedöms som ett attraktivt land för 
utländska direktinvesteringar och landet ligger på 
topp tio som mottagarland för direktinvesteringar i 
Europa. Under perioden 2003-2016 kom 
direktinvesteringarna till Jönköpings län främst från 
Norge. Även om värdet av de direktinvesteringar 
som gjorts inte utmärker sig som särskilt högt eller 
flödet är särskilt intensivt är det stabilt över åren. 
När det gäller de viktiga nyetableringarna låg de 
stabilt men relativt lågt i länet under åren 2003-
2015. Ett långsiktigt arbete är inlett för att i nära 
samarbete med Business Sweden stärka länets 
position när det gäller utländska direktinvesteringar. 

Affärsdriven miljöutveckling
För att inte förstöra förutsättningarna och villkoren 
för människans överlevnad behövs kraftfulla 
åtgärder för att minska klimatpåverkan snabbt. 
Världen befinner sig i ett paradigmskifte – ett 
paradigmskifte som skapar möjligheter. Alternativ 
till fossila råvaror ska utvecklas, nya processer, 
produkter och affärsmodeller ska implementeras. 
Den som är snabbast med de nya lösningarna 
kommer att få ett försprång när det gäller tillväxt 
och utveckling. Affärsdriven miljöutveckling 
handlar om de nya möjligheter till affärer som 
miljöarbetet och klimatomställningen erbjuder. 
Regioner som satsat på bioekonomi, eko-innovation 
och CleanTech50 är enligt ministerrådet och OECD 
de regioner som utvecklas starkast och som bedöms 
ha den största potentialen framöver. CleanTech är 
ett starkt växande affärsområde som kräver mer 
forskning, innovation och kapital till investeringar. 

Många goda exempel på affärsdriven 
miljöutveckling har också utvecklats i samverkan 
mellan det offentliga, näringslivet och 
civilsamhället vilket också banar väg för nya 
innovativa affärsmodeller och sociala företag.51  

Bioekonomi
Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga 
tillväxtmarknader i världen. Den baseras på 
förnybara naturresurser från mark, vatten och 

50 CleanTeck – eller Clean technology – refererar till produkter, 
processer eller tjänster som minskar den negativa miljöpåverkan 
genom omfattande energieffektiviseringar, hållbar användning 
av råvaror och resurser samt miljöförbättrande aktiviteter. 
CleanTech finns representerat inom ett stort antal affärsområden 
som återvinning, förnyelsebar energi, informationsteknologi, 
gröna transporter, elmotorer, grön kemi, belysning, vatten, 
avlopp och sanitet m.m. 

51 Se exempelvis BeGreenUmeå
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biologiskt avfall istället för fossila bränslen och 
material. Den förser marknaden med både 
produkter och tjänster som mat, dryck, ren luft och 
energi, ekosystemtjänster och klimatförbättrande 
produkter och tjänster. 

Bioekonomin ersätter också produkter baserade på 
fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel, 
bioplaster, textilier och bioläkemedel.  

Bioresurserna finns huvudsakligen på landsbygd 
och i glesbygd och är en tillväxtnäring som kan 
skapa förutsättningar för hela länet att leva och 
utvecklas. Jönköpings län har stora och goda 
förutsättningar att utveckla bioekonomin. 
Bioekonomin baseras dock i hög grad på innovation 
och av kunskapsintensitet. Jönköpings län har en 
omfattande och driven skogsindustri med en 
omfattande och varierad förädlingsindustri. Det gör 
att vanliga råvaror i bioekonomisk industri, så 
kallade skogsbiprodukter, finns tillgängliga, 
samtidigt konstateras att länet ligger efter när det 
gäller att utveckla bioekonomin, 

Länet har fortfarande en relativt låg produktion av 
biogas även om insatser görs för att skapa en ökad 
efterfrågan genom offentliga satsningar på 
biogasdrivna fordon. 

Avancerade biodrivmedel
Avancerade biodrivmedel är en potentiell 
framtidssektor som dels kräver mer avancerad 
industriell teknik och men som i större utsträckning 
utgår från avfall eller mer svårnedbrutna råvaror, 
t.ex. skogsråvara. 

Förhoppningar sätts till att kunna använda råvaror 
som finns i stora volymer och som har få andra 
användningsområden, exempelvis den cellulosarika 
stjälken av sockerrör, majsstjälkar och -kolvar, 
skogsavfall som grenar och toppar men även halm, 
gräs och energiskog. Målet är att det ska gå att 
producera större volymer biodrivmedel per hektar 
mark och år och att mark som är för mager eller för 
fuktig för annan odling kan användas för odling av 
energigröda/råvara, om fler grödor och bioråvaror 
kan användas i produktionen. 

Som mest odlades ca 50 % mer mark i Sverige 
jämfört med idag. En stor del av den marken 
används inte idag eftersom dess avkastning när det 
gäller livsmedel är låg. Här kan finnas en potential 
att odla exempelvis energigrödor som dessutom kan 
bidra med andra miljövärden som förbättrad 
vattenkvalitet, ökat skydd för djurlivet, viss 
kolinlagring i marken och ökad inhemsk produktion 
av proteinfoder. 

3.3.5 Viktiga utvecklingsnäringar
Industrin
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en 
tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor 
betydelse för länets välstånd och välfärd. Länets 
näringsliv består till stor del av små- och 
medelstora företag så kallade SME-företag. 

Länet har förutsättningar att bli världsledande inom 
modern och hållbar industriell produktion – en 
produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv 
och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser – så 
kallad smart industri. Med landets största andel 
sysselsatta inom industrin och länets starka tradition 
av samarbete och entreprenöriellt nytänkande har 
länet potential att för den smarta industrins 
utveckling bli vad Silicon Valley varit för dator- 
och elektronikindustrins utveckling. Att länets 
industristruktur bestått och vidareutvecklats över tid 
innebär att länet har en fördel och ett försprång i 
utvecklingen av den fjärde industrirevolutionen52. 

Sveriges teknik- och kunskapsförsprång kan inte tas 
för givet när konkurrensen hårdnar internationellt 
och när industrin står inför omvälvande 
förändringar, framförallt pådrivna av 
digitaliseringen och krav på hållbar produktion och 
produkter. Inom flera områden där Sverige varit 
världsledande, som digitalisering, robotisering, 
innovation m.m. kommer andra länder ikapp eller 
går om.  

För att behålla och utveckla Sveriges 
konkurrenskraft krävs därför ny kunskap och att 
innovation och spetstillverkning driver 
utvecklingen. Nya hållbara material, molntjänster, 
robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter 
inom alla branscher och är en förutsättning för att 
klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya 
hållbara material och avancerad miljö- och 
klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, 
giftfri och hållbar produktion.

Digitaliseringen i näringslivet och i synnerhet i 
industrin i länet ligger under rikssnittet. 
Automatiseringsgraden i företagen är med en del 
undantag relativt låg. Länets näringslivsstruktur kan 
också bidra till den lägre automatiserings- och 
digitaliseringsgraden då verksamheter som 
nationellt sett driver utvecklingen, som offentlig 

52 Regeringen har lanserat: Smart industri – en 
nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Den bärs av visionen att: 
Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar 
industriell produktion av varor och tjänster, med målet att: 
Industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt 
deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala 
värdekedjorna.
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förvaltning, finans- och tjänstenäringarna relativt 
sett är mindre i länet. Då digitalisering, 
automatisering och robotisering blir allt viktigare 
för företagen för att kunna hävda sig på global 
marknad och vara en del de globala värdekedjorna 
behöver denna utveckling prioriteras och offentliga 
insatser i nära samarbete med forskning behöver 
genomföras för att stödja den. 

En högre automatiseringsgrad skulle potentiellt 
kunna frigöra resurser till andra näringar med hög 
arbetskraftsbrist och lösa många av länets 
långsiktiga utmaningar med kompetensförsörjning.

För att länet ska nå klimatmålen behöver 
produktions- och energisystemen utvecklas så att 
beroendet av fossil energi minimeras, andelen 
förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan 
av transportsektorn minskas och en energieffektiv 
samhällsutveckling främjas. 

Många av länets industriföretag står inför 
generationsskiften. Det kan – men behöver inte - 
innebära att incitament till teknik-, produkt- och 
processutveckling saknas för dessa företag. Det är 
av stor betydelse att företagen får stöd i sina 
ägarbytesprocesser för att länets industristruktur 
och tradition ska kunna utvecklas vidare för ett 
starkt och smart industrilän. 

En förstudie pågår inom området Smart industri och 
en projektansökan lämnas in hösten 2018 för ett 
större genomförandeprojekt. 

Tjänstenäringar och tjänstedesign 
Tjänstesektorn är en övergripande benämning på  
offentliga eller privata producenter av olika slags 
tjänster. Den offentliga tjänstesektorn innefattar 
stat, region/landsting och kommuner och den 
privata tjänstesektorn inkluderar olika typer av 
tjänsteföretag och ideella organisationer. 

Ett tjänstesamhälle är ett samhälle som utmärks av 
att merparten av den arbetande befolkningen är 
sysselsatta inom tjänste- eller servicesektorn och en 
mindre del av befolkningen arbetar inom 
basnäringar som industri, jordbruk och fiske. 
Västvärlden genomgick förändringen till ett 
tjänstesamhälle under 1960-70-talen. 
Tjänstesektorn är numera den största 
företagssektorn i många av världens utvecklade 
länder. Den innefattar bland annat företag inom 
parti- och detaljhandel, restaurang och hotell, 
samfärdsel, post och tele, bank och försäkring, 
sjukvård och fastighetsförvaltning. 
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Sysselsättningen inom den svenska tjänstesektorn, 
då även offentlig sektor räknas in, uppgår till över 
80 procent av den totala sysselsättningen. I 
Jönköpings län är andelen förvärvsarbetande inom 
bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, 
personliga och kulturella tjänster och utbildning 
lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt 
offentlig förvaltning är förhållandevis små 
branscher. Transport och logistik är däremot en 
stark och växande bransch och länet har Sveriges 
högsta andel förvärvsarbetande i branschen.

Detta kan ses som en utmaning men också en 
möjlighet och stor potential för länet. I takt med att 
industrin automatiseras kommer antalet 
medarbetare som behövs i den sektorn – i synnerhet 
medarbetare med mindre specifik kompetens 
och/eller låg formell kompetensnivå – att minska 
vilket innebär en möjlighet för tjänstenäringen att 
växa. Näringsgrenar som dras med arbetskraftbrist 
kommer att få lättare att rekrytera. 

Mellan industrin och tjänstenäringarna finns det ett 
stort utbyte och ett symbiotiskt förhållande. 
Tjänstesektorn är nödvändig för industrins 
utveckling. Att tjänstesektorn är relativt outvecklad 
i länet är därför en utmaning även för industrin. 
Industrins automatisering är därför även ur detta 
perspektiv en nödvändighet för att säkerställa 
förutsättningar för tillväxt och utveckling även i 
framtiden. 

Samtidigt ställer en växling av medarbetare från 
industrin till tjänstenäringarna krav på strukturer för 
kompetensväxling och kompetensutveckling. 
Förutsättningar för det livslånga lärandet kommer 
att behöva utvecklas och samverkan mellan det 
offentliga, medarbetare och företag behöver ske i 
god tid innan företagen är färdiga i sin 
automatiseringsprocess för att säkerställa en smidig 
övergång för människor, att inte riskera att 
arbetslösheten stiger och garantera den framtida 
matchningen på arbetsmarknaden. 
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Tjänstedesign
Tjänstedesign, eller servicedesign, innebär att 
planera och organisera både människor, 
infrastruktur, kommunikation och andra 
komponenter kring en tjänst för att förbättra dess 
funktion eller måluppfyllnad. Syftet är att förhöja 
kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma 
en tjänst efter kundens behov blir den 
användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant 
utifrån kundens perspektiv. 

Tjänstedesignens inverkan på en tjänst kan innebära 
att en befintlig tjänst förändras, en ny tjänst skapas 
eller att tjänsteleverantören av tjänsten 
omorganiseras. Basen i denna process är att förstå 
kundens beteende och behov och utifrån 
kundförståelsen skapa tjänster som efterfrågas av 
kunden. På detta sätt är det kunden som sätter 
agendan och en kundinsiktsbaserad tjänst skapas. 

Det blir allt vanligare att företag och organisationer 
som premierar kundupplevelsen och som strävar 
efter konkurrenskraftiga och användarvänliga 
tjänster använder sig av tjänstedesign. Genom 
tjänstedesign kan man också skräddarsy tjänster till 
specifika målgrupper.

Digitaliseringen innebär revolutionerande 
möjligheter till utveckling av tjänstedesign för att 
möta olika målgruppers individuella och interaktiva 
behov och efterfrågan. Inte minst inom det 
offentliga kan myndigheter och andra 
organisationer erbjuda nya tjänster och arenor för 
tjänsterna som innebär en större tillgänglighet, 
effektivare och mer demokratiska processer, mer 
inflytande och delaktighet, större kundnöjdhet och 
en mer ändamålsenlig användning av resurser. 

Inom kommunerna digitaliseras många processer 
som är möjliga att standardisera, för att garantera 
rättssäkerhet och kunna lägga tid på de ärenden som 
behöver hanteras manuellt, inom många 
myndigheter som Polisen, Skolinspektionen, 
Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, 
Försäkringskassan med flera har – liksom många 
privata aktörer - sedan ett tiotal år fokuserat på 
utvecklingen av digitala tjänster, snarare är lokal 
närvaro vilket förändrat förutsättningarna för 
kontakter med myndigheter, företag och tjänster. 
Tillgängligheten har ökat då många e-tjänster är 
öppna betydligt längre än tidigare kontor var, 
möjligheterna är lika goda i staden som på 
landsbygden – eller på resande fot, information 
samlas på ett ställe där besökare i lugn och ro kan ta 
del av den och beslut och åtgärder kan i många fall 
gå snabbare. 

Hälso- och sjukvård
Vård- och omsorg är inne i en 
transformationsprocess där utvecklingen går från att 
vara professionsstyrd, det vill säga där professionen 

äger den personliga informationen, till att bli mer 
patientstyrd där patienten i större utsträckning får 
tillgång till sin egen information. Valmöjligheterna 
har blivit fler och vårdalternativen mer varierade. 
Fler vård- och omsorgstjänster kommer att bli 
digitala och en större patientmedverkan eller ansvar 
är en nödvändighet för att klara de framtida vård- 
och omsorgsbehoven. Digitaliseringen skapar nya 
möjligheter till övervakning i hemmet, digitala 
möten och bedömningar samt effektivare kontakter. 
Fiber i hemmen möjliggör nya lösningar för 
hemtjänst och kommunal omsorg, liksom 
utvecklingen av olika robotiserade lösningar där 
hushålls- och vårdrobotar redan är en verklighet i 
delar av världen. 

Utvecklingen går från att i form vara relativt lika till 
att bli mer individanpassad samtidigt som kraven 
behöver bli allt större på en jämlik vård och omsorg 
oavsett vem patienten är, dess situation eller vilken 
bakgrund den kommer från, var patienten än 
befinner sig och i vilken form vård och omsorg än 
ges. 

Hälso- och sjukvården med den omsorg, de 
vårdinrättningar och sjukhus som finns har en 
betydelse för regional tillväxt och utveckling på 
flera olika sätt. Verksamheterna bidrar till andra 
branscher genom att vara stora köpare av varor och 
tjänster, de har generellt ett högt FoU-innehåll och 
har i många fall en innovationsdrivande 
verksamhet. Hälso- och sjukvården är stora 
arbetsgivare som både direkt och indirekt påverkar 
andra samhällsstrukturer genom att vara en viktig 
arbetsmarknad för kvinnor och män, unga och 
gamla från alla bakgrunder, religioner och 
etniciteter med mera. Hälso- och sjukvården är 
också en personalintensiv tjänstebransch med god 
tillväxtmöjlighet inom den privata sektorn, såväl 
som den offentliga varför branschen har en viktig 
roll att fylla i transformationen av länets 
näringslivsstruktur. Utifrån demografi och 
välfärdsutmaningarna kommer Hälso- och 
sjukvården att behöva genomgå en omfattande 
transformationsprocess där digitaliserings stora 
möjligheter tas tillvara fullt ut för att fortsatt 
erbjuda en patientnära vård. Slutligen har tillgång 
till Hälso- och sjukvård en psykologiskt viktig roll 
när det gäller en plats attraktivitet och människors 
val av boendemiljö. 

E-handel och logistik
Transport och logistik är starka näringar i en snabb 
utveckling med stor potential. Jönköpings län har 
under de senaste 20 åren utvecklats till ett 
logistikcentrum vilket varit en framgångsrik 
strategisk satsning från flera av länets kommuner 
utifrån det unika läget länet har. Det stora antalet 
logistikföretag som attraherats till länet driver 
utvecklingen av andra näringar som 
tjänstenäringen, vilket bidrar till ett breddat och 
diversifierat näringsliv i länet. 
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Området har goda förutsättningar att utvecklas 
vidare genom e-handel och vidare satsningar på 
multimodala transportsystem. 

Infrastrukturella förutsättningar behöver stödja 
utvecklingen. Satsningar på fossilfria transporter 
och dess ladd-/tankinfrastruktur behöver göras, 
företagens förutsättningar behöver tydliggöras vid 
planering av insatser på vägnätet – både på riks- 
och länsvägar men också det finmaskiga vägnätet 
som når fram till många av länets företag på 
landsbygden. Med en höghastighetsbana genom 
länet frigörs utrymme på stambanorna och 
förutsättningarna för godstrafik förbättras 
ytterligare. 

Skogsnäringen och dess 
förädlingsindustri
Skogen i länet bidrar med både ekonomisk tillväxt, 
arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. 
Merparten av länets markyta täcks av skog, 
tillväxten är hög och länet har skogsområden med 
helt unika naturmiljöer. Förutom 
produktionsvärden, naturvärden och möjligheten till 
rekreation har skogen också en viktig roll i 
energiomställningen och för att minska 
klimatpåverkan. 

Länet har förutom en omfattande skogsnäring 
förädlingsindustri inom varierade områden. Länet 
är bland annat ledande inom trähusbyggnation och 
känt för sin möbeltillverkning. Betydelsen av trä 
som material ökar. Flervåningshus byggs av trä, 
träråvara används i ökad utsträckning för 
produktion av textilier och materialutveckling av 
förpackningar och nya produktionsområden 
utvecklas snabbt som glas och fiskfoder. 

Produkter som baseras på trä har ett relativt lågt 
klimatavtryck, i synnerhet om de har en lång 
livslängd, något som kommer att gynna exempelvis 
kvalitativa trämöbler. En konsumtionstrend att i 
högre grad återanvända gamla/antika möbler vore 
eftersträvansvärd.

Merparten av bioenergin i Sverige, som i allt högre 
grad ersätter fossila bränslen, hämtas från skogen. 
Det handlar framför allt om avverkningsrester och 
biprodukter från skogsnäringen i form av bland 
annat bark och flis. Sedan 1990 har användningen 
av biobränslen ökat kraftigt i Sverige, vilket har lett 
till att växthusgasutsläppen minskat med omkring 
25 procent. Skogen tar samtidigt nästan upp lika 
mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen 
från industrin, transporter och energiproduktionen i 
Sverige. Ytterligare satsningar på skogsnäringen 
och dess varierade förädlingsindustri är därmed av 
stor betydelse inte bara för dessa näringar utan 
också för utvecklingen av en bioekonomi och för att 
klara utsläpps- och klimatmålen.

De tre Smålandslänen har beslutat om en gemensam 
Skogsstrategi samt en Trästrategi och en 
projektledare för dessas genomförande anställs. 

Hållbar livsmedelsproduktion och 
förädlingsindustri53

I framtidskommissionens rapport konstateras att 
den globala matproduktionen står inför stora 
utmaningar. Världsbefolkningen väntas öka till ca 
9,3 miljarder människor 2050 och fram till 2030 
beräknas efterfrågan på mat öka med 35 procent. 
Samtidigt som utvecklingsländerna ökar sin 
efterfrågan och själva importerar alltmer mat, gör 
klimatpåverkan att stora livsmedelsproducenter som 
Nya Zeeland och Australien sänkt sin 
produktionskapacitet. 

Det finns därför ett stort behov både av att öka 
matproduktionen globalt såväl som i Sverige och att 
ställa om den så att den blir långsiktigt hållbar. För 
att säkerställa att Sverige har tillgång till mat i 
framtiden behöver självförsörjningsgraden öka. 
Regeringen har dessutom som målsättning att den 
svenska livsmedelsexporten ska dubbleras. 

Framtidskommissionen konstaterar därför att vi i 
Sverige behöver utveckla befintliga och nya 
metoder att producera mat. Produktionen behöver 
ske på ett hållbart sätt, produktionsmetoderna 
behöver utvecklas och bli mer hållbara, 
resurseffektiva och energisnåla. Nya grödor 
behöver introduceras i det Svenska lantbruket 
liksom mer resistenta varianter på dagens grödor. 
Jordbruksmarken behöver förbättras – bland annat 
halten av organiskt kol behöver öka -  och 
effektiviteten i hela livsmedelskedjan behöver 
förbättras. 

Fosfor är en ändlig resurs, vars användning behöver 
effektiviseras. Fosfor är nödvändig i alla levande 

53 Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens 
framtidskommission, (2013) DS 2013:19  
http://esa.un.org/wpp/. Avser prognos medium. 
Global Trends 2030. Alternative Worlds. Washington, DC: 
National Intelligence Council. 
Jonsson, Helena (2013). Utmaning: Att mätta uthålligt. 
I Strömbäck, Jesper (red.), Framtidsutmaningar: det nya Sverige 
(sid. 47–56). Stockholm: 8tto. 
Inriktning för det civila försvaret, (2014) DS 2014:20  
Cressey, Daniel (2009). Future Fish. Nature, 26 mars 2009.  
Tillväxt och värdeskapande – Konkurrenskraft i svenskt jordbruk 
och trädgårdsnäring, (2014) SOU 2014:38 
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Generationsmalet/Uppfol
jning/ 
Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig 
jordbruks- och trädgårdsnäring, (2015) SOU 2015:15 
Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens 
framtidskommission, (2013) DS 2013:19
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celler och som är lika beroende av fosfor som av 
vatten. Livsmedelsproduktionen är det största 
användningsområdet och idag bedöms att upp till 
80 % av den använda fosforn i världen går förlorad, 
genom ineffektiv användning, ofullständigt upptag, 
matsvinn och att fosfor i avfall och fekalier inte 
återförs till åkermarken. Dessa förluster gör att en 
begränsad och livsnödvändig resurs går förlorad, ut 
i vattendrag, sjöar och hav och orsakar där negativa 
effekter som exempelvis övergödning. Sveriges 
livsmedelsproducenter gödslar generellt effektivt, 
men hela kedjan behöver bli bättre på att säkerställa 
en återföring av fosfor till åkermarken på ett 
hållbart och effektivt sätt. 

Fiskodlingar är ett annat område som behöver öka. 
Redan idag kommer ca hälften av alla fisk vi äter 
från fiskodlingar och andelen väntas öka. Detta 
behöver dock göras ur ett hållbart miljöperspektiv. 

Samtidigt med den globala utvecklingen av 
matproduktionen redovisades i delbetänkandet SOU 
2014:38 tydliga tecken på en svag och vikande 
konkurrenskraft inom delar av den Svenska 
primärproduktionen. Detta avspelar sig i minskande 
produktionsvolymer, svag lönsamhet och genom en 
försämrad handelsbalans för jordbruksprodukter 
och livsmedel. Rapporten visade vidare på ett 
scenario där det samlade värdet i fasta priser för 
svensk jordbruksproduktion kommer att minska 
med motsvarande 35 procent fram till 2030 om inte 
åtgärder vidtas. Detta väntas leda till stora 
konsekvenser för sysselsättningen i jordbruket, 
liksom effekter på biologisk mångfald, landskap 
och ekosystemtjänster. Dessutom skulle det 
innebära en minskad tillgång på närproducerade 
produkter och ökande livsmedelspriser.  

Regeringen har i regeringsdeklarationen höga 
ambitioner för att öka den ekologiska produktionen 
och konsumtionen i landet. Den gör bedömningen 
att mer ekologisk mat kan göra jordbruket och 
svensk mat mer konkurrenskraftigt och att mer 
ekologisk produktion kan leda till fler jobb och 
stärkt konkurrenskraft för svenska 
livsmedelsproducenter. Regeringen bedömer att det 
är viktigt att skapa incitament och driva på 
utvecklingen av produktion och konsumtion inom 
den ekologiska sektorn. 

I Jönköpings län finns en långtgående 
företagartradition inom lantbruks- och 
landsbygdsföretag. För länet skapar behovet av en 
större och mer diversifierad livsmedelsproduktion 
och en ökad förädlingsindustri stora möjligheter. 
Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion 
och förutsättningarna för att utveckla 
frilandsodlingen är goda. Svenskproducerat kött har 
en lägre klimatpåverkan än kött som importeras och 
förändringar av konsumtionsmönster till att äta 
mindre, men svenskproducerat kött leder till en mer 
hållbar utveckling. 

Efterfrågan på nya produkter och grödor är en 
möjlighet för länets lantbrukare att bredda sin 
produktion och att möta framtidens behov av 
livsmedel.

Förädlingsindustrin i länet är begränsad och det 
finns ett utrymme för fler förädlingsföretag som tar 
hand om och förädlar produkterna från 
primärproduktionen. 

Länet har tagit beslut om en livsmedelsstrategi, en 
projektledare för dess genomförande anställs. 

Besöksnäring och turism
Turismen omsatte 317 miljarder kronor i Sverige 
2017. Turismens andel av svensk ekonomi var 2,8 
procent av BNP och den fortsätter att växa i relation 
till Sveriges totala export och sysselsättning. Den 
främsta drivkraften är en stark fortsatt ökning av 
utländsk konsumtion. Den inhemska turismen står 
för drygt två femtedelar, affärsresorna för en knapp 
femtedel och utländska besökare för två femtedelar. 
Antalet anställda som ett resultat av turism i 
Sverige ökade med 6,4 procent under 2017 jämfört 
med 2016. Nationellt ökade gästnätterna med 3,8 
procent medan ökningen i Jönköpings län var 5,2 
procent. Flest utländska turister kommer till 
Jönköpings län från Tyskland, följt av Danmark, 
Nederländerna och Norge. 

Sedan år 2000 har Sveriges totala export av varor 
och tjänster haft en god utveckling och ökat med 98 
procent i löpande priser. Under motsvarande period 
har turismens exportvärde ökat mer än dubbelt så 
mycket, totalt med 229 procent. Den totala 
sysselsättningen har ökat med 16 procent sedan 
2000 medan turismnäringen har ökat med 34 
procent. Turismens exportvärde i Sverige är lika 
stort som det sammanlagda värdet för Sveriges 
järn- och stålexport plus exporten av personbilar. 
Den största mottagaren av de här turismintäkterna 
är varuhandeln, då 6% av deras förädlingsvärde 
kommer från turism.

I Tillväxtverkets statistik finns uppskattningar av 
vilka produkter som besökarna spenderar pengar på. 
De varor och tjänster som de svenska 
fritidsresenärerna spenderade mest på 2017 var 
resor och transporter samt boende, varav utgifterna 
för fritidshus var de största. De svenska 
affärsresenärernas största turismutgifter var för 
boende. De utländska besökarna skiljer sig från de 
svenska genom att de spenderar mer på varuinköp 
(exklusive livsmedel) och utemåltider, såväl relativt 
andra produkter som relativt de svenska besökarna. 

Målet för regeringens turismpolitik är att ”Sverige 
ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en 
långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som 
bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning 
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i alla delar av landet”. Turism och resande bidrar 
till att skapa förståelse och bygger broar mellan 
människor från olika platser och kulturer samtidigt 
som turismen är handelsskapande och 
välståndsbyggande. 

Med en hållbar turismutveckling skapas ett 
långsiktigt breddat utbud av besöksmål, aktiviteter, 
hotell, restauranger och butiker, och därmed 
attraktivare miljöer inte bara för besökare, utan 
även för boende och företag som vill etablera sig. 
Turism och resande ger inkomster och skapar 
arbetstillfällen. Turismen ger samhället 
skatteintäkter och bidrar till att utveckla en bättre 
och mer attraktiv infrastruktur. Inte minst 
landsbygden gynnas av turismens utveckling. 

Hållbar turism
Turismens sannolikt största utmaning framöver är 
att åstadkomma en hållbar utveckling: ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. Det globala resandet och 
den miljömässiga hållbarheten kommer att kräva 
särskild omsorg, mot bakgrund av 
klimatförändringar och lokala miljömässiga 
påfrestningar, i kombination med den snabba 
tillväxten av den globala turismen. 

Höghastighetsjärnvägen med dess tre planerade 
stationslägen i länet innebär en stor möjlighet för 
turismens utveckling genom att bland annat erbjuda 
ett hållbart alternativ till flyget från kontinenten.  

E-turism och smart turism
Tätt efter hållbarheten kommer utmaningarna och 
möjligheterna med e-turism54 och smart turism. E-
turismen revolutionerar alla affärsprocesser, 
värdekedjan samt en turismorganisations strategiska 
relationer med sina intressenter55. Smart turism 
består av tre delar: smarta upplevelser, smarta 
verksamheter och smarta destinationer.56   

Smarta destinationer kan ses som specialfall av 
smarta städer. Detta innebär att principerna från 
smarta städer tillämpas på en 
attraktion/destination/landsbygden/mindre städer 
som inte bara tar hänsyn till invånare utan även 
turister när det gäller insatser för att stödja 
mobilitet, resursfördelning, hållbarhet och livs-
/besökskvalitet. 

54 Den breda termen e-turism grundas på tillämpning av 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) på 
turistnäringen. Begreppet e-turism innefattar därmed alla typer 
av turistbranschens processer och värdekedjor.

55 Buhalis och Soo (2011)

56 Gretzel et al. (2015)

Smarta verksamheter refererar till komplexa 
ekosystem som skapar och stödjer utbyte av 
turistresurser och samskapande av turistupplevelser. 
Här finns en stor potential för teknisk innovation, 
digital utveckling, konceptutveckling och 
affärskluster för att erbjuda besökarna mervärden 
och mer attraktiva resmål. 

Smarta turistupplevelser har en omfattande 
betydelse. Turister är idag mer aktiva deltagare i 
processen av upplevelsen. Information har 
traditionellt producerats, spridits och kontrollerats 
av leverantörerna för att marknadsföra sina egna 
tjänster men nu skapas, återskapas, sprids och 
bekräftas – eller dementeras - information av 
konsumenterna och besökarna själva. De 
kommenterar och förbättrar data på ett sätt som 
utgör grunden till upplevelsen, till exempel genom 
uppladdade bilder på Instagram med 
destinationsspecificerade hashtaggar. Den ”smarta” 
turisten och dennes ”digitala jag” använder smarta 
telefoner för att utnyttja informationsinfrastrukturer 
som tillhandahålls på destinationen eller virtuellt 
med ett syfte att lägga till värde – för sig själv eller 
andra - på deras upplevelse.  

Den digitala tekniken innebär också oändliga 
utvecklingsmöjligheter med tekniskt medierade 
upplevelser. På så sätt blir smart turism ett socialt 
fenomen som uppstår i en kombination av IKT och 
turistupplevelser, där smarta upplevelser utgår från 
tekniskt medierade turistupplevelser utifrån 
användaranpassning, kontextmedvetenhet och 
realtidsobservationer. På så sätt skapas också en 
närmare relation mellan besökaren och 
besöksmålet, dess invånare, lokala verksamheter 
och sevärdheter. 

Med ökad användning av mobila enheter har 
organisationer och företag blivit tvungna att skapa 
responssiva versioner av sina webbplatser och 
bygga mobila applikationer för att marknadsföra 
sina tjänster och stödja ett interaktivt besökande. 
Dessutom har en kraftig ökning och 
konsumentdriven användning av smarta telefoner 
lett till att dagens besökare använder sig alltmer av 
sina egna enheter för arbetsrelaterade ändamål och 
digitala tjänster som de är vana vid, såsom sociala 
nätverk för att kommunicera på arbetsplatsen även 
under resor och semester, vilket ställer nya krav på 
uppkoppling och mobiltäckning. 

Länets förutsättningar för besöksnäring
Det finns en stor möjlighet för länet att profilera sig 
inom besöksnäring och turism – inte minst när det 
gäller en hållbar besöksnäring och ekoturism. Länet 
bjuder på många och varierade möjligheter till 
turism: naturturism och friluftsliv, kulturminnen 
och historiska besöksmål, aktiviteter som 
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skidåkning, bad och flyg, anläggningar som bland 
annat erbjuder motor- och ridsport, golf, hockey 
och fotboll, musik, konst och teater. Det finns 
nöjesparker, utställningar och trädgårdar, 
evenemang som ”Dream hack”, idrottstävlingar och 
festivaler, det finns hantverk, caféer, restauranger 
och gårdsbutiker och mycket mer. Länets 
livsmedelsproducenter och småskaliga 
förädlingsindustri erbjuder rika och varierade 
möjligheter till matturism, ett område som länet har 
goda förutsättningar att profilera sig mer inom. 
Jönköping har seglat upp som en av landets mest 
besökta städer. Höglandet lockar besökare som 
reser i Astrid Lindgrens fotspår och länet har ett 
stort utbud av röda stugor med vita knutar att hyra. 
Länet har alltså ett rikt och varierat utbud av turism- 
och besöksmål tillsammans med en rik natur och 
miljö, spännande och intressanta städer och tätorter 
och en vacker landsbygd.57 

Infrastruktur för turism
Länet behöver, förutom höghastighetsbanor, 
utveckla den småskaliga infrastrukturen kopplat till 
turismen och med det erbjuda en förlängning som 
knyter ihop vandringsleder och ridleder som finns i 
Västra Götalands län, Östergötland,  Kalmar län, 
Kronobergs län och Halland. Cykelbanor behöver 
byggas utmed läns- och riksvägarna för att 
möjliggöra cykelturism och faciliteter behöver 
utvecklas för alla de utländska turister som 
semestrar genom att cykla runt eller utmed Vättern. 

Fler viktiga utvecklingsområden för länet är 
destinationsutveckling, forskning, teknikutveckling 
och investeringar för hållbara och attraktiva 
transportlösningar. Hållbarhetsperspektivet behöver 
utvecklas ur alla perspektiv och lokalbefolkningen 
behöver inkluderas i utvecklingen av turismen för 
att få deras långsiktiga stöd för satsningar som görs. 

Samverkan kring besöksnäringen
Besöksnäringen är starkt beroende av samspelet 
mellan privat och offentligt, eftersom besökarnas 
upplevelser i hög grad byggs kring platser och 
tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det 
offentliga, såsom transporter och infrastruktur, 
stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och 
lokal offentlig service. 

Ett annat sätt att beskriva nödvändigheten av 
samspel mellan privat och offentlig sektor är utifrån 
termerna konkurrenskraft respektive 
attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft att det i 
första hand skapas i företag, måste när det gäller 
turismen kompletteras med platsens eller 

57 Se fler exempel under kapitel 3.2.3

aktivitetens attraktionskraft. När det gäller 
turistföretag är det ofta den avgörande faktorn för 
framgång; det räcker inte med företagets egna 
insatser utan det krävs ett utvecklat samarbete 
mellan många olika aktörer för att skapa 
konkurrenskraft för en plats eller en destination. 

Ett långsiktigt arbete har också pågått under många 
år för att ta tillvara på de goda förutsättningar som 
finns i regionen för turist- och besöksnäring. 
Smålands Turism har på många sätt profilerat länet 
och skapat förutsättningar för besöksnäringen. Flera 
kommuner i länet arbetar med 
destinationsutveckling. Konkurrensen om nationell 
och internationell uppmärksamhet är stark och en 
växande turist- och besöksnäring är strategiskt 
angeläget för den regionala utvecklingen. Ett sätt att 
synas och få uppmärksamhet, i syfte att göra 
regionen mer känd, är att etablera fler 
återkommande arrangemang med lyskraft som 
lockar många besökare. 

Kulturella och kreativa näringar
Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga 
för den regionala och lokala utvecklingen på flera 
sätt: till exempel för jobbtillfällen, turistintäkter, 
identitetsskapande, en god livsmiljö, för att få unga 
människor att stanna och återvända, öka 
upplevelseinnehållet i traditionella produkter och en 
diversifiering av näringslivsstrukturen. 

De kulturella och kreativa näringarna, som till 
exempel arkitektur, form och design, film, konst, 
mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media 
är på stark framväxt nationellt. Den har en stark 
internationell anknytning då mycket av de tjänster 
och varor som produceras inom KKN exporteras. 
Att ta tillvara på möjligheterna som dessa näringar 
erbjuder möjliggör ett diversifierat näringsliv där en 
bredare arbetsmarknad och fler jobb kan erbjudas. 
Jämfört med övriga län och regioner i Sverige har 
Jönköpings län en låg andel kulturella och kreativa 
näringar. En stärkt KKN-sektor kan vara ett viktigt 
strukturellt utvecklingsområde tillsammans med 
den traditionella industrin. Verksamheter inom 
KKN har ett starkt samband med en plats 
attraktivitet och är en viktig förutsättning för att 
människor ska vilja bo, flytta till och besöka en ort. 

3.3.6 Innovation
Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets 
alla delar spelar en central roll för förmågan att 
möta nya utmaningar och möjligheter i en 
föränderlig värld. Klimatförändringar, 
demografiska förändringar, en föränderlig 
världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är 
några av de utmaningar som samhället står inför 
idag och framöver. Företag ställs inför utmaningar 
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på en internationell arena och utsätts för allt hårdare 
konkurrens från hela världen.

En av de stora utmaningarna för länet handlar om 
att behålla alla de tillgångar som är förknippade 
med industriregionen och samtidigt förflytta sig in i 
kunskapssamhället. Det handlar om att både förädla 
befintligt näringsliv, skapa fler kunskaps- och 
idébaserade företag och att öka inrikes och utrikes 
födda kvinnors företagande. Det handlar också om 
att både behålla det starka civila samhällets alla 
positiva egenskaper, fliten och arbetsamheten 
samtidigt som nyfikenheten och öppenheten inför 
nya hållbara, smarta och kunskapsintensiva idéer 
och lösningar behöver utvecklas inför framtiden.

Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets 
alla delar spelar en central roll för förmågan att 
möta nya utmaningar och möjligheter i en 
föränderlig värld. Nya förutsättningar måste kunna 
leda till nya förhållningssätt.

Möjligheter och utmaningar med 
innovation
Jönköpings län har på många vis goda 
förutsättningar för att skapa och behålla ett gott 
innovationsklimat. Den industriella traditionen och 
den höga entreprenörsandan ger goda 
förutsättningar för innovationer att gro. Högskolan 
är även den en plattform för innovationskraft där 
utbytet med internationella studenter skapar 
nytänkande i kombination med samverkan med 
samhället. Det regionala innovationsstödssystemet i 
länet är på ett unikt sätt förankrat i alla länets 
kommuner.

Utmaningarna inom innovation ligger framför allt i 
den industrikultur som råder i länet. I och med att 
många av länets industriföretag är 
underleverantörer ser de sina produktioner som den 
slutgiltiga produkten. Många av de idéer som skulle 
kunna föra företagens utveckling framåt kommer 
inte fram och här finns det stor utvecklingspotential 
för länet.

Innovation uppstår ofta som ett resultat av mötet 
mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper 
och erfarenheter i olika branscher och sektorer. 
Närhet och mångfald är därför en viktig 
förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas 
till ny ekonomisk verksamhet och tillväxt.

Även inom det offentliga är innovation och 
intraprenörskap centrala utvecklingskrafter. Ett 
exempel på organisation för forskning och 
innovation är Jönköping Academy som drivs i 
samverkan mellan Jönköping University, Region 
Jönköpings Län samt kommunerna i Jönköpings 
län. Verksamheten syftar till att främja hälsa och 
välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap 
om förbättring och ledarskap inom vård och 

omsorg. Inte minst för tjänsteutvecklingen är det 
centralt med innovationsmiljöer inom offentliga 
verksamheter. 

Utmaningar som kräver innovativa 
lösningar
Klimatförändringar, demografiska förändringar, en 
föränderlig världsekonomi och stigande 
sjukvårdskostnader är några av de utmaningar som 
vårt samhälle står inför idag och framöver. Företag 
ställs inför utmaningar på en internationell arena 
och utsätts för allt hårdare konkurrens från hela 
världen. De traditionella lösningarna möter inte 
denna utveckling utan nya lösningar behövs och 
kunskap och innovation är nyckeln till framgång. 

Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för 
att uppnå de övergripande målen i den regionala 
utvecklingsstrategin är länets näringslivs 
investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, 
under snittet för riket. OECD identifierar detta som 
ett viktigt utvecklingsområde för att stärka länets 
konkurrenskraft. Nordiska ministerrådet konstaterar 
att länet ligger efter när det gäller eko-innovation 
och visar på betydelsen av utveckling inom 
bioekonomi och eko-innovation för ett långsiktigt 
hållbart och framgångsrikt näringsliv. Ett gott 
innovationsklimat förutsätter en nära samverkan 
mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och 
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar 
och lösningar. Strukturer för samverkan finns som 
fungerar väl i det innovationsfrämjande 
stödsystemet och länet har ett regionalt 
innovationssystem som är förankrat i länets alla 
kommuner.

Utmaningar för Jönköpings län är bland annat ett 
lågt kunskapsinnehåll i det som produceras och 
glesa geografiska strukturer. Utvecklingen globalt  
går mot mer komplexa produkter med ett alltmer 
högteknologiskt innehåll. De glesa strukturerna 
behöver kompenseras med mötesplatser som 
stimulerar utbyte av kunskaper, kompetenser, 
egenskaper och erfarenheter mellan olika branscher 
och sektorer, i syfte att stimulera innovation och 
nya lösningar.

Styrkor som behöver uppmärksammas och 
utvecklas vidare är en industriell och entreprenöriell 
tradition med internationell lyskraft och en 
expansiv högskola vars samverkan med det 
omgivande samhället är framstående och som har 
en omfattande och framgångsrik 
internationalisering. Utvecklingsförmågan inom 
hälso- och sjukvården är uppmärksammad och det 
finns en internationell efterfrågan på den tjänste- 
och processinnovationsutveckling som utvecklats i 
Region Jönköpings län.

En förutsättning för att lyckas hänga med i den 
snabba utvecklingen där innovationer och nya 
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lösningar är avgörande för en fortsatt 
konkurrenskraft och attraktivitet för länet måste 
Jönköpings län fokusera på smart specialisering. 
Det handlar om att samla aktörer i regionen och 
skapa ett tydligt fokus kring vilka styrkeområden 
länet har och utgå ifrån dessa för fortsatt utveckling 
och innovation. Innovationsklimatet gynnas av att 
det finns en branschöverskridande samverkan. 

Jönköpings län ska vara en plats där det är enkelt att 
förverkliga sina idéer, oavsett kön, bakgrund och 
individuella förutsättningar. Den miljödrivna 
näringslivsutvecklingen behöver fokuseras och de 
gröna näringarna har potential att genom innovation 
få en avgörande betydelse för samhällets 
omställning till en biobaserad, cirkulär och 
klimatanpassad ekonomi. 

Region Jönköpings län har antagit en 
innovationsstrategi med tre insatsområden: 
”Attityder för innovation”, ”Samverkan för 
innovation” samt ”Effektiva processer för 
innovation”. 

Smart specialisering
Samtidig som länet har många utmaningar finns 
också många styrkor. Dessa kan utvecklas vidare 
för att bli ännu starkare och genom synergieffekter 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och 
tillväxt. 

Historiskt har Jönköpings län haft en stark industri 
som utgjort en stor del av det lokala näringslivet 
och arbetsmarknaden. Industrin är fortsatt en viktig 
faktor för länet och industrins utveckling är av 
yttersta vikt för en fortsatt konkurrenskraftig 
position när det kommer till såväl nationell som 
internationell handel. En utmaning ligger i att locka 
till sig rätt kompetens. Industriföretagen har idag 
svårt att nyanställa och det påverkar produktionen 
negativt. En ändrad attityd till industrin är av 
yttersta vikt för att locka nästa generations 
medarbetare.

En stark entreprenörsanda har varit och är 
fortfarande starkt förknippat med Jönköpings län. 
Det är en styrka för länet med den nyföretagaranda, 
tillväxtvilja och det engagemang som finns. 

Samtidigt behöver entreprenörer och företagare få 
rätt förutsättningar att lyckas med sina idéer och 
innovationer. Att fortsätta underlätta för företagare 
att införliva sina mål förutsätter en fortsatt 
utveckling mot ett öppet och jämlikt 
innovationsklimat i hela länet.

Inom EU fokuseras nu inom allt fler områden på 
regionernas smarta specialiseringsstrategier. 

I strategierna har regionerna identifierat dels de 
områden där länet redan upplever sig som 
världsledande och har fortsatt framtida potential 

och dels de områden där länet har en relativ 
konkurrensfördel jämfört med andra regioner och 
ambitionen att bli globalt konkurrenskraftigt. Dessa 
områden utgör tillsammans områdena för smart 
specialisering. Områdena ska ha potential att 
byggas på med närliggande branscher/näringar i en 
smart diversifiering/kluster som bidrar till 
länet/regionens utveckling och tillväxt över tid. 

Under våren 2018 har en process pågått för att 
identifiera de områden som kan utgöra smart 
specialisering i Jönköpings län. De sex områden 
som identifierats är: 

1. Smart industri/kunskapsintensiva 
tillverkningsföretag

2. E-handel och logistik 
3. Skogsnäring och träförädling 
4. Besöksnäring
5. Livsmedel och livsmedelsförädling
6. Tjänstedesign 

Dessa sex områden är de som, genom 
klusterutveckling och diversifiering, ska utveckla 
Jönköpings län till den fjärde tillväxtregionen 2035. 
Perspektiven på denna utveckling ska vara 
jämställt, smart och hållbart. 

OECD har även de undersökt vilka områden de ser 
har potential att utgöra smart specialisering i 
Jönköpings län och deras bedömning är att en 
integration av skogsnäringen, miljöperspektivet och 
livsmedelsproduktionen utgör länets starkaste 
utvecklingspotential. De konstaterar också att 
turismen ökar mest i Jönköping och den innebär en 
potential för länets utveckling. 

3.3.7 Sammanfattning 
innovation och företagande
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad 
och ett hållbart arbetsliv, där alla har möjlighet att 
vara delaktiga på likvärdiga villkor oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar. Ett 
näringsliv där människors olika kompetenser är 
ovärderliga resurser och där tillgången på 
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Där 
goda förutsättningar för nyföretagande, en 
mångfald av specialiserade tjänster och tillgång på 
välutbildad arbetskraft driver på tillväxt och 
utveckling. Ett varierat och breddat näringsliv 
skapar sysselsättning, stimulerar till inflyttning och 
bidrar till goda ekonomiska förutsättningar för en 
fungerande samhällssektor i hela länet. En stärkt 
kulturell och kreativ sektor, förstärkta gröna 
näringar, stärkt turism och besöksnäring, fortsatt 
utveckling av tjänstesektorn med betoning på 
kunskapsintensiva företag och ett stärkt 
nyföretagande är således viktiga förutsättningar för 
att Jönköpings län ska kunna fortsätta växa och 
utvecklas.
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Jönköpings län tappar när det gäller regional 
potential i norden från plats 30 år 2015 till plats 35 
år 2017.58 Även om länets potential när det gäller 
arbetsmarknad, tack vare den låga arbetslösheten, 
och demografiskt, tack vare flyktinginvandringen, 
har stärkts något tappar länet ordentligt i ekonomisk 
potential. Ekonomiskt ligger länet på svaga 120 
poäng, jämfört med Stockholms topplacering om 
300 poäng. 

Faktorer som bidrar till den negativa utvecklingen i 
tillväxtpotential i länet (enligt State of the Nordic 
region 2018) är att Jönköpings län, relativt sett har:  

 en långsam bredbandsutbyggnad, 
 en hög dödlighet i kroniska sjukdomar, 
 många invånare som behöver socialbidrag, 
 många invånare som ligger i riskzonen för 

fattigdom, 
 en låg kulturkonsumtion per invånare, 
 en låg kunskapsintensitet i produktion och 

innovation,
 en låg nivå när det gäller affärsdriven 

näringslivsutveckling,
 en låg investeringstakt när det gäller Green 

Tech (bioekonomi och eko-innovation), 
 en relativt låg biogasproduktion, 
 en låg andel direktinvesteringar, 

samtidigt som länet på plussidan har en relativt hög 
skogsavverkning. 

En av de viktigaste faktorerna för regionerna att 
jobba med enligt EU:s strategi 2020 och den 
nationella strategin 2020 är omställningen till ett 
mer kunskapsintensivt och hållbarhetsdrivet 
näringsliv och innovationssystem. Inom detta 
område är Jönköpings län relativt sett svagare än de 
omgivande länen och Sverige i snitt59 med en 
blygsam ökning om 0,1-2 % sedan 2007. Detta kan 
jämföras med Kronobergs län som under samma 
period ökat med mer än 6,1 %. För att nå målet att 
bli den fjärde tillväxtregionen behövs alltså 
omfattande och genomgripande insatser inom 
området. 

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor 
är nödvändiga fokusområden för länets utveckling. 
För att möta klimat-, miljö- och 
energiutmaningarna och samtidigt främja ett 
konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar 
i näringslivet. Det krävs såväl strukturella 
förändringar som en övergång till förnyelsebara 
resurser. Genom att hållbart nyttja landsbygdens 
biologiska resurser kan en biobaserad 

58 State of the Nordic region 2018, Nordiska ministerrådet

59 Sverige leder utveckling i Europa tillsammans med Tyskland, 
Storbritannien, Danmark och Finland

samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en 
fossilbaserad ekonomi. 

I OECD rapporten görs en liknande analys och 
behovet av att öka kunskapsinnehållet i produktion 
och innovation understryks. OECD konstaterar 
också att Jönköpings län saknar IT-kluster vilket 
driver utvecklingen i andra län. 

Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en 
drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i 
alla branscher och därmed en miljödriven 
näringslivsutveckling. Med tanke på den låga 
utvecklingstakten inom området i länet krävs en 
kraftsamling inom den affärsdrivna 
miljöutvecklingen då den utgör en stor potential 
och tillväxtpotentialen bedöms hög i de regioner 
som leder utvecklingen. 

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och 
med den växande globala efterfrågan på hållbara 
och resurseffektiva varor och tjänster samt på 
förnybar energi och produktion med låga utsläpp 
till luft, mark och vatten. För att styra mot en 
hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och 
metoder som främjar förändrad och förbättrad 
teknik och ekosystemförvaltning, förnybara 
energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. 
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste 
påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt över tid. 

Den åldrande befolkningen skapar också 
möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och 
innovationer krävs och efterfrågas. Digitalisering 
och robotisering skapar nya sätt att möta 
medborgare och patienter vilket skapar 
förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och 
välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också 
nya sätt att stödja och serva invånarna. Region 
Jönköpings län ligger i framkant inom 
tjänsteutvecklingen inom vård- och välfärdstjänster 
och har potential att ytterligare stärka och utveckla 
området från en stark position. 

För att stödja och säkerställa länets utveckling mot 
den fjärde tillväxtregionen koncentreras det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet inom 
området ”näringsliv och innovation” på 
digitalisering, områdena för smart specialisering, 
innovation samt en affärsdriven miljöutveckling 
mot en cirkulär och biobaserad ekonomi.
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3.4 Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
Jönköpings län har 2018 en hög andel sysselsatta i relation till övriga riket. Främst handlar det om sysselsättning 
inom tillverkningsindustrin. I allt högre takt i och med teknikens och digitaliseringens framväxt ställs högre krav 
på effektivisering, kvalificerad kompetens och innovation. Många jobb som idag utförs av människor kommer i 
framtiden att skötas av robotar, detta kräver en förändring i kompetensförsörjningen i länet. En högre efterfrågan 
på högutbildad arbetskraft blir en given följd av den här utvecklingen och företagen vittnar redan om den stora 
utmaningen i att hitta rätt kompetens. Länet står därför inför stora utmaningar inom kompetensförsörjningen som 
riskerar att begränsa länets utvecklingsmöjligheter. Behovet av en höjd utbildningsnivå är påtaglig och en av de 
största utmaningar som länet har framför sig. 

Ytterligare en stor utmaning för länet är arbetskraftsförsörjningen. Den brist på arbetskraft som ses kommer att 
bli än värre i framtiden i takt med urbanisering och den demografiska utvecklingen. För att motverka 
arbetskraftsbrist och förbättra matchningen behöver hela arbetskraftens potential tas tillvara. Potential hos 
grupper och människor som idag står utanför arbetsmarknaden behöver tas tillvara och förutsättningar behöver 
skapas för att fler ska kunna jobba högre upp i åldrarna. Attraktivitetsskapande faktorer som en god och modern 
arbetsmiljö, jämlikhet, jämställdhet, inkludering, inflytande och delaktighet samt tillitsbaserad styrning behöver 
utvecklas och i framtiden utgöra en del av Jönköpings läns varumärke. 

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid 
samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i 
den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens 
ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster, 
affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av 
näringsliv och offentlig verksamhet i länet. 

3.4.1 Arbetsmarknadspotential
I ”State of the Nordic Region 2018” har länets 
potential när det gäller arbetsmarknad förbättrats 
något sedan den förra mätningen 2015 och ligger 
2018 på 160 av 300 möjliga poäng. Det beror till 
stor del på sysselsättningsgraden.

 
Figur: Arbetsmarknadspotential 2018, ju mörkare färg desto 
högre potential

Sysselsättning och arbetskraftsbrist
Sysselsättningsgraden har ökat från, med 
Europeiska mått mätt, höga nivåer och den 
inhemskt födda befolkningen har enligt 
arbetsförmedlingen full sysselsättning och 
sysselsättningstillväxten drivs av 
flyktinginvandringen. När det gäller 
sysselsättningen totalt har länet en av de högsta 
nivåerna i landet. Trots det är variationen stor inom 
länet. Tranås och Nässjö kommuner har en något 
lägre sysselsättning, medan Aneby, Vaggeryd och 
Habo har en mycket hög sysselsättningsgrad. 

Näringsliv och offentliga verksamheter redovisar i 
hög grad arbetskraftsbrist60 och matchningen 

mellan de personer som står utanför 
arbetsmarknaden och de efterfrågade 

60 De har haft ett behov av att rekrytera, försökt och misslyckats, 
viket påverkar verksamheten negativt. 
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kompetenserna är låg. Samtidigt finns det ingen 
outnyttjad arbetskraftsreserv att tillgå utan 
lösningar behöver skapas genom att fullt ut använda 
den arbetskraft som finns och i än högre grad se alla 
människors potential, inklusive unga, personer med 
kort utbildningsbakgrund, personer med 
funktionshinder, personer som ännu inte behärskar 
svenska fullt ut och personer som passerat 67 år. 
Parallellt med detta behöver nya lösningar skapas 
genom automatisering och robotisering av 
tillämpliga delar av industrin och digitalisering av 
möjliga välfärdstjänster. 

Länets sysselsättningsprofil skiljer sig fortfarande i 
hög grad från övriga landets med en relativt hög 
andel som arbetar inom industrin och 
transportsektorn och en relativt låg andel som 
arbetar inom tjänstenäringarna, bygg, turism och 
offentliga sektorn. 

Länets samtliga kommuner klassas som 
industrikommuner med viss variation av profilen, 
vilket bidrar till en, relativt andra regioners, något 
snävare arbetsmarknad. 

Ungdomsarbetslösheten har minskat de senaste åren 
i länet. Bortsett från gruppen utlandsfödda kvinnor 
med kort utbildningsbakgrund är gruppen unga män 
på landsbygden som lämnar skolan tidigt den grupp 
som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Överlag är skolavhopp en riskfaktor för 
utanförskap.

3.4.2 Kompetensnivå
Länet präglas av ett stort yrkeskunnande och en 
stolt industrihantverkstradition, det som benämns 
informell kompetens. Den formella 
kompetensnivån i länet är dock relativt låg. Gnosjö 
är den kommun i landet med högst andel av den 
arbetsföra befolkningen som har grundskola som 
högsta utbildningsnivå. Även Gislaved hör till de 
kommunerna med högst andel lågutbildade. 

Sverige har relativt sett en låg andel invånare som 
har grundskolan som sin högsta formella 
kompetensnivå. Det finns också en stark korrelation 
- nationellt sett – mellan kort utbildningsbakgrund 
och arbetslöshet. Där är Gnosjö och Gislaveds 
kommuner idag undantag, för i dessa kommuner 

gäller inte det sambandet. I takt med näringslivets 
strukturomvandling och automatisering bedöms 
behovet av höjd formell kompetensnivå gälla hela 
länet. 

Länets andel invånare med eftergymnasial 
utbildning är även den relativt låg, bland de lägsta i 
landet. Återigen är variationen inom länet stor med 
högst andel i Jönköpings kommun följd av Habo 

kommun medan Gislaved och Gnosjö kommuner 
ligger bland de lägre i landet. 

Noteras bör att kvinnorna i länet satsar på en mer är 
treårig eftergymnasial utbildning i mer än dubbelt 
så hög utsträckning jämfört med männen. Insatser 
för att stimulera männen att välja längre 
akademiska utbildningar måste göras och analyser 
av vad som händer med ett samhälle när kvinnors 
utbildningsdominans blir så stor behöver göras.

Högre utbildnings urbaniserande effekt
Det finns en inneboende konflikt i behovet av 
högutbildad arbetskraft, urbanisering och 
otillräcklig tillgång till utbildning på högskolenivå 
inom länet. Högre utbildning har en urbaniserande 
effekt, inte minst för att unga ofta måste flytta till 
en högskole- eller universitetsort för utbildningen 
där de sedan hinner etablera sig. Forskning visar att 
om denna grupp skaffar barn relativt direkt efter 
avslutade studier flyttar de i högre grad tillbaka till 
länet medan om de inte väljer att bilda familj direkt 
efter studierna i hög grad stannar kvar även efter 
studierna. 
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Högre utbildnings urbanisering drivs också av att 
människor söker arbeten som matchar utbildningen 
och så länge länets näringslivsstruktur och kraven 
på formell kompetens inte ändras kommer länets 
attraktivitet för personer med en längre 
eftergymnasial utbildning att påverkas av det. 
Utifrån bilden av mäns och kvinnors 
utbildningspreferenser i länet finns det en risk för 
att kvinnor söker sig till arbetsmarknader som 
matchar deras kompetensprofil och männen i högre 
grad stannar kvar länet. 

I takt med att näringslivsstrukturen förändras 
kommer efterfrågan på arbetskraft inom nya 
yrkeskategorier att uppstå, vilket ytterligare betonar 
individers behov av kompetensutveckling, livslångt 
lärande och förmåga till omställning. Det ställer 
också krav på utbildningssektorn att kunna möta 
snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa 

insatser individuellt för att länet ska kunna nyttja 
dels den potential som står utanför arbetsmarknaden 
men också digitaliseringens möjligheter. 

Högre utbildnings urbaniserande effekt är både en 
möjlighet och en utmaning. Med ett näringsliv som 
i högre grad efterfrågar eftergymnasiala 
kompetenser kommer länets attraktivitet att öka för 
personer med den kompetensprofilen, en jämställd 
arbetsmarknad underlättas och näringslivets 
utveckling stödjs. Attraktiva miljöer för barn och 
barnfamiljer kan stödja den utvecklingen, liksom 
fler möjligheter till högre utbildning i länet – inom 
yrkeshögskolan, på högskolan och på länets 
lärcentra. 

3.4.3 Tillgång till arbetskraft
Då arbetskraftsbristen är stor 2018 och utifrån den 
demografiska profilen kommer bli ännu större inom 
en 15 årsperiod kommer förmågan att ta tillvara på 
hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och 
erfarenhet oavsett bakgrund, kön, härkomst, ålder 
eller boendeort att vara helt avgörande för länets 
långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också 
avgörande för att säkra välfärden och den sociala 
sammanhållningen i hela länet. Arbetet med 
matchning utifrån det utbud och den efterfrågan 
som finns i länet kommer bli centralt. 

Grupper som står utanför arbetsmarknaden idag är i 
huvudsak unga som av olika skäl inte avslutat 
gymnasiet, nyanlända som ännu inte pratar svenska, 
utlandsfödda kvinnor med kort 
utbildningsbakgrund, personer som socialt slagits ut 
av något skäl och personer med en 
funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan 
på något sätt. Bland den inhemskt födda 
befolkningen bedömer Arbetsförmedlingen att det 
råder full sysselsättning i länet. För att klara 
arbetskraftsförsörjningen behöver alla människor i 
länet få en plats på arbetsmarknaden och därutöver 
behöver länet ett betydande tillskott på arbetskraft. 
Insatser som attraherar människor att flytta till länet 
– från andra delar av landet eller från utlandet - är 
därför av stor betydelse. 

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av 
största vikt att de fullföljer utbildningen på ett 
nationellt program i gymnasieskolan.

Matchning
En akut utmaning är att arbetsmarknadens 
kompetensbehov och kompetensen hos de som står 
till arbetsmarknadens förfogande inte matchar. 
Samtidigt innebär grupperna som idag står utanför 
arbetsmarknaden, tillsammans med invandringen, 
ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då 
arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta 
branscher i länet. Arbetskraftsbristen uppgick i 
december 2017 enligt Arbetsförmedlingen till: ca 
40 procent inom industrin, den privata 
tjänstesektorn och IT-sektorn, drygt 50 procent 
inom byggbranschen, bland transportföretagen samt 
inom finansiell verksamhet och företagstjänster, 60 
procent inom hotell- och restaurang och 75 procent 
inom offentlig sektor, (framförallt utbildning) vilket 
hämmar tillväxten i länet61.

Könsmärkta yrkesval en utmaning
En stor utmaning för Jönköpings län är de 
könsmärkta utbildnings- och yrkesvalen bland 
kvinnor och män i länet. Kvinnor och män måste 
uppmuntras att göra mer icketraditionella yrkes- 
och utbildningsval för att länet ska kunna komma 
ifrån den könssegregerade arbetsmarknaden och bli 
mer jämställt. Fler män måste se möjligheterna med 
högre utbildning och de högutbildade kvinnorna 
måste uppmuntras till att stanna kvar i eller 
återvända till länet efter avslutade studier. De 
könsmärkta näringarna i länet, så som bland annat 
industri och vård- och omsorg, måste brytas genom 
att länet arbetar för att uppmuntra både kvinnor och 
män att göra otraditionella och normbrytande 
yrkesval. Detta bidrar även med större flexibilitet 
och rörlighet på arbetsmarknaden som gynnar 

61 Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter 
hösten 2017 Jönköpings län, Arbetsförmedlingen
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näringslivet och behovet av en säkrad 
kompetensförsörjning och arbetskraft med högre 
utbildning. 

Pendling
De flesta människor i Jönköpings län arbetar i 
närheten av sin bostadsort och möjligheten att röra 
sig mellan orter i länet och inom de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna, som ofta sträcker sig 
utanför länsgränserna, med allmänna 
kommunikationsmöjligheter är i flera fall 
begränsad. Arbetspendlingen är även ojämnt 
uppdelad mellan kvinnor och män, då män pendlar 
mer än kvinnor både in och ut över kommun- och 
länsgränsen.

Jönköpings kommun har den största 
nettoinpendlingen med 4079 fler personer som 
pendlar in än som pendlar ut och Habo har den 
största nettoutpendlingen med 1792 fler personer 
som pendlar ut än in. (Källa SCB).  

Förutom arbetsmarknadsregionerna inom länet 
finns det flera funktionella arbetsmarknadsregioner 
som sträcker sig in i angränsande län med en 
betydande dagpendling. Exempel på dessa är 
regionen Tranås, Aneby, Linköping och Ydre, 
Vetlanda, Sävsjö och Växjö, Gislaved, Tranemo 
och Hylte, samt Habo, Mullsjö, Tidaholm, Hjo och 
Falköping. Ett långsiktigt mål bör vara att 
underlätta för en större andel av dessa pendlare att 
åka med kollektiva transporter.

3.4.4 Utbildning 
Snabba förändringar i omvärlden gör att det blir allt 
viktigare med ny eller förbättrad kunskap. Det 
ställer i sin tur krav på en väl utbyggd 
utbildningsverksamhet med både bredd, djup och 
kvalitet. Tillgången till utbildning är viktig för 
människors utveckling och välmående, men också 
för hela länets utveckling. I Jönköpings län finns 
kommunal grund- och gymnasieskola, 
eftergymnasial utbildning på Jönköping University, 
länets folkhögskolor, kommunala 
vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Dessutom 
erbjuder studieförbund och utbildningsanordnare 
både längre utbildningar och kortare kurser. Länet 

ska ha ett jämlikt utbildningssystem där alla, 
oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, har tillgång till utbildning, 
kompetensutveckling och fortbildning.

Utbildningssystemet ska också vara en grund för 
social inkludering och integration. Jönköpings län 
har nio folkhögskolor som erbjuder både 
förberedande kurser som hela program. Att 
säkerställa en god jämlik tillgång på utbildning på 
flera nivåer säkerställer också att vi möjliggör för 
en god integration och tillvaratagande av viktig 
kompetens i länet. Alla människor ska ha rätt till 
goda förutsättningar för lärande och arbete i 
Jönköpings län.

Formell utbildning
Det formella utbildningssystemet innefattar de delar 
av skolsystemet som ger ”formella meriter” som 
grundskolan, gymnasiet, yrkeshögskolan och 
högskola/universitet. 

Gymnasieutbildning
Länets kommuner erbjuder gymnasieutbildning 
själva eller i samverkan med andra kommuner. 
Under maj 2018 ställde sig det primärkommunala 
samverkansorganet positiva till en utredning av 
länsövergripande gymnasiesamverkan i hela 
Jönköpings län. 

Gymnasieskolan har 18 nationella 
gymnasieprogram: sex högskoleförberedande 
program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex 
riksrekryterande gymnasieprogram och 
fem introduktionsprogram. Till gymnasieskolan 
söker eleverna med sina betyg från grundskolan. 

Behörigheten till gymnasiet från grundskolan 
varierar stort mellan länets kommuner. Andelen 
elever som är godkända till något gymnasieprogram 
är 83 procent i riket och 81 procent i länet. Aneby 
och Sävsjö har 100 procentiga utfall totalt under 
läsåret 2015-2016 medan Eksjö, Vetlanda, Nässjö 
och Habo kommuner ligger lägst. Skillnaderna 
mellan flickor och pojkar är fortsatt stora nationellt 
så väl som i länet där pojkars resultat ligger 10 
procent lägre än flickors resultat. 
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Inom länet skiljer sig resultatet däremot. Jämställda 
resultat ses i Aneby, Sävsjö, Gnosjö Värnamo och 
Tranås. Jönköping och Nässjö ligger i närheten av 
det nationella snittet. Mullsjö och Vetlanda avviker 
från den nationella trenden med ca 10 högre andel 
pojkar som är behöriga till något gymnasieprogram. 
Eksjö, Habo och Gislaved avviker från den 
nationella trenden genom att flickor i betydligt 
högre grad är behöriga till något gymnasieprogram. 

Att avsluta ett nationellt gymnasieprogram är 
närmast en förutsättning för att etablera sig på 
arbetsmarknaden idag. Tidiga insatser för att möta 
unga elevers individuella behov, förutsättningar och 
önskemål för en optimal lärandesituation är av 
största betydelse för såväl individen - på kort och 
lång sikt - som samhällsekonomiskt. Att pojkar och 
flickor i lika hög grad får förutsättningar att lära, 
utvecklas och klara av skolan är centralt i arbetet 
för social inkludering, jämställdhet och för länets 
långsiktiga tillväxt och utveckling. 

När det gäller att gå vidare till högre studier efter 
avslutat gymnasium mäts resultatet efter tre år. I 
riket går 42,4 procent av de unga vidare till högre 
studier inom tre år. Unga kvinnor läser vidare i 
betydligt högre utsträckning, närmare 50 procent av 
kvinnorna läser vidare medan bara en dryg tredjedel 
av de unga männen gör det. 

Länssnittet ligger under det nationella med 39,2 
procent av länets unga som läser vidare inom tre år. 
I Eksjö kommun är andelen störst och skillnaderna 
mellan kvinnor och män är relativt små. Habo och 
Nässjö ligger också över det nationella snittet men 
medan Habos skillnader mellan flickor och pojkar 
ligger kvar på ungefär samma nivå, väljer kvinnor  i 
Nässjö i betydligt högre grad att läsa vidare jämfört 
med de unga männen. 

Även Sävsjö ligger i närheten av det nationella 
snittet totalt och det gör även könsfördelningen vid 
högre studier inom tre år efter avslutat gymnasium. 

Aneby, Gnosjö, Vaggeryd och Vetlanda ligger 
lägst. I Aneby läser bara en dryg femtedel av 
ungdomarna totalt vidare samtidigt som kvinnorna 
gör det i mer än dubbelt så hög utsträckning som 
männen. 

Region Jönköpings län är på uppdrag av 
kommunerna huvudman för 
Naturbruksgymnasierna i länet. Dessa har en 
nyckelroll när det gäller ökad självförsörjningsgrad 
och en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i 
länet. 

Yrkeshögskoleutbildning (YH)
Yrkeshögskoleutbildningarna har nu etablerat sig 
som utbildningsform efter övergången från 
kvalificerade yrkesutbildningar (KY) 2009-2013. 
Utbildningarna är 1-3 år långa och genomförs i 
mycket nära samarbete med näringslivet som ska 
uppleva både en konkret efterfrågan och ett konkret 
behov av den aktuella kompetensen för att en 
utbildning ska få starta. 2017 pågick 1965 
utbildningsomgångar i länet, varav 768 startade 
under 2017. Totalt fanns 21 600 platser och 34 nya 
utbildningar startade. Jönköpings län hade 4130 
yrkeshögskoleplatser 2017, vilket betyder att länet 
är yrkeshögskoletätast i landet. 

Att Jönköpings län ligger i topp vad gäller antalet 
platser per invånare inom 
yrkeshögskoleutbildningar, är något som ska ses 
som en styrka och som kan bidra till att höja 
kompetensen och motverka 
matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. 
Yrkeshögskoleutbildningar leder i stor utsträckning 
till att människor får jobb. Att det finns många 
utbildningsplatser i länet är också viktigt för att ta 
tillvara på våra nyanlända länsinvånares kompetens. 
Genom validering av kunskap skapar vi vägar in på 
arbetsmarknaden.

På kort och medellång sikt bedöms behovet av 
yrkeshögskoleutbildningar vara fortsatt mycket 
stort inom länet. 

Högskoleutbildning
Högskolan hade totalt 301 000 platser i landet 
hösten 2018 och till dem kom det in 360 152 
anmälningar, vilket innebär ett minskande söktryck 
för fjärde året i rad. 224 460 av dessa var kvinnor 
och 135 692 var män vilket betyder att 65 % fler 
kvinnor sökte till högskolan jämfört med männen. 
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Till Jönköping University sökte 23 513 personer 
från 131 länder, av dem sökte 6446 personer 
Jönköping University i första hand. Jönköping 
University består av de fyra fackhögskolorna 
Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och 
kommunikation, Jönköping International Business 
School och Tekniska högskolan. Jönköping 
University erbjuder en stor bredd med ungefär 80 
olika högskoleprogram/inriktningar för de totalt 
11000 studenterna. Ca 2000 av dessa är 
internationella studenter. Skolan har en stark 
internationell prägel och samverkan med länets 
företag är stor. 

På medellång och lång sikt kommer behovet av 
längre högskoleutbildningar att öka. Att Jönköping 
University får tillräckligt med utbildningsplatser 
inom för länet, det offentliga och länets företag 
kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för 
att långsiktigt försörja länet med relevant 
arbetskraft - både inom offentliga och privata 
näringar - och för att höja den formella 
kompetensnivån i länet. 

Därutöver behöver länets lärcentra fortsätta arbetet 
med att attrahera distansutbildningar från andra 
högskolor och universitet till länet som kan 
komplettera utbudet vid Jönköping University. 
Aktörer som Jönköping Academy kan utvecklas 
vidare för att ytterligare stödja länets långsiktiga 
behov av kompetensförsörjning. 

Informell och oformell utbildning
Informell utbildning sker utanför det formella 
utbildningssystemet men kan på många sätt vara 
minst lika viktig och hålla en lika hög kvalitet. 
Många medarbetare inom länets näringsliv har 
börjat arbeta tidigt och utvecklat sig genom sitt jobb 
och på så sätt tillägnat sig en unik, attraktiv och för 
företaget nödvändig kompetens – den räknas dock 
inte som formell kompetens. Samtidigt som den 
formella kompetensnivån i Jönköpings län är 
relativt låg är den informella kompetensnivån i 
stora delar hög. Informell utbildning kan handla om 
utbildning inom exempelvis folkhögskolan, 
branschorganisationers utbildningar, 
internutbildningar och uppdragsutbildningar på 
olika nivåer.  Oformell utbildning kan till exempel 
vara utvecklade kurser på ett studieförbund62, 
kompetens som tillägnas genom föreningsliv och 
personlig utveckling inom olika områden. Oavsett 
hur och var individen lär och utvecklas bidrar det 
till individens kompetens och förmåga att utvecklas 
privat såväl som inom arbetslivet. 

62 Ibland talas när det gäller studieförbund om 
oformell kompetens. 

Folkbildning
Den starka folkbildningstraditionen som finns i 
Jönköpings län är en viktig faktor när det kommer 
till bland annat livsmiljö, trivsel och attraktivitet. 
Jönköpings län har den största 
folkhögskoleverksamheten mätt i antal 
deltagarveckor i långa kurser. Folkbildningen och 
folkhögskolorna bidrar med delaktighet och 
inkludering av personer med kort utbildning, 
funktionsvariationer och nyanlända. Det är en viktig 
resurs för att inkludera och möjliggöra en god 
livsmiljö och livslångt lärande för alla, oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar.

3.4.5 Forskning
Som nämnts tidigare läggs relativt lite resurser på 
forskning i länet. För att stimulera innovation och 
höja kunskapsnivån i länets produkter och 
produktion är forskningen av avgörande betydelse. 
Region Jönköpings län och Jönköpings University 
arbetar tillsammans för att stärka 
forskningsfinansieringen för högskolan. Under 
2017 invigdes den nya forsknings- och 
utbildningsmiljön inom kunskapsintensiv 
produktframtagning (SPARK). Den ska bidra till att 
utveckla länets och Sveriges tillverkningsföretag 
mot mer kunskapsintensiva produkter och 
processer. 

I Jönköpings län sker mycket forskning i nära 
samarbete med näringsliv och samhällsaktörer. Det 
gör att den nya kunskapen sprids och snabbt 
stimulerar till nya idéer och innovationer. Ett län 
som är känt för att ligga långt framme inom 
forskning attraherar fler forskare, experter och 
specialister av olika lag. Jönköping University är en 
motor för länets utveckling genom den forskning 
som bedrivs. 

Kreativ och innovativ forskning är också avgörande 
för att hålla en hög nivå på utbildningarna. 
Jönköping University är en viktig aktör för 
forskning inom till exempel hälsa, vård och socialt 
arbete, lärandets och kommunikationens villkor, 
entreprenörskap, ägande och förnyelse. Jönköping 
University samarbetar också med små och 
medelstora tillverkande företag samt närliggande 
tjänsteföretag vilket innebär möjligheter att i 
samverkan utveckla ett starkare kunskaps- och 
innovationssystem.

3.4.6 Livslångt lärande
Livslångt lärande är ett pedagogiskt begrepp som 
på 1990-talet ersatte begreppet livslång utbildning. 
Dagens snabbt föränderliga värld förutsätter att 
människor kontinuerligt ställer om sin kunskap och 
kompetens för att matcha arbetsmarknadens behov. 
Människor kan behöva byta inriktningar på sitt 
yrkesliv både tre och fyra gånger. Gemensamt för 
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de flesta yrken är att det som var aktuell kompetens 
igår inte nödvändigtvis är det i morgon. 

Alla länsinvånare behöver därför utveckla sina 
färdigheter och kompetenser hela livet igenom, inte 
bara för att kunna utnyttja sin personliga potential 
och aktivt delta i samhället, utan också för att ha 
chans att lyckas på en arbetsmarknad i ständig 
förändring. Denna ständiga kompetensutveckling 
kallas det livslånga lärandet. 

De kunskaper, färdigheter och kunnande som länets 
arbetskraft har spelar stor roll för innovationen 
inom länet, liksom för dess produktivitet och 
konkurrenskraft. Ökande internationalisering, 
snabba förändringar och ständig utveckling av ny 
teknik betyder att länsinvånarna inte bara måste se 
till att ha aktuella specifika yrkesrelaterade 
färdigheter, utan också att de har en allmän 
kompetens som gör att de kan anpassa sig till 
förändringar. En kompetent arbetstagare är också 
mer motiverad och trivs bättre på arbetsplatsen, 
vilket påverkar arbetsinsatsen i positiv riktning. 

Möjligheterna att skaffa sig tillgång till information 
och tjänster förändras hela tiden. Ny kompetens 
krävs för att behärska den nya digitala världen, inte 
bara genom tekniska färdigheter, utan också genom 
djupare förståelse av de möjligheter, utmaningar 
och etiska frågor som den nya tekniken ger upphov 
till.

Hastiga förändringarna ställer krav på vår sociala 
sammanhållning. Risken är att många människor 
känner sig förbisprungna och marginaliserade på 
grund av globaliseringen och den digitala 
revolutionen. Detta hotande främlingskap skapar 
behov av att stärka medborgarnas känsla av att vara 
en del av det demokratiska samhället. Dels måste 
medborgarna hålla sig informerade om och 
intressera sig för det samhälle de lever i, dels måste 
de delta aktivt i samhällslivet. Detta innebär att 
normerna för vilka kunskaper, färdigheter och 
kunnande som behövs måste förändras.

Mot denna bakgrund har Europarådet och 
Europaparlamentet antagit en europeisk 
referensram för nyckelkompetenser för livslångt 
lärande. I denna referensram kartläggs och fastställs 
vilka nyckelkompetenser medborgarna behöver för 
att kunna uppfylla sin personliga potential, för att 
integreras i samhället och på arbetsmarknaden och 
för att ta aktiv del i samhällslivet och lyckas på 
arbetsmarknaden i vårt kunskapsbaserade samhälle. 
Utbildningssystemet bör bidra till att utveckla sådan 
kompetens hos alla ungdomar, medan vuxen- och 
fortbildningssystemen bör ge alla vuxna verkliga 
möjligheter att lära sig och underhålla sådana 
färdigheter och kvalifikationer.

Kompetens definieras här som en kombination av 
kunskaper, färdigheter och attityder som är 

anpassade till det aktuella området. 
Nyckelkompetens är den kompetens som alla 
individer behöver för personlig utveckling, aktivt 
medborgarskap, social integration och 
sysselsättning.

Denna referensram omfattar åtta 
nyckelkompetenser: 

1. Kommunikation på modersmålet 
2. Kommunikation på främmande språk 
3. Matematiskt kunnande och grundläggande 

vetenskaplig och teknisk kompetens 
4. Digital kompetens
5. Lära att lära 
6. Social och medborgerlig kompetens 
7. Initiativförmåga och företagaranda 
8. Kulturell medvetenhet och kulturella 

uttrycksformer

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, 
eftersom var och en av dem kan bidra till ett 
framgångsrikt liv i kunskapssamhället. Många av 
dessa kunskaper och färdigheter överlappar och 
kompletterar varandra och aspekter som är 
väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett 
annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och 
skrivkunnighet,  matematiska färdigheter och 
kunskaper i informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för 
lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande. 

Det finns en rad teman som används i hela 
referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, 
initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, 
beslutsfattande och konstruktiv hantering av 
känslor och som alla har en central roll när det 
gäller de åtta nyckelkompetenserna. Detta är 
kompetenser och förhållningssätt som människor 
behöver besitta för att vara attraktiva på 
arbetsmarknaden och hänga med i den snabba 
utvecklingen. 

Högskolan i Jönköping är värdorganisation för 
Encell – ett nationellt kunskapscentrum för 
livslångt lärande som har i uppdrag att främja ett 
livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa. 
Encell utgör en viktig resurs i utvecklingen av ett 
länsövergripande system som stödjer det livslånga 
lärandet. 

Förutsättningar för livslångt lärande
Förutsättningarna för livslångt lärande behöver 
byggas dels hos individen men också i samhället 
och näringslivets strukturer. På det individuella 
planet behöver varje ung människa och varje vuxen 
som möter utbildningssystemets olika delar dels få 
utveckla de faktiska nyckelkompetenser som krävs 
men också tränas i förhållningssätt, det personliga 
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mästerskapet63, kommunikation och de teman som 
är förutsättningar för det livslånga lärandet. 

I arbetslivet behöver förutsättningarna stärkas för 
kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling 
inom både det informella, det oformella och det 
formella utbildningssystemet. Flexibiliteten när det 
gäller att läsa kurser eller gå utbildningar parallellt 
med arbete, föräldraledighet eller andra studier 
behöver utvecklas vidare. Samarbete mellan företag 
och utbildningssystemet behöver utvecklas och 
underlättas, inte minst när det gäller validering. Det 
formella utbildningssystemet behöver i ökad 
utsträckning erbjuda möjligheter till att sälja kurser, 
utbildningar och att anpassa utbildningsinsatser till 
företags behov.

Utbildningssystemet behöver sänka trösklarna för 
kontinuerlig utbildning genom hela livet, med 
vidareutveckling av flexibla lärformer som är 
oberoende av tid, rum, form och tempo. 
Kommunernas lärcentra är viktiga resurser för att 
dels attrahera distansutbildningar till länet och des 
för att stödja individers och näringslivets behov av 
kompetensutveckling. Bibliotek, handledare och 
studie och yrkesvägledningen är viktiga resurser 
kopplade till lärcentrumen som kan handleda och 
stödja individernas utveckling inom både 
nyckelkompetenserna och de teman som ingår i 
referensramen för livslångt lärande. 

De områden inom livslångt lärande som behöver 
prioriteras för hela länet utifrån RUS-processen är  
systematisk kompetensutveckling och lärande i 
arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser, 
lärande och kunskapsöverföring mellan 
generationer, genus och jämställdhet, mångfald och 
inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom 
formell och icke-formell utbildning och validering.

3.4.7 Sammanfattning 
kompetensförsörjning och 
arbetsmarknad
Det traditionella näringslivet med fokus på industri 
och yrkesskicklighet samt en god tillgång på 
arbetstillfällen har bidragit till att högre utbildning 
inte prioriterats i länet. 

Med länets utbildningssystem, där 
vuxenutbildningarna i de tretton kommunerna, 
anordnare för yrkeshögskoleutbildningar, 
Jönköping University och Region Jönköpings län 
nära samverkar skapas förutsättningar för att ändra 
den bilden och skapa ännu bättre möjligheter för 
livslångt lärande och karriärbyten.

63 Det kan handla om områden som självkunskap, känslor, 
attityder och mål

För att länets företag ska kunna hävda sig i den 
globala konkurrensen behöver länet en högre andel 
högutbildade som dessutom väljer att stanna kvar 
och arbeta i länet efter avslutade studier. Högre 
utbildning är redan - och kommer fortsätta att vara -  
en förutsättning för att säkra 
kompetensförsörjningen hos länets företag över tid. 

Ett nära samarbete mellan arbetsliv, utbildning och 
forskning säkerställer att den kompetens som finns i 
länet kan tillvaratas och utvecklas. Det är när 
praktiken möter teorin som vi kan skapa livslångt 
lärande för länets invånare och samtidigt skapa ett 
attraktivt län att arbeta och bo i. Ett nära samarbete 
och samverkan möjliggör även att förändringar i 
efterfrågan på arbetskraft kan tillmötesgås av 
utbildningssystemet.

Sysselsättningsgraden är idag hög och tillsammans 
med arbetskraftsbrist inom de flesta näringar 
innebär det en utmaning för länet i den 
högkonjunktur som råder 2018. Graden av 
automatisering och robotisering i länet är relativt 
låg jämfört med andra industrilän och i takt med 
den strukturomvandling som länets industriföretag 
går igenom kommer behovet av högre formell 
kompetensnivå i form av högskoleutbildad 
arbetskraft att öka. 

För att dels möta det stora behov av arbetskraft 
inom näringar som idag har arbetskraftbrist som 
exempelvis tjänstenäringar och offentliga sektorn 
och samtidigt motverka en omfattande arbetslöshet 
bland personer med låg formell 
utbildningsbakgrund behövs omfattande insatser 
göras för att lyfta den formella kompetensnivån i 
hela länet. Det behöver göras på kort, medellång 
och lång sikt. Insatser behöver startas i nära 
samarbete med länets företag, utbildningsarrangörer 
och högskolan innan personer riskerar att bli 
arbetslösa. 

Med den typen av insatser kommer 
automatiseringen och robotiseringen att vara 
lösningen för andra näringar som har potential att 
utvecklas och som saknar arbetskraft idag och 
därmed bidra till länets attraktivitet. 

För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver 
fungerande samverkansstrukturer kring utbildning, 
kompetensutveckling och livslångt lärande 
vidareutvecklas. Yrkesutbildningar på gymnasial 
och yrkeshögskolenivå har på kort sikt en särskilt 
stor betydelse för kompetensförsörjningen i länet 
för att säkra den direkta kopplingen till 
näringslivets behov av arbetskraft. 

Samverkan med Jönköping University har en 
strategisk roll för att skapa förutsättningar för 
innovation, utveckling och att möta behovet av 
kompetens i länet på lång sikt. 
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3.5 Internationellt samarbete
Behovet av internationellt samarbete har ökat och det är en förutsättning för att klara utmaningarna inom många 
områden. Agenda 2030 visar vägen för ansvar och samarbete när det gäller att lösa de stora globala 
utmaningarna, inte minst klimatet. Samarbetet med andra är också avgörande för den långsiktiga stabiliteten och 
freden i vår del av Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med 
andra länder. Sverige ska kunna verka tillsammans med andra och ge och ta emot stöd.

Även för länets utveckling, både det offentligas och näringslivet är det viktigt med internationellt samarbete för 
att lära av andra, dra nytta av varandras likheter – och olikheter, för att hitta nya marknader och kompetens. För 
att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte och 
anpassning till de globala förutsättningarna. För länets utveckling är det också av stor betydelse med 
direktinvesteringar och en ökande export.

3.5.1 Globalisering
I dag delas arbetslivet och vardagen i allt högre 
grad inte bara med resten av Sverige, Norden och 
Europa – utan med resten av världen. Internationellt 
samarbete är därför viktigt för att Jönköpings län 
ska kunna möta de utmaningar som samhället står 
inför.

Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra 
länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, 
vilket gör att gränsernas betydelse minskar och 
arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. 
Arbetskraften blir mer rörlig och det sker ett allt 
tätare utbyte av information och teknologi. 

Digitaliseringen möjliggör för företag och 
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en 
global marknad och länets företag får tillgång till 
nya import- och exportmarknader. Globaliseringens 
möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna 
för företag och branscher snabbt kan förändras.  
Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende 
av hur de kan ta till sig ny information och kunskap 
och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster 
på marknader som i allt högre grad är globala. 

Globaliseringen påverkar också hur kultur, 
livsåskådningar och värderingar formas. Genom att 
aktivt delta i globaliseringen och den internationella 
konkurrensen kan länet skapa nya relationer med 
andra människor, med andra platser och med andra 
länder. Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla 
människor, möjliggöra för företag att expandera, 
erbjuda besökare internationellt attraktiva 
sevärdheter och ta tillvara internationella kunskaper 
och erfarenheter genom utbytesstudenter, 
internationell forskning och länets nyanlända. 

Utvecklingen går allt snabbare och med hjälp av 
sociala medier sprids uppfattningar, trender och 
rörelser snabbt och får omedelbart stor global 

påverkan. För att hävda sig i denna miljö krävs en 
stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig och sina 
produkter. Företags värdegrund och ansvarstagande 
när det gäller mänskliga rättigheter, produkter och 
processers hållbarhet samt arbetsmiljö och 
arbetsgivarvarumärke får allt större betydelse för 
konsumenters val och allmänhetens syn på ett 
företag.

Denna utveckling skapar möjligheter men kräver en 
stark samordning mellan olika aktörers – inte minst 
internationaliserings- och exportfrämjande aktörers 
-  insatser för att positionera länet och dess företag 
på den globala kartan. Förmåga att jobba 
värdegrundsbaserat och hållbart med örat mot 
marken är en stark konkurrensfördel i det globala 
näringslivslandskapet. 

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga 
branscher som i hög grad påverkas av 
globaliseringens effekter, exempelvis 
underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta 
med råvaruutvinning ur skogen samt transport. Det 
offentliga behöver arbeta tillsammans med 
näringslivet för att skapa de bästa förutsättningar 
för länets företag på den globaliserade marknaden.   

Jönköpings län behöver vara ett attraktivt län för 
utländska aktörer och människor. Utländska 
affärsinvesteringar, internationella utbyten inom 
Jönköping University och besöksnäringen är några 
av de områden som påverkas av den internationella 
närvaron. Genom att synas bland annat inom 
ramarna för EU genom länets Brysselkontor och 
aktivt arbeta med utländska kontakter och nätverk 
skapas förutsättningar för ett län utan gränser mot 
omvärlden. 

Internationalisering
Internationalisering är ett begrepp med olika 
betydelser beroende på utgångspunkten. Generellt 
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innebär internationalisering anpassning till och 
samarbete mellan flera nationer. 
Inom teknik och kultur innebär internationalisering 
att man skapar förutsättningar för samarbete och 
förståelse mellan nationerna. Exempel kan vara en 
produkt som är "internationaliserad" användas i 
flera kultur- och språkområden. 

Inom området ekonomisk geografi görs ofta en 
skillnad mellan internationalisering och 
globalisering, där globalisering avser en djupare 
gränsöverskridande ekonomisk interaktion medan 
internationaliseringen snarare avser samarbete 
mellan nationer. Skillnaden mellan globalisering 
och internationalisering är att globaliseringen 
upphäver nationsgränsernas betydelse medan 
internationalisering betyder ett samarbete över 
nationsgränserna.  

Inom företagsekonomi innebär internationalisering i 
vilken grad företaget är engagerat i internationella 
affärer. Internationalisering kan därför ske i båda 
riktningarna, dels genom en utåtriktad 
internationalisering, exempelvis export, men även 
en inåtriktad internationalisering, exempelvis 
genom import.

För länets utveckling är samtliga sätt att se på 
internationalisering och globalisering högaktuella. 
Exporten behöver öka liksom utländska 
direktinvesteringar och nyetableringar. 

För att stödja företagens möjligheter på 
exportmarknader behövs en utveckling av relationer 
på för länets utveckling lämpliga platser och 
regioner. En ständig vidareutveckling av det 
exportstödjande systemet är av stor betydelse. 

Samtidigt behöver det offentliga arbeta aktivt 
tillsammans med företagen för att attrahera utländsk 
arbetskraft till länet och för att underlätta deras 
etablering i länet. 

3.5.2 Internationell samverkan
Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten 
med andra län i Sverige. Tillsammans med Region 
Kalmar64, Region Kronoberg och Region Blekinge 
samt Jönköping University och Linné universitetet  
drivs det gemensamma Brysselkontoret som sprider 
kunskap från Bryssel om EU:s ramprogram och hur 
de kan användas i Sverige. 

Region Jönköpings län är även medlem i Assembly 
of European Regions (AER) som företräder flertalet 
europeiska regioner i EU för att värna om 
närhetsprincipen och det demokratiska 
självbestämmandet som dessa regioner har.

64 När RUS:en antas kommer Regionförbundet i Kalmar och 
Landstinget i Kalmar län att ha bildat region Kalmar. 

Jönköping University är en viktig del i Jönköpings 
läns internationella attraktivitet. Högskolan har en 
stark internationell profil och flertalet utbildningar 
erbjuder undervisning på engelska vilket bidrar till 
en hög grad av internationella studenter som väljer 
att bosätta sig i länet under sin studietid. Den 
internationella profilen lockar även utländsk 
kompetens i form av forskare till länet. Jönköpings 
län måste se detta som en möjlighet att skapa 
internationella perspektiv inom fler områden med 
Jönköping University som en viktig motor för 
utveckling.

Direktinvesteringar och export
Direktinvesteringar och nyetableringar av utländska 
företag i länet bidrar med inflöde av kapital och 
skapar arbetstillfällen. För att lyckas attrahera 
utländska investerare krävs tidigare nämnda 
samhandling. Ett trippel helixperspektiv är ofta en 
förutsättning för investeringarna varför goda 
samarbetsstrukturer behöver utvecklas och 
bibehållas över tid med det offentliga, näringslivet 
och akademin som samarbetspartners. 

Exportmarknaden är central för många av länets 
företag och en förutsättning för länets långsiktiga 
utveckling är att länets företag erövrar de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver kontinuerligt göras 
för att stödja företagens exportambitioner. 

Be Global är ett regionalt exportcentrum som driver 
arbetet med näringslivets exporter. 

3.5.3 Sammanfattning 
internationell samverkan

Länets behov av internationellt samarbete har ökat 
och det är en förutsättning för att klara 
utmaningarna inom många områden. EU-
samarbetet och Agenda 2030 visar vägen för ansvar 
och samarbete när det gäller att lösa de stora 
globala utmaningarna, inte minst klimatet. 
Samarbetet med andra är också avgörande för den 
långsiktiga stabiliteten och freden i vår del av 
Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs 
bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. 
Sverige ska kunna verka tillsammans med andra 
och ge och ta emot stöd.

Direktinvesteringar och export är två viktiga 
områden för länets långsiktiga utveckling och 
tillväxt. Det är också viktigt med internationellt 
samarbete för att lära av andra, dra nytta av 
varandras likheter – och olikheter, för att hitta nya 
marknader och kompetens. För att länet ska vara en 
del av de globala värdekedjorna krävs samverkan 
och samarbete, internationellt utbyte och 
anpassning till de globala förutsättningarna. För 
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länets utveckling är det också av stor betydelse med 
direktinvesteringar och en ökande export.

Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande 
internationellt samarbete som på olika sätt bidrar 
både till utvecklingen i länet men också till 
utvecklingen i andra länder och därmed stödjer 
arbetet med Agenda 2030. 
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3.6 Sammanfattning 
bakgrund, utgångsläge och 
utmaningar
Befolkning och yta65

Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige 
sett till folkmängd66 (det tolfte största sett till ytan 
om 10 437 km²). Länet består av tretton kommuner. 
Länet hade 358 102 invånare den 31/3 2018 vilket 
gör länet till det elfte mest tätbefolkade länet i 
landet med 34,3 invånare per km². Sett till antalet 
invånare är Jönköpings län det största och mest 
tätbefolkade av de tre Smålandslänen.

Regionens potential
Nordiska ministerrådet gör en sammanställning av 
utvecklingen i Norden vart annat år. Den redovisas i 
”State of the Nordic region”67. Överlag ser 
utvecklingen i Norden bra ut relativt övriga Europa 
i 2018 års redovisning. 

I sammanställningen redovisas ett ”Regional 
potential index” som är en sammanvägning av 
ekonomiska, demografiska och 
arbetsmarknadsmässiga faktorer. Varje region får 
poäng baserade på dessa tre områden och utifrån 
den sammanslagna poängsumman rangordnas 
nordens regioner. Stockholms län är den region av 
de 74 nordiska som går allra bäst och som bedöms 
ha störst potential inför framtiden, följt av Oslo-, 
Köpenhamns-, Reykjavik- och 
Helsingforsregionerna. Bland de svenska 
regionerna kommer Västra Götalandsregionen på 
andra plats, Uppsala på tredje och Skåne på fjärde 
plats68. Jönköping kommer på en delad åttondeplats 

65 Källa SCB

6666 Störst är Stockholms län med 2 308 143 invånare, på andra 
plats kommer Västra Götalands län med 1 690 782 invånare, på 
tredje Skåne län med 1 344 689 invånare, på fjärde plats kommer 
Östergötlands län med 457 496 invånare, på femte plats Uppsala 
län med 368 971 invånare. Efter Jönköpings län kommer 
Halland på sjunde plats med 324 825 invånare, Örebro län på 
åttonde plats med 298 907 invånare, Södermanlands län med 
291 341 på nionde plats och Dalarnas län på tionde plats med 
286 165 invånare. Källa SCB 20180221.

67 Se State of the Nordic Region 2018 (2018) Nordiska 
ministerrådet

68 Stockholm får i mätningen 758 av 900 möjliga poäng, Västra 
Götaland 655, Uppsala 625 och Skåne 538 poäng. Östergötland 
är det svenska län som ligger på plats fem med 470 poäng, 
Halland plats sex med 465 poäng, Kronoberg plats sju med 435 
poäng och Jönköpings län på en delad plats åtta, tillsammans 
med Västerbotten med 415 poäng. Därefter kommer Örebro, 
Västmanland och Norrbotten på en delad niondeplats med 405 

tillsammans med Västerbotten efter Östergötland, 
Halland och Kronoberg. 

Totalt faller Jönköpings län från en 30:onde plats i 
mätningen 2015 till en 35:e plats av 74 i den 
bedömda potentialen 2018.  

Vid en analys av positionerna ses en intressant 
utveckling över de senaste åren för Island. För tio år 
sedan brottades landet med stora ekonomiska 
utmaningar och landet var helt beroende av 
fiskeexporten. Idag återfinns samtliga Islands åtta 
regioner på topp 26 i norden och de isländska 
regionerna har i snitt förbättrat sin placering med 13 
platser sedan bedömningen 2015. Förändringen 
förklaras till största delen av en strategisk och 
systematisk satsning på ekoturism och bioekonomi, 
vilket lett till utveckling och tillväxt i hela landet. 

En sammanställning över ländernas respektive 
regioner visar att Finland har den sämst bedömda 
potentialen och att Norge har en fortsatt stark 
utveckling även om landet faller tillbaka något 
sedan förra mätningen. Danmark har trots sin 
relativa geografiska närhet utmaningar att få med 

hela landet i den starka utveckling som präglar 
huvudstadsregionen och södra Jylland. 

Sverige stärker sin position som land något 
samtidig som länens bedömda potential når en 
större spridning, medan några regioner blir allt 
starkare lyckas landet inte med utmaningen att hela 
landet ska präglas av utveckling och tillväxt. 

Figur: Fördelningen av platser på rankningen 2018 med 
rankingen 2015 inom parantes. 

poäng. 

Plats Sverige Norge Danmark Finland Island
1-26 4 (5) 8 (11) 4 (3) 2 (5) 8 (3)
27-50 12 (8) 10 (7) 2 (3) 3 (0) 0 (5)
51-74 5 (8) 1 (1) 1 (1) 14 (14) 0 (0)
Snitt plats 37 (39) 30 (25) 31 (34) 56 (53) 16 (29)
Totalt 21 reg. 19 reg. 7 reg. 19 reg. 8 reg.
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Figur: Regional potential index 2018. Ju mörkare färg desto 
högre potential. Notera att Islands samtliga regioner nu bedöms 
ha en mycket starkt potential och att Islands samtliga regioner 
ligger på topp 26 av listan. 



Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 - Remissutgåva

81

BILAGA 1
Befolkningsutvecklingen i Sverige drivs av en stark urbanisering och några kommuner/regioner drar ifrån 
övriga när det gäller befolkningstillväxt. De tre storstadsregionerna har stärkt sina positioner och Uppsala 
är därefter den kommun vars utveckling varit starkast och kommunen har nu etablerat sig som landets 
fjärde största. 
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BILAGA2
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242 49,8 50,2 21 59,2 19,8 33,2 9,7 24,1 18,5 8,9 41,2
JKPG 
län  357 237 49,5 50,5 21,7 57,7 20,6 37,0 7,8 22,2 17,1 7,9 41,4
Aneby B4 6 776 48,9 51,1 21,5 56,8 21,8 39,2 7,5 14,8 12,3 7,9 42,4
Eksjö C7 17 416 49,8 50,2 20,3 55,4 24,2 36,6 8,8 17,5 15,0 9,7 43,6
Gislaved C8 29 629 48,8 51,2 22,2 57,6 20,2 37,7 7,8 29,9 22,7 11,1 41,7
Gnosjö C7 9 733 48,1 51,9 22,3 57,8 20,0 39,5 7,4 32,8 25,1 11,8 41,4
Habo B4 11 845 49,2 50,8 28,0 54,6 17,4 40,8 5,8 9,3 7,6 3,5 38,4
Jönköping B3 137 481 50,0 50,0 21,1 59,9 19,0 35,6 7,9 22,8 16,9 6,7 40,3

B4 7 328 49,8 50,2 22,5 54,1 23,3 38,8 8,7 13,0 10,8 5,2 42,2Mullsjö
Nässjö B5 31 178 49,0 51,0 22,2 56,7 21,1 36,4 8,4 22,7 18,2 10,7 41,6

C7 11 496 48,6 51,4 22,4 54,3 23,4 39,6 6,5 22,6 18,8 11,2 42,5
B5 18 894 49,6 50,4 20,8 54,9 24,4 36,3 8,3 17,7 14,6 8,4 43,3
B5 13 840 49,4 50,6 23,1 56,9 20,0 39,4 6,8 21,0 16,1 6,7 41,1
C8 27 415 48,9 51,1 21,2 55,5 23,4 37,3 7,4 18,5 15,1 8,3 43,0

Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo C6 34 206 49,5 50,5 21,2 57,9 20,9 38,0 7,8 25,7 19,2 6,8 42,3

Källa SCB (Kommunala jämförelser 2018-02-21)
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BILAGA 3

 BRP+ Jönköpings län 
Livskvalitet här och nu 
I figuren nedan visas hur länet presterar inom respektive temaområde inom livskvalitet här och nu (varje 
stapel/område avser ett tema). Indexvärdena har beräknats om så att länets värden för varje tema relateras till 
riket – den streckade linjen i figuren avser snittet för riket (=100) för varje tema inom livskvalitet. Skalan i 
figuren går mellan 0-200, där värdet 200 (den prickade linjen längst ut) innebär ett indexvärde dubbelt så högt 
som rikets. Det saknas data för två temaområden, vilka är Tema 8 Balans arbete-fritid samt Tema 12 Individuellt 
välbefinnande. 
Figuren visar exempelvis att länet överlag presterar bättre jämfört med riket för temaområdet Bostad medan länet 
presterar relativt sämre inom temat Utbildning och kompetens. 

FIGUR 1 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET PER TEMA (STERCKAD LINJE AVSER RIKET). STAPLAR 
ÖVER (UNDER) STRECKAD LINJE INNEBÄR BÄTTRE (SÄMRE) LIVSKVALITET JÄMFÖRT MED RIKET. 
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Hållbarhet över tid 
Figuren nedan visar länets negativa och positiva påverkan på hållbarheten över tid uppdelat på 
de fyra olika framtidskapitalen. Även rikets värden finns med som jämförelse. 
Överlag presterar länet bättre än riket för det sociala kapitalet, medan påverkan på 
naturkapitalet är sämre. 
FIGUR 2 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET UPPDELAT PÅ NEGATIV OCH POSITIV PÅVERKAN PÅ 
FRAMTIDSKAPITALEN.

Kommunresultat uppdelat på teman för livskvalitet 
Temaområde 1 inom livskvalitet avser Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet. 
Inom temat finns två aspekter: Demokratisk delaktighet och Engagemang i samhället. Totalt är 
det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom 
länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta 
observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 
kommungruppsindelning.
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Temaområde 2 inom livskvalitet avser Trygghet och säkerhet. Inom temat finns två aspekter med 
data på: Olycks- och skaderisk och Utsatthet för brott (data saknas för aspekten Samhälls-och 
naturkatastrofer). Totalt är det fyra indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas 
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de 
lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt 
SKL:s kommungruppsindelning. 

Temaområde 3 inom livskvalitet avser Miljökvalitet. Inom temat finns en aspekt med data på, 
vilket är Luft (data saknas för aspekterna Kemikalier, Buller och Lokal miljö). Det är en indikator 
som ingår i temaområdet (Emissioner PM2., ton totalt). Höga indexvärden motsvarar låga 
utsläppsnivåer. Länets värden avser ett genomsnitt av de ingående kommunerna. I figuren 
nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i 
figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning. 
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Temaområde 4 inom livskvalitet avser Tillgänglighet till tjänster. Inom temat finns två aspekter: 
Närhet till tjänster/service och Trängsel och köer till tjänster/service. Totalt är det fyra 
indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, 
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade 
värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 
kommungruppsindelning. 

Temaområde 5 inom livskvalitet avser Inkomst och förmögenhet. Inom temat finns en aspekt, 
vilket är Levnadsstandard. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan 
visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning. 
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Temaområde 6 inom livskvalitet avser Arbete och löner. Inom temat finns fyra aspekter: 
Integration, Löneklyftor, Matchning och Tillgång till arbete. Totalt är det fyra indikatorer som 
ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet 
för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för 
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning. 

Temaområde 7 inom livskvalitet avser Bostad. Inom temat finns en aspekt, vilket avser 
Trångboddhet. Det finns en indikator som ingår i temaområdet (Genomsnittlig bostadsyta per 
person i hyresrätt). Höga värden avser lägre trångboddhet. I figuren nedan visas kommunernas 
värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och 
högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 
kommungruppsindelning. 
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Temaområde 9 inom livskvalitet avser Hälsa. Inom temat finns två aspekter: Allmänt hälsoläge 
och Sjukdomar. Totalt är det sex indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas 
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning. 

Temaområde 10 inom livskvalitet avser Utbildning och kompetens. Inom temat finns en aspekt 
med data på, vilket är Formell utbildning (data saknas för aspekten Kompetens). Det är en 
indikator som ingår i temaområdet (Högskoleutbildning). I figuren nedan visas kommunernas 
värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och 
högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 
kommungruppsindelning.
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Temaområde 11 inom livskvalitet avser Sociala relationer. Inom temat finns en aspekt, vilket är 
Utanförskap. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas 
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning. 
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Kommunresultat uppdelat på framtidskapital 
Indexet för hållbarheten över tid är uppdelat i fyra framtidskapital, vilka är Naturkapital, 
Ekonomiskt kapital, Humankapital och Socialt kapital. De fyra framtidskapitalen är uppdelad i 
positiv och negativ påverkan på framtidskapitalet. Totalt sett ingår det således 8 teman inom 
indexet för hållbarheten över tid. 
Inom den positiva påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter, vilka är Resursproduktivitet 
(där det för närvarande enbart finns ett värde för riket), Återbruk och Skyddade naturresurser. 
Totalt är det fyra indikatorer som ingår i positiv påverkan på naturkapitalet. I figuren nedan 
visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning. 
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Inom den negativa påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter med värden, vilka är Påverkan på 
det levande, Påverkan på luft (lokalt och globalt) och Påverkan på marken (indikatorer saknas för den 
fjärde aspekten Påverkan på vatten). Totalt är det 8 indikatorer som ingår i negativ påverkan på 
naturkapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet 
och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje 
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

 Inom den positiva påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns fyra aspekter, vilka är 
Forskningsinvesteringar, Investeringar i finansiella tillgångar, Investeringar i fysiska tillgångar och 
Investeringar i miljö. Totalt är det sju indikatorer som ingår i den positiva påverkan på det ekonomiska 
kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och 
riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns 
tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns två aspekter, vilka är Värdeförstörelse 
och Skuldbörda. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den negativa påverkan på det ekonomiska 
kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och 
riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns 
tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Inom den positiva påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Investeringar i hälsa 
och Investeringar i kunskap. Totalt är det 8 indikatorer som ingår i den positiva påverkan på 
humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för 
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för 
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning. 
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Inom den negativa påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Förlorad kunskap och 
kompetens och Hälsorisker. Totalt är det sex indikatorer som ingår i den negativa påverkan på 
humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för 
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för 
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

Inom den positiva påverkan på det Sociala kapitalet finns två aspekter, vilka är Möten och 
medkänsla och Samhällsförtroende. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den positiva 
påverkan på det sociala kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, 
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade 
värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 
kommungruppsindelning. 
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Inom den negativa påverkan på det sociala kapitalet finns två aspekter med värden för, vilka är 
Korruption och avtalsbrott och Kränkning (data saknas för aspekten Segregation). Totalt är det 
fyra indikatorer som ingår i den negativa påverkan på det sociala kapitalet. I figuren nedan visas 
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning. 
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Relativa styrkor och svagheter 
I tabellen nedan visas de 5 aspekter inom indexet för Livskvalitet här och nu 
som länet rankas högst och lägst inom jämfört med samtliga län. Detta ska 
betraktas som länets inbördes styrkor och svagheter i relation till de andra 
länen. Sorteringen i tabellen är fallande, vilket innebär att den högsta 
rankingen visas högst upp i tabellen och den lägsta rankingen längst ner i 
tabellen. I slutet av denna bilaga finns en tabell som beskriver vilka 
indikatorer som ingår inom varje aspekt.
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BILAGA 4
Utsläpp av koldioxid per person 1998/1999. 

Källa: Naturvårdsverket

Total energitillförsel per energivara i Sverige 1970-2016
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Källa: Energimyndigheten

Källa: Länsstyrelsen
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Källa: Länsstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§236 Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2019/2506

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår

 Att en uppdaterad lista med redovisning över icke 
slutbehandlade motioner tas fram till regionstyrelsen och 
därefter överlämnas till regionfullmäktige.

Sammanfattning 
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade 
motioner till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet noterar att flertalet motioner redan har behandlats 
och att en reviderad lista över icke slutbehandlade motioner 
behöver tas fram inför behandling i regionstyrelse och 
regionfullmäktige.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk   
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



FÖRTECKNING 1(1)

2019-10-21 RJL 2019/2506

Regionfullmäktige

Redovisning av icke slutbehandlade 
motioner
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner till
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner

Beslut skickas till
Regionfullmäktige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Siv Kullberg 
Kanslidirektör



     

2019-10-21     

 
 

Regionfullmäktige

Förteckning över icke slutbehandlade 
motioner
Motioner till regionstyrelsens arbetsutskott

Motion – Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem
Från: Carl-Johan Lundberg (M)
Inkommen: 2019-10-28
Dnr: RJL 2019/2561
Remitterad till: 

Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län
Från: Agneta Lundberg, Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-09-02
Dnr RJL 2019/2041
Remitterad till: Regionstyrelsen

Motioner till nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion – Upplys om vårdens verkliga kostnader
Från: Carl-Johan Lundberg, Carina Källman (M)
Inkommen: 2019-10-28
Dnr: RJL 2019/2562
Remitterad till: 

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Från: Samuel Godrén, Anne Karlsson, Maria Högberg (SD)
Inkommen: 2019-08-28
Dnr RJL 2019/2000
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Patientavgifter för språktolk
Från: Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-07-29
Dnr: RJL 2019/1811
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_2041-motion----bidrag-till-djurambulansen-i-jonkopings-lan.pdf,,51631?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_2000-motion---rutiner-och-riktlinjer-vid-uteblivna-vardbesok.pdf,,51632?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_1811-motion---patientavgifter-for-spraktolk.pdf,,51331?epieditmode=False
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Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Från: Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-07-15
Dnr: RJL 2019/1760
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Borttagande av dolda nummer
Från: Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-07-01
Dnr: RJL 2019/1681
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-05-29
Dnr: RJL 2019/1431
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Från: Agneta Lundberg, Helena Elmqvist, J-O Svedberg (SD) 
Inkommen: 2019-04-15 
Dnr: RJL 2019/1106 
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/998
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/999
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Från: Agneta Lundberg, Anita Winberg, Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-02-20
Dnr: RJL 2019/588
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Inför organiserad PSA testning
Från: Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln 
Teike, Samuel Godrén, Ulf Svensson (SD)
Inkommen: 2019-02-08
Dnr: RJL 2019/479
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_1760-motion---forstark-den-geriatriska-varden-i-lanet.pdf,,51332?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_1681-motion---borttagande-av-dolda-nummer.pdf,,51333?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_1431-motion---utbilda-i-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa.pdf,,51330?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_1106-motion-om-inforande-av-hpv-vaccin-for-pojkar.pdf,,50279?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_998-motion---region-jonkopings-lan-behover-ett-traumacenter.pdf,,50277?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_999-motion---dags-att-infora-aldremottagningar-pa-vardcentralerna.pdf,,50278?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_588-motion---avgiftsbefrielse-for-tvangsvardade-patienter.pdf,,49375?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_479-motion---infor-organiserad-psa-testning.pdf,,49381?epieditmode=False
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Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp!
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/434
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/314
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Terapiformer inom psykiatri med djur- och naturbaserad rehabilitering
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/311
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården
Marcus Eskdahl (S), Sibylla Jämting (MP) Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-03-27
Dnr: RJL 2018/922
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motioner till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Framtiden för Smålands Musik och Teater
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-26
Dnr: RJL 2019/654
Remitterad till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Smålands musik och teaters uppdrag
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg (S)
Datum: 2018-05-21
Dnr: RJL 2018/1374
Remitterat till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Sinfoniettans vara eller inte vara
Från: Malin Olsson (M)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/419
Remitterad till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_434-motion---omskarelse-av-minderariga-pojkar-mas.pdf,,49374?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_314-motion---utred-vilka-effekter-genomforda-cent.pdf,,49370?epieditmode=False
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_311-motion---terapiformer-inom-psykiatri-med-djur.pdf
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl2018_922_motion---inratta-en-gemensam-digital-vardtjanstinom-primarvarden.pdf,,43377?epieditmode=False
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_654-motion---framtiden-for-smalands-musik-och-teater.pdf
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl-2018_1374-motion---smalands-musik-och-teaters-uppdrag.pdf
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_419-motion---sinfoniettans-vara-eller-inte-vara.pdf
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Låt Spira spridas och spira för alla 
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet 

Motioner till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Nattstopp i kollektivtrafiken
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-09-18
Dnr RJL 2019/2186
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-24
Dnr: RJL 2019/250
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2018-05-08
Dnr: RJL 2018/1267
Remitterat till: Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö

https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1342-motion---lat-spira-spridas-och-spira-for-alla.pdf,,37045?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_2186-motion---nattstopp-i-kollektivtrafiken.pdf,,51898?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_250-motion---tillganglig-och-anpassad-buss-for-langvarigt-sjuka-och-funktionsnedsatta.pdf,,49377?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl-2018_1267-motion---far-man-ta-med-hunden-pa-resan--mode.pdf,,44042?epieditmode=False


PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§238 Återremiss - Ny laddinfrastruktur och 
laddpunkter för elbilar
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås att till regionfullmäktige

1. Godkänna utbyggnad av laddinfrastruktur vid länets tre 
sjukhus enligt förslag 1 till en maximal investeringsutgift 
på 17 miljoner kronor.

2. Godkänna utbyggnad av laddpunkter för elbilar enligt 
förslag 1 med 96 laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 
laddpunkter vid andra verksamheter till en maximal 
investeringsutgift på 5,7 miljoner kronor.

3. Godkänna att utbyggnaden av antalet laddpunkter i förslag 
1 vid de tre sjukhusen utökas med 50 punkter avsedda för 
personal och besökare till en maximal kostnad om 1,2 
miljoner kronor.

Sammanfattning 
Vid regionfullmäktiges behandling av ärendet att bygga ut ny 
laddinfrastruktur och laddpunkter för elbilar återremitterades 
ärendet. Ärendebeskrivningen har förtydligats avseende 
kostnaderna för att bygga ut laddinfrastrukturen respektive 
laddpunkterna och en utredning av ytterligare alternativ för 
utbyggnaden har gjorts.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 
 Presentation daterad 2019-10-15
 Protokoll regionfullmäktige § 67, 2019-06-18
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation daterad 2019-01-10

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalitionen bifall till föreliggande förslag, 
samt lämnar följande tilläggsyrkande:
Godkänna att utbyggnaden av antalet laddpunkter i förslag 1 vid 
de tre sjukhusen utökas med 50 punkter avsedda för personal och 
besökare till en maximal kostnad om 1,2 miljoner kronor.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Malin Wengholm yrkar bifall till förslag 2, samt yrkar också på 
yrkandet som lades vid regionstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, 
om en ändring i förslaget så att man får fler el-platser till 
personal.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner 
föreliggande förslag inklusive tilläggsyrkandet antaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-11-05 RJL 2019/251

Regionfullmäktige

Ny laddinfrastruktur och laddpunkter 
för elbilar
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 Godkänna utbyggnad av laddinfrastruktur vid länets tre sjukhus enligt 
förslag 1 till en maximal investeringsutgift på 17 miljoner kronor.

 Godkänna utbyggnad av laddpunkter för elbilar enligt förslag 1 med 96 
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter vid andra 
verksamheter till en maximal investeringsutgift på 5,7 miljoner kronor.

Sammanfattning
Vid regionfullmäktiges behandling av ärendet att bygga ut ny laddinfrastruktur 
och laddpunkter för elbilar återremitterades ärendet. Ärendebeskrivningen har 
förtydligats avseende kostnaderna för att bygga ut laddinfrastrukturen respektive 
laddpunkterna och en utredning av ytterligare alternativ för utbyggnaden har 
gjorts.

Information i ärendet
Bakgrund
Ärendet om ny laddinfrastruktur och nya laddpunkter behandlades på 
regionfullmäktige i juni 2019 som beslutade att återremittera ärendet för vidare 
beredning med motiveringen att se över kostnadskalkylen i syfte att minska 
investeringsbeloppet samt att en plan för den framtida exploatering som ligger i 
beslutet bifogas ärendet.

Nedan redovisas både det ursprungliga förslaget inklusive möjligheterna till 
maximal utbyggnad och ett alternativt förslag som utretts efter återremitteringen. 

Satsningen på laddinfrastruktur och laddpunkter är en del i 
Hållbarhetsprogrammet 2017 - 2020. Målet är att Region Jönköpings läns 
verksamheter ska vara fossilbränslefria, ha negativa utsläpp av koldioxid och vara 
klimatanpassade. Målet överensstämmer med överenskommelsen inom länets 
Klimatråd om en fossilbränslefri fordonsflotta 2020. Region Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi anger också att de fordon verksamheten använder i första hand 
ska drivas med biogas och el. 
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Det ursprungliga förslaget, i det följande benämnt förslag 1, innebär en utbyggnad 
av infrastruktur på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt 
Värnamo sjukhus.  Initialt innebär förslaget att sammanlagt 96 laddpunkter (48 
stolpar) ska placeras ut fördelat på de tre sjukhusen. Förslaget medger en 
expansion av antalet laddpunkter upp till cirka 1000 st. Placering av laddstolpar 
har utgått från ett verksamhetsperspektiv och placering föreslås på flera platser på 
varje sjukhus. Laddstolpar ska finnas på den plats och i den omfattning som 
efterfrågas. Målgrupperna är verksamhet, personal och patienter.  Dessutom ingår 
36 laddpunkter (18 laddstolpar) på ett antal vårdcentraler, tandvårdslokaler och 
skolor. 

Förslag 1 beräknas kosta 22,7 miljoner kronor i grundutförande. Av dessa 
kostnader utgörs större delen, cirka 17 miljoner kronor, av kostnader för 
utbyggnad av laddinfrastrukturen och resterande för laddstolpar. För en utbyggnad 
till cirka 1000 laddpunkter på sjukhusen tillkommer 21,9 miljoner kronor.

Utifrån motiveringen i återremissen har ett reducerat förslag utretts, benämnt 
förslag 2. Detta förslag innehåller ungefär samma antal laddpunkter som i förslag 
1, skillnaden består i att utbyggnaden av infrastruktur på sjukhusen minskas 
genom att laddstolparna placeras sammanhållet på en plats per sjukhus. Detta 
innebär att placeringen inte blir optimal ur ett verksamhetsperspektiv. Placeringen 
av laddstolpar har här valts ur ett kostnadsperspektiv vilket innebär lägre 
kostnader men utgör sämre förhållanden för verksamheterna på grund av att det 
kan bli långa avstånd mellan arbetsplats och biluppställningsplats. Detta innebär 
en risk för att laddpunkterna inte blir fullt utnyttjade. Det kan också innebära att 
kompletterande åtgärder som till exempel att bygga carportar måste genomföras. 
Förslag 2 innebär en investeringskostnad på 13,6 miljoner kr varav cirka 8 
miljoner kronor utgörs av utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Förslag 2 medger möjlighet att bygga ut antalet laddpunkter maximalt, på samma 
sätt som i förslag 1. Eftersom utbyggnaden enbart kan ske på en plats kan det bli 
fysiska begränsningar på grund av att det inte finns plats för så många bilar på den 
valda platsen. Även i förslag 2 ingår 36 laddpunkter (18 laddstolpar) på ett antal 
vårdcentraler, tandvårdslokaler och skolor. 

Förslag 1
Förslaget skapar förutsättningar för att möjliggöra klimatanpassade och 
fossilbränslefria verksamheter som ingår i målen för den klimatsmarta regionen 
till år 2020. Förslaget avser laddning av elfordon (personbilar) för framför allt 
Region Jönköpings läns verksamhetsbilar och poolbilar, men även ett begränsat 
antal för personal och besökare. Med verksamhetsbilar avses här personbilar. 
Lätta lastbilar, akutfordon och personbilar med gas som drivmedel omfattas inte.

I förslaget avses laddpunkter för personbilar. Laddpunkterna monteras på 
laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe. Laddstolpe är en annan 
benämning för laddare, där en eller flera laddbara fordon kan ladda. 
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Antalet verksamhetsbilar med el som drivmedel baseras på “Inventering 
verksamhetsbilar 2018” utförd av Verksamhetsområde verksamhetsstöd och 
service, område miljö.

Laddinfrastruktur - separata elnät för laddning av elfordon på 
sjukhusen
De tre sjukhusen har idag egna interna elnät uppbyggda för att säkerställa 
kontinuerlig drift av sjukhusen där människor i kritiska tillstånd vårdas. Nätet 
utgör en del av robustheten som ska finnas på ett sjukhus. För att undvika att 
belasta sjukhusets befintliga elnät med laddning av elfordon upprättar man ett 
separat lågspänningsabonnemang där man bygger upp ett separat elnät avsett för 
laddning av elfordon. Kraften matas från transformatorstationer vidare i 
markförlagda kablar till markkabelskåp och ut till laddpunkterna. Nätet 
dimensioneras för en framtida utökning av antalet laddpunkter. Laddpunkterna 
ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet och åtskilt från Region Jönköpings läns 
IT-nät.

Befintliga elnät används för laddning av elfordon vid övriga anläggningar, som 
vårdcentraler och skolor.

Laddstolpar och laddpunkter
Stor vikt har lagts vid att laddstolparna placeras på lämpliga platser utifrån 
verksamheternas lägen. Detta för att skapa förutsättningar för att dessa ska bli fullt 
utnyttjade. Laddpunkter för verksamhetsbilar fördelas på möjliga 
parkeringsområden utifrån tillgänglighet och avstånd från verksamheternas 
enheter. På så sätt kan verksamhetens behov av närhet till uppställningsplats och 
minimal transportsträcka av utrustning som behöver transporteras i 
verksamhetsbilarna uppfyllas.

Placeringen av bilpoolens bilar i förslaget innebär att det finns tak över 
parkeringarna i Jönköping och Värnamo. Placeringen av bilpoolens parkeringar är 
också lämpliga för effektiv nyckelhantering vid hämtning och återlämning. Detta 
förslag kommer göra det lättare att nå målen i drivmedelsstrategin. 

Detaljerad placering inom valda parkeringsområden kommer att beslutas i 
projekteringsskedet och kommer då att utgå från att samlokalisera placeringarna 
samt att samla exempelvis poolbilar. Befintliga laddpunkter kommer i senare 
skede att utredas om de är möjliga att konverteras in i det nya systemet.

Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe. Uttag 
är enligt Europeisk standard. Laddpunkter utförs som 1-fas med laddningstid cirka 
8 timmar vid normal belastning och som 3-fas med laddningstid på cirka 0,5 – 2 
timmar vid normal belastning.
Placering
Länssjukhuset Ryhov – 48 laddpunkter fördelade på fem parkeringar nära 
verksamheternas lokaliseringar. Av dessa 48 laddpunkter är 36 st avsedda för 
verksamhetsbilar, 6 st för poolbilar och 6 st för patienter/ besökare/ personal. 
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Höglandssjukhuset i Eksjö  - 28 laddpunkter fördelade på tre parkeringar nära 
verksamheternas lokaliseringar. Av dessa 28 laddpunkter är 18 st laddpunkter 
avsedda för verksamhetsbilar, 4 st för poolbilar och 6 st för patienter/ besökare/ 
personal. 

Värnamo sjukhus  - 20 laddpunkter fördelade på tre parkeringar nära 
verksamheternas lokaliseringar. Av dessa 20 laddpunkter är 12 st avsedda för 
verksamhetsbilar, 4 st för poolbilar och 4 st för patienter/ besökare/ personal. 

Övriga anläggningar:
 Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 6 laddpunkter
 Huskvarna vårdcentrum 4 laddpunkter
 Tranås vårdcentrum 2 laddpunkter
 Nässjö vårdcentrum 4 laddpunkter
 Eksjö vårdcentral 4 laddpunkter
 Vetlanda vårdcentrum 6 laddpunkter
 Vaggeryds vårdcentral 2 laddpunkter
 Gislaveds vårdcentral 2 laddpunkter
 Smålandsstenars vårdcentral 4 laddpunkter
 Stora Segerstad naturbruksgymnasium 2 laddpunkter

Totalt innebär grundförslaget 132 laddpunkter på 66 laddstolpar till en beräknad 
kostnad på 22,7 miljoner kronor. Av dessa kostnader utgörs drygt hälften, cirka 17 
miljoner kronor, av kostnader för utbyggnad av laddinfrastrukturen och resterande 
del avser laddstolpar/laddpunkter.  

Utbyggnadsmöjligheter
För att möjliggöra framtida utbyggnad dimensioneras transformatorstationerna för 
expansion. Tomrör läggs mellan transformatorstation och markkabelskåp samt 
ledig plats lämnas i markkabelskåpen för utbyggnadsmöjlighet. 

Maximal utbyggnad kan ge cirka 1000 laddpunkter, räknat på lika andelar 3-fas 
och 1-fas laddpunkter. Ryhov kan då få ca 500 laddpunkter, Höglandssjukhuset ca 
300 och Värnamo sjukhus ca 200 laddpunkter fördelat på angivna platser.

Eftersom fordon anländer till laddpunkterna med olika laddningsbehov kommer 
belastningen variera i både effekt och tid beroende på hur mycket av batteriets 
lagringskapacitet som är förbrukad, vilket möjliggör en antagen sammanlagring. 
Laddpunkterna förses med en funktion, aktiv laststyrning, för att kontrollera att 
den totala effekten på anläggningen inte överstiger den dimensionerade. Man kan 
då under tider på dygnet när belastningen är hög sänka ner effektuttaget på en del 
laddpunkter med en viss förlängning av laddningstiden som följd.
Ska systemet maximeras tillkommer kostnader för utökningen av laddpunkter. 
För en utbyggnad till ca 1000 laddpunkter på sjukhusen tillkommer 21,9 miljoner 
kronor.
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Förslag 2
Detta förslag innebär samma antal laddpunkter på akutsjukhusen och på övriga 
anläggningar som i förslag 1. Skillnaden består i att laddpunkterna på 
akutsjukhusen placeras samlat på en parkering på varje sjukhus med lokalisering 
ur ett kostnadsperspektiv. Kraftförsörjningen förändras genom att 
transformatorstationerna placeras endast på ett ställe per sjukhus. Placeringen är 
vald med hänsyn till att det ska bli så lite schaktning, ledningsarbeten och tekniska 
installationer som möjligt.

I detta förslag finns olika alternativ till placeringar av laddpunkterna. För att hitta 
det mest optimala läget ur såväl kostnadsperspektiv som verksamhetsperspektiv 
på varje sjukhus fastställs placeringen under projekteringen, på en parkering per 
sjukhus. På Länssjukhuset Ryhov placeras laddstolparna exempelvis på östra 
parkeringen vid hus D9 eller på p-däck på sjukhusets västra sida. På Värnamo 
sjukhus placeras laddpunkterna på norra parkeringens östra eller västra sida. På 
Höglandssjukhuset i Eksjö är placeringen på Stocksnäsparkeringen. 

Förslaget innebär sämre förhållanden för verksamheterna än förslag 1 på grund av 
att det kan bli långa avstånd mellan arbetsplats och biluppställningsplats vilket 
kommer att upplevas ineffektivt. Dessutom måste bilarna köras till arbetsplatsen 
för i- och urlastning vilket kan störa och hindra vid entréer som inte är anpassade 
för detta. Beroende på val av placering kan laddpunkter hamna på 
parkeringsplatser utan tillgång till väderskydd. Detta kan upplevas som en nackdel 
under vinterhalvåret med både is och snö som påverkar hämtning och återlämning 
av bil. Kompletterande åtgärder som till exempel att bygga nya carportar på vissa 
platser kan behöva genomföras. Placeringen av laddstolparna på en plats per 
sjukhus innebär en risk för att de inte blir fullt utnyttjade då tillgängligheten 
upplevs som låg.

Beräknad kostnad för förslag 2 är 13,6 miljoner kronor varav cirka 8 miljoner 
kronor avser laddinfrastrukturen. 

Utbyggnadsmöjligheter i förslag 2
Teoretiskt sett är det möjligt att bygga ut till ungefär samma antal laddpunkter 
som i förslag 1, det vill säga cirka 1000 st. Den förändrade utbyggnaden av 
infrastrukturen jämfört med förslag 1 innebär att i dessa förslag kan utbyggnaden 
enbart ske på den plats som är vald på respektive sjukhus. I praktiken kan det 
innebära att det är fysiskt omöjligt att få plats med så många laddpunkter och 
laddstolpar på aktuell parkering.

Betalsystem
Abonnemangstjänster för debitering av elförbrukning och övriga tjänster kopplade 
till elbilsladdning för kunder föreslås hanteras av upphandlad tredje part.

Laddpunkter för poolbilar och verksamhetsbilar ska kontrolleras med kort eller 
bricka. Poolbilar och verksamhetsbilar ska kunna ladda på samtliga laddpunkter. 



TJÄNSTESKRIVELSE 6(7)

RJL 2019/251

Patienter, besökare och personal ska inte kunna ladda på laddpunkter avsedda för 
poolbilar och verksamhetsbilar

Möjligheter till statligt finansierat bidrag - Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar 
utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade 
medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Bidrag ges 
som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade 
kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt. Bidragsberättigade 
kostnader är material- och arbetskostnader för åtgärder som behövs för att 
installera en laddningspunkt.

Ansökan görs till Naturvårdsverket och kan göras under vissa ansökningsperioder. 
Troligtvis blir det ingen ytterligare ansökningsmöjlighet i år. 
Ansökningsomgångar för 2020 är inte fastställda men de brukar vara två på våren 
och två på hösten. 

För att kunna söka bidrag måste det finnas investeringsbeslut och tidplan för när 
åtgärden kommer att genomföras samt omfattning av åtgärden. Åtgärden får dock 
heller inte ha påbörjats innan man har sökt då man måste påvisa att investeringen 
inte kan genomföras utan medel. 

Löpande kostnader 
Löpande kostnader för drift, service, underhåll och abonnemangstjänster
tillkommer utöver investeringskostnader och föreslås upphandlas kopplat till 
abonnemangstjänster och ska täckas av den taxa som erläggs.

Investeringsram
Förslag 1

Grundförslag
(laddinfrastruktur + 
132 laddpunkter)

Tillkommande 
kostnader för 
maximal utbyggnad
(1000 laddpunkter)

Länssjukhuset Ryhov 9,7 MSEK 10,2 MSEK
Höglandssjukhuset i Eksjö 3,6 MSEK 6,8 MSEK
Värnamo sjukhus 6,8 MSEK 4,9 MSEK
Totalt akutsjukhusen 20,1 MSEK 21,9 MSEK
Vårdcentraler, tandvård, skola 
mm

2,6 MSEK -

Investeringskostnad 22,7 MSEK 21,9 MSEK
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Förslag 2
Grundförslag

Länssjukhuset Ryhov 5,5 MSEK
Höglandssjukhuset i Eksjö 2,6 MSEK
Värnamo sjukhus 2,9 MSEK
Totalt akutsjukhusen 11,0 MSEK
Vårdcentraler, tandvård, skola mm 2,6 MSEK
Total investeringskostnad 13,6 MSEK

Utrymme för investeringsutgiften finns med i beslutad utbetalningsram i budget 
2019. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 
 Presentation daterad 2019-10-15
 Protokoll regionfullmäktige § 67, 2019-06-18
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation daterad 2019-01-10

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Arne Andersen 
Direktör Verksamhetsstöd och service
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Bakgrund
Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling 2017-2020 anger 
mål och inriktning för den klimatsmarta regionen till år 2020.

”Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är 
fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är 
klimatanpassade.”

Överenskommelse inom länets Klimatråd om en fossilbränslefri 
fordonsflotta 2020. 

Regionens drivmedelsstrategi säger också att de fordon vi nyttjar i första 
hand ska drivas med biogas och el.
 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstolpar är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020.

Ärendet om Ny laddinfrastruktur och nya laddstolpar behandlades på 
Regionfullmäktige i juni 2019. Beslutet blev att återremittera ärendet för 
vidare beredning.

2019-11-19
2



Förutsättningar
• Förslagen avser laddning av elfordon (personbilar) för framför allt regionens verksamhetsbilar och poolbilar, 

men även ett antal för personal och besökare. Med verksamhetsbilar avses här personbilar.

• Lätta lastbilar, akutfordon och personbilar med gas som drivmedel omfattas inte.

• Verksamhetsbilar med el som drivmedel baseras på “Inventering verksamhetsbilar 2018” utförd av RJL, 
Verksamhetsstöd och service, område miljö. 
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Förslag 1 - Laddinfrastruktur
• Separata elnät för laddning av elfordon på sjukhusen
• De tre sjukhusen har idag egna interna elnät uppbyggda för att säkerställa kontinuerlig drift av 

sjukhusen där människor i kritiska tillstånd vårdas. Nätet utgör en del av robustheten som ska 
finnas på ett sjukhus. För att undvika att belasta sjukhusets befintliga elnät med laddning av 
elfordon upprättar man ett separat lågspänningsabonnemang där man bygger upp ett separat 
elnät avsett för laddning av elfordon.  

• Kraften matas från transformatorstationer vidare i markförlagda kablar till markkabelskåp och ut till 
laddpunkterna. Nätet dimensioneras för en framtida utökning av antalet laddpunkter. 

• Laddpunkterna ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet och åtskilt från Regionens IT-nät.
• Befintliga elnät används för laddning av elfordon vid övriga anläggningar,  vårdcentraler o dyl
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Förslag 1 – Laddpunkter och laddstolpar
• Förslaget avser laddning av elfordon (personbilar) för framför allt regionens verksamhetsbilar och 

poolbilar, men även ett begränsat antal för personal och besökare. Med verksamhetsbilar avses 
här  personbilar.

• Laddpunkter placeras på lämpliga platser utifrån verksamheternas lägen för att skapa 
förutsättningar för att dessa  ska bli fullt utnyttjade. Detta förslag kommer göra det lättare att nå 
målen i drivmedelsstrategin.

• Verksamhetsbilars laddpunkter fördelas på möjliga parkeringsområden utifrån tillgänglighet och 
avstånd från verksamheternas enheter. På så sätt kan verksamhetens behov av närhet till 
uppställningsplats och minimal transportsträcka av utrustning som behöver transporteras i 
verksamhetsbilarna uppfyllas. 

• Placeringen av bilpoolens bilar i förslaget innebär att det finns tak över parkeringarna i Jönköping 
och Värnamo. Placeringen av bilpoolens parkeringar är också lämpliga för effektiv nyckelhantering 
vid hämtning och återlämning. 
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Förslag 1 – Laddpunkter och laddstolpar
• Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe. 
• Uttag är enligt Europeisk standard. 
• Laddpunkter utförs som 1-fas med laddningstid cirka 8 timmar vid normal belastning och som 3-fas 

med  laddningstid på cirka 0,5 – 2 timmar vid normal belastning.
• Detaljerad placering inom valda parkeringsområden kommer att beslutas i projekteringsskedet och 

kommer då att utgå från att samlokalisera placeringarna samt att samla exempelvis poolbilar.
• Befintliga laddpunkter utreds om de kan konverteras in i det nya systemet eller inte samt 

konsekvenser.
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Förslag 1 – Laddpunkter placering akutsjukhus
• Länssjukhuset Ryhov – 48 laddpunkter fördelade på fem parkeringar nära verksamheternas 

lokaliseringar. Av dessa 48 laddpunkter är 36 st avsedda för verksamhetsbilar, 6 st för poolbilar 
och 6 st för patienter/ besökare/ personal. 

• Höglandssjukhuset i Eksjö  - 28 laddpunkter fördelade på tre parkeringar nära verksamheternas 
lokaliseringar. Av dessa 28 laddpunkter är 18 st laddpunkter avsedda för verksamhetsbilar, 4 st för 
poolbilar och 6 st för patienter/ besökare/ personal. 

• Värnamo sjukhus  - 20 laddpunkter fördelade på tre parkeringar nära verksamheternas 
lokaliseringar. Av dessa 20 laddpunkter är 12 st avsedda för verksamhetsbilar, 4 st för poolbilar 
och 4 st för patienter/ besökare/ personal. 
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Förslag 1: utbyggnad av Laddinfrastruktur/ Laddpunkter - 
akutsjukhusen

Målgrupper: 
• Verksamheter (poolbilar och verksamhetsbilar)
• Patienter/Besökare/Personal

2019-11-19
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48

Länssjukhuset Ryhov
48 laddpunkter (24 laddstolpar)
5 parkeringar, fördelning:
36 st verksamhetsbilar
6 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal

Höglandssjukhuset i Eksjö
28 laddpunkter (14 laddstolpar)
3 parkeringar, fördelning:
18 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal

Värnamo sjukhus
20 laddpunkter (10 laddstolpar)
3 parkeringar, fördelning:
12 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
4 st patienter/ besökare/ personal

TOTALT  AKUTSJUKHUS
96 laddpunkter (48 laddstolpar)

Fördelning:
66 st verksamhetsbilar (av totalt ca 103 st*)
14 st poolbilar
16 patienter/ besökare/ personal

28

20

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö
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T2

Förslag 1: omfattning Laddinfrastruktur/ Laddpunkter – Länssjukhuset Ryhov

Parkering östra sidan
10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar)
8 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
2 st patienter/besökare/personal

Parkering västra sidan (N1)
10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar)
10 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal

Parkering västra sidan
20 st laddpunkter (motsv 10 laddstolpar)
10 st verksamhetsbilar
6 st poolbilar
4 st patienter/besökare/personal

Länssjukhuset Ryhov
48 laddpunkter (24 laddstolpar)
5 parkeringar, fördelning:
36 st verksamhetsbilar
6 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal

T1

T1

M1

transformatorstation

markkabelskåp

parkeringsyta

Ledningsförläggning (linjen 
redovisar ej anpassat läge)

M1

M2
M1

Parkering västra sidan (P3)
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar)
4 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal Parkering västra sidan (M4)

4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar)
4 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal

Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 
Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 
markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet

M1.1

M3
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Förslag 1: omfattning Laddinfrastruktur/ Laddpunkter – Höglandssjukhuset i Eksjö

Parkering hus 37
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar)
0 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
4 st patienter/besökare/personal

Inkoppling på försörjninsgcentral (fastighetsel)

Framtida parkering (nuv. hus 02 och 15)
Framtida behov av laddpunkter kan bli aktuellt 
för verksamhetsbilar efter det att 
hus 02 och 15 rivs och ersätts av parkering

Stocksnäsparkeringen
16 st laddpunkter (motsv 8 laddstolpar)
10 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
2 st patienter/besökare/personal

Höglandssjukhuset i Eksjö
28 laddpunkter (14 laddstolpar)
3 parkeringar, fördelning:
18 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal

T1
M1

T1

M1

transformatorstation

markkabelskåp

parkeringsyta

Ledningsförläggning (linjen 
redovisar ej anpassat läge)

M2

Parkering hus 09
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar)
8 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal

Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 
Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 
markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet
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Förslag 1: omfattning Laddinfrastruktur/ Laddpunkter – Värnamo sjukhus

Parkering norra sidan
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar)
6 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
2 st patienter/besökare/personal

Parkering södra sidan
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar)
6 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
2 st patienter/besökare/personal

Parkering panncentralen
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar)
0 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal

Värnamo sjukhus
20 laddpunkter (10 laddstolpar)
3 parkeringar, fördelning:
12 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
4 st patienter/ besökare/ personal

T1

M1

M2

M3

T1

M1

transformatorstation

markkabelskåp

parkeringsyta

Ledningsförläggning (linjen 
redovisar ej anpassat läge)

Framtida kapacitet: transformatorstation 
dimensioneras för framtida kapacitet. 
Gränssnitt efter transformatorstation (T). 
Tomrör mellan transformatorstation och 
markkabelskåp samt lediga platser i 
markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet



Förslag 1 – Laddpunkter placering 
övriga anläggningar
• Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 6 laddpunkter
• Huskvarna vårdcentrum 4 laddpunkter
• Tranås vårdcentrum 2 laddpunkter
• Nässjö vårdcentrum 4 laddpunkter
• Eksjö vårdcentral 4 laddpunkter
• Vetlanda vårdcentrum 6 laddpunkter
• Vaggeryds vårdcentral 2 laddpunkter
• Gislaveds vårdcentral 2 laddpunkter
• Smålandsstenars vårdcentral 4 laddpunkter
• Stora Segerstad naturbruksgymnasium 2 laddpunkter
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Förslag 1: utbyggnad av laddpunkter på vårdcentraler i länets kommuner

• Målgrupper: Verksamheter 
(verksamhetsbilar, totalt 65 st*) 

         laddpunkter

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, 
Verksamhetsstöd och service, område miljö

• Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping
• Huskvarna vårdcentrum
• Tranås vårdcentrum
• Nässjö vårdcentrum
• Eksjö Vårdcentral
• Vetlanda vårdcentrum
• Vaggeryds vårdcentral
• Gislaveds vårdcentral
• Smålandsstenars vårdcentral
• Stora Segerstad naturbruksgymnasium

2019-11-19
13

4
6

2

4

Laddpunkter 
Vårdcentraler o dyl
36 laddpunkter
(18 laddstolpar) 

Stora SegerstadSmålandsstenar

4

4

6

2

2

Huskvarna

2

Rosenlund



Förslag 1: utbyggnad av laddpunkter på vårdcentraler i länets kommuner
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5
6

4

5

3

4 5

MÖJLIGA laddpunkter 
Vårdcentraler o dyl
49 laddpunkter 

Stora SegerstadSmålandsstenar

1

Sörängens fhsk
4

4

7

1

2

1
Värnamo

folkhögskola

3

Huskvarna
Tenhult1

1 Bodafors

2
1

1 Vråen

Rosenlund

Dalvik
1

2
Mammografivagnar

1

• Målgrupper: Verksamheter 
(verksamhetsbilar, totalt 65 st*) 

         gas lämpligt drivmedel (16 st)*
          el eller gas/el lämpliga drivmedelsalternativ (49 st)*

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, 
Verksamhetsstöd och service, område miljö



Förslag 1 – Utbyggnadsmöjligheter
• För att möjliggöra framtida utbyggnad dimensioneras transformatorstationerna för expansion. 

Tomrör läggs mellan transformatorstation och markkabelskåp samt ledig plats lämnas i 
markkabelskåpen för utbyggnadsmöjlighet. 

• Maximal utbyggnad kan ge cirka 1000 laddpunkter, räknat på lika andelar 3-fas och 1-fas 
laddpunkter. Ryhov kan då få ca 500 laddpunkter, Höglandssjukhuset ca 300 och Värnamo 
sjukhus ca 200 laddpunkter fördelat på angivna platser.

• Eftersom fordon anländer till laddpunkterna med olika laddningsbehov kommer belastningen 
variera i både effekt och tid beroende på hur mycket av batteriets lagringskapacitet som är 
förbrukad vilket möjliggör en antagen sammanlagring. Laddpunkterna förses med en funktion, 
aktiv laststyrning, för att kontrollera att den totala effekten på anläggningen inte överstiger den 
dimensionerade. Man kan då under tider på dygnet när belastningen är hög sänka ner 
effektuttaget på en del laddpunkter med en viss förlängning av laddningstiden som följd.

• Ska systemet maximeras tillkommer kostnader för utökningen av laddpunkter. För en utbyggnad till 
ca 1000 laddpunkter på sjukhusen tillkommer 21,9 miljoner kronor.
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Förslag 1
• Totalt innebär grundförslaget 132 laddpunkter på 66 laddstolpar till en beräknad kostnad på 22,7 

miljoner kronor. Av dessa kostnader utgörs drygt hälften, ca 17 miljoner kronor, av kostnader för 
utbyggnad av laddinfrastrukturen och resterande för laddstolpar.  

• För en utbyggnad till ca 1000 laddpunkter på sjukhusen tillkommer 21,9 miljoner kronor.
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Förslag 2 - Laddinfrastruktur
• Kraftförsörjningen förändras genom att transformatorstationerna placeras endast på ett ställe per 

sjukhus. Placeringen är vald med hänsyn till att det ska bli så lite schaktning, ledningsarbeten och 
tekniska installationer som möjligt.
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Förslag 2 – Laddpunkter och laddstolpar
• Detta förslag innebär samma antal laddpunkter på akutsjukhusen och på övriga anläggningar som 

grundförslaget i förslag 1.
• Skillnaden består i att laddpunkterna på akutsjukhusen placeras samlat på en parkering på varje 

sjukhus med lokalisering ur ett kostnadsperspektiv. 
• I detta förslag finns olika alternativ till placeringar av laddpunkterna. För att hitta det mest optimala 

läget ur såväl kostnadsperspektiv som verksamhetsperspektiv på varje sjukhus fastställs 
placeringen under projekteringen, en parkering per sjukhus. 

• På Länssjukhuset Ryhov placeras laddstolparna exempelvis på östra parkeringen vid hus D9 eller 
på p-däck på sjukhusets västra sida. På Värnamo sjukhus placeras laddpunkterna på norra 
parkeringens östra eller västra sida. På Höglandssjukhuset i Eksjö är placeringen på 
Stocksnäsparkeringen. 

2019-11-19
18



Förslag 2 – Laddpunkter och laddstolpar
• Förslaget innebär sämre förhållanden för verksamheterna än förslag 1 på grund av att det kan bli 

långa avstånd mellan arbetsplats och biluppställningsplats vilket kommer att upplevas ineffektivt. 
Dessutom måste bilarna köras till arbetsplatsen för i- och urlastning vilket kan störa och hindra vid 
entréer som inte är anpassade för detta.  

• Beroende på val av placering kan laddpunkter hamna på parkeringsplatser utan tillgång till 
väderskydd och bilpoolsbilar som idag står under tak hamna under bar himmel. Detta kan 
upplevas som en nackdel under vinterhalvåret med både is och snö som påverkar hämtning och 
återlämning av bil. Kompletterande åtgärder som tex att bygga nya carportar på vissa platser kan 
behöva genomföras. 

• Placeringen av laddstolparna på en plats per sjukhus innebär en risk för att de inte blir fullt 
utnyttjade då tillgängligheten upplevs som låg.
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Förslag 2: omfattning Laddinfrastruktur/ Laddpunkter – Länssjukhuset Ryhov

Länssjukhuset Ryhov
48 laddpunkter (24 laddstolpar)
1 parkering, fördelning:
36 st verksamhetsbilar
6 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal

T1

T1

M1

transformatorstation

markkabelskåp

parkeringsyta

Ledningsförläggning (linjen 
redovisar ej anpassat läge)

M1

Alternativ
placering
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Förslag 2: omfattning Laddinfrastruktur/ Laddpunkter – Höglandssjukhuset i Eksjö

Höglandssjukhuset i Eksjö
28 laddpunkter (14 laddstolpar)
1 parkering, fördelning:
18 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal

T1
M1



Förslag 2: omfattning Laddinfrastruktur/ Laddpunkter – Värnamo sjukhus

Värnamo sjukhus
20 laddpunkter (10 laddstolpar)
1 parkering, fördelning:
12 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
4 st patienter/ besökare/ personal

T1

M1

T1

M1

transformatorstation

markkabelskåp

parkeringsyta

Ledningsförläggning (linjen 
redovisar ej anpassat läge)

Alternativ
placering



Förslag 2 – Utbyggnadsmöjligheter
• Teoretiskt sett är det möjligt att bygga ut till ungefär samma antal laddpunkter som i förslag 1, dvs 

ca 1000st. Den förändrade utbyggnaden av infrastrukturen jämfört med förslag 1 innebär att i 
dessa förslag kan utbyggnaden enbart ske på den enda plats som är vald på respektive sjukhus. I 
praktiken kan det innebära att det är fysiskt omöjligt att få plats med så många laddpunkter och 
laddstolpar på aktuell parkering.
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Förslag 2
• Beräknad kostnad för förslag 2 är 13,6 miljoner kronor. (Eventuella kostnader för carportar eller 

liknande ingår inte.) 

2019-11-19
24



Betalsystem
• Abonnemangstjänster för debitering av elförbrukning  och övriga tjänster kopplade till 

elbilsladdning för kunder föreslås hanteras av upphandlad tredje part.
• Laddpunkter för poolbilar och verksamhetsbilar ska kontrolleras med kort eller bricka. Poolbilar och 

verksamhetsbilar ska kunna ladda på samtliga laddpunkter. 
• Patienter, besökare och personal ska inte kunna ladda på laddpunkter avsedda för poolbilar och 

verksamhetsbilar
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Möjligheter till statligt finansierat bidrag ”Klimatklivet”
• Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av 

koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga 
utsläppsminskning per investerad krona. Bidrag ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent 
av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt. 
Bidragsberättigade kostnader är material- och arbetskostnader för åtgärder som behövs för att 
installera en laddningspunkt.

• Ansökan görs till Naturvårdsverket och kan göras under vissa ansökningsperioder. Nästa 
ansökningsmöjlighet upphör 23 oktober 2019. Troligtvis blir det ingen ytterligare 
ansökningsmöjlighet i år. Ansökningsomgångar för 2020 är inte fastställda men de brukar vara två 
på våren och två på hösten. 

• För att kunna söka bidrag måste det finnas investeringsbeslut och tidplan för när åtgärden kommer 
att genomföras samt omfattning av åtgärden. Åtgärden får dock heller inte ha påbörjats innan man 
har sökt då man måste påvisa att investeringen inte kan genomföras utan medel. 
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Löpande kostnader 
• Löpande kostnader för drift, service, underhåll och abonnemangstjänster tillkommer utöver 

investeringskostnader och föreslås upphandlas kopplat till abonnemangstjänster och ska täckas av 
den taxa som erläggs.
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Sammanfattning Förslag 1
• Det ursprungliga förslaget, förslag 1, innebär en utbyggnad av infrastruktur på Länssjukhuset Ryhov, 

Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus med sammanlagt 96 laddpunkter (48 stolpar). Förslaget 
medger en expansion av antalet laddpunkter upp till cirka 1000 st. 

• Placering av laddstolpar har utgått från ett verksamhetsperspektiv och föreslås placeras på flera platser på 
varje sjukhus. Laddstolpar ska finnas på den plats och i den omfattning som efterfrågas. Målgrupperna är 
verksamhet, personal och patienter. 

• Förslag 1 beräknas kosta 22,7 miljoner kronor i grundutförande. Av dessa kostnader utgörs större delen, ca 17 
miljoner kronor, av kostnader för utbyggnad av laddinfrastrukturen och resterande för laddstolpar.  För en 
utbyggnad till ca 1000 laddpunkter på sjukhusen tillkommer 21,9 miljoner kronor.

• Dessutom ingår även 36 laddpunkter/18 laddstolpar på ett antal vårdcentraler, tandvårdslokaler och skolor i 
både förslag 1 och 2.
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Sammanfattning Förslag 2
• Ett reducerat förslag har tagits fram, förslag 2. Förslaget bygger på att minska kostnaden på bekostnad av 

optimala placeringar av laddstolpar ur verksamhetens perspektiv på de tre sjukhusen. Dessa förslag innehåller 
ungefär samma antal laddpunkter som förslag 1. Skillnaden består i att utbyggnaden av infrastruktur på 
sjukhusen minskas genom att laddstolparna placeras sammanhållet på en plats per sjukhus. Detta innebär att 
placeringen inte blir optimal ur ett användarperspektiv. 

• I förslag 2 har placeringen av laddstolpar valts ur ett kostnadsperspektiv. Detta innebär lägre kostnader men 
utgör sämre förhållanden för verksamheterna på grund av att det kan bli långa avstånd mellan arbetsplats och 
biluppställningsplats. Detta innebär en risk för att laddpunkterna inte blir fullt utnyttjade. Det kan också 
innebära att kompletterande åtgärder som tex att bygga nya carportar måste genomföras. 

• Förslag 2 innebär en investeringskostnad på 13,6 miljoner kr.
• Förslaget medger möjlighet att bygga ut antalet laddpunkter maximalt, lika förslag 1. Eftersom utbyggnaden 

enbart kan ske på en plats kan det finnas rent fysiska begränsningar pga av att det inte finns plats för så 
många bilar på den valda platsen. 

• Sammantaget kan detta leda till att full klimatnytta inte uppnås och att verksamheter lägger mer tid på att 
hämta och lämna bilar.
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Kostnader och förslag till investeringsram – förslag 1
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  Grundförslag
(laddinfrastruktur 
+ 132 laddpunkter)

Tillkommande kostnader för 
maximal utbyggnad
(1000 laddpunkter)

Länssjukhuset Ryhov 9,7 MSEK 10,2 MSEK
Höglandssjukhuset i Eksjö 3,6 MSEK 6,8 MSEK
Värnamo sjukhus 6,8 MSEK 4,9 MSEK
Totalt akutsjukhusen 20,1 MSEK 21,9 MSEK
Vårdcentraler, tandvård, skola mm 2,6 MSEK -
Investeringskostnad 22,7 MSEK 21,9 MSEK



Kostnader och förslag till investeringsram – förslag 2

2019-11-19
31

  Grundförslag

Länssjukhuset Ryhov 5,5 MSEK
Höglandssjukhuset i Eksjö 2,6 MSEK
Värnamo sjukhus 2,9 MSEK
Totalt akutsjukhusen 11,0 MSEK
Vårdcentraler, tandvård, skola mm 2,6 MSEK
Investeringskostnad 13,6 MSEK



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 48-75
Tid: 2019-06-18 kl. 9:00–18:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§67 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Regionfullmäktige

 Beslutar att ärendet återremitteras för vidare beredning.

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig mot 
beslutet.

Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö har getts möjligheter att 
lämna synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-06-11
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2019-05-21
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny 
utredning med följande motivering: 
”Moderaterna yrkar på en återremiss för att se över 
kostnadskalkylen i syfte att minska investeringsbeloppet samt att 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 48-75
Tid: 2019-06-18 kl. 9:00–18:50

en plan för den framtida exploatering som ligger i beslutet 
bifogas ärendet.”

I förslaget om återremiss instämmer Anders Gustafsson (SD), 
Carl-Johan Lundberg (M), Mikael Ekvall (V) och Jan-Olof 
Svedberg (SD).

Maria Frisk (KD), Berry Lilja (S) och Sibylla Jämting (MP) yrkar 
bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras, beslutar regionfullmäktige att ärendet ska avgöras 
idag.

Omröstning begärs med följande utfall:
JA för att ärendet ska avgöras idag röstar 49 ledamöter
NEJ för att ärendet ska återremitteras röstar 28 ledamöter
Fyra ledamöter är frånvarande 
Bilaga 5: Voteringslista 2

Regionfullmäktige har genom minoritetsåterremiss beslutat att 
återremittera ärendet för vidare beredning.

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret - Ekonomi

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Desiré Törnqvist (S)
Ordförande

Håkan Sandgren (S) Thomas Bäuml (M)



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 48-75
Tid: 2019-06-18 kl. 9:00–18:50

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 101 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet 
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och 
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000 
kronor. 

Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta 
synpunkter.
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag TIM-nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny 
utredning med följande motivering: Moderaterna yrkar på att 
ärendet återremitteras då beloppet vida överstiger 
marknadspriset för åtgärden. Moderaterna yrkar på en 
återremiss för att se över kostnadskalkylen i syfte att minska 
investeringsbeloppet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Håkan Nyborg-Karlsson (SD) och Mikael Ekvall (V) yrkar bifall 
till Malin Wengholms förslag.

Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras enligt Malin Wengholms förslag, beslutar 
regionstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§94 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Nämnden

 Godkänner förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet 
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och 
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000 
kronor. 

Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån 
för egna yrkanden.
Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta 
synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny 
utredning med följande motivering:
Då nuvarande förslag ligger på orimligt hög kostnad i 
förhållande till nyttan yrkar vi på återremiss. För att se över 
placeringen och infrastruktur för nya laddstationer så att 
investeringskostnaderna minskar till en rimlig nivå i förhållande 
till nyttan.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

Anders Gustafsson (SD) och Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall 
till Eva Nilssons förslag.

Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras enligt Eva Nilssons förslag, beslutar nämnden att 
ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Eva 
Nilssons förslag om återremiss (NEJ).

JA röstar följande ledamöter:
Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S), Arnold Carlzon 
(KD), Bengt Sverlander (KD), Bengt Petersson (C), Carl 
Fridolfsson (BA), Mikael Karlsson (L), Etelka Huber (MP),
Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S). 

NEJ röstar följande ledamöter:
Anders Bengtsson (M), Anders Gustafsson (SD), Robert 
Andersson (SD), Tommy Bengtsson (V) och Eva Nilsson (M).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10-JA röster, mot 5-NEJ röster bifallit 
föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

Marcus Eskdahl (S) 
Ordförande

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

§84 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet 
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och 
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000 
kronor. 

Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta 
synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att information i ärendet lämnas på 
nämnden.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Plats: Regionens hus sal B



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid: 2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 102 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Remitterar ärendet för yttrande till nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö, därefter åter till regionstyrelsen för 
beslut.

Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund tillstyrker föreliggande förslag. 

Malin Wengholm yrkar på en ändring i förslaget så att man får 
fler el-platser till personal. Instämmer i övrigt i förslaget. 

Ordföranden föreslår att förslaget behandlas i TIM och därefter 
åter till arbetsutskottet. Medskick av fråga om det är tillräcklig 
med laddstolpar för personalen. I ordförandes förslag instämmer 
Malin Wengholm. Frågor om olika alternativ ställs och kommer 
att besvaras vid regionstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid: 2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-01-31 RJL 2019/251

Regionfullmäktige

Ny laddinfrastruktur och nya 
laddstationer
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna, som en del i hållbarhetsprogrammet 2017-2020, en satsning på 
laddinfrastruktur och laddstationer till en maximal kostnad på 
22 700 000 kronor. 

Sammanfattning
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter (48 stolpar) ska 
placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt 
Värnamo sjukhus. Målgrupperna är verksamhet, personal och patienter.

Information i ärendet
Regionstyrelsen beslutade 2016 (RJL2016/79) om utbyggnad av 10 laddstolpar i 
anslutning till Region Jönköpings läns verksamheter i länets kommuner. En 
fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur och laddstationer behandlades sedan i 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020. 

Sammanlagt 96 laddpunkter (48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset 
Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna är 
verksamhet, personal och patienter. Fördelning av antal mellan sjukhus och olika 
målgrupper redovisas i separat bilaga.

Verksamhetens bedömning av investeringen är att effekten i form av minskad 
miljöbelastning är 5 på en skala från 1-5, vilket är största möjliga effekt.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-10



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/251

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret - Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



NY LADDINFRASTRUKTUR OCH  
NYA LADDSTATIONER 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
2019-01-10 

2019-01-11 

1 



Bakgrund 

 

Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling 2017-2020 
anger mål och inriktning för den klimatsmarta regionen till år 2020. 
 
”Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är 
fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är 
klimatanpassade.” 

 

Deltagare i arbetsgruppen: 

• Tomas Calmviken, fastighetschef, Regionfastigheter 

• Ulf Brengdahl Sjöberg, teknisk chef, Regionfastigheter 

• Marina Sahlstedt, miljöingenjör, Regionfastigheter 

• Jonas Milton, områdeschef, område Länstransporter 

• Stefan Simmeborn, Miljösamordnare, Reseledare Hela RESAN, område Miljö 

• Ulrika Ståhlkrantz, Sweco 
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Omfattning utbyggnad av Laddinfrastruktur/ Laddstationer - 
akutsjukhusen 

Målgrupper:  

• Verksamheter (poolbilar och verksamhetsbilar) 

• Patienter/Besökare/Personal 

2019-01-11 
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48 

Länssjukhuset Ryhov 

48 laddpunkter (24 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt 
5 parkeringar, fördelning: 

36 st verksamhetsbilar 

6 st poolbilar 

6 st patienter/ besökare/ personal 

Höglandssjukhuset i Eksjö 

28 laddpunkter (14 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 

18 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

6 st patienter/ besökare/ personal 

Värnamo sjukhus 

20 laddpunkter (10 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 

12 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

4 st patienter/ besökare/ personal 

TOTALT  AKUTSJUKHUS 

96 laddpunkter (48 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 44 laddpkt 

 

Fördelning: 

66 st verksamhetsbilar (av totalt ca 103 st*) 

14 st poolbilar 

16 patienter/ besökare/ personal 

28 

20 

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö 



Förutsättningar 

• Verksamhetsbilars laddpunkter fördelas på möjliga  parkeringsområden utifrån 

tillgänglighet/ avstånd från avdelning. 

• Detaljerad placering av laddpunkter inom parkeringsområden föreslås väljas baserat på 

samlokalisering av laddpunkter för olika funktioner samt läge. 

• Befintliga laddpunkter utreds om de kan konverteras in i det nya systemet eller inte samt 

konsekvenser.  

• Verksamhetsbilar avser personbilar som är placerade på egenägda fastigheter.  

• Lätta lastbilar, akutfordon och personbilar med gas som drivmedel omfattas inte. 

• Verksamhetsbilar med el som drivmedel baseras på “Inventering verksamhetsbilar 2018” 

utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö.  

2019-01-11 
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T2 

Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Länssjukhuset Ryhov 

Parkering östra sidan 

10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar) 

8 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

2 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 20 st laddpunkter 

Parkering västra sidan (N1) 

10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar) 

10 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 16 st laddpunkter 

Parkering västra sidan 

20 st laddpunkter (motsv 10 laddstolpar) 

10 st verksamhetsbilar 

6 st poolbilar 

4 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 28 st laddpunkter 
Länssjukhuset Ryhov 

48 laddpunkter (24 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt 

5 parkeringar, fördelning: 

36 st verksamhetsbilar 

6 st poolbilar 

6 st patienter/ besökare/ personal 

T1 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  

redovisar ej anpassat läge) 

M1 

M2 
M1 

Parkering västra sidan (P3) 

4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 

4 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Parkering västra sidan (M4) 

4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 

4 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 

Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 

markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 

M1.1 

M3 
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Höglandssjukhuset i Eksjö 

Parkering hus 37 

4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 

0 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

4 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

 

Inkoppling på försörjninsgcentral (fastighetsel) 

Framtida parkering (nuv. hus 02 och 15) 

Framtida behov av laddpunkter kan bli aktuellt  

för verksamhetsbilar efter det att  

hus 02 och 15 rivs och ersätts av parkering 

Stocksnäsparkeringen 

16 st laddpunkter (motsv 8 laddstolpar) 

10 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

2 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 20 st laddpunkter 

Höglandssjukhuset i Eksjö 

28 laddpunkter (14 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt 

3 parkeringar, fördelning: 

18 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

6 st patienter/ besökare/ personal 

T1 
M1 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  

redovisar ej anpassat läge) 

M2 

Parkering hus 09 

8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 

8 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 12 st laddpunkter 
Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 

Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 

markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Värnamo sjukhus 

Parkering norra sidan 

8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 

6 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

2 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter 

Parkering södra sidan 

8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 

6 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

2 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter 

Parkering panncentralen 

4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 

0 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Värnamo sjukhus 

20 laddpunkter (10 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt 

3 parkeringar, fördelning: 

12 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

4 st patienter/ besökare/ personal 

T1 

M1 

M2 

M3 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  

redovisar ej anpassat läge) 

Framtida kapacitet: transformatorstation 

dimensioneras för framtida kapacitet. 

Gränssnitt efter transformatorstation (T). 

Tomrör mellan transformatorstation och 

markkabelskåp samt lediga platser i 

markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 



Omfattning Laddstationer vårdcentraler i länets kommuner 
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5 
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4 

5 

3 

4 5 

MÖJLIGA laddpunkter  

Vårdcentraler o dyl 

49 laddpunkter  

Stora Segerstad Smålandsstenar 

1 

Sörängens fhsk 

4 

4 

7 

1 

2 

1 
Värnamo 

folkhögskola 

3 

Huskvarna 

Tenhult 1 

1 Bodafors 

2 

1 

1 Vråen 

Rosenlund 

Dalvik 
1 

2 

Mammografivagnar 

1 

  

• Målgrupper: Verksamheter  
(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)  

         gas lämpligt drivmedel (16 st)* 

          både gas/elbil möjliga drivmedelsalternativ (49 st)* 

 
*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL,  

Verksamhetsstöd och service, område miljö 

 



Omfattning Laddstationer vårdcentraler i länets kommuner 

 

• Målgrupper: Verksamheter 
(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)  

         laddpunkter 

 
*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, 
Verksamhetsstöd och service, område miljö 

 

• Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 
• Huskvarna vårdcentrum 
• Tranås vårdcentrum 
• Nässjö vårdcentrum 
• Eksjö Vårdcentral 
• Vetlanda vårdcentrum 
• Vaggeryds vårdcentral 
• Gislaveds vårdcentral 
• Smålandsstenars vårdcentral 
• Stora Segerstad naturbruksgymnasium 
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4 
6 

2 

4 

Laddpunkter  

Vårdcentraler o dyl 

36 laddpunkter 

(18 laddstolpar)  

Stora Segerstad Smålandsstenar 

4 

4 

6 

2 

2 

Huskvarna 

2 

Rosenlund 



Laddinfrastruktur och laddpunkter principer akutsjukhusen 

• Laddinfrastruktur akutsjukhusen 

– Ett separat lågspänningsabonnemang upprättas helt avskiljt från befintligt högspänningsabonnemang  

– Kraften matas vidare i markförlagda kablar till markkabelskåp och ut till laddstolparna 

– Dimensioneras för en framtida utökning av antalet laddpunkter  

– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja 

laddstationerna från fastighetens egna tekniska system 

 

• Laddpunkter akutsjukhusen 

– Samlokaliseras på utvalda parkeringsytor 

– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe 

– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning 

– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC), laddtid ca 

8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas) 

– Laddpunkter för patienter/besökare/personal utförs för semisnabbladdning (22 kW, 32A, trefas (AC), 

inställd på 11kW, 16A trefas (AC)), laddtid ca 0,5 – 2 tim 

2019-01-11 
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Laddinfrastruktur och laddpunkter principer vårdcentraler o dyl 

• Laddinfrastruktur vårdcentraler o dyl 

– Vid flera laddpunkter sektioneras befintlig elcentral av och nya grupper skapas för separat abonnemang 

och mätning  

– Vid enstaka laddpunkter kan ledig grupp i elcentral avsättas för separat mätning 

– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja 

laddstationerna från fastighetens egna tekniska system 

 

• Laddpunkter vårdcentraler o dyl 

– Vid flera laddpunkter samlokaliseras dessa 

– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe 

– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning 

– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC)),  

laddtid ca 8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas) 

2019-01-11 

11 



Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och 
elförbrukning till kunder 
• Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar ska kontrolleras med RFID-kort eller bricka (radio frequency identification) 

för varje laddstationsplats som är knutet till respektive tjänstefordon. RFID-kort/ bricka ska kunna låsa upp 

laddstationsplats avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar och påbörja laddning. Poolbilar/ verksamhetsbilar ska kunna 

ladda på samtliga laddstationsplatser för poolbilar och verksamhetsbilar även om laddstationsplatserna är uppmärkta 

med respektive fordon (reg nr/ verksamhet el dyl) samt även på de publika laddstationsplatserna inom Regionen 

(patienter/besökare/personal). Poolbilar/verksamhetsbilar blir även utrustade med kort för att kunna ladda på offentlig 

plats.  
 

• Laddpunkter för patienter/besökare/personal betalningslösning med kort, SMS, appar, ev SITS-kort. Samma taxa 

oavsett om laddstationen används eller inte. Patienter/besökare/personal ska inte kunna ladda på laddstationsplatser 

avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar. 
 

• Kommunikation för insamling av mätdata samt debitering ska kunna skötas av en tredjepartstjänst vilket innebär att 

samtliga laddstationer ska vara försedda med OCPP (Open Charge Point Protocol)  

• Tredjepartstjänst ska ha valmöjligheter för betalningsmetoder via betalautomat, app, sms, SITS-kort och  

RFID knutet till konto samt vilka parametrar som ska hanteras och hur dessa ska redovisas. 
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Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och 
elförbrukning till kunder 

• Tredjepartstjänt debiterar/ fakturerar tredje man personligen för laddning på laddstationer inom Regionen 

avsedda för patienter/besökare/personal. 

 

• Tredjepartstjänt fakturerar elförbrukningen för laddning av poolbilar till Regionens Transportenhet som 

sedan vidarefakturerar på basis av körjournaler (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för 

verksamhetsbil/poolbil). 

 

• Tredjepartstjänt debiterar/fakturerar Bilreda för laddning av verksamhetsbilar som sedan i sin tur 

vidarefakturerar till respektive verksamhet (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för 

verksamhetsbil/poolbil eller via kort). 
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Tider 

• Förstudie 2 månader 

• Beslutsprocess 1,5 månader 

• Förfrågningsunderlag 2 månader 

• Upphandling 2 månader 

• Entreprenadarbeten i etapper ca 2 – 24 månader efter avrop 

• Målsättning att entreprenadarbeten kan starta hösten 2019 och avslutas under 2019-2021. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§243 Utökat anslag för ombyggnad för MR-kameror 
vid Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2018/121

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna utökning av investeringsanslaget för 
ombyggnad för MR kameror vid Länssjukhuset Ryhov 
med 6 071 000 kronor till en total kostnadsram om 13 071 
000 kronor.

Sammanfattning 
Beslut om ombyggnation för installation av MR kamera vid 
Länssjukhuset Ryhov fattades under 2018. Efter upphandling 
konstaterades att kostnaden blev väsentligt högre än beslutat 
anslag beroende på att ombyggnationen visat sig vara mer 
komplex än ursprunglig kalkyl. Vid förnyad behandling av 
ärendet i regionstyrelsen återremitterades ärendet för förnyad 
beredning och upphandling vilket nu har genomförts.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
 Protokoll regionstyrelsen § 99 2018-05-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16
 Protokoll regionstyrelsen § 85 2019-05-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04
 Kostnadssammanställning Regionfastigheter daterad 

2019-10-10

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-11-04 RJL 2018/121

Regionstyrelsen

Utökat anslag för ombyggnad för MR-
kameror vid Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner utökning av investeringsanslaget för ombyggnad för MR 
kameror vid Länssjukhuset Ryhov med 6 071 000 kronor till en total 
kostnadsram om 13 071 000 kronor.

Sammanfattning
Beslut om ombyggnation för installation av MR kamera vid Länssjukhuset Ryhov
fattades under 2018. Efter upphandling konstaterades att kostnaden blev väsentligt 
högre än beslutat anslag beroende på att ombyggnationen visat sig vara mer 
komplex än ursprunglig kalkyl. Vid förnyad behandling av ärendet i 
regionstyrelsen återremitterades ärendet för förnyad beredning och upphandling 
vilket nu har genomförts.

Information i ärendet
Bakgrund
Den 8 maj 2018 beslutade regionstyrelsen att godkänna ombyggnation för
installation av en 3-Tesla MR kamera samt utbyte/uppgradering av befintliga
kameror vid Länssjukhuset Ryhov. Kostnaden för ombyggnationen var beräknad
till 7 miljoner kronor. 

Upphandling av entreprenaden genomfördes i början av 2019 och
anbudsöppning skedde den 27 mars 2019 med ett inkommet anbud.
Kostnadssammanställningen för projektet grundat på hittills nedlagda kostnader,
det inkomna anbudet samt beräknade övriga kostnader gav då en totalkostnad på
13 450 000 kronor. Beslutad kostnadsram inför upphandlingen var 7 000 000 
kronor.

Den ursprungliga kostnadsberäkningen baserade sig på handlingar från slutet av
2017 och projektet var svårt att kalkylera i ett tidigt skede. De ytor som
berörs visade sig vara större än beräknat för omkringliggande ytor och
verksamheter. Våningsplanet ovanför påverkades också i större omfattning än 
väntat. Ytterligare beskrivning av förutsättningarna finns i tjänsteskrivelse daterad 
2019-04-16.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/121

Nytillkommen information
Regionstyrelsen beslutade 2019-05-14 att återremittera ärendet för en förnyad 
beredning och upphandling. I samband med ny anbudsutvärdering 2019-09-12 
konstaterades att kostnaden för projektet fortfarande kommer att överstiga 
ursprungligt beviljad ram på 7 000 000 kronor, men att kostnaderna reducerats 
något. Ny beräknad totalkostnad uppgår till 13 071 000 kronor, vilket är 
6 071 000 kronor mer än ursprungligt beviljat anslag.

Finansiering
Den tillkommande kostnaden om 6 071 000 kronor finansieras inom befintligt
investeringsutrymme, vilket gör att utrymmet för nya beslut minskar med samma
belopp. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
 Protokoll regionstyrelsen § 99 2018-05-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16
 Protokoll regionstyrelsen § 85 2019-05-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04
 Kostnadssammanställning Regionfastigheter daterad 2019-10-10

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering, diagnostik
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service







PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 85 Utökat anslag för ombyggnad för MR-kameror 
vid Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2018/121

Beslut 
Regionstyrelsen  

 Återremitterar ärendet för en förnyad upphandling och 
beredning. 

Sammanfattning 
Beslut om ombyggnation för installation av MR kamera vid 
Länssjukhuset Ryhov togs under 2018. Efter upphandling 
konstateras att kostnaden är väsentligt högre än beslutat anslag 
beroende på att ombyggnationen visat sig vara mer komplex än 
ursprunglig kalkyl bygger på.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16

Yrkande/förslag vid sammanträde
Mikael Ekvall yrkar bifall till återremissyrkandet.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi 
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Mattias Ingesson (KD) Mikael Ekvall (V)



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-04-16 RJL 2019/121     

Regionstyrelsen

Utökat anslag för ombyggnad för MR 
kameror vid Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner utökning av investeringsanslaget för ombyggnad för MR 
kameror vid Länssjukhuset Ryhov med 6 450 000 kronor till en total 
kostnadsram om 13 450 000 kronor. 

Sammanfattning
Beslut om ombyggnation för installation av MR kamera vid Länssjukhuset Ryhov 
togs under 2018. Efter upphandling konstateras att kostnaden är väsentligt högre 
än beslutat anslag beroende på att ombyggnationen visat sig vara mer komplex än 
ursprunglig kalkyl bygger på.

Information i ärendet
Den 8 maj 2018 beslutade regionstyrelsen att godkänna ombyggnation för 
installation av en 3-Tesla MR kamera samt utbyte/uppgradering av befintliga 
kameror vid Länssjukhuset Ryhov. Kostnaden för ombyggnationen var beräknad 
till 7 miljoner kronor.

Upphandling av entreprenaden har genomförts i början av 2019 och 
anbudsöppning skedde den 27 mars 2019 med ett inkommet anbud. 
Kostnadssammanställningen för projektet grundat på hittills nedlagda kostnader, 
inkommet anbud och beräknade övriga kostnader ger en totalkostnad på 
13 450 000 kronor. Beslutad kostnadsram är 7 000 000 kronor. 

Den ursprungliga kostnadsberäkningen baserade sig på handlingar från slutet av 
2017 och projektet var svårt att kalkylera i ett så pass tidigt skede. De ytor som 
berörs har visat sig vara större än beräknat då omkringliggande ytor och 
verksamheter samt våningsplanet ovanför påverkas i större omfattning. Annat som 
visat sig i detaljprojekteringen är att 
- befintliga avlopp måste bytas vilket leder till att väggar måste demonteras och 
återmonteras, 
- ljudnivåer från MR-kameran som ska installeras gör att bjälklag/undertak måste 
förstärkas, 
- brandcellsgränser i befintlig byggnad måste säkerställas,
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- medicinska gaser till MR är underdimensionerade och kräver ombyggnad av 
gasnätet vilket innebär att rör och utrustning måste bytas,
- ny elmatning för MR-kamera behövs, utifrån nya effektuppgifter från 
leverantören.

Intransport av MR-kameror var planerat via golvbjälklagen plan 3, det har visat 
sig att om det ska vara möjligt är det nödvändigt med förstärkning av bärigheten 
samt att ytterligare våningsplan och verksamhet i detta skulle påverkas. Med 
anledning av detta har en annan lösning valts som innebär att man lyfter in 
kamerorna med mobilkran på en innergård vilket innebär att man behöver riva 
ytterväggar och sedan återställa dessa. 

Det anbud som inkommit för att genomföra denna ombyggnation är 13 450 000 
kronor. Regionfastigheter gör bedömningen att om detta projekt ska genomföras 
krävs de lösningar som framkommit i detaljprojekteringen och som anbudsgivaren 
lämnat pris på. 

Finansiering
Den tillkommande kostnaden om 6 450 000 kronor finansieras inom befintligt 
investeringsutrymme vilket gör att utrymmet för nya beslut minskar med samma 
belopp. Att hålla investeringsramen även om projekt blir dyrare ökar behovet av 
att prioritera vilka ombyggnationer som kan genomföras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16

Beslut skickas till
Regionfastigheter
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering, diagnostik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 86-110
Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 99
Ombyggnad för 3-tesla på Länssjukhuset 
Ryhov
Diarienummer: RJL2018/121

Beslut
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande förslag till ombyggnad.

Sammanfattning 
Ombyggnation för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov är 
kopplad till tidigare beviljad investering 2017 avseende 
utrustningen. I budget 2017 framgick även att kostnader skulle 
tillkomma för ombyggnation inför installation av 3-teslan. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS 2018-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

Beslutet skickas till
Nämnden FS
Regionledningskontoret – ekonomi 
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk  Anna-Karin Yngvesson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Ombyggnad för MR-kamera 3-tesla på 
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner ombyggnad för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov 
till en kostnad på maximalt 7 525 000 kronor varav 525 000 kronor avser 
tillhörande inventarier.

Sammanfattning
Ombyggnationen för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov är kopplad till 
tidigare beviljad investering 2017 avseende utrustningen. I budget 2017 framgick 
även att kostnader skulle tillkomma för ombyggnation inför installation av 3-
teslan. Ombyggnationen och installationen är en del i införandet av att installera 
en MR 3-tesla per sjukhus i länet, byggnation inför installation pågår på Värnamo 
sjukhus.

Information i ärendet
Behov av röntgen förändras över tid där slätröntgen minskar, genomlysning 
minskar kraftigt medan MR och CT samt PET ökar kraftigt. Ytterligare ett 
område som ökar är intervention (botande röntgen) vad gäller hjärta och kärl med 
mera, vilket ställer krav på samverkan med andra kliniker och påverkar behov av 
kompetenser. Även ultraljudsundersökningar ökar något. En analys har gjorts av 
nuläget vad gäller röntgenutrustning samt hur behovet av utrustning kommer se ut 
2023 utifrån den förändring man ser idag. Analysen visar att till 2023 kommer 
antalet MR-kameror att behöva vara tre fler än idag, ultraljud behöver utökas med 
en, antalet angio/intervention behöver öka med en medan antalet C-bågar kan 
minska med fyra stycken. 

Vad gäller MR-kameror är prognosen att behoven ökar med 6 procent årligen. 
MR 3 tesla (3T-MR) ger 25 procent kortare undersökningstid och 25 procent 
bättre kvalitet jämfört med nuläget som är MR 1,5 tesla. Bedömningen är att det 
kommer att behövas en 3T-MR på varje sjukhus. Placeringen av kamerorna har 
betydelse för hur effektivt man kan bemanna dem. En viktig faktor i beräkningen 
av hur många MR-kameror som behövs i Region Jönköpings län är hur många 
timmar per vecka den kan vara igång. Idag behöver varje kamera gå cirka 60 
timmar per vecka dagtid för att behovet av undersökningar ska kunna tillgodoses. 
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Utifrån denna analys arbetar verksamheten tillsammans med regionfastigheter 
med lokalplaner för samtliga röntgenenheter i länet. 

En utbytes- och investeringsplan är framtagen. Det handlar dels om utbyten (två 
uppgraderingar samt två maskinutbyten) samt nyanskaffning av tre stycken 3T-
MR-kameror, en på varje sjukhus. Vad gäller nyinvestering i 3T-MR har de 
lokalmässiga förutsättningarna kommit att avgöra installationsordningen av dessa. 
Utrustningarna ställer höga krav på underlag och omfattande säkerhetszoner på 
grund av deras tyngd och starka magnetfält. Regionfastigheter har tillsammans 
med arkitekt och representanter från röntgen i Jönköping tagit fram lokalprogram 
och planskiss för att skapa en enhet för MR som motsvarar de krav som ställs.

Finansiering
Beloppet för ombyggnationen finns med i beslutad utbetalningsram i budget 2018. 
I samband med installationen tillkommer även vissa inventarier och IT-kostnader. 
Dessa är i sin helhet att hänföra till uppgraderingen av utrustningen och 
investeringsanslaget för dessa kopplas därför till ombyggnationen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-01-15

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik - Röntgen
Regionledningskontoret - Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§222 Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi 
2020-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Anmäler att beslut i ärendet tas i regionstyrelsen efter 
nämndernas behandling.

Sammanfattning 
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas 
fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden. 
Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av 
strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart fjärde år.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2020-

2024

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm yrkar för Moderaterna:
Att de skrivningar som fanns med i remissversionen före 
sommaren, om att Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde 
tillväxtregion återförs i handlingsplanerna samt att skrivningarna 
om att invånarna i vårt län attraheras av en mångkulturell miljö 
stryks. 
I övrigt återkommer moderaterna på styrelsen med inspelningen 
från nämnderna.

Rune Backlund föreslår att beslut i ärendet tas i regionstyrelsen 
efter nämndernas behandling, då synpunkter och tillägg i 
handlingsplanerna kan tillkomma.

Rachel De Basso yrkar bifall till Rune Backlunds förslag.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Handlingsplan för Regional 
utvecklingsstrategi 2019-2024
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö, nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår Regionstyrelsen 

 godkänna föreliggande förslag till handlingsplan för den regionala 
utvecklingsstrategi 2019-2024

Sammanfattning
I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 tas fram utarbetas en 
handlingsplan för strategins sex delområden. Denna ska stödja och ge kraft i 
arbetet med genomförandet av strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart 
fjärde år.

Information i ärendet
Arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi 2019-2035 (RUS) 
påbörjades 2015 och planeras vara klar i slutet på 2019. 
För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet 
fokuserar sitt arbete för att genomföra strategin kopplas handlingsplaner till 
insatsområdena i strategin som omfattar; en hållbar region, en attraktiv region, en 
smart region, en kompetent region, en tillgänglig region och en global region.
Detta ligger i linje med både Europeiska Unionens och Sveriges nationella arbete 
med prioriteringarna och bidrar till den röda tråden genom styrsystemet. 

Arbetet med handlingsplanens olika områden har genomförts i samverkan med 
kommunerna i länet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping University och 
övriga viktiga aktörer i länet med koppling till genomförandet av 
handlingsplanen. Handlingsplanen revideras minst en gång varje mandatperiod. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09
 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2019-2024

Beslut skickas till
Regional utveckling 
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Elisabet Eriksson 
Enhetschef Regional utveckling



HANDLINGSPLAN EN 

HÅLLBAR REGION 

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.

Antagen 2019-11-01?



Handlingsplan för en hållbar region
Mål
2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Globala mål som är aktuella för målet:



Formuleringarna i RUS
För ett långsiktigt hållbart regionalt tillväxt- och 
utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter av 
arbetet och att länet genom samhandling utvecklas 
till en förebild i genomförandet av målen. Medvetet 
individuellt och kollektivt ansvarstagande och 
förändringsvilja är grundförutsättningar för att 
länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen.
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald 
bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.

2035 är Jönköpings län en förebild för en hållbar 
utveckling. Målen i Agenda 2030 har nåtts. Den 
miljömässiga utvecklingen inom samhällets alla 
områden har lett till att länet är på väg att bli ett 
plusenergilän och att länet bidrar aktivt till 1,5- 
gradersmålet. Resursanvändningen minskar och 
länet har en hållbar konsumtion och produktion. 
Länets natur och miljö mår allt bättre och 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. 
Länets rika biologiska mångfald, väl utvecklade 
ekosystemtjänster och tysta miljöer värnas.

2035 präglas hela Jönköpings län av jämställdhet, 
jämlikhet och mångkultur som bidrar till en 
attraktiv livsmiljö. Arbete med livsmiljö och hälsa 
pågår ständigt för att säkra ett attraktivt och 
tillgängligt län.

Länets demokrati har stärkts genom en hög tolerans 
för olikheter och att människors lika värde värnas. 
Barn och ungas engagemang och delaktighet är en 
naturlig del av den långsiktigt hållbara 
utvecklingen.

2035 präglas länet av en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, grön 
tillväxt och ökande självförsörjningsgrad av

livsmedel. Fossila råvaror har fasats ut bland annat 
genom elektrifiering, vätgas och att bioråvara bidrar 
till nya produkter. Levande landsbygder och 
utvecklingen av de gröna näringarna bidrar till ett 
långsiktigt hållbart samhälle.

2035 säkerställs en robust och miljömässigt säker 
vattenförsörjning och den goda vattenstatusen i 
länets stora vattentäkter genom hållbar konsumtion, 
skydd mot ytföroreningar och en avancerad 
vattenrening.

Delstrategier:
1. Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som 

minskar belastningen på miljö, klimat och 
förbrukningen av jordens resurser.

2. Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag.

3. Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv 
och samhälle.

4. Säkerställa att länet står väl rustat och är 
motståndskraftigt inför kommande 
klimatförändringar med mer extremväder.

5. Säkerställa en jämställd regional tillväxt och 
jämlika förutsättningar i samhället.

6. Skapa förutsättningar för individuellt och 
kollektivt ansvarstagande och lärande för en 
hållbar konsumtion.

7. Säkerställa en ökad hållbar produktion av 
livsmedel och en god vattenkvalitet i hela länet.

8. Skapa förutsättningar för god hälsa och hög 
livskvalitet i hela länet.

9. Säkerställa invånarnas tillgång till god vård i 
hela länet där hälso- och sjukvården är en 
viktig tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen 
har stor betydelse för länets attraktivitet och 
arbetsmarknad.

10. Säkerställa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är Jönköpings 
län hållbart.
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Hållbar utveckling och livsmiljö
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov – det är en hållbar 
utveckling1.

All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en 
långsiktigt hållbar utveckling och de globala mål 
som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till 
regionerna är att Sverige ska vara ledande i arbetet 
med att nå en hållbar utveckling internationellt, 
samt att målen i Agenda 2030 ska nås. Denna 
regionala handlingsplan ska visa på vägen dit.
Hållbarhet är därmed en grundförutsättning i den 
regionala utvecklingsstrategin.

Agenda 2030
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala 
mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit 
sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 
2030, men det finns också delar som ska vara 
uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP- 
analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 
2030 och regionens arbete med att stödja utveckling 
i andra delar av världen, har de 17 målen integrerats 
i mål och indikatorer.

Viktiga områden som behöver utvecklas i länet är 
till exempel jämställdhet, hållbar miljö, hållbar 
konsumtion och god utbildning för alla. Det globala 
perspektivet är viktigt och det handlar både om att 
bidra till utveckling i andra delar av världen samt att 
sätta länets utveckling i ett globalt perspektiv.

Hållbarhet
Hållbar utveckling innehåller ömsesidigt beroende 
dimensioner: den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska, som alla beaktas i det regionala 
tillväxtarbetet. Med basen i 
hållbarhetsdimensionerna skapas en medvetenhet 
kring de värden som är viktiga för såväl länet som 
för resten av världen och som förverkligas genom 
Agenda 2030.

Den sociala dimensionen lyfter fram betydelsen av 
människors rättigheter, likabehandling, jämlik 
tillgång till hälsa, tillgång till ett brett kulturliv, 
möjlighet att engagera sig i samhället och ett 
meningsfullt liv. Den lyfter även fram betydelsen av 
människors initiativkraft, engagemang och 
skaparförmåga, liksom betydelsen av att resurser, 
inflytande och makt fördelas rättvist, jämlikt och 
jämställt.
Viktiga förutsättningar är en god livsmiljö och 
hälsa. En frisk befolkning är en förutsättning för 
länets utveckling. Mår invånarna i Jönköpings län 
bra kommer de ha förutsättningar att klara 
vardagens krav och förverkliga sina drömmar

Den ekologiska dimensionen handlar om att 
ekosystem och kulturmiljöer ska skyddas och 
utvecklas för att ge förutsättningar för en god 
livsmiljö och för att kunna leverera de 
ekosystemtjänster som krävs för ett gott liv. 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemet 
som på något sätt gynnar människan, det vill säga 
upprätthåller eller förbättrar människans 
välmående2.

Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa 
stabila och sunda ekonomiska förhållanden.
Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 
välfärdssamhälle hänger intimt samman med 
näringslivets utveckling. För den framtida 
ekonomiska tillväxten är produktivitetsutvecklingen 
i näringslivet och förmågan att utveckla och sälja 
nya varor och tjänster avgörande. Ett starkt och 
konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till att skapa 
hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 
människors hälsa, där återvinning av resurser är en 
grund.

Klimat, miljö och energi
Klimatförändringen är en av vår tids största 
utmaningar.
FN konstaterade i sin ”Emissions gap report 2018” 
att för att världen ska ha någon chans att nå 1,5- 
gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara nere 
på ca 24 gigaton, vilket motsvarar en 
utsläppsminskning på cirka 55 procent.

Klimatet
Regeringen konstaterade i Klimatstrategin 
2017/18:238 att klimatet redan har förändrats – och 
att förändringstakten ökar. Flera milstolpar har 
passerats de senaste åren. I dag är koncentrationerna 
av koldioxid, metan och lustgas högre än vad de har 
varit någon gång under de senaste 800 000 åren.

År 2015 var också det första året då den globala 
uppmätta medeltemperaturen var mer än en grad 
högre än under förindustriell tid.

1 Begreppet ”hållbar utveckling” är idag etablerat och lanserades 
i Brundtland rapporten, 1987

10 Definition enligt The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)



Länets största utmaningar för att minska 
klimatpåverkan finns inom den fossilberoende 
transportsektorn. Jönköpings län har därför ett 
tydligt behov av omställning från fossila produkter 
till förnybara drivmedel. En överflyttning till mer 
energieffektiva färdmedel och trafikslag behöver 
ske. Insatser behöver också göras för att minska den 
totala energikonsumtionen. Omställningen i vårt län 
går långsammare än i andra län. Resande med flyg, 
konsumtion och avfall är andra viktiga områden att 
arbeta med för att påverka 1,5-gradersmålet.

Miljö
Vår miljö bestående av skog och mark, luft och 
vatten har en stor påverkan på våra liv och vi på 
den. Miljön har många skyddande mekanismer för 
att upprätta balans i de ekologiska systemen som vi 
på olika sätt påverkar och till och med riskerar att 
förstöra.

Jönköpings län har en rik miljö som är viktig att 
skydda. Utmaningar som måste hanteras är bl.a. att 
stärka den biologiska mångfalden, skydda 
kulturmiljöer, minska föroreningar i luft och vatten 
och återställa förorenade områden. Länets sjöar och 
vattendrag ska ha en god kemisk och ekologisk 
status

Energi
Jönköpings län har, förutom det nationella målet att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045, 
målsättningen att vara ett ”plusenergilän” 2050. För 
att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt 
arbete på alla politiska nivåer och regionerna har ett

stort ansvar att aktivt bidra till en grön 
resurseffektiv ekonomi, en affärsdriven 
miljöutveckling och hållbara konsumentmönster 
vilket utgör en viktig del av arbetet för att nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Livsmiljö och hälsa
En god livskvalitet grundas på en god livsmiljö och 
hälsa. Det är viktigt att se att goda livsmiljöer och 
hälsa är något som skapas långsiktigt. I Jönköpings 
län, precis som i landet i övrigt, har vi en bra hälsa i 
befolkningen som genomsnitt. Utmaningen ligger i 
att alla inte hänger med i utvecklingen. Hälsan ät 
ojämlikt fördelad mellan exempelvis 
socioekonomiska grupper och geografiska områden. 
Ansvar för dessa faktorer finns på både individ-, 
grupp-, och samhällsnivå. I Jönköpings län behöver 
vi framåt fokusera mer på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Det handlar delvis om livsmiljön. Det 
handlar om att kunna erbjuda natur, vatten och luft 
av god kvalitet och andra miljödimensioner i stad 
och på landsbygd. För att människor ska må bra och 
trivas med livet behövs också jämlika möjligheter 
till livslångt lärande, boende, arbetstillfällen, 
kulturupplevelser, god infrastruktur och en väl 
fungerande offentlig sektor.

För att säkerställa denna livsmiljö krävs ett 
omfattande förebyggande och hälsofrämjande 
arbete i nära samverkan mellan det offentliga, 
näringslivet, civilsamhället och invånarna. Dialog 
behöver föras och behov fångas upp.

Region Jönköpings län och länets kommuner 
arbetar för en jämlik omsorg, hälso- och sjukvård 
och folkhälsa på lika villkor oavsett kön, 
könsidentitet, ålder, funktionsvariation, bakgrund 
och individuella förutsättningar. En hälso- och 
sjukvård i framkant med koppling till forskning och 
innovation är viktigt för ett livskraftigt län.

Viktiga utmaningar att möta i länet är att arbeta för 
att möta de välfärdsutmaningar som följer med en 
åldrande befolkning. För att kunna ge invånarna den 
omsorg och hälso- och sjukvård som behövs 
åtgärder inom flera områden.

Processerna inom vård och omsorg behöver 
effektiviseras för att räcka till. Nya tjänster behöver 
utvecklas som via bredband erbjuds i hemmen och 
robotisering och automatisering behöver leta sig in 
även i välfärdstjänsterna.

Jämställd regional tillväxt3

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering 
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat 
efter sedan 1994. Den reviderade regionala 
utvecklingsstrategin har jämställdhetsintegrerats.

I Jönköpings län behöver arbetet för att nå 
jämställdhetsmålen i Agenda 2030 och de svenska 
jämställdhetspolitiska målen intensifieras. Ett län 
där det finns en jämn fördelning av makt mellan 
kvinnor och män är också ett län som ser allas

3 Läs mer på www.rjl.se

http://www.rjl.se/


kompetenser, erfarenheter och olikheter som 
tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en 
gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och 
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet 
involveras i alla områden inom regional utveckling. 
Det är ingen hållbar tillväxt om inte jämställdhet 
beaktas fullt ut.

Jämlikhet och mångfald
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har 
samma status, åtnjuter samma respekt och är lika 
mycket värda. Jämlikhet innebär också att alla 
människor har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet.

Jönköpings län är ett av de län som utvecklas 
långsamt vad gäller ett jämställt näringsliv. Insatser 
behöver därför ske för att stärka jämställdheten i 
näringslivet.

Även mångfaldsarbetet behöver öka i länet. En hög 
mångfald lägger grunden för ett attraktivt län.

De mänskliga rättigheterna reglerar i grunden 
förhållandet mellan staten och individen. De utgör 
en begränsning av statens makt över individen och 
slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska de mänskliga rättigheterna 
beaktas.

Barnkonventionen ger en universell definition av 
vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som 
borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen 
ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion 
eller andra särdrag. Från 2020 blir 
barnkonventionen svensk lag.

I alla delar av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet ska barnkonventionen beaktas.

Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden 
kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, 
kan delta i samhällslivet, har möjlighet att påverka 
sin livsmiljö och forma sina liv efter sina 
förutsättningar.

Integration är en förutsättning för att Jönköpings 
län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som 
förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin.

Jönköpings län har ett starkt civilsamhälle med ett 
brett föreningsliv där människor kan vara en del av 
mötesplatser och gemenskaper som skapar 
delaktighet i samhället, trygghet och inkludering. 
En god utveckling av länet förutsätter att 
erfarenheter och kunskaper från olika människor liv 
inkluderas. I Jönköpings län ska alla känna att de 
har rätt att dela med sig av synpunkter, idéer och 
tankar kring hur vi gemensamt skapar ett välmående 
län där människor vill och kan leva, verka och bo.

Livsmedelsförsörjning och 
vattenkvalitet
Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel 
är Europas lägsta, vilket innebär ett akut hot vid 
olika typer av samhällsstörningar. Att öka 
självförsörjningsgraden är därför av stor både 
nationell, men också regional betydelse. För att 
klara detta krävs en omställning inom 
livsmedelsproduktionen mot andra produktionsslag 
och mot en allt mer hållbar produktion. Det har 
också en stor betydelse att jordbruksmark värnas.

Länet rymmer Europas största drickvattenkälla: 
Vättern, men också andra viktiga ytvattentäkter som 
Bolmen och Sommen. Ett förändrat klimat riskerar 
att försämra vattenkvaliteten över tid och bidra till 
utmaningar som föroreningar och varierande 
vattenstånd. För att säkerställa vattentäkterna över 
tid behöver därför vattenkonsumtionen bli mer 
hållbar, både för människor och djur men också för 
industrin, vattentäkterna behöver skyddas mot 
föroreningar och vattenreningen behöver bli mer 
effektiv för att undvika övergödning och att 
exempelvis läkemedelsrester förorenar vatten och 
natur.



Delstrategier:
Säkerställa ett miljömässigt hållbart län 
som minskar belastningen på miljö, 
klimat och förbrukning av jordens 
resurser
Vårt län ska vara ett attraktivt län för nuvarande och 
kommande generationer. För att nå dit ska vi vara 
en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom 
hållbarhetens samtliga tre dimensioner. De beslut 
som fattas ska genomsyras av en strävan att minska 
miljöpåverkan, tillämpa en hållbar 
resursanvändning samt minska klimatpåverkan.

Agenda 2030: All regional tillväxt och utveckling 
ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och 
de globala mål som identifierats i Agenda 2030. 
Därför behöver vi skapa förutsättningar i länet för 
att bidra till målen samt följa noga hur länet ligger 
till.

Klimat: Den globala uppvärmningen bromsas inte i 
den takt som behövs. Genom Parisavtalet har 
världens länder höjt ambitionsnivån och vill 
begränsa den globala uppvärmningen till under 2 
grader och sträva efter att hålla den under 1,5 
grader. Jönköpings län behöver särskilt se till vilka 
bidrag som kan göras från länet. Särskilt fokus bör 
vara på att ersätta fossila bränslen med biobaserade 
bränslen och alternativa energikällor.

Miljö: Om vi skyddar vår till delar unika miljö i 
Jönköpings län skapas goda förutsättningar för att 
bo, leva och verka här. Länet ska arbeta aktivt för 
att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Särskilda 
utmaningar som behöver lyftas fram är minska

utarmningen av den biologiska mångfalden, minska 
föroreningar i luft och vattendrag, återställa 
förorenade områden, bevara våtmarker och 
hantering av avfall.

Energi: Jönköpings län har ett tydligt behov av 
omställning från fossila produkter till biobränsle. 
Utveckling inom alternativa energikällor bör 
främjas.

Skapa en hållbar social utveckling för 
människor och företag
En hållbar social utveckling i länet skapas genom 
ett samhälle där alla invånares kompetens, 
kreativitet och erfarenheter tas tillvara.

Integration: För att Jönköpings län ska få tillgång 
till och ta tillvara den mångfald av erfarenhet, 
kunskap och kunnande som länets utrikes födda 
invånare har med sig, krävs en kraftsamling och 
gemensam och engagerad handling av alla parter. 
Den regionala tillväxten är beroende av att vi har ett 
inkluderande arbetsliv där individer med olika 
bakgrund deltar.

Starkt civilsamhälle och varierat föreningsliv: En 
fortsatt viktig utveckling i länet är att främja ett 
starkt civilsamhälle och ett jämlikt, jämställt och 
inkluderande föreningsliv som skapar en 
meningsfull fritid och gemenskap utanför familj och 
arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla 
mötesplatser som främjar civilsamhälle och 
föreningsliv.

Barn och unga: Framtiden finns hos våra barn och 
unga och ett större fokus på denna målgrupp är 
viktigt för att lyckas med många av de utmaningar

som länet står inför. För att barn och unga ska trivas 
i länet och ha en god livskvalitet behöver vi skapa 
en större delaktighet för denna grupp som i sin tur 
består av olika kategorier.

Livsmiljö och hälsa: Det genomsnittliga hälsoläget i 
Sverige och Jönköpings län har blivit allt bättre 
samtidigt som hälsogapet mellan olika grupper i 
samhället är oförändrat eller ökar. I länet finns 
tydliga skillnader i hälsa mellan olika 
socioekonomiska grupper. Fokus behöver riktas 
mot att skapa en hög och jämlik vård och hälsa i 
länet .

Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och 
skyldigheter ska gälla för alla människor i 
Jönköpings län. Alla människor, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
ska ha samma möjligheter i Jönköpings län.

Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i 
näringsliv och samhälle
Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra 
till att skapa hållbar tillväxt utan att äventyra miljön 
eller människors hälsa. Länet ska kännetecknas av en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.

För att lyckas med de hållbarhetsmål som vi sätter 
upp måste aktiva åtgärder skapas som påverkar 
strukturerna för hur vi idag producerar, konsumerar 
och återvinner våra produkter och material.

Cirkulär ekonomi: Cirkulär ekonomi handlar om att 
skapa kretslopp där material återvinns och görs om 
till nya produkter istället för att påfresta jordens



resurser med ännu mer råvaruuttag. Företag måste 
skapa nya modeller för att ta större miljöhänsyn, 
konsumenter måste göra mer aktiva och upplysta 
val.

Bioekonomi: Länet behöver öka fokus på att finna 
biobaserade råvaror för till exempel plaster, glas, 
textilier med mera. Vi behöver även utveckla 
biobaserade bränslen genom mer avancerad 
industriell teknologi.

Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling: Lyckas vi 
specialisera oss smart i länet med hållbarhet som 
drivkraft så kommer vi vända utmaningarna till 
fördelar.

Säkerställa att länet står väl rustat och 
är motståndskraftigt inför kommande 
klimatförändringar med mer 
extremväder
Länet behöver stärka motståndskraften mot och 
förmågan till anpassning till klimatrelaterade 
händelser och extremväder. Det kan handla om 
tidiga varningssystem, hur vi planerar våra 
samhällen för att kunna hantera exempelvis 
hundraårsregn såväl som extrem torka och behov av 
att fördämma eller bevattna. Elförsörjning vid 
stormar under kalla vintrar och möjlighet till svalka 
under extremvarma somrar är andra områden som 
behöver ses över för att skapa ett motståndskraftigt 
län och en god beredskap.

Säkerställa en jämställd regional tillväxt 
och jämlika förutsättningar i samhället
Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 
Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 
verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering 
och är en politisk strategi som Sverige har jobbat 
efter sedan 1994.

Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta 
med när det gäller jämställd regional tillväxt.
Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer 
jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda, 
uttaget av VAB och föräldraledighet behöver bli 
mer jämställt, fler kvinnor få förutsättningar att 
starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas 
i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till 
innovation. Andra grundläggande faktorer är att 
motverka den segregerade arbetsmarknaden och att 
öka pojkars måluppfyllelse i skolan.

Jönköpings län ska sträva efter jämlikhet i 
levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i 
samhällslivet för alla människor i länet. Även ett 
jämlikt folkhälsoarbete och ett bra liv för alla ska 
prioriteras i länet.

Skapa förutsättningar för ett individuellt 
och kollektivt ansvarstagande och 
lärande för hållbar konsumtion
För att kunna bidra till det hållbara samhället 
behöver fler förstå hur vi bör agera. Det gäller både 
på individuell nivå och på kollektiv nivå. Genom att 
agera hållbart kommer fler att se, lära och följa efter

i mer hållbara livsmönster. Kommunikation och 
dialog är viktiga kompletterande verktyg för att 
skapa engagemang för hållbarhetsfrågorna. Olika 
insatser behöver ske för att öka fokus på 
konsumtionsmönster, livsmedel, resor, produkters 
hållbarhet, uppvärmning och avfallshantering.
Viktiga variabler att ha med i arbetet är genus, ålder 
och bakgrund.

Hållbarhetsfrågorna är mycket viktiga i all 
upphandling, inte minst inom offentlig sektor. Stor 
vikt bör läggas på att undanröja hinder för att kunna 
tillämpa hållbarhetskriterier i all upphandling.

Säkerställa en ökad hållbar produktion 
av livsmedel och en god vattenkvalitet i 
hela länet
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 
2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är 
den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar 
hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar 
produktion av mat som kan leda till fler jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, 
oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra 
medvetna val.
Detta är även målet för Jönköpings läns regionala 
livsmedelsstrategi. Den regionala 
livsmedelsstrategin har fem fokusområden: 
produktion, innovation, göra affärer, attityder, 
självförsörjningsgrad.

En ökad livsmedelsproduktion kommer också 
medföra en ökad belastning på klimatet och miljön. 
Därför är det särskilt viktigt att fokusera på en 
omställning till mer klimatpositiva grödor som 
möter konsumenternas efterfrågan och behov, på 
bevarande av de artrika betesmarkerna finnas samt



omställning till biobaserade bränslen och eldrivna 
fordon.

Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker 
har stor betydelser för vår miljö. Då klimatet 
troligen kommer medföra stora utmaningar för 
vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda 
olika vattentäkter i landskapet och begränsa 
vattenanvändningen.

Det finns en stor framtidstro hos länets 
livsmedelsproducenter och ett intresse för att vända 
utmaningarna till fördelar.

Skapa förutsättningar för god hälsa och 
hög livskvalitet i hela länet
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, artikel 25, beskrivs att:

1. Var och en har rätt till en levnadsstandard 
tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, 
hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt 
till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, 
invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller 
annan förlust av försörjning under omständigheter 
utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild 
omvårdnad och hjälp. Alla barn skall få samma 
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom 
äktenskapet.

Rätten till hälsa ingår också i konventionen för de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna 
(ESK-konventionen).

Förutsättningar för bästa möjliga hälsa och 
livskvalitet skapas i en växelverkan mellan 
individuella, resursmässiga och strukturella 
förutsättningar, samhällets skyddsnät, egenvård och 
hälso- och sjukvård. För att säkerställa en god hälsa 
och klara välfärdsutmaningarna över tid behöver 
förutsättningarna för människors egenvård stärkas 
och ett större fokus behöver läggas på det 
förebyggande arbetet med de faktorer som bidrar till 
hälsa och livskvalitet som arbete, social  
inkludering, möjlighet att påverka sin livssituation, 
meningsfull fritid och en hälsosam livsstil.

Säkerställa invånarnas tillgång till god 
vård i hela länet där hälso- och 
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor och 
de tre akutsjukhusen har stor betydelse 
för länets attraktivitet och 
arbetsmarknad
Det är av stor betydelse för samhällets 
sammanhållning att alla invånare i länet känner att 
de har likvärdiga möjligheter att leva ett bra liv, 
oavsett individuella förutsättningar. Detta gäller inte 
minst tillgängligheten till hälso- och sjukvård.

Folkhälsoarbetet behöver nå människor tidigare och 
bidra till förändrade beteenden i syfte att nå en

bättre hälsa och en högre livskvalitet. Mer vård 
behöver utföras i hemmet där kommunernas roll får 
en ökad betydelse vilket ställer krav på 
digitalisering, samverkan och kompetensutveckling. 
En förflyttning från specialistvård till primärvård 
behövs för att utnyttja de gemensamma resurserna 
på bästa sätt, tillvarata medarbetarnas kompetens 
och organisera vården för största möjliga 
effektivitet, attraktivitet och tillgänglighet.

För att säkra en tillgänglig och likvärdig hälso- och 
sjukvård är det av avgörande betydelse att vården 
erbjuds med likvärdig tillgång och kvalitet i hela 
länet.

Vården och sjukhusen med deras kvalificerade 
arbetstillfällen och karriärmöjligheter bidrar till 
länets attraktivitet och en breddad arbetsmarknad, 
vilket bidrar till en god tillväxt och utveckling i hela 
länet.

Skapa god samverkan som ger 
förutsättningar för att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län ett hållbart län
För att nå målet behöver väl fungerande samverkan 
etableras inom länet och mellan alla aktörer.

Vi behöver även etablera ett väl fungerande 
ledningssystem för den regionala 
utvecklingsstrategin



Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Länet kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala miljömålen, internationella 
överenskommelser och Sveriges miljömål.

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

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling
Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030

Fler invånare i länet är delaktiga och känner att de har möjlighet att påverka samhällets utveckling 
Fler invånare känner tillit till det demokratiska systemet.

Fler invånare i länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa.

Samverkan har utvecklats för ett starkt totalförsvar och ett tryggare samhälle

2. Skapa en hållbar social utveckling 
för människor och företag

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

Länet kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna

Fler företag präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling

3. Skapa en hållbar ekonomisk 
tillväxt i näringsliv och samhälle

Fler företag utgår från en cirkulär affärsmodell och delningsekonomi

Samverkan mellan aktörer i hela länet har vidareutvecklats för en god beredskap4. Säkerställa att länet är väl rustat 
och motståndskraftigt inför 
klimatförändringar och extremväder Den långsiktiga och proaktiva samverkan för en robust samhällsplanering har stärkts

Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna5. Ge förutsättningar för individuellt 
och kollektivt ansvarstagande och 
lärande för hållbar konsumtion Antalet företag i länet som kan leverera till offentlig sektor har ökat



Konsumtionsmönster och offentlig upphandling i länet har blivit mer hållbarhetsdrivna
En ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i syfte att bidra till en ökad självförsörjningsgrad i 
länet.

6. Säkerställa en ökad hållbar 
produktion av livsmedel och en god 
vattenkvalitet i hela länet Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten

Fler invånare i hela länet uppfattar vården jämlik7. Skapa förutsättning för god hälsa 
och livskvalité i hela länet.

Fler invånare i hela länet upplever förbättrade livsvillkor och förbättrad hälsa

Ökad samverkan för att profilera länet med fokus på en förbättrad kompetensförsörjning8. Säkerställa invånarnas tillgång till 
god vård i hela länet där hälso- och 
sjukvården är en viktig tillväxtfaktor 
och de tre akutsjukhusen har stor 
betydelse för länets attraktivitet och
arbetsmarknad.

Ökad gränsöverskridande spridning av kunskap och goda exempel mellan hälso- och sjukvård och näringsliv 
för digitalisering och innovationer

Fler organisationer och företag som är jämställda i länet

Fler organisationer och företag med hög mångfald bland medarbetare

Fler jämställdhetsintegrerade organisationer i länet

9. Säkerställa en jämställd regional 
tillväxt och jämlika förutsättningar i 
samhället

Kvinnor och män, flickor och pojkar med olika bakgrund har tillgång till likvärdiga resurser som erbjuds i 
länet.

10. Skapa god samverkan som ger 
förutsättningar att nå målet: 2035 är 
Jönköpings län hållbart

Etablerad, väl fungerande och effektiv samverkan mellan alla aktörer i länet
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HANDLINGSPLAN 

EN ATTRAKTIV REGION 2020-

2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.



Handlingsplan för en attraktiv region
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region; en region som ser möjligheter i 
förändringar och värdesätter samverkan. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver 
företag, som investerar kapital och som utvecklar 
samhällen. De söker en öppen, inkluderande, 
jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö 
som ger möjligheter att kombinera ett bra boende 
med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, 
arbete, service, god hälsa, omsorg och fritid. En 
livsmiljö som lockar människor till sig attraherar 
ännu fler.

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans 
med satsningen på smarta och dynamiska tätorter, 
landsbygder, uppväxt- och livsmiljöer, ett rikt utbud 
av kultur och hälsofrämjande fritidsaktiviteter, 
tillgång till livslångt lärande, attraktiva och 
utvecklande arbetstillfällen, attraktiva och väl 
dimensionerade boenden, tillgång till god förskola, 
utbildning, omsorg och sjukvård, lett till att hela 
länet utvecklas och är attraktivt att bo, verka i, 
besöka och flytta till.

Delstrategier:
1. Attrahera, behålla och utveckla människor, 

företag och kapital
2. Stärka trygghet och tillit i samhället

3. Skapa meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet 
och integration i samverkan med 
civilsamhället

4. Se möjligheter i förändring och stimulera 
organisationers förändringskraft.

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd 
och barnvänlig livsmiljö

6. Utveckla ett attraktivt kultur- och 
fritidsutbud som präglas av mångfald

7. Utveckla attraktiva besöksmål i både stad 
och landsbygd

8. Driva en hållbar digital utveckling
9. Skapa, upprätta en samverkansmodell med 

civilsamhället

,

Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, 
åldras på och flytta till för alla



Attraktivitet och livsmiljö
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande för 
att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig 
region. Det är människor som bidrar med 
kompetens, som driver företag och som investerar 
kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter 
att kombinera ett bra boende med bland annat 
arbete, service, omsorg och fritid. En livsmiljö som 
lockar människor till sig attraherar snart ännu fler.

För att vara ett attraktivt län behöver arbete 
tillsammans med kommunerna, omkringliggande 
regioner och nationella aktörer ske gemensamt och 
systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som 
människor vill leva, bo, besöka och driva företag i, 
oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund 
i övrigt.

Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer 
och det är bara när arbetet sker tillsammans 
människor och företag kan erbjudas attraktiva 
miljöer. God tillgänglighet till arbetsmarknad, 
kommersiell- och offentlig service, kultur och 
naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga 
delar i en attraktiv miljö.

Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla 
bidrar till inkludering, sammanhållning, 
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och inte 
minst turism.

Attraktivitet
Att attrahera människor att flytta hit, få de som 
redan bor här att vilja stanna kvar eller att få de som 
flyttar bort från länet för att utbilda sig att komma 
tillbaka, innebär att möjligheterna växer för alla.

Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen 
av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter, 
mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter, bra jobb, 
hälso- och sjukvård, skola och utbildning, 
kommunikationer och infrastruktur, boendemiljöer 
och bostäder är viktiga tillgångar.

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Attraktivitet är därför en viktig faktor som 
behöver genomsyra alla prioriteringar och 
utmaningar i Jönköpings län för att skapa ett län 
som människor vill leva, verka och bo i och besöka.

Attraktivitet handlar också om att medborgare ska 
känna sig delaktiga i det län som de lever och 
verkar i. För att öka Jönköpings läns attraktivitet 
behöver alla, oavsett kön, bakgrund och 
individuella förutsättningar, på ett jämlikt och 
tillgängligt sätt kunna ta del av och påverka 
förutsättningarna i länet genom dialog och 
samverkan.

Attraktivitetsarbete innebär även 
varumärkesbyggnad, marknadsföring, värdskap och 
att bygga relationer till grupper som länet vill nå 
och att leva upp till det som marknadsförs både i 
tätort och på landsbygd. För att synliggöra länets 
starka sidor och attraktiva natur behöver länet ha en 
stark identitet.

Livsmiljöer
Det som bidrar till attraktivitet och god livsmiljö är 
inte nödvändigtvis samma saker för alla grupper, 
med det finns faktorer som kommer igen: fysisk och 
virtuell struktur, tillgänglighet, bebyggelse, estetik,

natur, kultur, anda och öppenhet, möjligheter till 
livslångt lärande, boende, arbetstillfällen med en 
sund arbetsmiljö för alla, flexibel barnomsorg, ett 
rikt kulturliv och en väl fungerande offentlig sektor. 
Attraktivitet och god livsmiljö handlar också om att 
kunna erbjuda natur, vatten och luft av god kvalitet 
och andra miljödimensioner i stad och landsbygd, 
inte minst för att kunna utveckla besöks- och 
turismnäringen.

Ett attraktivt län möjliggör för människor att leva, 
verka och bo i hela länet, både i stad och på 
landsbygd. För att Jönköpings län ska lyckas med 
att attrahera människor att bosätta sig på 
landsbygden förutsätter det att vi kan erbjuda god 
infrastruktur både för transport och digitala 
möjligheter, fullgod service avseende sjukvård, 
äldreomsorg, barnomsorg och skola. I Jönköpings 
län ska landsbygden fortsätta att utvecklas och växa 
med rätt förutsättningar för en god livsmiljö.

Närmiljöer behöver fungera stödjande och 
möjliggöra för alla människor, oavsett kön, 
bakgrund och individuella förutsättningar, att göra 
hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för 
alla, där natur- och kulturvärden och åkermark tas 
tillvara.

Kulturliv
En attraktiv och god livsmiljö förutsätter tillgång till 
kultur- och fritidsupplevelser. I Jönköpings län ska 
alla ha möjlighet till att delta i, uppleva och skapa 
kulturinslag. Det ska finnas en jämlik tillgång till de 
kulturupplevelser som erbjuds och tillgängligheten 
ska vara god för länets alla invånare, oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar.
Jönköpings län ska vara en plats där alla får plats
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och där en jämlik tillgång till olika fritidsaktiviteter 
inom olika områden finns att tillgå. Att ha en bred 
tillgång till fritid och föreningsliv möjliggör även en 
god inkludering av utrikesfödda, genom de

mötesplatser som skapas inom föreningslivet 
välkomnas alla oavsett bakgrund, intressen, 
erfarenheter eller kultur. Det starka civilsamhället 
och föreningslivet är viktiga tillgångar för länet för

att lyckas med integration och inkludering av 
nyanlända.

,



Delstrategier
Attrahera, behålla och utveckla 
människor, företag och kapital i hela 
länet
Urbaniseringen är en globalt stark trend som även 
ses i Jönköpings län. Värden som ren luft, tillgång 
till naturen och en hållbar utveckling är attraktiva 
både i staden och på landsbygden. Utifrån ett 
attraktivitetsperspektiv är det därför av stor 
betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt 
bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och 
på landsbygden.

En smart utveckling –oavsett om det handlar om 
städer/tätorter, landsbygder eller infrastruktur är 
attraktiv för invånare och företag. Digitaliseringen 
tenderar att jämna ut förutsättningar som service 
och handel förutsatt att tillgång till serviceställen 
med post- och paketutlämning, drivmedel och 
dagligvaror finns i närmiljön. Människor och 
aktiviteter kring människor är attraktivt, både på 
landsbygden och i tätorter. Unika boendemiljöer, 
exempelvis nära vatten, som landsbygden kan 
erbjuda kan bidra till attraktivitet för landsbygden 
och länet. Attraktivitet behöver – för att leda till 
länets mål - präglas av en gruppinställning, varför 
det är viktigt att säkerställa attraktivitet i hela länet 
och för alla grupper. För att Jönköpings län ska 
kunna fortsätta utvecklas är det av central betydelse 
att länsinvånarna blir fler, att fler vill flytta till länet 
och att de som bor i länet vill bo kvar. Då behöver 
bilden av Jönköpings län ur alla perspektiv vara ett 
attraktivt län. För att lyckas med denna

utvecklingsstrategi över tid krävs det kraftsamling 
från samtliga aktörer i länet.

Stärka trygghet och tillit i samhället
Känslan av fysisk och social trygghet är central för 
att invånarna ska uppleva länet som Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Ett 
tryggt och säkert län kan beskrivas som ett län där 
det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser 
hanteras på ett bra sätt för att minska störningar.
Arbetet behöver därför fokuseras på 
brottsförebyggande insatser, skydd mot olyckor och 
krisberedskap.

Skapa meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, 
kreativitet och integration i samverkan 
med civilsamhället
För att människor ska trivas, må bra och vilja bo 
kvar i vårt län behöver man kunna mötas.
Det saknas ofta både fysiska och virtuella 
mötesplatser där man kan mötas över språk- och 
generationsgränser. Detta är särskilt viktigt i vårt 
samhälle där många lever i singelhushåll.
Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling 
bygger i högre grad än tätortens på ett samspel 
mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till 
gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta 
tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla 
natur- och kulturmiljöer samt ta vara på möjligheten 
till nya mötesforum som skapar inkludering och 
utveckling.

Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter kräver oftast att 
det finns föreningar, organisationer eller kommuner 
som arrangerar och skapar förutsättningar för 
föreningslivet och dess aktiviteter. Inom 
föreningslivet så finns det möjlighet till fler 
naturliga mötesplatser

Många fritidsaktiviteter är beroende av ideella 
krafter, något som många föreningar vittnar om allt 
större utmaningar att rekrytera.. Här kan vi ta ett 
större samlat grepp mellan, det privata, offentlig 
och ideella. För att skapa fler meningsfulla och 
inkluderande mötesplatser Jönköpings län behöver 
alla, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, på ett jämlikt och tillgängligt sätt 
kunna ta del av och påverka förutsättningarna i 
länet genom dialog och samverkan.

Se möjligheter i förändring och bidra till 
organisationers förändringskraft.
Urbaniseringen väntas öka – vilket bedöms få stora 
konsekvenser för länets möjlighet till 
kompetensförsörjning över tid. Jönköpings kommun 
fortsätter att växa, vilket kan innebära en möjlighet 
för länet då en inom-läns-urbanisering tillsammans 
med goda transportmöjligheter inom länet skulle 
kunna bromsa en utom-läns-urbanisering som 
riskerar att dränera länet på ung och kvalificerad 
arbetskraft. Det finns även en urbaniseringstrend 
inom länets övriga kommuner där många 
framförallt unga väljer att flytta till kommunens 
huvudort. Vårt län stor inför stora 
omställningsutmaningar inom näringslivet med stor 
traditionell industriell produktion.
Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga 
på arbetsmarknaden vilket leder till en förväntad



brist på arbetskraft under överskådlig tid. Det är av 
högsta vikt att länets aktörer, det offentliga och 
privata samordnar kraftfulla långsiktiga aktiviteter 
som stödjer omställningsarbetet.

Urbaniseringen kan utvecklas till länets fördel med 
starka mellanregionala infrastrukturstråk som 
höghastighetståg och vägtrafikstråk med välutbyggd 
infrastruktur för biodrivmedel, attraktiva tätorter 
och snabb och flexibel inomregional kollektivtrafik. 
Men också länets relativt glesa geografiska 
strukturer kan bidra genom att erbjuda attraktiva 
och ekologiska boendemiljöer – i tätorter, i 
tätortsnära miljöer såväl som lantligt. Länets många 
natursköna miljöer och vattendrag kan i 
kombination med ett välutbyggt bredband, 
utbyggda servicepunkter och en välfungerande 
infrastruktur utgöra attraktiva boendemiljöer i hela 
länet.

Skapa en öppen, inkluderande, 
jämställd och barnvänlig livsmiljö.
Länets befolkning blir allt mindre homogen. Det är 
en bild vi delar med övriga landet och stora delar av 
världen. Det ställer nya krav på samhället för att 
möta invånarnas olika behov, önskemål och 
förutsättningar. Samtidigt är det en faktor som 
driver utveckling, bidrar till nya lösningar, 
invånarinteraktion, en ökad och berikande mångfald 
samt ett större utbud av kultur, varor och tjänster.
Eftersom det finns flera saker i vår livsmiljö som 
kan påverka vår hälsa är det viktigt att främja en 
god livsmiljö som är tillgänglig för alla 
medborgare. Barn och unga tar plats. De behöver 
utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och 
sociala förmågor. Barn och unga söker sig till

utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och 
kompiskontakter, som väcker deras engagemang 
och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras 
utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna 
grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande 
och engagemang för sin sociala och fysiska 
omvärld. Öppna tillgängliga och säkra miljöer bidra 
till attraktivitet för en plats/region. För att upplevas 
och vara en god plats för inkluderande och 
jämställda livsmiljöer så är det av största vikt att 
länets samtliga aktörer våga utmana gamla normer 
och tankesätt. Civilsamhället, näringen och det 
offentliga i länet kan och måste samverka för att 
skapa goda livsmiljöer som i förlängningen 
genererar god hälsa och livskvalité.

Utveckla ett attraktivt kultur- och 
fritidsutbud som präglas av mångfald
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och 
män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det 
handlar om faktorer som ett rikt och varierat 
kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter.
Undersökningar visar att för både gruppen 
landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av 
avgörande betydelse om det finns tillgång till 
konserter och andra typer av kulturevenemang i 
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta 
till en landsort (mindre tätort eller landsbygd). Ett 
rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt 
för att länets nuvarande befolkning ska uppleva 
länet som attraktivt. Det är också av central 
betydelse för att länet över tid ska upplevas som 
attraktivt för unga människor, både de som bor här 
idag och de som bor i större städer.

Det offentliga behöver bidra till att stödja 
civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett 
rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter och 
länets infrastruktur behöver i högre grad stödja 
möjligheterna att ta sig till kultur och 
fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna 
och för besökande och turister Besöksmål

Utveckla attraktiva besöksmål i både 
stad och landsbygd.
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, 
allt ifrån historiska platser och miljöer.. Länets alla 
besöksmål har därmed stora möjligheter att både 
erbjuda länsinvånarna en berikande och varierad 
fritid men också att locka turister och andra 
besökare till länet - en viktig attraktivitetsfaktor 
även för länets invånare. Det finns även många 
aktörer så som föreningar och kommuner som bidra 
med rikt utbud av evenemang som lockar till sig 
deltagare och besökare utanför länsgränsen

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 
har fokuserat för lite på attraktivitet för de 
människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
till länet. Rapporten är en viktig signal om nuläget, 
länets aktörer bör se det som en möjlighet och 
positiv utmaning till att utveckla kultur och 
fritidsutbud samt besöksmålen.

Driva hållbar digital utveckling
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk 
välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en 
förändringsresa för att tillhandahålla välfärd på helt 
nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett 
mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och 
likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar
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stadsbyggnadsprocess och en effektiv och innovativ 
välfärd. Digitaliseringsrådet arbeta aktivt med e- 
förvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka 
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och 
inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.

I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer 
för människor att leva i utan att för den skull slösa 
på jordens resurser. Hållbar utveckling är med 
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.

Den pågående urbaniseringen innebär en växande 
miljöbelastning. Urbaniseringen och den 
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar 
mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring

frågor som hälsa och omsorg. Sammanhållen digital 
service som baseras på samverkande processer och 
gemensamma lösningar innebär att välfärden kan 
erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov 
och livshändelser. Samtidigt finns det i städerna 
stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett 
effektivt sätt – till exempel genom effektiva 
infrastrukturlösningar och genom att den byggda 
miljön kan användas på ett smart sätt och delas av 
många. Länet har stora möjligheter att gå före i en 
hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta 
vara på innovationskraften och på de tekniska 
verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens 
sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 
grad än tätortens på ett samspel mellan privata, 
offentliga och ideella insatser. Nationella bredbands 
och digitaliserings strategier ligger till grund för 
regionens framtida strategi.

Skapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället
Länet finns en stor resurs i vårt civilsamhälle. 
Ambitionen är att upprätta en produktiv dialog och 
avtala ett samverkansupplägg som ger länets aktörer 
ett bättre utgångsläge att genomföra förändringar 
och möta upp utmaningar. Det finns ett stort värde i 
engagemanget från civilsamhället. Det ger 
möjlighet till involvering och integrering i 
utveckling av vår gemensamma plats.
Civilsamhällets aktörer enskilda individer få 
inflytande i olika samhällsfrågor, demokratin stärks, 
Involvering stärker folkhälsan. Ett län som ur alla 
perspektiv samverkar och är tillgängligt för alla 
bidrar till inkludering, sammanhållning, 
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och bra 
livsmiljöer.

,



Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Befolkningstillväxt i hela länet

Växande näringsliv i hela länet

Förbättrade förutsättningar för fler invånare som verkar och bor på landsbygden

1. Attrahera, behålla och utveckla 
människor, företag och kapital

En större statlig närvaro och fler arbetstillfällen i länet.

Samverkan för ett starkt totalförsvar har utvecklats

Samverkan kring det brottsförebyggande arbetet i länet har utvecklats

2. Stärka trygghet och tillit i samhället

Känslan av trygghet och ökad tillit mellan människor har stärkts

Befintliga mötesplatser vårdas och utvecklats i samverkan med det offentliga, civilsamhället och näringslivet3. Skapa Meningsfulla och inkluderande 
mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet 
och integration, i samverkan med 
civilsamhället

Innovativa mötesplatser har skapats i samverkan mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet

En regional omställningsplan för länets kompetensförsörjning har skapats4. Se möjligheter i förändring och– bidra till 
organisationers förändringskraft

Den levande landsbygden utgör konkurrensfördel för länet

5. Skapa en öppen, inkluderande, jämställd 
och barnvänlig livsmiljö.

Länets aktörer skapar förutsättningar för bästa möjliga livsmiljö för samtliga invånare

Kultur- och fritidsutbudet är närvarande och tillgängligt för alla i hela länet
Utveckla attraktivt kultur och fritidsutbud 
som präglas av jämlikhet och mångfald

Förutsättningar för ett levande, spontant och kreativt kultur- och fritidsutövande är goda

Utveckla attraktiva tillgängliga besöksmål i
både stad och landsbygd

Länets fulla potential inom besöksnäringen används

,



Besöksmålen i länet nyttjas i högre grad av länets invånare

Antalet besök till länet ökar

Digitaliseringen skapar en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare

En hållbar digital utveckling drivs för länets näringsliv och offentliga aktörer

Driva hållbar digital utveckling

Det digitala utanförskapet minskar

Civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete stärks i nära samverkan med länets kommunerSkapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället

Invånarnas engagemang tas tillvara som en viktig resurs i utvecklingen av vårt län

,



HANDLINGSPLAN 

EN TILLGÄNGLIG REGION

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.



Handlingsplan för en tillgänglig region
Mål
I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Länets geografiskt strategiska läge har genom 
historien skapat förutsättningar för möten och 
handel som gett länet utmärkta förutsättningar att 
ta tillvara på framtida möjligheter. En långsiktigt 
hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för 
människor i livets alla skeenden, attraktiva 
möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt 
snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer. 
En god tillgänglighet är en förutsättning för att alla 
länsinvånares potential ska komma till sin rätt.
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget 
förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar 
och innovativ tillväxtregion.

2035 matchar bostadsförsörjningen invånarnas 
behov och samhällsplaneringen stödjer i samverkan 
med omkringliggande län en hållbar utveckling.
Länets starka infrastruktur utgör en ryggrad för

1 Traditionellt har resande primärt skett med ett trafikslag per 
resa. För att effektivisera och möjliggöra ett mer hållbart 
resande behöver en och samma resa kunna kombinera två eller 
flera transportslag. Exempelvis cyklar du till tågstationen, tar

hållbara transporter i hela södra Sverige, vilket 
skapar förutsättningar för näringslivets expansion, 
kommunikationer och möjlighet att nå marknader 
inom och utom landet.

Utvecklingen av järnvägsnätet och den nya 
höghastighetstambanan revolutionerat resandet. 
Infrastruktur såväl som transporter och 
kollektivtrafiken stödjer ett fossiloberoende, 
multimodalt1 resande som utvidgar de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna och stödjer 
länsinvånarnas resor till arbete, studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

Den småskaliga infrastrukturen som cykelbanor, 
vandrings- och ridleder är till glädje för invånarna i 
länet såväl som för den snabbt växande 
besöksnäringen.

tåget till centralstationen där du byter till buss, elbilspool eller 
cykel för att ta dig till jobbet. För att klara hållbarhetsmålen 
behöver resandet gå från att vara statiskt till att bli multimodalt 
med möjlighet att kombinera olika transportslag och att boka

Länet har en väl tilltagen och stabil tillgång till el, 
vatten och digital infrastruktur som når alla och 
hundraprocentig mobiltäckning.

Länets grundläggande infrastruktur är robust, väl 
rustad och anpassad för de utmaningar 
klimatförändringarna och andra kriser kan innebära.

Delstrategier
1. Skapa attraktiva och hållbara bostäder och 

boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för 
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering 
över administrativa gränser.

2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg.

och köpa en samlad biljett för hela resan. Detta gäller såväl 
persontransporter, som godstransporter.



4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser 
som kopplar samman länets kommuner med 
varandra, angränsande län och strategiska 
hamnar.

5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring

och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

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

7. Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för 
jämlika möjligheter att ta del av och bidra till 
utvecklingen.

8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genomtillgång till höghastighetsuppkoppling

9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system



Samhällsbyggnad och 
tillgänglighet
Stad och land
Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings 
län har mellan de tre storstadsregionerna är en 
strategisk tillgång. Jönköpings län kan vara ett nav 
när det kommer till transport och infrastruktur. För 
att ytterligare stärka den potentialen behöver länet 
arbeta för en ökad tillgänglighet för arbetspendling 
och transporter inom länet. I och med 
höghastighetsbanan som planeras med Jönköpings 
län som ett viktigt nav med tre stationer, kommer 
länets möjligheter till tillväxt och attraktivitet att 
öka. Internationella jämförelser visar att tillväxten 
kring en höghastighetsnod sträcker sig ut i en ca 15 
mils radie, vilket skulle omfatta större delen av 
södra Sverige. Länets samtliga kommuner kommer 
att gynnas av dessa stationsorter och förutsättningar 
för regionala höghastighetståg kommer att 
utvecklas.

Smarta städer
I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 
hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer 
för människor att leva i utan att för den skull slösa 
med jordens resurser. Hållbar utveckling är med 
andra ord en central utgångspunkt för smarta städer.

Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar 
stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på 
innovationskraften och på de tekniska verktyg som 
idag finns tillgängliga.

Att digitalisera kollektivtrafiken och länka samman 
uppkopplade fordon med intelligenta 
transportsystem (ITS) har stor potential. ITS 
innebär att olika transportformer sammanförs med 
fysisk digital infrastruktur som gör kollektivtrafiken 
mer integrerad, oberoende och anpassad efter 
passagerarna.

Genom att utveckla öppna digitala infrastrukturella 
ekosystem som stödjer olika aktörer och 
multimodala transporter kan innovativa lösningar 
skapas som gynnar passagerarna, ökar 
kollektivtrafikens andel av det totala resandet och 
bidrar till en hållbar miljö.

Hållbar landsbygdsutveckling
Landsbygden är en värdefull tillgång med stor 
utvecklingspotential. Ett övergripande mål för länet 
är livskraftiga landsbygder med likvärdiga 
möjligheter till företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar 
utveckling i hela länet. Landsbygderna har en 
central roll när det gäller en hållbar tillväxt.

Landsbygden i länet har långsiktigt goda 
utvecklingsförutsättningar. Det finns areella 
näringar som kan erbjuda hållbar tillväxt och som 
kommer att ha en avgörande betydelse för 
samhällets omställning till en biobaserad och 
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden erbjuder 
miljöer för attraktiva permanent- och 
deltidsboenden, friluftsliv och rekreation.

En hållbar landsbygdsutveckling handlar mycket 
om en levande landsbygd där människor vill och 
kan bo, verka och utvecklas. För det krävs närhet 
till exempelvis vårdcentraler, skolor, affärer, 
tankställen och inte minst till arbetstillfällen.

Det behövs också god mobiltäckning och goda 
möjligheter till bredband. Landsbygdsutveckling 
kan därmed inte ske utan människor som har 
möjligheter till och trivs med att bo på landsbygden.

För att skapa attraktiva boendemiljöer på 
landsbygden behöver det finnas möjlighet till 
attraktiva och högkvalificerade jobb på landsbygden 
och där inte bara inom de traditionella gröna 
näringarna.

För att dessa förutsättningar ska nås krävs också 
attraktiva förutsättningar för boende på landsbygden 
som lockar fler grupper än de som bor på 
landsbygden idag. Attraktiva naturmiljöer som 
vacker utsikt, ostörd miljö och tillgång till vatten är 
faktorer som lockar boende, oavsett stad och land. 
En viktig målavvägning att hantera är den kring 
jordbruksmarkens användning för 
livsmedelsproduktion.

Kommersiell service  
Tillgänglighet till olika typer av service är en 
förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa 
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd 
av en väl fungerande digitalisering, post- och 
paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska 
besök på serviceställen. Avgörande för 
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 
transportsystemet fungerar

Tillgång till hälso- och sjukvård  
Tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig 
tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen är av stor 
betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad.

Infrastruktur och transportsystem



En god tillgänglighet skapas genom bland annat 
effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. 
Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta 
ihop arbetsmarknadsregioner, att stärka kopplingen 
mellan stad och land och att skapa förutsättningar 
för företag och kompetensförsörjning. Den 
strategiska plats som Jönköpings län har mellan de 
tre storstadsregionerna är en stor fördel som måste 
tas tillvara på genom att säkerställa en god 
infrastruktur och ett effektivt och ändamålsenligt 
transportsystem.

Framgångsfaktorer när det gäller tillgänglighet och 
attraktiva miljöer är helhetssyn och 
sektorsövergripande samordning. Samordningen 
mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, 
transport, informationsteknik, klimat, miljö och 
energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling, innovationer, 
bostadsbyggande, kultur och kulturmiljöer samt 
servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.

Att vägar och järnvägar har en bra standard och 
knyter samman platser dit människor vill resa, och 
att bredband finns som gör det möjligt att använda 
internet, är viktigt för alla delar av 
samhällsutvecklingen.

Transportsystemets utformning 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska bidra till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela 
länet.

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs 
också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik 
också över länsgränserna för att knyta samman de

funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men 
utvecklingen av transportsystemet måste även möta 
andra behov än arbetspendling. Människor behöver 
få tillgång till service, omsorg och fritidsaktiviteter. 
Näringslivet behöver godstransporter för 
tillverkningsindustrin, och persontransporter för 
tjänstenäringar såväl som besöksnäringen. För ett 
hållbart transportsystem behövs också ett utökat nät 
av cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta 
skapar också förutsättningar för besöksnäringen.

Infrastruktur och transportsystem måste vara 
hållbara och tillförlitliga för att människor ska ha 
tilltro till systemen. Underhållet behöver fungera 
och kollektivtrafiken behöver vara förutsägbar och 
tillförlitlig.

Transporter och arbetspendling
Att transporter kan göras på ett effektivt, hållbart 
och klimatsmart sätt är viktigt för länets utveckling 
och för att uppnå de svenska miljömålen. Länets 
glesa geografiska strukturer är en utmaning och 
näringslivets behov av snabba och säkra transporter 
behöver säkerställas för att länets utveckling och 
tillväxt ska garanteras över tid. Näringslivets 
transporter behöver i högre grad gå via tåg framöver 
för att vara hållbara varför förutsättningarna för 
multimodala transporter behöver säkerställas i hela 
länet. För bland annat skogsnäringen har vägarnas 
bärighetsklassningar betydelse och för stora delar 
av länet kan hastighetsbegränsningar på vägnätet 
vara en konkurrensnackdel. För att säkerställa 
hållbara transporter behöver ladd- och 
drivmedelsinfrastrukturen stärkas när det gäller 
avancerade biodrivmedel i hela länet.

Cykeltrafik och ekoturism
En ökad cykeltrafik kan innebära en ökad 
tillgänglighet för arbetspendling, samtidigt som 
utsläppen från fordonstrafiken kan fortsätta minska. 
En förutsättning för att detta ska vara attraktivt är 
dock ett välutbyggt cykelbanenät i länet så att dessa 
transporter kan ske på ett säkert och effektivt sätt.

Cykelturism är en näring som ökar och allt fler 
väljer att uppleva Sverige på cykel. Länet har flera 
av de förutsättningar som krävs och cykelturismen 
ökar, inte minst kring Vättern. För att vara ett 
attraktivt län för cykelturism krävs upplevelser 
inom rimliga avstånd och tillgång till 
förutsättningar som cykelbanor, camping eller annat 
boende och mat.

Andra besöksformer som ökar är vandring och att 
rida. Nät av ridleder, parallellt med vandringsleder, 
kan leda till stärkt besöksnäring särskilt i kulturellt 
och historiskt intressanta landsbygder.

Vägtrafik
E4:an och riksväg 40 utgör pulsådror tillsammans 
med riksvägarna 26 och 27 som knyter ihop länet 
med väst- och östkusterna. Vägtrafiken kommer 
med all sannolikhet att ändra karaktär fram till 
2035. För att säkra länets biltransporter behöver 
ladd- och drivmedelsinfrastrukturen utvecklas i hög 
takt

Kollektivtrafik
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar 
även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, 
oavsett ekonomisk förmåga har möjlighet att resa 
mellan studier, arbete och boende. Detta är en 
förutsättning för att invånare ska kunna ta del av



kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg. 
Även för besöksnäringen är ett välfungerande 
transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka 
turister till alla delar av länet.

Järnväg och tågtrafik  
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver 
såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala 
spårtrafiken byggas ut, bland annat med nya 
stambanor för höghastighetståg.

Utmaningarna på det befintliga järnvägsnätet 
handlar främst om att hela nätet inte är elektrifierat 
och att underhållet av järnvägen är eftersatt.

Höghastighetståg  
Möjligheten till snabba resor över stora avstånd är 
central för länets utveckling både när det gäller 
resor och kompetens. För att öka den interregionala 
och långväga tillgängligheten är nya stambanor för 
höghastighetståg en nödvändighet.

En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle 
betyda en stor utvecklingspotential för länet. Dels 
möjliggör höghastighetsbanan snabba resor och att 
de funktionella arbetsmarknadsregionerna förstoras, 
men banan frigör också kapacitet i det befintliga 
järnvägsnätet, vilket gör att de kan förbättra 
förutsättningarna för godstransporterna vilket bland 
annat är en förutsättning för logistiknäringen.

Tåget har även många andra fördelar gentemot 
flyget och kortade restider kopplar ihop länet med 
Stockholm, Göteborg och Malmö på ett nytt sätt, 
men också norra Europa som blir en naturlig del i 
en större funktionell region.

Flyget och flygtrafiken
Flyget är och kommer att vara av stor betydelse för 
snabba transporter över stora avstånd. Därför är 
flygplatsen och flygtrafiken av betydelse för länets 
utveckling. Flygets klimatpåverkan är dock 
problematisk varför insatser behöver göras för att 
säkerställa ett fossilfritt flyg och minska 
höghöjdseffekten.

I kombination med fossilfria bränslen, kraftiga 
effektiviseringar, effektivare sätt att flyga och att 
använda luftrummet kan flygets utsläpp minskas 
avsevärt. Nya stambanor för höghastighetståg 
knyter samman länet med de stora flygplatserna 
Arlanda, Kastrup och Landvetter samt möjliggör att 
utsläppen från marktransporter i samband med 
flygresor kan minska. Därtill innebär 
höghastighetståg kraftigt minskad efterfrågan på 
inrikes flygresor, sett till erfarenheten från de länder 
som redan byggt ut järnväg för höghastighetståg.

För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver 
Jönköpings flygplats – både när det gäller 
flygplatsen och flygresorna – bli fossilfria och mer 
effektiva för att därmed bidra till länets hållbara 
utveckling.

Fysisk planering och boende
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av 
hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker 
sambanden inom och mellan regioner. För att 
lyckas med det krävs en sektorsövergripande 
samverkan och samplanering mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna, som utgår från 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering 
och boendemiljöer prioriteras i det regionala 
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har

stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och 
konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva 
livs- och boendemiljöer.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa vårt 
framtida samhälle – en attraktiv plats för människor 
att leva, verka och bo på. Det handlar bland annat 
om att erbjuda varierande boendemiljöer för alla 
människor, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar, ett utbrett bredbandsnät för digital 
tillgänglighet över hela länet och möjlighet till att ta 
sig mellan kommungränserna.

Samhällsplaneringen ska också säkerställa att 
satsningar görs med en långsiktighet hållbarhet så 
att viktig jordbruksmark skyddas, att skolor, 
förskolor och nya bostadsområden byggs där det 
finns tillgång till vatten och sanitet, vägar, 
kollektivtrafik och service, att boende, skolor, 
infrastruktur och andra förutsättningar planeras och 
dimensioneras efter de behov som finns och väntas 
uppstå utifrån demografi och andra 
samhällsförändringar och att utvecklingen blir 
långsiktigt ekologiskt hållbar. I ett socialt 
hållbarhetsperspektiv kan samhällsplaneringen 
bidra till att minska skillnaderna i befolkningens 
hälsa, bland annat genom att utveckla 
hälsofrämjande miljöer och mötesplatser i de 
närområden som har stora behov

Bostäder – en förutsättning
För att ett län ska kunna utvecklas och blomstra 
krävs det boenden för livets alla skeden. Många 
unga begränsas av bostadsbristen. Inflyttningen till 
länet hämmas också när utbudet av lägenheter och 
hyresrätter är begränsat. För ett lyckat arbete kring



bostadsförsörjningen krävs det att kommuner i hela 
länet samverkar och planerar med olika 
målgruppers behov i fokus.

Jönköpings län ska kunna erbjuda lugna, trygga och 
attraktiva boendemiljöer för alla skeden i livet. För 
det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 
kommunikationer mellan kommuner och orter 
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att det är 
möjligt att bo i alla länets kommuner.

Tillgänglighet genom informations- och 
kommunikationsteknik
Tillgång till fiberuppkoppling med hög hastighet 
och hög kvalitet en förutsättning för att samhället 
ska klara välfärdstjänsterna över tid och servicen till 
invånarna – inte minst på landsbygden. Då fler och 
fler viktiga samhällstjänster- och funktioner erbjuds 
digitalt så måste den digitala infrastrukturen vara 
robust och säker. Tekniken används överallt och 
nya tjänster tillkommer löpande.

Länets invånare behöver känna till och har 
möjlighet att använda tekniken, i arbetslivet och 
privat. Det handlar om demokrati och delaktighet. 
Det finns stora vinster att hämta hem rent 
samhällsekonomiskt genom effektivisering, 
rationalisering och via gemensamt upphandlade 
system. Var i länet invånarna bor ska inte avgöra 
hur god tillgängligheten till bredband och 
höghastighetsuppkoppling är. Företag och 
privatpersoner ska kunna verka och bo på 
landsbygden och ha likvärdiga förutsättningar som i 
stadsnära områden. En attraktiv boendemiljö kan

erbjuda digital delaktighet och det ska alla invånare 
ha möjlighet till i Jönköpings län.

Tillgängligheten på höghastighetsuppkoppling är 
även en förutsättning för att företag i hela länet ska 
kunna ta del av digitala lösningar för 
effektivisering, kompetens- och affärsutveckling. 
Jönköpings län ska vara ett län i framkant. Därför 
måste det ske gemensamma satsningar på fiber och 
bredband för att hela Jönköpings län ska vara 
livskraftigt och attraktivt.

Bredband och digitalisering  
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med 
den standard som anges i den nationella 
bredbandsstrategin beror till stor del på beslut som 
fattas på kommunal nivå. Utbyggnadstakten är en 
av de faktorer som påverkar bedömningen av länets 
sammanvägda ekonomiska potential4

Digitalisering
Digitaliseringen kan på många sätt bidra till ett mer 
hållbart samhälle. Artificiell intelligens och robotar 
kommer att underlätta och ta över många uppgifter 
som idag sköts av människor. Det kommer att lösa 
många av utmaningarna med arbetskraftsbrist och 
är en förutsättning för att de arbeten som bara kan 
skötas av människor kan bemannas i framtiden och 
för att lösa välfärdsutmaningarna. Digitaliseringen 
bidrar till möjligheten att bo och leva på 
landsbygden utan att välja bort attraktiva arbeten 
eller kulturella och sociala upplevelser.

Samtidigt innebär digitaliseringen också många 
utmaningar. Skulle el, mobiltelefoni och/eller

internetuppkoppling slås ut som en konsekvens av 
klimathändelser, terroristhandlingar eller av en 
fientlig makt skulle både samhället och varje 
enskild individ påverkas på många sätt.
Digitaliseringen behöver därför å ena sidan drivas 
framåt för att stärka konkurrenskraft, lösa 
väldfärdsutmaningar, bidra till ett socialt 
sammanhållet samhälle samt att hela länet ska 
utvecklas. Samtidigt behöver å andra sidan länet 
utvecklas och byggas medvetet, med resiliens41 och 
redundans42.

Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att 
beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller 
lokal fungerar för människor som använder dem. 
Tillgänglighet gäller för alla människor. Ungefär en 
femtedel av landets befolkning har någon form av 
funktionsnedsättning. För dessa personer är det 
extra viktigt med ett tillgängligt samhälle.

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för 
både tillgänglighet och användbarhet.
Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla 
om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning 
och information eller om ett bra bemötande. För att 
lyckas behöver arbetet riktas båda inåt 
organisationen och utåt mot medborgarna och 
övriga samhällsaktörer.
Ett tillgängligt samhälle kan ta tillvara alla 
människors förmågor och potential.

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 
där alla människors potential tas tillvara och alla 
människor får samma förutsättningar.



Delstrategier:
Skapa attraktiva och hållbara bostäder 
och boendemiljöer för människor i alla 
livet skeenden i hela länet genom 
samverkan för hållbar, trygg och jämlik 
samhällsplanering över administrativa 
gränser
Jönköpings län ska erbjuda lugna, trygga och 
attraktiva boendemiljöer för alla skeden i livet.

För det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 
tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 
kommunikationer mellan kommuner och orter 
fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att det är 
möjligt att bo i alla länets kommuner.

En väl fungerande samhällsplanering som tar 
hänsyn till alla invånare och som knyter samman 
länets olika delar är en grundförutsättning för hela 
länets utveckling. När många kommuner är små och 
många planeringsfrågor spänner över administrativa 
gränser ställs det krav på både mellankommunal 
och regional planering som komplement till 
kommunernas planering. Planeringsprocessen ska 
vara transparent och förutsägbar för länets invånare 
och företag. Samhällsplaneringen behöver därmed 
samordnas mellan olika aktörer på lokal och 
regional nivå för att säkerställa en hållbar 
utveckling i länet, samt ett tryggt och jämlikt 
samhälle för länets alla invånare och besökare.

Skapa hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling 
genom stärkt samverkan i 
samhällsplaneringen
Utvecklingen av smarta städer och regioner med 
digitalt drivna innovationer såsom smarta elnät, 
skräddarsydda mobilitetslösningar, nya 
applikationer, intelligenta transportsystem och 
bättre realtidsinformation ska främjas.
Digitalisering kan bidra till innovativt och effektivt 
samhällsbyggande, vilket stöds av FN:s 
hållbarhetsmål i Agenda 2030. Städer och regioner 
ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.

För Jönköpings läns del behöver arbetet med att 
utveckla och främja smarta städer och regioner 
kompletteras med perspektivet hållbar landsbygd 
med hjälp av digitalisering.

Digitalt informationsutbyte kräver gemensamma 
standarder och begreppsmodeller i samverkan

Delta aktivt och drivande i arbetet för 
nya stambanor och höghastighetståg.
Genom samverkan inom och utanför regionen ska 
aktörerna i länet verka för att en höghastighetsbana 
kommer till stånd.

Länets invånare och besökare ska i framtiden ges 
möjlighet att resa med höghastighetståg för att 
kunna ta sig snabbt, hållbart och säkert inom landet 
men även till andra länder.

Detta öppnar upp för en utökad 
arbetsmarknadsregion som kan bidra till tillväxt i

regionen genom ökat kompetenstillförsel till 
företagen. Fler bostäder kan byggas i områden som 
blir attraktiva med kortare restider.

Genom att kapacitet frigörs på den befintliga 
stambanan kommer godstrafiken öka vilket leder till 
både ökad tillväxt och minskad klimatbelastning.

Stärka och rusta befintliga 
järnvägsförbindelser som kopplar 
samman länets kommuner med 
varandra, angränsande län och 
strategiska hamnar
För att stimulera en ökad nyttjandegrad och för att 
nå miljömålen behöver befintligt järnvägsnät 
upprustas, elektrifieras och underhållet behöver 
förbättras i de delar av länet där resandeunderlaget 
så motiverar eller har potential att öka.
Med ett ökat engagemang hos Trafikverket och 
länets övriga aktörer kommer en utveckling och 
modernisering av länets järnvägsnät bli möjlig.
Det är även viktigt att företag kan verka och 
distribuera sina varor och tjänster med bas i vårt 
län.



Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar 
till en hållbar utveckling, 
arbetsmarknadsförstoring och 
länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur
För att hela länet ska kunna utvecklas krävs att 
infrastrukturen inom, till och mellan kommunerna i 
länet samt över länsgränser är god och tillgänglig.

En god infrastruktur skapar en större 
arbetsmarknadsregion och därmed får länets företag 
det lättare att rekrytera den kompetens som krävs 
för framtiden.

Det gör det möjligt för människor att bo, verka och 
ta del av fritidsaktiviteter på olika platser i länet och 
även utanför länet.

En tillgänglig infrastruktur med god standard är en 
viktig grundsten för social välfärd och en fortsatt 
hållbar tillväxt.

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

För att skapa förutsättningar för att nå målen inom 
Agenda 2030 krävs en utveckling av infrastrukturen 
i länet.

För att klara målen behöver det ske en förflyttning 
av godstransporter från väg till järnväg. De 
befintliga vägarna behöver dock underhållas och 
utvecklas så att hög säkerhet kan hållas samt att alla 
former av miljövänliga transporter på väg kan 
underlättas.

En välutvecklad infrastruktur skapar förutsättningar 
för ett väl fungerande transportsystem. Det ska vara 
enkelt att resa, transportera gods och turista.
Övergångar mellan olika transportslag ska förenklas 
och stimuleras.

Tillgänglighetsanpassa samhällets alla 
delar för jämlika möjligheter att ta del 
av och bidra till utvecklingen
Ungefär en femtedel av landets befolkning har 
någon form av funktionsnedsättning. En 
funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. För 
dessa personer är det extra viktigt med ett 
tillgängligt samhälle.

Tillgänglighetsarbete kan handla om såväl fysisk 
tillgänglighet som om tillgång till utbildning och 
information eller om bra bemötande. För att lyckas 
behöver arbetet riktas båda inåt organisationen och 
utåt mot medborgarna och övriga samhällsaktörer.

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 
där alla människors potential tas tillvara och alla 
människor får samma förutsättningar.

Skapa hållbar digital utveckling i hela 
länet genom tillgång till 
höghastighetsuppkoppling
För att alla människor ska kunna ta del av 
samhällsservice på ett jämlikt sätt, att våra företag 
ska kunna utvecklas och det offentliga effektivisera 
servicen så måste alla ha säker och snabb tillgång 
till internet. Tillgång till höghastighetsbredband är 
en förutsättning för grundläggande samhällsservice, 
delaktighet i samhället och fortsatt utveckling av 
näringslivet. Allt handlar om grundläggande 
livskvalitet för medborgarna.

Gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system
I samverkan med länets kommuner tas 
framåtriktade strukturbilder fram för att illustrera 
länets önskade utveckling när det gäller 
samhällsbyggnad och infrastruktur .



HANDLINGSPLAN
Delstrategi Delmål

Ökad tillgång till bostäder i livets alla skeenden

Ökad tillgång till dagligvaruhandel och service i hela länet

Skapa attraktiva och hållbara bostäder och 
boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för 
hållbar, trygg och jämlik samhällsplanering 
över administrativa gränser.

Arbete för en hälsofrämjande och hållbar samhällsplanering

Alla i hela länet har tillgång till digital infrastruktur

God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet

En långsiktig och hållbar elförsörjning säkerställs i hela länet

Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ 
samhälls- och landsbygdsutveckling genom 
stärkt samverkan i samhällsplaneringen.

Samverkan har stärkts för en motståndskraftig samhällsplanering inför extraordinära händelser

Fått ett nationellt beslut om tidplan för höghastighetsbananDelta aktivt och drivande i arbetet för nya 
stambanor för höghastighetståg.

Färdigställd lokaliseringsstudie

Upprustning, utbyggnad och elektrifiering av länets järnvägar har startatStärka och rusta befintliga 
järnvägsförbindelser som kopplar samman 
länets kommuner med varandra, angränsande 
län och strategiska hamnar.

God tillgänglighet till järnvägar för tunga transporter

God tillgång till attraktiv, hållbar och tillgänglig kollektivtrafik i hela länet

På sträckor där järnväg finns ska tågtrafik prioriteras

Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en 
hållbar utveckling, arbetsmarknadsförstoring 
och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur.

Samverka för att ta fram nya lösningar som tillgodoser framtida behov av förflyttning som till exempel intermodala 
lösningar och utvecklad närtrafik

Ökad tillgång till säkra vägar i hela länetUtveckla infrastrukturen i länet så att den 
möjliggör hållbara, säkra och tillgängliga 
resor, transporter, logistik och turism. God tillgång till en sammanhållen infrastruktur för de tyngsta transporterna



Tillgång till förnybara drivmedel och infrastruktur för elfordon i hela länet

Utvecklad småskalig infrastruktur som till exempel vandringsleder, cykelbanor, kanotleder och ridleder

Personer med funktionsvariation har likvärdiga möjligheter som övriga grupper i samhället att resa, oavsett bostadsort 
och resmål.

Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar 
för jämlika möjligheter att ta del av och bidra 
till utvecklingen.

Lagkrav på tillgänglighetsanpassning efterlevs

Skapa hållbar digital utveckling i hela länet 
genom tillgång till höghasighetsuppkoppling

Alla invånare i länet har tillgång till snabbt och robust bredband

Gemensamma strukturbilder för länets 
framtida infrastruktur-system

Strukturbilder för länets utveckling tas fram i samverkan



Handlingsplan 

En smart region 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.



Handlingsplan för en smart region
Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande 
för länet sedan lång tid tillbaka. Genom 
innovations- och förändringskraft har länets 
näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och 
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet 
och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras 
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och 
prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög.

2035 ses länet som en förebild och influencer inom 
nyföretagande och entreprenörskap jämställdhet, 
jämlikhet och arbetsmiljöutveckling.
Omvärldsanalys och internationell samverkan har 
lett till att länets näringsliv är en självklar del av de 
globala värdekedjorna1. Länets näringsliv bidrar 
aktivt till en hållbarhetsdriven utveckling.

1 Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och 
utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade 
globala värdekedjor. Den ökade specialiseringen – att olika

Högskolan är en motor där samverkan driver det 
offentligas och näringslivets utveckling mot mer 
innovativa kunskaps- och teknologiintensiva 
produkter och tjänster. Genom högskolans 
internationella nätverk och höga utbildnings- och 
forskningsnivå lockas studenter och forskare från 
hela världen till Jönköpings läns dynamiska 
arbetsmarknad.

2035 har länet utvecklat en kreativ 
innovationskultur där samverkan mellan akademi, 
offentlig sektor och näringsliv har resulterat i 
kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en 
långsiktigt hållbar utveckling för länet.

Företagandet ökar både bland kvinnor, unga och 
utlandsfödda. Generationsväxling, nya cirkulära

länder eller regioner inriktar sig på olika delar av 
produktionsprocessen (t.ex. forskning och utveckling, 
produktion av insatsvaror, marknadsföring m.m.) har bidragit till

affärsmodeller och smart specialisering bidrar till 
ett växande och diversifierat näringsliv.

Genom det entreprenöriella arvet har länet 
utvecklats till ett smart internationellt 
innovationscentrum för prototyp- och 
produktionsutveckling. Skogsnäringen och dess 
förädlingsindustri bidrar genom innovation och 
förädling av bioråvara till en hållbar utveckling.

Länet ger ett nettobidrag till landets självförsörjning 
av livsmedel. Länets strategiska läge har befäst 
länets position som logistik- och e-handelscentrum i 
Skandinavien. Den starka moderna industriprofilen 
har kompletterats med en kunskapsintensiv 
tjänstenäring. Digitaliseringen har skapat 
förutsättningar för offentliga och privata tjänster i

en effektivare produktion och ett högre förädlingsvärde. Den 
här fragmenteringen och specialiseringen är nödvändig för att 
företag ska kunna konkurrera internationellt.

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion



världsklass och en besöksnäring med internationell 
lyskraft.

Delstrategier:
1. Förstärka näringslivets och det offentligas 

innovations- och förändringskraft
2. Utveckla ett hållbart, diversifierat och 

kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom 
smart specialisering

3. Bidra till framgångsrika små- och medelstora 
företag med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion

4. Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
5. Säkerställa en hög sysselsättning
6. Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling
7. Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets-, 

näringsliv och företagande i hela länet
8. Bidra till en ökad digital mognad för en hållbar 

digitalisering och utveckling
9. Samverka för kompetensutveckling



Innovation och företagande
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad 
och ett hållbart arbetsliv, där alla har möjlighet att 
vara delaktiga på likvärdiga villkor oavsett kön, 
bakgrund eller individuella förutsättningar. Ett 
näringsliv där människors olika kompetenser är 
ovärderliga resurser och där tillgången på 
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Där goda 
förutsättningar för nyföretagande, en mångfald av 
specialiserade tjänster och tillgång på välutbildad 
arbetskraft driver på tillväxt och utveckling.

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska 
småföretagarregioner. Här finns 30 000 företag, och 
varje år tillkommer det 1800 nya. Det är ett av de 
mest industritäta länen i landet med många små och 
medelstora företag inom främst låg- och 
medelteknologiska industrier som i allt högre 
utsträckning arbetar på en internationell marknad.

Ett varierat och breddat näringsliv skapar 
sysselsättning, stimulerar till inflyttning och bidrar 
till goda ekonomiska förutsättningar för en 
fungerande samhällssektor i hela länet. En stärkt 
kulturell och kreativ sektor, förstärkta gröna 
näringar, stärkt turism och besöksnäring, fortsatt 
utveckling av tjänstesektorn med betoning på 
kunskapsintensiva företag och ett stärkt 
nyföretagande är således viktiga förutsättningar för 
att Jönköpings län ska kunna fortsätta växa och 
utvecklas.

Idag tappar dock Jönköpings län när det gäller 
regional potential i norden. Faktorer som bidrar till 
den negativa utvecklingen i tillväxtpotential i länet2 

är att Jönköpings län, relativt sett har:

 en långsam bredbandsutbyggnad,
 en hög dödlighet i kroniska sjukdomar,
 många invånare som behöver socialbidrag,
 många invånare som ligger i riskzonen för 

fattigdom,
 en låg kulturkonsumtion per invånare,
 en låg kunskapsintensitet i produktion och 

innovation,
 en låg nivå när det gäller hållbarhetsdriven 

näringslivsutveckling,
 en låg investeringstakt när det gäller Green 

Tech (bioekonomi och eko-innovation),
 en relativt låg biogasproduktion,
 en låg andel direktinvesteringar

På plussidan har länet en relativt hög 
skogsavverkning och en hög sysselsättning.

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor 
är nödvändiga fokusområden för länets utveckling. 
För att möta klimat-, miljö- och energiutmaningarna 
och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt 
näringsliv krävs det förändringar i näringslivet.
Det krävs såväl strukturella förändringar som en 
övergång till förnyelsebara resurser. Genom att 
hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan 
en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som 
alternativ till en fossilbaserad ekonomi.

I OECD rapporten 2018 görs en liknande analys 
och behovet av att öka kunskapsinnehållet i 
produktion och innovation understryks. OECD 
konstaterar också att Jönköpings län saknar IT- 
kluster vilket driver utvecklingen i andra län.

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och 
med den växande globala efterfrågan på hållbara 
och resurseffektiva varor och tjänster samt på 
förnybar energi och produktion med låga utsläpp till 
luft, mark och vatten. För att styra mot en hållbar 
ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder 
som främjar förändrad och förbättrad teknik och 
ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och 
förbättrade kretsloppsflöden. Konsumtionsmönstren 
av varor och tjänster måste påverkas för att dessa 
ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt över tid.

För att stödja och säkerställa länets utveckling mot 
en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 
koncentreras det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet inom området ”näringsliv och 
innovation” på digitalisering, områdena för smart 
specialisering, innovation samt en affärsdriven 
miljöutveckling mot en cirkulär och biobaserad 
ekonomi.

Även det offentliga står inför stora utmaningar och 
krav på en allt högre förändringstakt. Fler vård- och 
omsorgstjänster kommer att bli digitala och en 
större patientmedverkan och ansvar är en 
nödvändighet för att klara de framtida vård- och 
omsorgsbehoven.

Utvecklingen går från att offentliga tjänster i form 
har varit relativt lika till att bli mer 
individanpassade samtidigt som kraven behöver bli 
allt större på en jämlik service, vård och omsorg 
oavsett vem kunden/brukaren/patienten är, dess 
situation eller vilken bakgrund den kommer från,
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var patienten än befinner sig och i vilken form 
service, vård och omsorg ges.



Delstrategier:
Förstärka näringslivets och det 
offentligas innovations- och 
förändringskraft
En stark industri är av stor betydelse för länet även 
framöver men en breddning av näringslivet är en 
viktig faktor för länets fortsatta utveckling. Därför 
måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas 
och stimuleras för att få möjlighet att växa.
Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket 
behöver ändras och företagsledarna är i huvudsak 
svenskfödda män varför företagsamheten behöver 
bli mer diversifierad.

Förändringstakten är hög och tekniska innovationer 
driver utvecklingen mot ett mer automatiserat, 
robotiserat och digitaliserat samhälle.

Företag ställs inför utmaningar på en internationell 
arena och utsätts för allt hårdare konkurrens från 
hela världen. Innovation och kunskap är ur detta 
perspektiv nyckeln till framgång.

Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet 
genom smart specialisering
För att hela länet fortsatt ska ha ett framgångsrikt 
näringsliv krävs förnyelse och utveckling inom alla 
sektorer samtidigt som ny affärslogik bejakas i takt 
med att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och 
nyttiggörs alltmer. Förnyelse och utveckling 
innebär också ett ökat kunskapsinnehåll och en 
lyhördhet mot marknadens förväntningar på

miljömässig hållbarhet i de produkter och tjänster 
som länet erbjuder. Smart specialisering innebär att 
satsa på de områden länet ligger i världsklass eller 
har en relativ konkurrensfördel jämfört med andra 
regioner. Utvalda områden spetsas, breddas och 
diversifieras. Detta bidrar i sin tur till stärkt 
konkurrenskraft gentemot omvärlden.

Bidra till framgångsrika små- och 
medelstora företag med ett högt 
kunskaps- och teknologiinnehåll i 
produkter och produktion
Länets näringsliv är huvudsakligen lågteknologiskt 
med ett relativt lågt kunskapsinnehåll i produkter 
och produktion. Samtidigt är länets små och 
medelstora företag snabba att ställa om och flexibla 
i produktion och processer. Det agila arbetssättet i 
kombination med ett högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och produktion skulle 
innebära konkurrensfördelar på en global marknad.

Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass
Jönköpings län ska medvetet arbeta för att ha en 
arbetsmiljö i världsklass både inom privat och inom 
offentlig sektor. Med attraktiva arbetsplatser, fria 
från kränkningar, trakasserier och särbehandlingar.

Säkerställa en hög sysselsättning
Jönköpings län ska fortsätta att hålla en hög 
sysselsättningsgrad där alla människors potential tas 
tillvara och alla människor bereds möjlighet till 
arbete och sysselsättning.

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling
Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga 
tillväxtmarknader i världen. Den baseras på 
förnybara naturresurser från mark, vatten och 
biologiskt avfall istället för fossila bränslen och 
material. Den förser marknaden med både produkter 
och tjänster som mat, dryck, ren luft och energi, 
ekosystemtjänster och klimatförbättrande produkter 
och tjänster.
Bioekonomin ersätter också produkter baserade på 
fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel, 
bioplaster, textilier och bioläkemedel.

Jönköpings län har stora och goda förutsättningar 
att utveckla bioekonomin. Bioekonomin baseras i 
hög grad på innovation och av kunskapsintensitet. 
Jönköpings län har en omfattande och driven 
skogsindustri med en omfattande och varierad 
förädlingsindustri. Det gör att vanliga råvaror i 
bioekonomisk industri, så kallade skogsbiprodukter, 
finns tillgängliga.

Länet har fortfarande en relativt låg produktion av 
biogas även om insatser görs för att skapa en ökad 
efterfrågan genom offentliga satsningar på 
biogasdrivna fordon.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt 
arbets-, näringsliv och företagande i 
hela länet
Ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv är 
lönsamt och har en större potential än motsatsen. Ett 
jämställt företagande bidrar till ett breddat 
näringsliv med fler företag inom fler branscher.



Jönköpings län ska det vara enkelt för alla, oavsett 
kön, bakgrund eller individuella förutsättningar, att 
starta och driva företag samt att få sin affärs- eller 
produktidé prövad. För detta krävs ett öppet och 
värderingsfritt företags- och innovationsstödssystem 
som enkelt kan nås i hela länet. Detta i sin tur 
förutsätter större mångfald och transparens i 
stödsystemen för att säkerställa att alla bemöts och 
erbjuds stöttning på jämlika villkor.

Bidra till en ökad digital mognad för en 
hållbar digitalisering
För att få största nytta av digitaliseringens 
möjligheter, behöver länet lära sig mer om den stora 
samhällsomvandling som digitaliseringen för med 
sig. Rätt hanterad kommer digitaliseringen att 
innebära enorma möjligheter. Ny teknik kan ge fler

och bättre jobb, säkrare vård som kommer fler till 
del samt bättre miljö och samhällsservice.
Nuvarande lagstiftning, som vuxit fram under 
industrisamhällets villkor, begränsar till viss del 
kreativ utveckling inom digitaliseringens område. 
Samhället måste vara flexibelt i att koordinera 
digital utveckling med lagstiftning och regelverk 
utan att ge avkall på etik- och moralperspektivet.

Samverkan för kompetensutveckling
Samordning, samverkan, samarbete och 
samhandling är av avgörande betydelse för att möta 
de utmaningar som drivs av demografi, 
urbanisering, digitalisering och globalisering.
Samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar en allt 
högre formell utbildning hos sina medarbetare och 
industrin robotiseras skapas utmaningar för de

invånare som har en låg formell utbildningsnivå 
men också möjligheter för tjänstenäringen att 
utvecklas och anställa. En nära samverkan med 
länets industriföretag och utbildningsanordnare är 
av central betydelse för att medarbetare ska kunna 
vidareutbilda sig under pågående anställning så att 
de kan bidra i andra roller eller inom den 
företagsnära tjänstesektorn när andelen anställda i 
industrin sjunker.

Kraven på medarbetares förändringskompetens blir 
allt högre och för ett näringsliv som präglas av 
innovation och entreprenöriellt tänkande krävs 
arbetskraft som har en stor förmåga till omställning.



Aktiviteter och indikatorer en 
smart region

Delstrategi Förslag till delmål
Ökad investeringsgrad i innovation

Stöd för kvalitetsutveckling för företag i länet

Staten, Regionen och kommunerna tar tillsammans ansvar för att utveckla samhället genom att bidra till en bred 
arbetsmarknad för tjänstesektorn med ett högt kunskapsinnehåll.
Fler nya företag

Ett starkt företagsklimat säkerställs i hela länet

Barn och ungdomars innovationskraft/förmåga stärks,

Förstärka näringslivets och offentligas 
innovations- och förändringskraft

Fler kvinnor i ledande befattning och som företagsledare

Ökad branschbredd och ett mer kunskapsintensivt näringsliv i hela länet

Framtidssäkrat näringsliv i hela länet

Utökad tjänstesektor i hela länet

Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen.

Identifierat framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism

Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet 
genom smart specialisering

Implementerat en smart specialiserings strategi
Tillverkningsindustrin har en ökad digitalisering och kunskapsnivå.Bidra till framgångsrika små- och 

medelstora företag- högt kunskaps- och 
teknologiinnehåll i produkter och 
produktion

Tillverkningsindustrin har ökat sin konkurrenskraft på de globala marknaderna.

Inspirera till en arbetsmiljö i världsklass Länets arbetsplatser är attraktiva, inkluderande och nyskapande.



Säkerställa en hög sysselsättning Ökad eller bibehållen sysselsättningsgrad med en arbetslöshet under rikssnittet

Ökad investeringstakt inom bioekonomi och cirkulär ekonomi

Övergång till fossilfria råmaterial i polymerindustrin

Ökad andel av fossilfritt bränsle till länets transporter

Aktivt jobba för en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling (bioekonomin, 
cirkulär ekonomi)

Ökad andel green tech företag i länet.

Uppnått jämställda löner i hela länet

Mäns uttag av föräldraledighet ökar.

Fördelning vård av barn, (vab) går mot en jämlik fördelning.

Andel som arbetar heltid ökar och är jämt fördelad mellan kvinnor och män

Fler kvinnliga och utrikesfödda företagare.

Säkerställa ett jämställt och jämlikt 
arbets-, näringsliv och företagande i hela 
länet

Alla kommuner har tillgång till och synliggjort innovationsrådgivning och företagsutveckling

Ökad forskning kring digitaliseringens möjligheter och nytta

Ökad forskning om AI, dess nytta och möjligheter
Stärkta och utvecklade verksamheter med hjälp av digitaliseringen

Bidra till en ökad digital mognad för en 
hållbar digitalisering och utveckling

Ökad grad av digital transformation i hela länet

Utvecklade strukturer för kompetensutveckling under pågående anställningSamverka för kompetensutveckling

Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition



HANDLINGSPLAN 

EN KOMPETENT REGION

2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.



Handlingsplan för en kompetent region

Globala mål som är aktuella för målet:

Formuleringarna i RUS
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser är helt avgörande för att säkra näringsli- 
vets och den offentliga sektorns behov av medarbe- 
tare och för att kunna möta välfärdens utmaningar. 
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mel- 
lan länets kommuner. Genom en väl fungerande 
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, 
kommunerna, näringslivet, akademi och utbild- 
ningsanordnare, Arbetsförmedlingen och arbets- 
marknadens parter säkerställs den långsiktiga kom- 
petensutvecklingen och matchningen på arbets- 
marknaden i hela länet.

2035 tas alla människors potential tillvara på arbets- 
marknaden. Matchningen mellan näringslivets och 
den offentliga sektorns behov och arbetskraftens 
kompetens är hög. Länet erbjuder landets mest 
spännande arbetstillfällen, utbildnings- och forsk- 
ningsmiljöer och lockar därför internationell spets- 
kompetens till länet.

Människor som kommer från utlandet integreras 
snabbt på arbetsmarknaden genom att deras befint- 
liga kompetens kan tillvaratas.

2035 finns en proaktiv samverkan inom länet i syfte 
att öka samhandling och kommunikation mellan ut- 
bildningsaktörer samt mellan utbildningsaktörer och 
näringslivet.

Strukturerna för utbildning och kompetensutveckl- 
ing stödjer näringslivets, den offentliga sektorns och 
det omgivande samhällets utveckling så att alla in- 
vånares potential och kompetens tas tillvara. Syssel- 
sättningen är hög och matchningen säkerställs ge- 
nom det livslånga lärandet.

Högskolans utbud och arbetssätt stödjer det livs- 
långa lärandet såväl som näringslivets kompetens- 
försörjning. Högskolan driver genom sin forskning 
och sina forskningsmiljöer utveckling tillsammans 
med näringslivet och den offentliga sektorn.

Kommunala lärcentra utgör nav och motorer för fy- 
siska och digitala utbildningar på alla nivåer som 
säkerställer matchningen på en snabbt föränderlig 
och dynamisk arbetsmarknad.

2035 bidrar folkbildningen till en demokratisk ut- 
veckling av samhället, en ökad mångfald och till 
människors möjlighet att påverkas sin livssituation. 
Folkbildningen bidar aktivt till att höja bildnings- 
och utbildningsnivån i samhället.

Delstrategier:
1. Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och 

utveckla kompetenser
2. Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 

och matchningen för integration och hållbar 
tillväxt

3. Höja den formella utbildningsnivån
4. Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 

utveckling genom fler forsknings-, innovations- 
och utvecklingsmiljöer

Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärandet år 2035



5. Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv

6. Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet

7. Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna 
att kompetensutveckla och vidareutbilda sig 
under pågående anställning

8. Etablera en väl fungerande samverkan inom lä- 
net och mellan alla aktörer



Kompetensförsörjning och 
arbetsmarknad
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser är helt avgörande för att säkra näringsli- 
vets, den offentliga sektorns och det omgivande 
samhällets behov av medarbetare samt för att kunna 
möta välfärdens utmaningar. Det riktar fokus på 
kompetensförsörjning och livslångt lärandet i form 
av utbildning och kompetensutvecklingsinsatser.

I ett kompetensförsörjningsperspektiv står länet in- 
för följande stora utmaningar:

 Den formella utbildningsnivån måste hö- 
jas.

 Den stora arbetskraftsbristen måste mins- 
kas och matchningen förbättras.

 Globaliseringens, digitaliseringens och ro- 
botiseringens utmaningar måste mötas.

 Fler företag måste få en högteknologisk 
kompetens.

 Fler kunskapsintensiva tjänsteföretag 
måste etableras i länet.

Idag har näringslivet och den offentliga sektorn be- 
tydande svårigheter att anställa personer med rätt 
kompetens. Tyvärr väljer allt för få ungdomar ett 
yrkesprogram inom gymnasieskolan, vilket långsik- 
tigt kommer att inverka negativt på rekrytering till 
näringsliv och offentlig sektor. Yrkesprogramval 
görs också väldigt traditionsbundet. Det inverkar 
negativt på målet om ett mer jämställt samhälle.

En fullgjord gymnasieutbildning är en grundförut- 
sättning för att möta arbetsmarknadens behov av ar- 
betskraft. Därför måste vi säkerställa att alla som 
påbörjar en gymnasieutbildning även slutför sin ut- 
bildning och erhåller en gymnasieexamen. Vi måste

också motivera betydligt fler ungdomar att välja ett 
yrkesprogram och uppmuntra fler att bryta köns- 
traditionella yrkesval.

Trots att kompetensbehovet är stort så står alltför 
många vuxna personer utanför arbetsmarknaden. 
För att motverka arbetslöshet och arbetskraftsbrist 
samt förbättra matchningen behöver potentialen hos 
människor som idag står utanför arbetsmarknaden 
betydligt bättre tas tillvara genom olika kompetens- 
försörjningsinsatser.

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången 
till arbetskraft i länet riskerar att minska under över- 
skådlig tid, samtidigt som vi vet att tillgången till 
kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en 
central konkurrensfaktor för länet i den globala kun- 
skapsekonomin. För att vända denna utmaning till 
en styrka behöver alla invånares kompetens ses, till- 
varatas och utvecklas för att kunna främja företa- 
gande, entreprenörskap, utveckla nya produkter,
processer, tjänster, affärssystem och tekniska lös- 
ningar. Tillgång till relevant kompetens är en förut- 
sättning för fortsatt utveckling av näringsliv och of- 
fentlig verksamhet i länet.

Globaliseringen, digitaliseringen och robotiseringen 
är stora utmaningar som kommer att påverka såväl 
arbetsmarknaden som individer. Med stor sannolik- 
het kommer jobb att försvinna, men samtidigt kom- 
mer nya jobb att tillskapas. Insatser som stärker in- 
dividers kompetens och beredskap till omställning 
måste därför etableras. Genom smart kompetensför- 
sörjning kan yrkesverksamma ges reella möjligheter 
att utveckla sin kompetens och möta förändringar i 
arbetslivet.

För att möta det stora behovet av arbetskraft inom 
näringar som idag har arbetskraftbrist och samtidigt 
motverka en omfattande arbetslöshet bland personer 
med låg formell utbildningsbakgrund behövs omfat- 
tande insatser göras för att lyfta den formella kom- 
petensnivån i hela länet. Det behöver göras på kort, 
medellång och lång sikt. Yrkesutbildningar på 
gymnasial och yrkeshögskolenivå har på kort sikt 
en särskilt stor betydelse för kompetensförsörj- 
ningen i länet för att säkra den direkta kopplingen 
till näringslivets och den offentliga sektorns behov 
av arbetskraft.

För att trygga länets tillväxt och utveckling behöver 
fungerande samverkansstrukturer kring utbildning, 
kompetensutveckling och livslångt lärande vidare- 
utvecklas. Insatser behöver startas i nära samarbete 
mellan näringsliv, offentlig sektor, kommunal vux- 
enutbildning, folkbildningens aktörer, yrkeshögsko- 
leanordnare, högskolan och övriga utbildningsaktö- 
rer. Det måste finnas väl fungerande samverkans- 
modeller för olika former av kompetensförsörjning-
sinsatser.

Jönköpings län präglas av ett stort yrkeskunnande 
och en stolt industrihantverkstradition, det som be- 
nämns informell kompetens. Denna informella 
kompetens når inom vissa områden världsklass.
Den formella utbildningsnivån i länet är dock rela- 
tivt låg. Även länets andel invånare med eftergymn- 
asial utbildning är förhållandevis låg och ligger på 
en av de lägsta nivåerna i landet. Noteras bör att 
kvinnorna i länet satsar på en treårig eftergymnasial 
utbildning i mer än dubbelt så hög utsträckning 
jämfört med männen.

Det traditionella näringslivet med fokus på industri 
och yrkesskicklighet samt en god tillgång på arbets- 
tillfällen har bidragit till att högre utbildning inte



prioriterats i tillräcklig grad. Genom en stärkt sam- 
verkan mellan kommunala lärcentra, anordnare av 
yrkeshögskoleutbildningar, Jönköping University 
och Region Jönköpings län skapas förutsättningar 
för att ändra den bilden och etablera ännu bättre 
möjligheter för livslångt lärande och karriärbyten.

För att länets näringsliv ska kunna hävda sig i den 
globala konkurrensen behövs fler högteknologiska 
företag och kunskapsintensiva tjänsteföretag etable- 
ras. Vi behöver därför öka andelen högutbildade i 
länet samt arbeta för att inkommande studenter på 
Jönköping University väljer att stanna kvar och ar- 
beta i länet efter avslutade studier. Arbetsmark- 
naden måste också vara så attraktiv att utresande 
studenter från länet väljer att återvända till regionen 
efter fullgjorda studier. Högre utbildning är en sär- 
skilt viktig förutsättning för att säkra kompetensför- 
sörjningen hos länets företag över tid.

Ett nära samarbete mellan akademin, näringslivet 
och den offentliga sektorn är avgörande för länets 
tillväxt och attraktivitet. Tillgången till högre ut- 
bildning samt forskning och innovation säkerställer 
att den kompetens som finns i länet kan tillvaratas 
och utvecklas. Det är när praktiken möter teorin 
som vi kan skapa livslångt lärande för länets invå- 
nare och samtidigt skapa ett attraktivt län att arbeta 
och bo i.

Graden av automatisering och robotisering i länet är 
relativt låg jämfört med andra industrilän och i takt 
med den strukturomvandling som länets industrifö- 
retag går igenom kommer behovet av högre formell 
kompetensnivå i form av högskoleutbildad arbets- 
kraft att öka.

Samverkan med Jönköping University har en strate- 
gisk roll för att skapa förutsättningar för ökad kun- 
skap och kompetens samt forsknings- och innovat- 
ionskapacitet i länet.



Delstrategier
Stärka länets förmåga att attrahera, be- 
hålla och utveckla kompetenser
Kompetensförsörjning är ett prioriterat område för 
att kunna attrahera, behålla och utveckla kompeten- 
ser, i syfte att säkerställa en välfungerande arbets- 
marknad och olika samhällsfunktioner av hög kvali- 
tet. Detta är en av förutsättningarna för att uppnå 
visionen Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region.

Näringsliv och offentlig sektor har idag betydande 
svårigheter att anställa personer med rätt kompe- 
tens. Det hämmar både företagens, den offentliga 
sektorns och länets utveckling.

Arbetskraftsbristen måste mötas med en bättre 
matchning samt goda möjligheter till utbildning och 
kompetensutveckling. Regionen, länets kommuner, 
arbetsmarknadens parter och övriga utbildningsak- 
törer kan i en god samverkan etablera välfunge- 
rande strukturer för utbildning och kompetensut- 
veckling som attraherar, behåller och utvecklar 
kompetenser samt höjer utbildningsnivån i länet.

För att attrahera, behålla och utveckla kompetenser 
är det särskilt viktigt att stärka möjligheten till livs- 
långt lärande. Kommunala lärcenter kan utgöra cen- 
trala och viktiga kompetensförsörjningsnoder där 
kommunal vuxenutbildning inklusive regionalt yr- 
kesvux, yrkeshögskoleutbildning, folkbildning och 
högskoleutbildning erbjuder rik tillgång till utbild- 
ning och kompetensutveckling. Genom digitali- 
seringens möjligheter kan det livslånga lärandet vid 
dessa lärcenter stärkas väsentligt.

Länets företag måste utveckla sin förmåga att attra- 
hera och anställa högutbildade, dels genom utökad 
samverkan med Jönköping University, men också 
genom att rekrytera högutbildade från andra delar i 
landet. Långsiktigt är länet i stort behov av fler hög- 
teknologiska företag och kunskapsintensiva tjänste- 
företag.

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kom- 
petenser förutsätter också att länet kan erbjuda för- 
skola, utbildning samt vård och omsorg av hög kva- 
litet. Det måste också finnas god tillgång till bo- 
ende, kultur- och friluftsliv, kommunikationer, in- 
frastruktur och föreningsliv.

Stärka den långsiktiga kompetensför- 
sörjningen och matchningen för integ- 
ration och hållbar tillväxt
Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analys- 
eras. Prognoser om kompetensbehov på kort, me- 
dellång och lång sikt ska regelbundet publiceras och 
utgöra underlag för kompetensförsörjningsinsatser.

I en god dialog och samverkan mellan arbetsmark- 
nadens parter och olika utbildningsanordnare kan 
dessa synliggjorda kompetensbehov tillgodoses ge- 
nom olika utbildnings- och kompetensutveckl- 
ingsinsatser.

Dialogen och samverkan mellan arbetsmarknadens 
parter och länets olika utbildningsaktörer ska säker- 
ställas genom etablerandet av systematiska och 
strukturerade samverkansmodeller.

För att lyckas med en välfungerande matchning 
måste också effektiva strukturer för validering eta- 
bleras. Det handlar framför allt om att tydliggöra de

olika branschvisa valideringsmodeller som redan 
finns på plats, samt säkerställa hur dessa etablerade 
valideringsmodeller kan leda till konkreta kompe- 
tensutvecklingsinsatser.

Höja den formella utbildningsnivån
Invånare i Jönköpings län har i förhållande till riket 
en förhållandevis låg formell utbildningsnivå, även 
om den varierar mellan länets kommuner. Länet har 
även en alltför låg andel av personer med eftergym- 
nasiala studier. Vi kan tydligt se att män halkar efter 
kvinnors eftergymnasiala studier.

För att kunna möta globaliseringens, digitalisering- 
ens och robotiseringens utmaningar måste åtgärder 
vidtas för att höja den formella utbildningsnivån i 
länet. En ökad tillgång till vuxenutbildning, yrkes- 
högskoleutbildning och högre utbildning är därför 
nödvändig.

Det handlar dels om att öka medvetenheten hos in- 
divider att förstå vikten och värdet av en ökad kom- 
petens, dels att ha en beredskap för att omställning 
och karriärbyten kommer att vara en naturlig del 
under ett yrkesliv. Det handlar också om att säker- 
ställa att länet genom olika utbildningsaktörer kan 
möta efterfrågan på ökad kompetens. Dessutom 
måste näringslivet inse nödvändigheten av att knyta 
högskoleutbildade till sina företag.

Vidareutveckla högskolans betydelse 
för länets utveckling genom fler forsk- 
nings-, innovations- och utvecklingsmil- 
jöer
Universitet och högskolor är viktiga aktörer för 
högre utbildning, forskning och innovation. Den



långsiktiga målsättningen är att minst hälften av lä- 
nets vuxna befolkning har minst en tvåårig efter- 
gymnasial utbildning.

Samverkan mellan akademin, näringslivet och den 
offentliga sektorn måste stärkas och utvecklas. Hög- 
skolan är en viktig aktör för ökad kunskap och kom- 
petens. Genom akademins forsknings- och innovat- 
ionskapacitet kan näringslivet och den offentliga 
sektorn ges möjlighet till att stärka och utveckla 
sina produkter, processer och tjänster.

Jönköpings University är en särskilt viktig motor 
för att höja länets kunskaps- och kompetensnivå 
samt att öka forsknings- och innovationskapaciteten 
i både näringsliv och offentlig sektor.

Jönköping University´s internationella profil är en 
stor tillgång för länet. Genom ökad samverkan mel- 
lan olika forskningsmiljöer kan fler forskningsklus- 
ter etableras till gagn för länets näringsliv och of- 
fentlig sektor.

Säkerställa en integrerad arbetsmark- 
nad och ett inkluderande arbetsliv
Allt för många människor står idag utanför arbets- 
marknaden och riskerar därmed att hamna i ett utan- 
förskap. Grupper som står utanför arbetsmarknaden 
är i huvudsak unga som av olika skäl inte avslutat 
gymnasiet, nyanlända som ännu inte pratar svenska, 
utlandsfödda kvinnor med kort utbildningsbak- 
grund, personer som socialt slagits ut av något skäl 
och personer med en funktionsvariation som be- 
döms påverka arbetsförmågan på något sätt.

För att klara arbetskraftsförsörjningen behöver alla 
länsinvånares potential tas tillvara och få en plats på

arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. För 
ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största 
vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt 
program i gymnasieskolan. För nya svenskar är det 
viktigt att de får tillgång till en väl fungerande SFI- 
undervisning samt utbildningsinsatser som leder till 
en etablering på arbetsmarknaden.

Det måste finnas utbildnings- och kompetensut- 
vecklingsinsatser som möter alla individer på den 
nivå de befinner sig på. På så sätt tillvaratas allas 
potential. Det är också viktigt att arbetsmarknadens 
parter tillsammans säkerställer ett inkluderande ar- 
betsliv, som utifrån vars och ens förutsättningar tar 
tillvara alla människor potential.

Ett inkluderande arbetsliv är en viktig faktor i detta. 
Vi har inte råd med att individer som har en för- 
måga att bidra står utanför arbetsmarknaden. Ge- 
mensamma lösningar och insatser bör implemente- 
ras som underlättar för alla individer att få tillgång 
till utbildning, arbete och möjlighet att stanna kvar 
på arbetsmarknaden.

Etablera jämlika möjligheter till utbild- 
ning och livslångt lärande i hela länet
Kunskap och kompetens är nyckelfaktorer för länets 
långsiktiga utveckling, tillväxt och hållbarhet. Det 
är av stor vikt att näringsliv och offentlig sektor har 
möjlighet till en god kompetensförsörjning. Därför 
måste utbildning och kompetensutveckling finns 
tillgänglig för alla individer som har ett behov av 
mer kunskap och kompetens. För att tillgodose ett 
livslångt lärande är det också viktigt att det finns 
förutsättningar till utbildning, kompetensutveckling 
och omskolning i alla livets skeenden.

Fungerande samverkansmodeller för utbildning och 
kompetensutveckling måste därför etableras i alla 
länets kommuner. Det ska finnas kompetensförsörj- 
ningsarenor där arbetsmarknadens parter och alla 
relevanta utbildningsanordnare kan mötas till dialog 
och samverkan i syfte att ge alla länets invånare re- 
ella möjligheter till ett livslångt lärande.

Kommunala lärcentra kan här spela en stor och vik- 
tig roll för att stärka det livslånga lärandet. Det ska 
vara en fysisk plats som samtidigt nyttjar digitali- 
seringens rika möjligheter. Vid dessa lärcentra kan 
den kommunala vuxenutbildningen samla folkhögs- 
kolor, studieförbund, yrkeshögskoleanordnare samt 
högskolor.

Etablera en väl fungerande samverkan 
inom länet och mellan alla aktörer
För regional utveckling är samarbete och samver- 
kan nyckelbegrepp. Det regionala ledarskapet behö- 
ver stärkas i samverkan med länets kommuner, stat- 
liga myndigheter, utbildningsanordnare, näringsli- 
vet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Till- 
sammans ska vi skapa bättre förutsättningar för reg- 
ional utveckling, som är långsiktigt hållbar både so- 
cialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Bristen på rätt utbildad personal är en av de viktig- 
aste frågorna i arbetet för regional tillväxt. För- 
mågan att attrahera, behålla och utveckla kompeten- 
ser är avgörande för att utveckla en attraktiv och 
konkurrenskraftig region. Det är människor som bi- 
drar med kompetens, som driver företag och inve- 
sterar, samt medverkar till välfärdens utveckling.



Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier 
kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar vikten 
av kompetensutveckling, livslångt lärande och för- 
måga till omställning. Den ökande globaliseringen, 
digitaliseringen och robotiseringen ställer nya krav 
på utbildningssektorn att kunna möta snabbt skif- 
tande utbildningsbehov och anpassa insatser indivi- 
duellt. Förmågan att tillvarata hela arbetskraftens

kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett bak- 
grund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer 
vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt 
och utveckling. Den är också avgörande för att 
säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i 
hela länet. Arbetet med matchning utifrån det utbud 
och den efterfrågan som finns i länet står i fokus. En 
generell höjning av länets relativt sett låga formella

kompetensnivå är av central betydelse för en lång- 
siktigt hållbar tillväxt och utveckling.

För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver 
fungerande samverkansstrukturer och samverkans- 
modeller kring utbildning, kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling och livslångt lärande etableras 
och utvecklas.



Handlingsplan
Delstrategi Delmål

Alla ungdomar gör medvetna gymnasieval och uppnår en godkänd gymnasieexamen.

Fler gör icketraditionella programval i syfte att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden.

Det finns tillgång till flexibla utbildnings- och kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla kommuner.

Det finns fler medel- och högteknologiska företag i länet.

Det finns fler personer med akademisk kompetens i länet.

Det finns fler kunskapsintensiva tjänsteföretag i länet.

Stärka länets förmåga att attrahera, behålla och ut- 
veckla kompetenser.

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

Det finns effektiva strukturer för validering på regional nivå

Det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda valideringar

Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen 
och matchningen för integration och hållbar till- 
växt.

SFI-undervisning som möter arbetsmarknadens behov.

Andelen personer 25-64 år, med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska på sikt vara 50 % eller högre, för 
både män och kvinnor

Höja den formella utbildningsnivån.

Fler högskoleplatser som matchar arbetsmarknadens behov och potential i länet.



Andelen studenter som stannar kvar i länet efter avklarade studier ökar

Andelen studenter som återvänder eller söker sig till länet efter avklarade studier ökar
Fler YH-utbildningar i länet som svarar mot arbetsmarknadens behov och potential.

Ökad samverkan mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.

Fler breda forskningsmiljöer med relevans för hela länets utveckling har etableras.

En högteknologisk tandläkarutbildning har etablerats vid JU som stärker landets tandvård.

Vidareutveckla högskolans betydelse för länets 
utveckling genom fler forsknings-, innovations- 
och utvecklingsmiljöer

Säkerställa en integrerad arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv

Ökad övergång till arbete för män och kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och därvid särskilt uppmärk- 
samma integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Utvecklade strukturer för en gemensam planering av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux.

Etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i alla länets kommuner.

Det livslånga lärandet har ökat i hela länet

Etablera jämlika möjligheter till utbildning och 
livslångt lärande i hela länet

Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas.

Förbättra förutsättningarna för länsinvånarna att
kompetensutveckla och vidareutbilda sig under 
pågående anställning

Det livslånga lärandet för yrkesverksamma har stärkts genom etablerade kompetensutvecklingsmöjligheter i hela lä- 
net.

Samverkansmodeller och strukturbilder finns för stärkt kompetensförsörjning i hela länet.



Etablera en väl fungerande samverkan inom länet 
och mellan aktörer



HANDLINGSPLAN EN GLOBAL

REGION 2020-2024
En del av den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län

SAMMANFATTNING
Den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län utgår från en vision och 
sex mål. För varje mål finns en handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja 
varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en insats ska fungera i en av 
handlingsplanerna kan det krävas kompletterande insatser i någon eller några 
av de övriga.



Handlingsplan för en global region
Globala mål som är aktuella för målet:

Mål: 2035 ska Jönköpings län vara ett internationellt konkurrenskraftigt län

Formuleringarna i RUS
Länets strategiska läge, den internationellt 
profilerade högskolan och den ökande 
globaliseringen skapar förutsättningar för länet att 
bli en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion. Exportmarknaden är central för 
många av länets företag. En förutsättning för länets 
långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag 
erövrar och blir en del av de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver därför 
kontinuerligt göras för att stödja företagens 
internationaliserings- och exportambitioner.
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- 
och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 
internationella företags direktinvesteringar och 
nyetableringar i länet.

2035 bidrar länets internationalisering och globala 
prägel till landets utveckling. Länets aktiva arbete 
med en väl utvecklad omvärldsanalys ger

näringsliv, akademi och offentlig sektor beredskap 
att fånga möjligheter. Vänortssamarbeten stärker 
omvärldsbevakning, lärande och länets 
internationella ställning. Den växande 
besöksnäringen bidrar till utveckling i städer och på 
olika landsbygder.

Det goda klimatet för direktinvesteringar och 
nyetableringar bidrar till länets status som 
tillväxtmarknad. Länets näringsliv är en självklar 
länk i de globala värdekedjorna och länet är en del 
av den arbetsmarknadsregion som sträcker sig över 
norra Europa och en aktiv part i Östersjösamarbetet 
samt det nordiska samarbetet.

Länet är pådrivande i utvecklingen av EU, övriga 
Europa och världen, samt bidrar till att stärka 
demokrati, mänskliga rättigheter och social 
inkludering. Länet stödjer också andra länders 
utveckling i riktning mot en alltmer hållbar värld.

Delstrategier:
1. Positionera länet på den 

internationella kartan
2. Stödja företagens 

internationaliserings- och 
exportambitioner

3. Utveckla länets attraktivitet för och 
förmåga att ta emot 
direktinvesteringar och nyetableringar

4. Bidra till att utveckla EU och övriga 
världen i en mer hållbar riktning

5. Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen

6. Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder

7. Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
8. Samverka för internationalisering



Internationellt samarbete
Det är viktigt med internationellt samarbete för att 
lära av andra, dra nytta av varandras likheter – och 
olikheter, för att hitta nya marknader och 
kompetens. För att länet ska vara en del av de 
globala värdekedjorna krävs samverkan och 
samarbete, internationellt utbyte och anpassning till 
de globala förutsättningarna.

Även för länets utveckling, både det offentligas och 
näringslivets, är det viktigt med internationellt 
samarbete för att lära av andra, dra nytta av 
varandras likheter och olikheter samt för att hitta 
nya marknader och kompetens. För att länet ska 
vara en del av de globala värdekedjorna krävs 
samverkan och samarbete, internationellt utbyte och 
anpassning till de globala förutsättningarna. För 
länets utveckling är det också av stor betydelse med 
direktinvesteringar, nyetableringar och en ökande 
export.

Internationalisering
Internationalisering är ett begrepp med olika 
betydelser beroende på utgångspunkt. Generellt 
innebär internationalisering anpassning till och 
samarbete mellan flera nationer.
Inom teknik och kultur innebär internationalisering 
att man skapar förutsättningar för samarbete och 
förståelse mellan nationerna. Exempelvis kan en 
produkt som är "internationaliserad" användas i 
flera kultur- och språkområden.

Inom området ekonomisk geografi görs ofta en 
skillnad mellan internationalisering och 
globalisering, där globalisering avser en djupare 
gränsöverskridande ekonomisk interaktion medan

internationaliseringen snarare avser samarbete 
mellan nationer. Skillnaden mellan globalisering 
och internationalisering är att globaliseringen 
upphäver nationsgränsernas betydelse medan 
internationalisering betyder ett samarbete över 
nationsgränserna.

Inom företagsekonomi innebär internationalisering i 
vilken grad företaget är engagerat i internationella 
affärer. Internationalisering kan därför ske i båda 
riktningarna, dels genom en utåtriktad 
internationalisering, exempelvis export, men även 
en inåtriktad internationalisering, exempelvis 
genom import.

För länets utveckling är samtliga sätt att se på 
internationalisering och globalisering högaktuella. 
Exporten behöver öka liksom utländska 
direktinvesteringar och nyetableringar.

Utveckling av näringsliv och offentlighet
En nära samverkan mellan det offentliga och 
näringslivet är nödvändig för att stärka företagens 
möjligheter på exportmarknaden. Samarbete krävs 
exempelvis när det gäller att utveckla relationer 
med platser och regioner som är viktiga för export 
och affärsutbyten. Det kan handla både om besök, 
utbyten och gemensamma satsningar.

För att attrahera direktinvesteringar och 
nyetableringar är samhandling inom länet av 
avgörande betydelse. Strukturer och rutiner för att 
snabbt ta hand om förfrågningar och 
tillståndsprövningar behöver utvecklas vidare.

Det offentliga behöver arbeta aktivt tillsammans 
med företagen för att attrahera utländsk arbetskraft 
till länet och för att underlätta deras etablering i

länet. Det offentliga behöver också aktivt lära av 
andra och utveckling som drivs av internationella 
kontakter kommer bli allt viktigare.

Genomföra internationella 
överenskommelser
Behovet av internationellt samarbete och att 
genomföra internationella överenskommelser har 
ökat och är en förutsättning för att klara 
utmaningarna inom många områden. EU-samarbetet 
och Agenda 2030 visar vägen för ansvar och 
samarbete när det gäller att lösa de stora globala 
utmaningarna som exempelvis klimatet. Samarbetet 
och överenskommelser med andra är också 
avgörande för den långsiktiga stabiliteten och 
freden i vår del av Europa. Hot mot freden och 
svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och 
samverkan med andra länder. Sverige ska kunna 
verka tillsammans med andra och ge och ta emot 
stöd.



Delstrategier:
Positionera länet på den internationella 
kartan
För att länet och dess företag långsiktigt ska kunna 
hävda sig i de globala värdekedjorna och en snabbt 
hållbarhetsdriven utveckling behöver länet 
positionera sig på den internationella kartan som en 
hållbar, attraktiv, internationell, kunskapsintensiv 
och expansiv region.

Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla 
människor, möjliggöra för företag att expandera, 
erbjuda besökare internationellt attraktiva 
besöksmål och sevärdheter och ta tillvara 
internationella kunskaper och erfarenheter genom 
utbytesstudenter, internationell forskning och länets 
nyanlända.

Jönköpings län behöver vara ett attraktivt län för 
utländska aktörer och människor. Utländska 
affärsinvesteringar, internationella utbyten inom 
Jönköping University och besöksnäringen är några 
av de områden som påverkas av den internationella 
närvaron. Genom att synas bland annat inom 
ramarna för EU genom länets Brysselkontor och 
aktivt arbeta med utländska kontakter och nätverk 
skapas förutsättningar för ett län utan gränser mot 
omvärlden.

Stödja företagens internationaliserings- 
och exportambitioner
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra 
länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, 
vilket gör att gränsernas betydelse minskar och 
arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer.

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga 
branscher som i hög grad påverkas av 
globaliseringens effekter, exempelvis 
underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta 
med råvaruutvinning ur skogen samt transport och 
logistik. Det offentliga behöver arbeta tillsammans 
med näringslivet för att skapa bästa tänkbara 
förutsättningar för länets företag på den 
globaliserade marknaden.

Exportmarknaden är central för många av länets 
företag. En förutsättning för länets långsiktiga 
utveckling är att länets företag är rustade för att 
kunna ta del av och hävda sig i de globala 
värdekedjorna. Insatser behöver kontinuerligt göras 
för att stödja företagens exportambitioner så att 
företagen fortsatt kan fungera som motor för export, 
import och handel. En ständig vidareutveckling av 
det exportstödjande systemet är av stor betydelse.

För att stödja företagens möjligheter på 
exportmarknader behövs en utveckling av relationer 
på för länets utveckling lämpliga platser och 
regioner.

Utveckla länets attraktivitet för och 
förmåga att ta emot direktinvesteringar 
och nyetableringar
Direktinvesteringar och nyetableringar av 
utländska företag i länet bidrar med inflöde av 
kapital och skapar arbetstillfällen. För att lyckas 
attrahera utländska investerare krävs samhandling. 
Det är ofta bråttom och företagen tar inte hänsyn 
till administrativa och byråkratiska spelregler utan 
väljer att etablera sig där de känner sig som mest 
välkomna utifrån sitt perspektiv.

Ett trippel helixperspektiv är ofta en förutsättning 
för investeringarna varför goda samarbetsstrukturer 
behöver utvecklas och bibehållas över tid med det 
offentliga, näringslivet och akademin som 
samarbetspartner.

Bidra till att utveckla EU och övriga 
världen i en mer hållbar riktning
Globaliseringen påverkar också hur kultur, 
livsåskådningar och värderingar formas. Genom att 
aktivt delta i globaliseringen och den internationella 
konkurrensen kan länet skapa nya relationer med 
andra människor, med andra platser och med andra 
länder. Genom samverkan kan länet också påverka 
andra i en mer hållbar och fredlig inriktning utifrån 
perspektiven i de globala målen.

Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen
Arbetskraften blir mer rörlig och det sker ett allt 
tätare utbyte av information och teknologi.
Digitaliseringen möjliggör för företag och offentliga 
aktörer att hämta spetskompetens på en global 
marknad och länets företag får tillgång till nya 
import- och exportmarknader. Arbetskraftsbristen i 
länet gör att aktiva insatser behöver göras för att 
locka arbetskraft från andra länder. Möjligheten att 
förstora arbetsmarknadsregionen genom satsningar 
på en välfungerande infrastruktur, nya 
höghastighetsstambanor och en hållbar flygtrafik 
kan leda till möjligheter att veckopendla från 
närliggande länder.



Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder
Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i 
relativt låg utsträckning ta del av de strukturmedel 
och de ramprogram som finns för att EU:s 
gemensamma sammanhållningspolitik och mål för 
forskning och innovation ska bli verklighet. Därför 
behöver förutsättningar skapas för att fler aktörer 
ska vilja och kunna driva projekt. Det behövs också 
en större medvetenhet om de transnationella 
programmen och strategierna som Interreg och 
Östersjöstrategin och fler aktörer behöver 
stimuleras att delta i ramprogrammet för forskning 
och innovation.

Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten 
med andra län i Sverige. Tillsammans med Region 
Kalmar län, Region Kronoberg och Region 
Blekinge samt Jönköping University och 
Linnéuniversitetet drivs det gemensamma 
Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel 
om EU:s ramprogram och hur de kan användas i 
Sverige.

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys
Samtidigt som globaliseringen skapar stora 
möjligheter, medför den också att förutsättningarna 
för företag och branscher snabbt kan förändras.
Utvecklingen går allt snabbare och med ed hjälp av 
främst sociala medier sprids uppfattningar, trender

och rörelser snabbt och får omedelbart stor global 
påverkan. För att hävda sig i denna miljö krävs en 
stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig. Företags 
värdegrund och ansvarstagande när det gäller 
mänskliga rättigheter, produkter och processers 
hållbarhet samt arbetsmiljö och 
arbetsgivarvarumärke får allt större betydelse för 
konsumenters val och allmänhetens syn på ett 
företag. Företagens konkurrenskraft är till stor del 
beroende av hur de kan ta till sig ny information 
och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor 
och tjänster på marknader som i allt högre grad är 
globala.

Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av 
andra kan det offentliga, näringsliv och 
civilsamhälle dra nytta av varandras likheter och 
olikheter för att hitta nya marknader och 
kompetens. För att länet ska vara en del av de 
globala värdekedjorna krävs samverkan och 
samarbete, internationellt utbyte och anpassning till 
de globala förutsättningarna.

Samverka för internationalisering
I dag delas arbetslivet och vardagen i allt högre grad 
inte bara med resten av Sverige, Norden och Europa
– utan med resten av världen. Internationellt 
samarbete är därför viktigt för att Jönköpings län 
ska kunna möta de utmaningar som samhället står 
inför.

Denna utveckling skapar möjligheter men kräver 
också en stark samordning mellan olika aktörers – 
inte minst internationaliserings- och 
exportfrämjande aktörers insatser för att positionera 
länet och dess företag på den globala kartan.
Förmåga att jobba värdegrundsbaserat och hållbart 
med örat mot marken är en stark konkurrensfördel i 
det globala näringslivslandskapet.

Jönköping University är en viktig del i Jönköpings 
läns internationella attraktivitet. Högskolan har en 
stark internationell profil och flertalet utbildningar 
erbjuder undervisning på engelska vilket bidrar till 
en hög grad av internationella studenter som väljer 
att bosätta sig i länet under sin studietid. Den 
internationella profilen lockar även utländsk 
kompetens i form av forskare till länet. Jönköpings 
län måste se detta som en möjlighet att skapa 
internationella perspektiv inom fler områden med 
Jönköping University som en viktig motor för 
utveckling.

Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande 
internationellt samarbete som på olika sätt bidrar till 
utvecklingen inom organisationen och länet men 
också till utvecklingen i andra länder och därmed 
stödjer arbetet med Agenda 2030. Globaliseringen 
innebär att internationalisering kommer att bli allt 
viktigare inom hälso- och sjukvården för att klara 
välfärdsutmaningen.



Aktiviteter och indikatorer en global region
Delstrategi Förslag till delmål

Skapat en gemensam beskrivning av länet utifrån hur vi vill uppfattasPositionera länet på den internationella 
kartan

Positionerat länet som attraktivt för exempelvis investeringar, etableringar, boendemiljö och besöksmål

Stödja företagens internationaliserings- och 
exportambitioner

Underlättat för länets företag att ta del i de globala värdekedjorna

Utveckla länets attraktivitet för och förmåga
att ta emot direktinvesteringar och 
nyetableringar

Fler internationella direktinvesteringar och nyetableringar i länet

Verkat för främjande av mänskliga rättigheter

Bedriver lärande för Agenda 2030

Fler internationella utbyten för ungdomar

Bidra till att utveckla EU och övriga världen 
i en mer hållbar riktning

Utvecklad samverkan med andra länder för kunskaps och erfarenhetsutbyte

Ökad internationalisering

Utökad arbetsmarknadsregion genom kopplingar utanför Sveriges gränser

Utöka och utveckla kompetens- och 
arbetsmarknadsregionen

Samverkan för att höghastighetsbanan blir verklighet

Ökat nyttjande av EU-medel

Tagit fram strukturer och processer för att öka förmågan att dra nytta av EU-medel

Ökad samverkan för interregionala projekt

Utveckla förmågan att dra nytta av de 
resurser som EU erbjuder

Ökat intresse för och kunskap om EU och Europa



Underlättat för företag att hitta nya marknader och kompetens samt anpassa sina erbjudanden på marknaden

Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv

Arbeta proaktivt med omvärldsanalys

Vi samverkar kring analyser för att belysa länets möjligheter och utmaningar ur et internationellt perspektiv

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
(Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.)

Samverkan för internationalisering

Ökad samverkan för länets internationalisering
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-11-05 RJL 2019/2198

Regionstyrelsen

Samråd om verksamhetsplan med 
budget 2020 och plan 2021-2022 för 
länets tre samordningsförbund
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Ställer sig bakom budget 2020 och plan 2021-2022 för länets tre 
samordningsförbund. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har delgetts verksamhetsplan och budget 2020 från länets 
tre samordningsförbund för samråd. Nivån på det ekonomiska bidraget har 
hanterats i tidigare beslut.

Information i ärendet
Finnvedens samordningsförbund, Höglandets samordningsförbund samt 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har översänt verksamhetsplan och 
budget för 2020 för samråd. Det formella samrådskravet är redan uppfyllt i och 
med att Region Jönköpings län deltagit i framtagandet av plan och budget. 

Bidragsnivåerna har hanterats tidigare i samband med att respektive 
samordningsförbund inkommit med förslag till finansiering inför 2020. 
Sammantaget ser finansieringen från Region Jönköpings län ut enligt följande 
2020, medel finns inom ramen för regionstyrelsens budget.

Förbund/ Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
Finnvedens 
samordningsförbund 1 287 000 1 288 000 1 288 000 1 288 000
Höglandets 
samordningsförbund 1 602 500 1 998 000 1 998 000 1 998 000
Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 1 518 000 1 670 000 1 670 000 1 670 000
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
 Budget och verksamhetsplan 2020 Finnvedens samordningsförbund
 Budget och verksamhetsplan 2020 Höglandets samordningsförbund
 Budget och verksamhetsplan 2020 Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Respektive samordningsförbund

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör
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Verksamhetsplan 2020
1. Samordningsförbundets uppdrag
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av 
huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, 
förmågan att arbeta. 
Uppdraget regleras i ”Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser”. 

I samordningsförbundens uppdrag finns både individinriktade och strukturövergripande 
insatser. I samband med de årliga medlemssamråden har medlemmarna uttryckt att det 
är önskvärt med långsiktiga verksamheter som komplement till projekt. 
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har beslutat att successivt införa detta 
förhållningssätt i en modell som kallas LIV (Långsiktig Integrerad Verksamhet) med start 
2020. 

I LIV kommer följande verksamheter att arbetas in med start 2020:

 Samverkanskoordinatorer
 Inspirationsdagen
 Psykiatriveckan
 Supported Employment (start 2021)

Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Region Jönköpings län.

2. Vision
Samverkan för allas delaktighet i samhället 

3. Målgrupp
Samordningsförbundets huvudsakliga målgrupp för den finansiella samordningen är 
personer mellan 18 och 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från 
minst 2 parter och som uppbär eller riskerar att få offentlig försörjning. 

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de 
gemensamma resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till 
att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete/studier.
Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete främst på unga personer mellan 
18 och 29 år.
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4. Jämställdhet
Samordningsförbundets parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet. Därmed är det 
även ett uppdrag för förbundet. 
Ett övergripande mål för Höglandets samordningsförbund är att erbjuda likvärdig 
arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män i förbundets verksamheter.  
Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i tjänsteutlåtanden, delårs- och årsrapporter 
samt i budget och inriktningsdokument. Statistik ska redovisas könsuppdelad med 
ambitionen att analysera statistiken ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Insatser finansierade av förbundet ska i redovisningar beskriva hur de har arbetat med 
jämställdhet. Förbundet ska aktivt arbeta för att kunskapen sprids och tas tillvara hos 
förbundets ägarparter. Handlingsplanen ska revideras på årets första styrelse-
sammanträde. 

5. Organisation
Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter med 
personliga ersättare. Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när 
styrelsemedlemmarna byts. 
Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef som arbetar 75 %. Tjänster för ekonomi- och 
personal-administration köps från Region Jönköpings län. 

En beredningsgrupp, som består av operativa chefer från samtliga medlemsparter, 
förbereder ärenden till styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. 
Beredningsgruppen identifierar behov av samverkansinsatser och tar fram förslag till 
verksamhet för samordningsförbundet.

6. Ekonomi
Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska 
medel. Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje 
enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om 
finansiering av verksamhet.
Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera innestående medel på ett 
sådant sätt att medlen kan minska i värde.
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Styrelsen följer upp 
budgeten regelbundet. Förbundet har under 2019 en budget på totalt 6 410 000 SEK, 
exkl. sparade medel. 

Efter beslut hos samtliga medlemmar utökas budgeten för 2020 till 7 992 000 SEK.

Budgeten fördelas enligt följande:

 62 % individinriktade insatser 
 25 % strukturövergripande insatser 
 13 % administration
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7. Samordningsförbundets finansierade verksamheter 

7.1 Individpåverkande insatser 

7.1.1 Supported Employment, SE – fortsättning 

Pågående verksamhet
I varje deltagande kommun finns en SE-grupp bestående av SE-coacher samt 
representanter för Försäkringskassa, Arbetsförmedling och psykiatriska kliniken i Region 
Jönköpings län. De träffas varje månad för att aktualisera och följa upp deltagare i 
projektet. Alla medlemsparter har möjlighet att via en blankett anmäla nya personer som 
kan bli aktuella för SE-projektet. Försäkringskassan föreslår till SE-gruppen de personer 
med aktivitetsersättning som de anser ska ingå i projektet. Urval av nya deltagare sker i 
samråd mellan medlemmarna i SE-gruppen.

I arbetet som SE-coach ingår att finna lämpliga arbetsplatser för personer som ingår i 
målgruppen och att sedan, tillsammans med arbetsgivare, arbetskamrater och 
myndigheter, ge det stöd som fordras för att den enskilde individen ska bli anställd. 
Stödet ges även till arbetsgivaren. Stödet ska även ges efter en anställning (efterstöd) till 
dess att personen och/eller hens arbetsgivare bedömer att ytterligare kontakt inte är 
nödvändig. Även om en individ skrivs ur ”projektet” är hen alltid välkommen tillbaka om 
det skulle finnas behov.
Målgruppen omfattar personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en 
anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av:

 funktionshinder 
 psykisk ohälsa 
 missbruksproblematik 

I första hand läggs fokus på unga (19 – 29 år) som har eller riskerar att få 
aktivitetsersättning. Varje kommun definierar hur de väljer att arbeta med personer som 
har en missbruksproblematik. 

Beredningsgruppen har fördelat schabloniserade projektmedel från Höglandets 
samordningsförbund enligt följande:
Aneby 75 % (en coach), Eksjö 150 % (två coacher), Nässjö 180 % (två coacher), Sävsjö 
150 % (två coacher), Tranås 100 % (en coach), Vetlanda 150 % (fyra coacher). 

SE-coacherna har ett nätverk tillsammans med förbundschefen och har regelbundna 
möten. SE-coacherna har tillgång till handledning vid fyra tillfällen/år med personal från 
Stiftelsen Activa. Alla coacher har fungerande inloggning till redovisningssystemet SUS 
och har fått utbildning i användningen av det.
Projektet använder Indikatorerna (projekt via Nationella nätverket för 
samordningsförbud NNS) för att mäta nöjdheten hos deltagarna. Mätningarna 
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sammanställs nationellt under november månad varje år. 
I samarbete med övriga samordningsförbund i Jönköpings län sker en Metodtrohets-
mätning varje år.

Verksamhet 2020
Verksamheten planeras att vara oförändrad under 2020. Under våren 2020 genomförs en 
ny metodtrohetsmätning. Mätning av deltagarnas nöjdhet sker när de skrivs ur projektet 
via NNS-projektet Indikatorerna. Nationell sammanställning sker i november varje år.
Utbildningar för coacher i länet genomförs efter behov. Handledning för coacherna 
erbjuds vid fyra tillfällen/år. Arbetet kring jämställdhet fortsätter. 

Mätning av måluppfyllelse
 Förbundschefen tar fram gemensam statistik för Höglandet vid halv- och 

helårsskifte. Statistiken är könsuppdelad. Inmatning av statistik i SUS sker av SE-
coacher.

 Indikatorerna mäter hur nöjda deltagarna är med stödet och det redovisas med 
gemensam, könsuppdelad, statistik för Höglandet under november varje år. 

 Samtal kring jämställdhet i projektet förs både i de kommunbaserade SE-
grupperna samt vid de gemensamma träffarna på Höglandet.

 Metodtroheten mäts en gång/år. Mätningen används för utveckling och 
uppföljning av det interna arbetet i varje kommun. Ingen jämförelse sker mellan 
kommunerna.

7.1.2 IT-spåret 

Bakgrund
IT-spåret är en individanpassad, yrkesinriktad IT-utbildning för den som har Aspergers 
syndrom/Autism Spectrum Disorder (ASD). 
Utbildningen finansieras av medel från Höglandets Samordningsförbund, Finnvedens 
samordningsförbund, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Region Jönköpings 
län. All utbildning sker på Campus i12 i Eksjö kommun. 

Huvudmålet med utbildningen är att de studerande ska bryta sin isolering och gå från 
sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. 
Personalen består av en koordinator/arbetsterapeut, en lärare för gymnasiekurser och en 
lärare för fördjupningskurser. 

Pågående verksamhet
Det finns 15 studieplatser på IT-spåret. Alla studenterna har en individuell studieplan 
vilket innebär att de befinner sig på olika stadier i undervisningen. 

Under första halvåret 2019 har sammanlagt 16 personer varit inskrivna varav två kvinnor 
och 14 män. En kvinna och två män slutade, en hoppade av på grund av bristande intresse 
och två personer påbörjade praktik efter slutförd utbildning. 
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Mellan maj och augusti 2019 har två män slutat och skrivits in på arbetsförmedlingen och 
en man har fått reguljär anställning.
Målsättningen är att alltid ha samtliga 15 platser fyllda. Under våren har inte detta varit 
möjligt eftersom nya studenter inte kan tas in mitt under pågående kurs. Större delen av 
våren har ägnats åt programmering, vilket är utbildningens längsta kurs. Höstterminen 
2019 var det 15 studenter inskrivna, varav en kvinna. Det är två kvinnor och nio män som 
finns på väntelistan.

Intresset för utbildningen är fortsatt stort. Studiebesök och intervjuer genomförs 
kontinuerligt. Under våren har det även varit studiebesök från psykiatrin, projekt Enter, 
processutvecklarna från Finnvedens samordningsförbund och Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden samt studenter från Behandlingspedagogprogrammet. Koordinatorn 
har även informerat personal från Försäkringskassan. 

Koordinatorn fortsätter att arbeta aktivt med att skapa en studiemiljö som tilltalar alla 
och marknadsföringen sker i hela länet.  

IT-spåret har en egen hemsida som nås via http://www.itsparet.se/wordpress/

Verksamhet 2020
Verksamheten planeras att vara i princip oförändrad under 2020. Arbetet för att öka 
antalet kvinnor på utbildningen och antalet studenter från övriga delar av länet fortsätter 
även under 2020. 
En nyhet är planerna för att vid två tillfällen införa ”Intressekollen”. Det är två ”prova-på-
veckor” för personer som varit på intervju så de får en större förståelse för vad det 
innebär att studera på IT-spåret.

Mätning av måluppfyllelse
 Antal studenter som får jobb/annan utbildning. 
 Antal kvinnor som studerar vid IT-spåret. 
 Studenternas nöjdhet med utbildningen mäts dels genom Indikatorerna och dels 

har koordinatorn kontinuerligt samtal med varje enskild student.

http://www.itsparet.se/wordpress/


9

Höglandets samordningsförbund Verksamhetsplan 2020
c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se

7.2 Strukturpåverkande insatser/utbildning 

7.2.1 Uppdrag Samverkan

Bakgrund
Historik
Efter en kartläggning 2016, Projekt Integrerad Samverkan, som gjordes av 
samverkanssystemen inom kommunområdena, konstaterade styrelsen och 
beredningsgruppen att det fanns utvecklingsmöjligheter inom samverkan. 
Styrelsen beslutade att erbjuda kommunerna att tillsätta en tjänst som samverkans-
koordinator på 50 % och att helfinansiera denna tjänst under 3 år. Avtal skrevs med 5 
kommuner och samverkanskoordinatorerna tillsattes med start 2016-08-01. 

Uppdrag
 Arbeta med samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna.
 Driva, underhålla och administrera de olika överenskomna samverkansgrupperna 

inom varje kommunområde.
 Vara kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning 

inom kommunen.
 Ta initiativ till förbättringar inom samverkansområdet.
 Planera och kalla till gemensamma informationsträffar om samverkan för 

(ny-)anställda på de olika myndigheterna.
 Representera respektive kommun i arbetsgruppen för Höglandets 

samordningsförbund – Inspirationsdag!
 Inga individärenden.

Under våren 2019 har det funnits samverkanskoordinatorer i Nässjö, Sävsjö, Tranås och 
Vetlanda som har arbetat 50 %. I Aneby har tjänsten under våren 2019 varit bemannad 
till 25 %. Eksjö har valt att inte delta i projektet. 

Pågående verksamhet
Projekt Uppdrag Samverkan utvärderades och avslutades 2019-07-31. Se utvärdering och 
slutrapport för projektet. Det finns i dagsläget ingen pågående verksamhet.

Verksamhet 2020
I samband med styrelsens och beredningsgruppens arbetsdag 2019-08-29 framkom 
önskemål om att förbundet även i fortsättningen ska vara med och finansiera 
samverkansuppdrag på Höglandet. 
Styrelsen beslutar att fortsätta arbetet med Samverkanskoordinatorer och införa dem i 
alla sex kommunerna. Arbetet överförs till LIV (Långsiktig Integrerad Verksamhet) och 
ersättningen baseras på en mall som är lika för alla kommuner. Personen som innehar 
tjänsten ska arbeta 50 % med detta arbetsområde.
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Uppdrag för Samverkanskoordinator inom LIV
 Utveckla samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna, utifrån lokala behov 

upprätta en handlingsplan som innehåller mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde. 

 Medverka och driva arbetet framåt inom lokala samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde.

 Kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning inom 
kommunen.

 Genomföra gemensamma informationsträffar om samverkan för (ny-)anställda 
hos alla fyra parter.

 Kartlägga och arbeta med utveckling av områden där samverkan kring 
rehabilitering till arbete/studier kan förbättras. 

 Kommunens representant i arbetsgruppen för Inspirationsdag.
 Delta i nätverksgrupp mellan kommunområden för utveckling av samverkan.
 Ansvara för att mätbara ingångsvärden (baseline) tas fram initialt samt att ansvara 

för att effektutvärdering (via Enkätverktyget Spindeln) av målen genomförs vid 
årets slut.

En viktig gränsdragning är att Samverkanskoordinatorn inte ska ha egna 
individärenden. 

Målgrupp
Målgrupp för insatserna är individer 16 – 64 år med behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser, där Samverkanskoordinatorn ska driva strukturövergripande 
insatser i syfte att underlätta samverkan mellan parterna. 

Målsättning

 Personal (handläggare och chefer) ska ha god kännedom om hur samverkan 
fungerar och vilka system som samverkan bygger på.

 Att stabila samverkanssystem skapas som håller på olika nivåer oberoende av 
regel-, organisations- eller personalförändringar.

 Samverkan mellan aktörerna ska utökas så att det kommer individer med 
rehabiliteringsbehov tillgodo. Insatser tillsammans med andra aktörer ska 
eftersträva att vara effektiva och fokusera på rätt stöd, i rätt tid av rätt aktör.
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Mätning av måluppfyllelse
 För att följa hur samverkan utvecklas ska Effektutvärdering genomföras årligen 

(via Enkätverktyget Spindeln). Effektutvärdering ska göras kommunvis och 
presenteras för respektive lokal samverkansgrupp. 
Årligen sammanställs utvecklingen på hela höglandet via Höglandets 
samordningsförbund.

 Antal möten/år i lokal samverkansgrupp/nätverk lokalt
 Deltagarenkäter – efter informations/utbildningsinsatser
 Årlig uppföljning av lokala handlingsplaner och målsättningar i lokal 

samverkansgrupp.

7.2.2 Psykiatriveckan
För 13:e året i rad planeras för en kompetensutvecklingsvecka på Höglandet. 
Målet är att öka kunskapen och förståelsen för flera psykiatriska diagnoser och 
beteenden. Målgrupperna är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt personal hos 
offentliga myndigheter och organisationer. 
Styrelsen har beslutat att aktivt stödja Psykiatriveckan då den riktar sig till samordnings-
förbundets målgrupper.
Veckan genomförs alltid under vecka 46 och under våren 2019 har ett antal 
planeringsmöten genomförts.

Verksamhet 2020
Det planeras för en psykiatrivecka även under 2020 och det finns en fungerande 
arbetsgrupp med utgångspunkt från psykiatriska kliniken i Eksjö. Jämställdhets-
perspektivet är viktigt att beakta så att innehållet under veckan är relevant för alla.

Mätning av måluppfyllelse
 Antal besökare
 Enkät efter varje aktivitet under veckan

7.2.3 Inspirationsdag
Under 2019 genomfördes inte någon gemensam inspirations- och utbildningsdag. 

Verksamhet 2020
I den offentliga verksamheten arbetar det fler kvinnor än män. Jämställdhetsperspektivet 
är viktigt att beakta i samband med innehållet under dagen så det är relevant för alla. 
Gemensam dag med föreläsningar på våren och uppföljning i kommunområden under 
hösten. 

Mätning av måluppfyllelse
 Antal besökare
 Efterenkät
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7.2.4 Utbildningsdagar och medlemssamråd för styrelse och beredningsgrupp
Styrelsen och beredningsgruppen genomförde en gemensam planerings- och 
inspirationsdag 2019-08-29.
Tillsammans med övriga samordningsförbund i länet genomfördes ett medlemssamråd 
2019-02-22, samt en vårkonferens 2019-04-12.

Verksamhet 2020
Medlemssamråd sker 28 februari 2020 kl. 09.00 – 13.00 i Vrigstad. Värd är Region 
Jönköpings län. 
En gemensam arbetsdag för styrelse och beredningsgrupp planeras i augusti 2020. 
Eventuellt blir det aktuellt med en egen samling för beredningsgrupp och styrelse på 
eftermiddagen 28 februari.

Mätning av måluppfyllelse
 Antal besökare
 Efterenkät

8. Samordningsförbundets administration 

8.1 Löne- och personaladministration
Samordningsförbundet har ett avtal med Region Jönköpings län om köp av viss 
administration från regionens kansli. Regionen sköter ekonomiadministrationen samt 
personaladministrationen åt samordningsförbundet. Övriga samordningsförbund i länet 
har liknande avtal. 

8.2 Faktureringsadress
Det finns nu tre olika faktureringsadresser till förbundet (se hemsidan) beroende på 
vilken möjlighet leverantören har att skicka elektroniska fakturor. Det finns en 
upparbetad arbetsgång för hantering av fakturor.

8.3 Postadress 
Förbundet hyr inte längre en postbox. Den nya adressen är:
Höglandets samordningsförbund, c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön

8.4 Arkiv
Arkivering av handlingar enligt arkivbeskrivningen sköts, enligt förbundsordningen, av 
Tranås kommun. 

8.5 Nätverk mellan förbund 
Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS). 

8.6 Nätverk mellan förbundschefer
Förbundschefen samarbetar med förbundschefen för de två övriga förbunden i 
Jönköpings län och nätverket Norra Sydsverige samt vid behov nationellt SUS-nätverk. 
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Samarbetet med förbundschefen för de övriga två förbunden i länet sker kontinuerligt 
efter behov.

8.7 Konferenser 
Våren 2020 konferens med Nationella rådet och förbundschefsdagar i november 2020. 
Förbundschefen deltar vid båda tillfällena och eventuellt deltar även någon från 
styrelse/beredningsgrupp vid den nationella konferensen. NNS har en konferens under 
hösten 2020, där förbundschefen eventuellt deltar.

8.8 Utbildningar
Tillsammans med övriga förbund i länet planeras under våren 2020 en grundutbildning 
och en chefsdag i metoden Supported Employment. Övrig utbildning planeras efter behov. 
Finsams webbutbildning om samordningsförbund finns tillgänglig. Det erbjuds även en 
grundutbildning och en fördjupningsutbildning på nationell nivå kring Finsam. 

8.9 Licenser
Samordningsförbundet har köpt licenser för att kunna använda EsMaker och 
Indikatorerna. EsMaker är ett enkätsystem som används för anmälan till olika 
konferenser/utbildningar och uppföljningar av dem. Indikatorerna är ett gemensamt 
projekt via NNS för att mäta kvalitet på utförda aktiviteter.

9.0 Informationshantering
9.1 Hemsida
IT-enheten inom Jönköpings kommuns stadskontor hanterar, enligt tidigare avtal, drift av 
förbundets hemsida. På hemsidan presenteras bland annat protokoll och 
minnesanteckningar från styrelse respektive beredningsgrupp. Där finns också 
dokumentation kring pågående projekt. 
Förstasidan är gemensam för alla tre förbunden i Jönköpings län och sedan finns en 
sida/förbund. Under 2019 genomfördes en modernisering och uppdatering av hemsidan. 
Adressen är www.finsamjonkopingslan.se I samband med uppdateringen infördes även 
inloggningsmöjligheter för styrelse och beredningsgrupp till särskilda sidor där material 
inför sammanträden finns tillgängliga.
9.2 E-post
Förbundet köper e-posttjänst av Höglandets IT.
9.3 Digital anslagstavla
Höglandets samordningsförbund har en digital anslagstavla på hemsidan. 
9.4 Dataskyddsombud
Förbundet har tecknat ett avtal med Tranås kommun om dataskyddsombud. 

9.5 Övrig informationsspridning
Under 2020 planeras för information om förbundet i alla medlemmars fullmäktige/
styrgrupper. Foldrar uppdateras och delas ut efter behov. 
Under 2020 fortsätter arbetet med att göra filmer kring deltagare från förbundets 
aktiviteter. 
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10. EKONOMISK REDOGÖRELSE

10.1 Ekonomiska förutsättningar inför 2020 – 2022 
Förslag budget 2020 - 2022 - 6 kommuner    
Intäkter 2019 2020 2021 2022
Aneby kommun 96 100 119 880 119 880 119 880
Eksjö kommun 240 400 299 700 299 700 299 700
Nässjö kommun 448 700 559 440 559 440 559 440
Sävsjö kommun 160 300 199 800 199 800 199 800
Tranås kommun 272 400 339 660 339 660 339 660
Vetlanda kommun 384 600 479 520 479 520 479 520
Region Jönköpings län 1 602 500 1 998 000 1 998 000 1 998 000
Staten (FK+AF) 3 205 000 3 996 000 3 996 000 3 996 000

Summa intäkter 6 410 000 7 992 000 7 992 000 7 992 000
Kostnader 2019 (prognos) 2020 2021 2022
SE-projektet 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
IT-spåret 1 120 800 1 150 000 1 150 000 1 150 000
Inspirationsdag 0 200 000 200 000 200 000
Framtida projekt 0 0 0 0
Hemsida 40 000 10 000 10 000 10 000
Uppdrag Samverkan 750 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Utvärdering Uppdrag Samverkan 100 000 0 0 0
Psykiatriveckan 30 000 30 000 30 000 30 000
Tjänsteperson 700 000 710 000 730 000 750 000
Styrelse 90 000 70 000 70 000 70 000
Kompetensutveckling 
styrelse/beredningsgrupp 20 000 30 000 30 000 35 000
Ekonomihantering 77 000 77 000 80 000 80 000
Revision 40 000 40 000 45 000 45 000
Övrig administration 40 000 60 000 60 000 60 000
Marknadsföring 0 24 000 24 000 24 000
Summa kostnader 6 807 800 8 001 000 8 029 000 8 054 000
Resultat -397 800 -9 000 -66 000 -91 000

Ackumulerat resultat från 2018: 

Prognos 
ackumulerat 
resultat 2019:

Prognos 
ackumulerat 
resultat 2020:

Prognos 
ackumulerat 
resultat 2021:

Prognos 
ackumulerat 
resultat 2022:

763 342 365 542 356 542 290 542 199 542



























PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§242 Almedalen 2020
Diarienummer: RJL 2019/2617

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

1. godkänna föreliggande förslag på en länsgemensam 
satsning under Almedalsveckan 2020.

2. utse regionstyrelsens presidium att ingå i politisk 
styrgrupp för den länsgemensamma arenan

Sammanfattning 
Almedalen är en nationell arena som samlar de nationella, 
regionala och kommunala perspektiven och Sveriges makthavare 
till debatt, dialog, nätverk och under en vecka. Jönköpings län 
behöver positionera sig nationellt inom prioriterade områden. En 
gemensam länsarea i Almedalen innebär därför goda möjligheter 
att få tillträde till beslutsfattare och opinionsbildare och att rikta 
fokus på för länet viktiga frågor.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande
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Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Almedalen 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner föreliggande förslag på en länsgemensam satsning under 
Almedalsveckan 2020.

 utser regionstyrelsens presidium att ingå i politisk styrgrupp för den 
länsgemensamma arenan

Sammanfattning
Almedalen är en nationell arena som samlar de nationella, regionala och 
kommunala perspektiven och Sveriges makthavare till debatt, dialog, nätverk och 
under en vecka. Jönköpings län behöver positionera sig nationellt inom 
prioriterade områden. En gemensam länsarea i Almedalen innebär därför goda 
möjligheter att få tillträde till beslutsfattare och opinionsbildare och att rikta fokus 
på för länet viktiga frågor.

Information i ärendet
Jönköpings län har flera stora utmaningar när det gäller långsiktiga frågor som 
demografi, urbanisering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och 
infrastruktur. Dessa för med sig mer specifika utmaningar kring frågor som 
exempelvis landsbygdsutveckling, bostadsförsörjning, person- och 
godstransporter, digitalisering och attraktivitet. För att säkra länets långsiktiga 
hållbara tillväxt och utveckling behöver dessa utmaningar vändas till fördelar och 
styrkor. Länet behöver positionera sig nationellt som ett attraktivt, dynamiskt och 
utvecklingsorienterat län inom prioriterade områden. Detta arbete är långsiktigt 
och behöver ske på bred front både inom och utom länet. 

Inom Hälso- och sjukvården pågår ett genomgripande utvecklingsarbete nationellt 
där Region Jönköpings län utmärker sig genom att leda och driva utvecklingen på 
ett sätt som över tid gynnar länets invånare och skapar förutsättningar att lösa 
välfärdsutmaningarna. För att lyckas krävs emellertid samverkan, nätverkande och 
nationell samsyn. 

Almedalen är en nationell arena som samlar de nationella, regionala och 
kommunala perspektiven på framtiden, hållbar utveckling, forskning, innovation 
och tillväxt. Arenan är unik till sin art där Sveriges beslutsfattare och makthavare 
samlas till debatt, dialog, nätverk och omvärldsanalys. Möjligheten att få tillträde 
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till beslutsfattare och opinionsbildare är stor och arenan innebär stora möjligheter 
att rikta fokus på för länet viktiga frågor.

2019 genomfördes en länsgemensam satsning på en plattform under 
Almedalsveckan med syftet att driva opinion för gemensamma frågor med 
nationell bärighet, att skapa en plattform för samtal, möten och dialog, att stärka 
bilden av ett samlat län nationellt såväl som inom länet och genom att samlat 
profilera länets aktörer stärka bilden av länet som ett attraktivt, dynamiskt och 
utvecklingsorienterat län med goda framtidsutsikter. Region Jönköpings län, 
Jönköping University och Jönköpings kommun delade på merparten av 
kostnaderna. Inom ramen för den gemensamma arenan genomfördes 45 
seminarier under Almedalsveckans måndag till torsdag. Kostnaderna för 
satsningen 2019 summerades till 1 148 000 kr vilka fördelades mellan de 
arrangerande parterna. Region Jönköpings läns del av detta uppgick slutligen till 
327 00 kr. Utöver detta tillkom kostnader för politiker och medarbetare på plats, 
resor, boenden och traktamenten. Utvärderingen visade att satsningen förutom att 
bidra till syftet med arenan också bidragit till en närmare gemenskap med övriga 
aktörer i länet och att samverkan stärkts.  

2020 föreslås den länsgemensamma arenan i samverkan mellan länets aktörer 
utvecklas vidare med syftet att: 

1. Driva/skapa opinion för viktiga politiska frågor/beslut för länet 
med nationell bärighet.

2. Skapa en plattform och mötesplats för samtal, möten och nätverk 
nationellt såväl som inom länet. 

3. Skapa en bild av ett samlat län inåt och utåt.
4. Stärka bilden av Jönköpings län som ett attraktivt, dynamiskt och 

utvecklingsorienterat län med starka framtidsutsikter samt 
synliggöra länet, dess kommuner, aktörer och styrkeområden.

En politisk styrgrupp tillsätts med uppgift att besluta om innehåll och ekonomi.

Kostnaderna för den gemensamma satsningen 2020 beräknas till ca 1225 000 kr, 
vilka fördelas mellan arrangerande aktörer. Med en liknande konstruktion som 
under 2019 skulle Region Jönköpings läns andel kunna landa på ca 350 000 kr. 
Därtill kommer kostnader för politikers och medarbetares närvaro, boende och 
resor. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
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Beslut skickas till
Regional utvecklingsavdelning

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Plats: Regionens hus, sal A

§244 Stimulansåtgärder för bättre tillgänglighet
Diarienummer: RJL 2019/1642

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna att nämnd för folkhälsa och sjukvård tilldelas 
11,5 miljoner kronor från 2019 års statsbidrag, En ny 
uppdaterad kömiljard, för stimulansåtgärder som leder till 
förbättrad tillgänglighet i den specialiserade vården.

Sammanfattning 
För arbetet med tillgänglighetssatsningar föreslås för 2019 
avseende engångsinsatser 5 miljoner kronor. För långsikta 
satsningar föreslås 4 miljoner kronor avseende besök samt 2 
miljoner kronor avseende operationer fördelade utifrån de 
ersättningar Region Jönköpings län fick för resultatet september 
2019. För koordination av tillgänglighetsarbetet 0,5 miljoner 
kronor. 

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-31

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm lämnar för Moderaterna följande 
Protokollsanteckning: 
Moderaterna ogillar riktade statsbidrag och vill istället se 
generella statsbidrag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-10-31 RJL 2019/1642

Regionstyrelsen

Stimulansåtgärder för bättre 
tillgänglighet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner att nämnd för folkhälsa och sjukvård tilldelas 11,5 miljoner 
kronor från 2019 års statsbidrag, En ny uppdaterad kömiljard, för 
stimulansåtgärder som leder till förbättrad tillgänglighet i den 
specialiserade vården.

Sammanfattning
För arbetet med tillgänglighetssatsningar föreslås för 2019 avseende 
engångsinsatser 5 miljoner kronor. För långsikta satsningar föreslås 4 miljoner 
kronor avseende besök samt 2 miljoner kronor avseende operationer fördelade 
utifrån de ersättningar Region Jönköpings län fick för resultatet september 2019. 
För koordination av tillgänglighetsarbetet 0,5 miljoner kronor. 

Information i ärendet
Regeringen prioriterar en god tillgänglighet till hälso- och sjukvård genom riktade 
statsbidrag – den så kallade ”nya kömiljarden”. 

En god tillgänglighet ingår i verksamheternas uppdrag enligt Verksamhetsplan 
2019. Tillgängligheten till första besök och operation är inom Region Jönköpings 
län bland de bästa i landet. Den förhållandevis goda tillgängligheten medför att 
ersättningen från kömiljarden beräknas bli betydligt större än vad länets 
befolkningsandel motsvarar.  Det ger möjligheter att med riktade insatser av 
strategisk natur förbättra tillgängligheten för de som väntar. Sedan 2018 tillfaller 
de riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvården regionstyrelsen för beslut om 
eventuell fördelning till nämnden för folkhälsa och sjukvård.  

Behov av engångsinsatser 
Inom Region Jönköpings län finns områden där väntetiden är för lång. Arbete 
med kapacitets- och produktionsplanering (KPS) pågår inom flera områden för att 
effektivisera processerna där det är möjligt. Inom ett par områden bedöms den 
egna kapaciteten inte räcka till för det produktionsbehov som finns och det behövs 
engångsinsatser för att korta befintliga väntetider. Aktuella områden är:

 Första besök till hudkliniken
 Neuropsykiatriska utredningar barn och ungdomar
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För dessa områden gör verksamhetschefen en plan över vilken omfattning av 
engångsinsatser som behövs och en bedömning av möjligheten att bibehålla en 
god tillgänglighet efter att insatsen gjorts. Exempel på engångsinsatserna är 
tillfälliga avtal med extern leverantör. Beslut om engångsinsatser fattas av hälso- 
och sjukvårdsdirektören inom den fördelning av statsbidrag som regionstyrelsen 
beviljat. 

En förutsättning för att insatser ska vara hållbara är att kliniken parallellt arbetar 
med sina processer. Att ha en god struktur för planeringen av sin produktion och 
vilka resurser som finns är en nyckel till en god tillgänglighet under årets alla 
månader. Ett aktivt deltagande i kapacitets- och produktionsarbetet (KPS) är 
därför ett krav på berörd verksamhet.

För engångsinsatser beräknas en kostnad på 5 miljoner kronor 2019. 

Långsiktig satsning 
Delar av statsbidraget föreslås gå till att utveckla arbetssätt och system (KPS) som 
synliggör behov och kapacitet och därmed underlättar arbetet med en långsiktig 
hållbar tillgänglighet.

Varje verksamhetsområde erhåller medel i förhållande till sin storlek/volym som 
ingår i väntetidsmätningarna samt hur mycket förbättring som skett. Det är tre 
verksamhetsområden medicinsk vård, kirurgisk vård samt psykiatri/rehabilitering 
och diagnostik som ingår i mätningen för första besök. När det gäller operationer 
är det främst kirurgisk vård som är aktuellt.

Totalt föreslås 4 miljoner kronor för besök samt 2 miljoner kronor för operationer 
fördelas från den ersättning Region Jönköpings län fick för resultatet september 
2019.

Första besök som väntat mindre än 90 dagar per 2019-09-30
Andel Totalt väntande

Medicinsk vård 80 % 2 790
Kirurgisk vård 84 % 5 047
Psykiatrisk vård 98 %    217

Störst volym väntande återfinns inom kirurgisk vård och bästa resultat återfinns 
inom psykiatri, rehab och diagnostik. Medicinsk vård har en försämring avseende 
väntande mindre än 90 dagar vid jämförelse mot samma månad 2018, de båda 
andra visar en förbättring. Utifrån dessa faktorer och för att spegla villkoren för 
kömiljarden 2019 föreslås att: 

 1 miljon kronor fördelas till medicinsk vård för fortsatt arbete med KPS
 1 miljon kronor fördelas till kirurgisk vård för fortsatt arbete med KPS, 

samt ytterligare 1 miljon kronor för den resultatförbättring som skett 
mellan september 2018 och september 2019. 
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 1 miljon kronor fördelas till psykiatri/rehabilitering/diagnostik för den 
resultatförbättring som skett mellan september 2018 och september 2019. 

För operationer har en resultatförbättring med hela sju procent medfört att Region 
Jönköpings län erhåller maximal ersättning för september, föreslås att. 

 2 miljoner kronor fördelas till kirurgisk vård för fortsatta åtgärder för att 
ytterligare korta väntetiderna till operation.

Sammantaget föreslås för långsiktiga insatser sammantaget 6 miljoner kronor. 

För arbetet med koordinering av tillgänglighetsarbetet föreslås 0,5 miljoner 
kronor. 

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-31

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
t.f. Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§245 Tilläggsavtal Vråens vårdcentral Värnamo
Diarienummer: RJL 2019/2619

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 godkänna tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och 
Finnsvedenbostäder AB avseende Vråens vårdcentral.  

 
Sammanfattning 
Region Jönköpings län hyr sedan år 2006 en lokal på Vråens 
centrum i Värnamo kommun. Tilläggsavtal för utökad yta har 
arbetats fram utifrån behov från Vårdcentralerna Bra Liv som 
bedriver verksamhet i lokalerna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 
 Tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och 

Finnvedenbostäder AB
 Huvudavtal mellan Region Jönköpings län och 

Finnvedenbostäder AB

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk   
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Utökning av yta Vråens vårdcentral 
Värnamo
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och 
Finnsvedenbostäder AB avseende Vråens vårdcentral.  

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr sedan år 2006 en lokal på Vråens centrum i Värnamo 
kommun. Tilläggsavtal för utökad yta har arbetats fram utifrån behov från 
Vårdcentralerna Bra Liv som bedriver verksamhet i lokalerna.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr sedan år 2006 en lokal på Vråens centrum i Värnamo 
kommun. Lokalen ägs av det kommunala bostadsbolaget Finnvedsbostäder AB 
och uppgår till cirka 1 774 kvadratmeter. Region Jönköpings län bedriver en 
vårdcentral i lokalen.

På uppdrag av Vårdcentralerna Bra Liv har Regionfastigheter förhandlat fram ett 
tilläggsavtal som avser en utökning av yta på plan 2 i samma byggnad. Avtalet 
som presenteras innebär att den totala hyreskostnaden för Vråens vårdcentral höjs 
med 150 000 kronor per år, i övrigt samma villkor som huvudavtal. 

Det nya tilläggsavtalet löper 2019-12-01 till 2020-12-31 för att sedan förlängas tre 
år i taget (om det inte sägs upp). Huvudavtal finns bifogat.

Vårdcentralerna Bra Liv har godkänt avtalet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 
 Tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och Finnvedenbostäder AB
 Huvudavtal mellan Region Jönköpings län och Finnvedenbostäder AB
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Beslut skickas till
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör
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    Region Jönköpings län 
Regionfastigheter 
Box 704  

    551 20 Jönköping 
 

Tillägg till Hyreskontrakt 573-001-01-5012 gällande utökad lokal för 
VC, Vråen Centrum i Värnamo. 

Hyresvärd och hyresgäst träffades måndagen den 2019-10-21 och kom överens om följande: 

- Bashyra oförändrad. 

- Villkor för index följer huvudkontraktet. 

- Tillkommande yta är 160 m2 + del i gemensamhetsutrymme. Ritning bifogas i bilaga 1 till 

denna överenskommelse. 

- Tillkommande årshyra 150 000 kronor per år exkl moms. Kvartalshyra. 

- Hyresvärden iordningsställer/uppfräschar tillkommande ytor/ytskikt enligt överenskommelse. 

- Laddstolpar på parkeringsplats ingår i hyran, hyresgästen betalar faktisk elförbrukning 

genom att stolparna kopplas till hyresgästens elcentral. 

- Apoteket Kronans personal får tillgång till personalutrymmen i och passage genom 

vårdcentralens utrymmen. Därför nedsatt hyra med 40 000 kr per år för detta 

tilläggsavtal. 

- Befintligt passagesystem vid personalingång skall undersökas. 

 

Avtalstid 2019-12-01 – 2020-12-31. Uppsägningstid och förlängningstid följer huvudkontraktet 

undertecknat 2015-03-19 med 9 månaders uppsägningstid och en förlängning med 3 år. 

I övrigt skall huvudhyresavtalets villkor gälla även för tillkommande ytor. 

Med hopp om framtida gott samarbete tecknar. 

2019-     2019- 

 

 

Stanley Guldmyr  Maria Frisk  Jane Ydman 

 

 

VD Finnvedsbostäder  Region Jönköpings län 

  





















PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§246 Budgetjusteringar av nämndernas egna 
kostnader
Diarienummer: RJL 2019/222

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 
omdisponera budgetmedel enligt följande:

1. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet; 
minskning av budgetramen med 132 000 kronor.

2. Nämnden för folkhälsa och sjukvård; utökning av 
budgetramen med 330 000 kronor.

3. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö; utökning av 
budgetramen med 396 000 kronor.

4. Nettoökningen på 594 000 kronor omdisponeras från 
Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning 
Budgetförutsättningarna för nämndernas egna kostnader har 
förändrats under 2019 som följd av nya regler avseende 
arvoderingen av vice ordförande. En beräkning av 
konsekvenserna av de nya reglerna har gjorts som underlag för 
budgetjusteringar.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso yrkar bifall till föreliggande förslag.

Malin Wengholm yrkar att ärendet återremitteras med följande 
motivering:
Med anledning av att den beslutade budgeten för den politiska 
verksamheten inte efterlevs yrkar moderaterna på att 
regionledningskontoret och parlamentariska nämnden får i 
uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan i syfte att komma 
tillrätta med underskottet.
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Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag.

Malin Wengholm anmäler att hon inte deltar i beslutet.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Budgetjusteringar av nämndernas egna 
kostnader

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar omdisponera budgetmedel enligt följande:

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet; minskning av 
budgetramen med 132 000 kronor.

 Nämnden för folkhälsa och sjukvård; utökning av budgetramen med 
330 000 kronor.

 Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö; utökning av budgetramen med 
396 000 kronor.

 Nettoökningen på 594 000 kronor omdisponeras från Regionstyrelsens 
anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning
Budgetförutsättningarna för nämndernas egna kostnader har förändrats under 
2019 som följd av nya regler avseende arvoderingen av vice ordförande. En 
beräkning av konsekvenserna av de nya reglerna har gjorts som underlag för 
budgetjusteringar.

Information i ärendet
Nämnderna ansvarar för de budgetanslag som finns avsatta för att täcka respektive 
nämnds egna kostnader i form av arvoden, resor, utbildningar etc. Inför budgetåret 
2019 förändrades förutsättningarna genom att arvoderingen av uppdraget för 1:e 
och 2:e vice ordförande höjdes från 25 till 40 procent. 

Vissa kostnader inom anslaget för förlorad arbetsinkomst beräknades minska som 
följd av förändringen, men detta anslag ligger utanför nämndernas 
ansvarsområden och dessutom har det under 2019 blivit tydligt att de ledamöter 
som är invalda under den nya mandatperioden har en högre lönenivå än under 
föregående mandatperiod. Några möjligheter till omdisponering från detta anslag 
föreligger därmed inte.
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Förutom förändringen av omfattningen av uppdragen för vice ordförande 
arvoderas 1:e vice ordförande inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet som regionråd under denna mandatperiod och finansieras därmed av 
regionstyrelsens anslag. 1:e vice ordförande inom nämnden för folkhälsa och 
sjukvård arvoderas med 10 procent utöver arvodet som delarvoderat regionråd, 
vilket är en förändring jämfört med föregående mandatperiod. I likhet med 
tidigare principer bör även dessa effekter budgetregleras mot berörda nämnder.

Förändringarna genererar följande budgetregleringar utifrån det fastställda 
grundbeloppet (belopp inklusive sociala avgifter):

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
- Ökning från 25 till 40 procent för 1:e vice ordförande
- Minskning från 25 till 0 procent för 2:e vice ordförande
- Totalt minskning med 10 procent = -132 000 kr

Nämnden för folkhälsa och sjukvård
- Minskning från 25 till 10 procent för 1:e vice ordförande
- Ökning från 0 till 40 procent för 2:e vice ordförande
- Totalt ökning med 25 procent = 330 000 kr

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
- Ökning från 25 till 40 procent för 1:e vice ordförande
- Ökning från 25 till 40 procent för 2:e vice ordförande
- Totalt ökning med 30 procent = 396 000 kr

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
- Finansiering av nettokostnaden = 594 000 kr

Utöver förändringarna av arvoderingen av vice ordförande har det under 2019 
inrättats ett kulturutskott. Kostnaderna för arvoden, resor etc har utifrån beslutad 
omfattning beräknats till 120 000 kronor (helårskostnad). Kostnaderna hanteras 
inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07.

Beslut skickas till
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret ekonomi
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör

Siw Kullberg 
Kanslidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§247 Handlingsplan och budget 2020 
Regionsamverkan Sydsverige
Diarienummer: RJL 2019/2620

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till handlingsplan och 
budget 2020 för Regionsamverkan Sydsverige.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län är medlem i föreningen Regionsamverkan 
Sydsverige. Innan handlingsplan och budget 2020 beslutas ska 
den hanteras av respektive medlemsorganisation.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2019-11-05
 Handlingsplan och budget 2020 Regionsamverkan 

Sydsverige

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Handlingsplan och budget 2020 
Regionsamverkan Sydsverige
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande förslag till handlingsplan och budget 2020 för 
Regionsamverkan Sydsverige.

Sammanfattning
Region Jönköpings län är medlem i föreningen Regionsamverkan Sydsverige. 
Innan handlingsplan och budget 2020 beslutas ska den hanteras av respektive 
medlemsorganisation.

Information i ärendet
Medlemmar i föreningen Regionsamverkan Sydsverige är Region Blekinge,
Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg,
och Region Skåne. Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla 
samarbetet mellan verksamheterna i de sex regionerna. Målsättningen för 
Regionsamverkan Sydsverige är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i 
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. 

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har sedan dess fått till 
stånd flera viktiga insatser. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig som en betydelsefull 
arena. Tydlighet i styrning, ledning och prioriteringar är framgångsfaktorer liksom 
närvaron, medverkan i de gemensamma mötena såväl som förankring och ökad 
kännedom i hemmaorganisationerna.

Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och
rekommenderande funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är
aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör
respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas
politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning för att
vara giltiga.

Vid styrelsemötet iden 26 september godkändes föreslagen inriktning på 
handlingsplan och budget för 2020 och den hanteras under november månad i 
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respektive medlemsorganisation för att slutligen godkännas vid Regionsamverkan 
Sydsveriges styrelsemöte den 5 december 2019.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-11-05
 Handlingsplan och budget 2020 Regionsamverkan Sydsverige

Beslut skickas till
Regionsamverkan Sydsverige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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INNEHÅLL

Inledning
1. Mandat, roll, struktur och organisation inför en ny mandatperiod
2. Prioriteringar för 2020
3. Uppdrag till utskott och arbetsgrupper

3.1 regional utveckling 
- arbetsmarknad och kompetensförsörjning
- bredband

3.2 infrastruktur och kollektivtrafik 
3.3 kultur

4. Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån
5. Kommunikationsplan 
6. Agenda 2030 – en grund för Regionsamverkan Sydsveriges arbete
7. Övrigt
8. Finansiering

Bilaga 1 – stadgar
Bilaga 2 – organisation
Bilaga 3 – mötesplan för 2020
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Inledning
Regionsamverkan Sydsveriges målsättning är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i 
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en 
strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling 
syftar på en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 
är Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, 
och Region Skåne. Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan 
verksamheterna i de sex regionerna. 

Regioners och samhällets utveckling är komplext, det finns vinster i att se till en större geografi än 
den egna regionens inom vissa verksamhetsområden, det finns vinster i att föra en dialog med 
andra som är berörda av en fråga och i Sydsverige är erfarenheten att vi blir starkare och det är 
lättare att påverka om vi agerar tillsammans.

Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig som en betydelsefull arena. Tydlighet i 
styrning, ledning och prioriteringar är framgångsfaktorer liksom förankring och ökad kännedom i 
hemmaorganisationerna. 

I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,7 miljoner invånare vilket representerar 26% av 
Sveriges befolkning. Detta faktum gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med, en 
röst att lyssna till och möjlighet finns att genomföra förändringar. 

Detta är en handlingsplan, Regionsamverkan Sydsverige ska samverka, med varandra men även 
söka samverkan med regering och riksdag, nationella myndigheter, kommuner och företag, allt som 
kan leda till insatser som gynnar Sydsverige och Sverige. 
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befolkning 31/3 2019 % av Sydsverige % av Sverige

Blekinge 159 837 6% 2%

Halland 330 310 12% 3%

Jönköping 361 759 14% 4%

Kalmar 244 856 9% 2%

Kronoberg 200 252 8% 2%

Skåne 1 365 964 51% 13%

Sydsverige 2 662 978 100% 26%

Sverige 10 255 102 100%

De större städerna i Sydsverige är (antal invånare i kommunen 31/3 2019)

Tranås (18 984)
Jönköping (139 735)
Nässjö (31 479)
Värnamo (34 442)

Västervik (36 659)
Oskarshamn (27 001)
Nybro (20 297)
Kalmar (68 752)

Kungsbacka (83 511)
Varberg (63 811)
Falkenberg (44 890)
Halmstad (101 613)

Alvesta (20 022)
Växjö (91 251)
Ljungby (28 353)

Karlskrona (66 709)
Ronneby (29 744)
Karlshamn (32 378)

Hässleholm (52 072)
Kristianstad (84 975)
Helsingborg (145 968)
Landskrona (45 844)
Lund (123 495)
Malmö (340 802)
Trelleborg (44 992)
Ystad (30 331)
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1. Mandat, roll, struktur och organisation 
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande 
funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans 
beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i 
medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, 
för att vara giltiga. 

Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans bör vara vägledande för all 
verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige. 

Styrelsen är högsta beslutande organ inom Regionsamverkan Sydsverige, denna identifierar och 
beslutar om uppdrag till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång 
samt får rapport efter avslutat uppdrag. Uppdragen till utskotten kan vara under kortare eller under 
längre tid, det är uppdragen som styr och styrningen sker från styrelsen. I utskott och arbetsgrupper 
deltar minst en ledamot från varje region som i hemmaorganisationen har ledande ansvar för 
sakområdet. Ordförande för utskott och sammankallande för arbetsgrupperna kommer från olika 
medlemsorganisationer och roterar så att ansvaret fördelas över tid.  

2. Prioriteringar för 2020
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2020 att följande uppdrag ska ges hög prioritet:

A. kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark region med möjlighet 
att göra skillnad

B. genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning utifrån den 
överenskommelse som gjorts med Arbetsförmedlingen 

C. synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken
D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag
E. samordning och genomförande av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och 

digitalisering

3. Uppdrag till utskott och arbetsgrupper
Styrelsen är den som ger uppdrag till utskott och utskotten rapporterar tillbaka till styrelsen. Det 
kan finnas fasta utskott och tillfälliga utskott. Det finns en öppenhet för förändringar och styrelsen 
har möjlighet att ompröva vilka samarbetsområden Regionsamverkan Sydsverige ska fokusera på, 
nya utskott och arbetsgrupper kan tillkomma och andra kan utgå. Under 2016-2018 har funnits 
utskott och arbetsgrupper inom regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur 
samt hälso- och sjukvård. Från 2019 finns utskottet för regional utveckling, infrastruktur och 
kollektivtrafik samt kultur.

Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har inledningsvis varit framtagande av 
positionspapper inom områdena infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning. Positionspapperen tydliggör vad regionerna vill inom respektive område. 
När den övergripande bilden är beslutad var man vill komma så handlar det om att tydliggöra 
prioriteringar utifrån positionspapperen och därefter förverkliga genom insatser.

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den korta tid samarbetet 
funnits fått till stånd flera viktiga insatser. Redan 2015 genomfördes en systemanalys som 
kompletterades 2016 och ledde till ett positionspapper inom infrastruktur, under 2017 
konkretiserades detta och Sydsveriges prioriteringar förmedlades till den nationella planen för 
infrastrukturplanering 2018-2029. Under 2019 godkände Regionsamverkan Sydsverige 
positionspapperet för kollektivtrafik, arbete pågår med synkronisering av biljett- och betallösningar 
i södra Sverige samt en gemensam sydtaxa med gemensam princip för gränsavdrag. 
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Inom kultur har det sydsvenska samarbetet bidragit till att positionera Sydsverige kulturpolitiskt på 
nationell nivå samt stärkt kulturpolitisk kompetens och samverkan på nationell och regional nivå, 
bland annat genom framtagande och beslut 2018 om kulturpolitiskt positionspapper med 
tillhörande handlingsplan som genomförs. Vidare har kulturutskottet haft gemensamt 
förberedelsearbete och deltagit i kulturministerns årliga regionala dialog, genomfört seminarium i 
Almedalen sommaren 2018, genomfört dialogkonferens i samarbete med Kungliga Biblioteket kring 
förslag på nationell biblioteksstrategi, genomfört en gemensam dag för samtliga sydsvenska 
regioners kulturnämnder där också ordförande och vice ordförande i riksdagens kulturutskott 
deltog, haft gemensam beredning av flera remisser samt gjort en gemensam 
förhandlingsframställan till Kulturrådet om resurser för interregional samverkan. 

Under 2018 gjordes en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning för 
regional utveckling samt beslutade Regionsamverkan Sydsverige om positionspapper för en stark 
och växande arbetsmarknad som tydliggör vad de sydsvenska regionerna vill när det gäller 
kompetensförsörjning och arbetsmarknad, framöver kommer lösningsfokuserade avtal med andra 
aktörer och strategier för påverkan, det vill säga genomförande av det som uttalats i 
positionspapperet. Under 2019 fördes dialog med Arbetsförmedlingen om samarbete. 

När det gäller bredband och digitalisering har Regionsamverkan Sydsverige (utom Blekinge) tecknat 
ett avtal med IP Only kring bredbandsutbyggnad som i första hand finansieras på kommersiell 
grund genom en marknadsdriven utbyggnad, samverkan och lösningar för att nå de nationella 
bredbandsmålen och en sydsvensk digital arena. 

Arbetet kommer framöver att ytterligare konkretiseras och utvecklas och övergripande fortsätter 
dialoger med nationella utredningar och kommittéer, myndigheter och departement, liksom vi 
kommer fortsätta lämna gemensamma remissvar och skriva debattartiklar som leder till ett bättre 
Sydsverige. 

3.1 Regional utveckling 
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Under 2016-2018 har Regionsamverkan Sydsverige fört dialog med arbetsmarknadsutredningen, 
departementet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftar till 
regionalt anpassade insatser för bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om 
arbetsgivares möjlighet att få tillgång till rätt kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat 
samt nationell påverkan inte minst på nationella utredningar.

En övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen 
med syftet att främja strategisk samverkan skrevs under i maj 2018. Hösten 2018 beslutades om ett 
positionspapper för att tydliggöra vad regionerna vill inom områdena arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning. Det finns fyra prioriteringar för den nationella politiken för 
kompetensförsörjning som Regionsamverkan Sydsverige vill se genomförda:

 stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering
 en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering
 ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad
 en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal

Samtliga regioner inom Regionsamverkan Sydsveriges geografi har kontinuerliga samarbeten med 
Arbetsförmedlingen och regionerna har arbetat på olika sätt utifrån behov. Dialog har förts med 
Arbetsförmedlingen och möjligheter öppnar sig i Arbetsförmedlingens omställningsprocess.  
Framöver handlar arbetet om lösningsfokuserade avtal och strategier för påverkan för att 
genomföra det som uttrycks i positionspapperet. Utifrån överenskommelsen med 
Arbetsförmedlingen kommer arbetet med analys och prognoser samt en modell kring omställning 
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och varsel att påbörjas. Överenskommelsens skrivning kommer att konkretiseras både hur arbetet 
kan göras i respektive region samt tillsammans. 

Utifrån positionspapperet har det till arbetsmarknadsutredningen spelats in bland annat att det 
regionala inflytandet över regional utbildningsplanering behöver stärkas, det vill säga ett ökat 
mandat till regionerna samt ett samordnat kompetensförsörjningsarbete. Vidare samarbetar 
regionerna i södra Sverige för att utveckla regionernas inspel till Myndigheten för Yrkeshögskolan 
med nya former för behovsunderlag samt arbetar för etablerandet av fler satellitutbildningar.

Bredband och digitalisering
Bredband och digitalisering är en grundförutsättning för att nå mål inom övriga verksamheter, för 
den regionala utvecklingen, för hållbar tillväxt och för att vi ska kunna nyttja digitaliseringens 
möjligheter. Målet är inte bredbandet i sig utan att öka förutsättningarna för att kunna nyttja 
digitaliseringens möjligheter och leverans av samhällstjänster. Det nationella målet är att år 2025 
bör 98% av alla hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit / sek). Utgångspunkten 
är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt 
hållbar tillgång till viktig infrastruktur. Syftet är att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar 
tillväxt. Inom Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser i 
Sydsverige så att de nationella målen nås. Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband, 
att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva.

Utmaningarna handlar om samverkan, att det är en komplex marknad och att marknadens intresse 
ska fångas. Utbyggnadstakten har bromsats in, tätorterna är i stort sett tagna, det som återstår är 
dyra fragmenterade områden som kostar mer och ger mindre marginaler. Inom Regionsamverkan 
Sydsveriges geografi saknar 27% eller drygt 700 000 invånare tillgång till gigabitmålet, av dessa bor 
cirka 240 000 utanför tätort. I syfte att nå bredbandsmålen har ett avtal tecknats med IP-Only. 
Samverkan mellan privata och det offentliga är en framgångsfaktor för att hitta lösningar och nå de 
nationella bredbandsmålen. Bredbandsutbyggnaden är i första hand tänkt att ske på kommersiell 
grund genom en marknadsdriven utbyggnad. Om utbyggnaden inte kan genomföras på 
kommersiella villkor ska parterna gemensamt söka andra finansieringsalternativ till exempel genom 
det offentligas behov av digital kommunikation alternativt genom samverkan med tredje part. I 
tredje hand handlar det om offentliga insatser genom bidrag från nuvarande eller framtida 
stödprogram och i sista hand offentliga investeringar. För Regionsamverkan Sydsverige handlar det 
om att tänka helhet och ta ledartröjan. I syfte att nå bredbandsmålen och att genomföra 
samverkansavtalet är arbetet uppdelat i tre olika arbetsströmmar vilka även följer 
samverkansavtalets bilagor, plan för interregional utbyggnad, kommunikation samt Sydsvenska 
digitala arenan. Under 2020 kommer arbetet främst fokusera på att
- ta fram och presentera en plan för interregional bredbandsutbyggnad 2021-2025 (enligt 

samverkansavtalet) med förslag på prioriteringar, finansieringslösningar och 
samverkansformer.

- jobba för ökad digital delaktighet. 
- stärka Regionsamverkan Sydsveriges arbete inom kulturen, arbetsmarknad och 

kompetensförsörjning,  kollektivtrafik och infrastruktur med bredbandsinfrastrukturen som 
möjliggörare av digitalisering och hållbar tillväxt.

- initiera och inleda samverkan med tredje part samt genomföra minst tre ”testbäddar” inom 
den Sydsvenska digitala arenan.

- arbeta med bredbandsinfrastrukturens förutsättningar för samhällets digitala omställning med 
särskild prioritering på öppna, säkra och tillgängliga nät.
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Film
Regionala utvecklingsutskottet har tillsammans med kulturutskottet uppdraget att initiera insatser 
för att öka filmproduktionen i södra Sverige. 

Region Kalmar län har ordföranderollen i regionala utvecklingsutskottet och Region Jönköpings län 
är sammankallande i arbetsgruppen. Det finns en beredningsgrupp för arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning med Region Jönköping som sammankallande samt en för bredband och 
digitalisering där Region Halland är sammankallande.

3.2 Infrastruktur och kollektivtrafik
Från 2019 finns ett gemensamt utskott för kollektivtrafik och infrastrukturplanering där frågorna 
ses utifrån ett samlat perspektiv. 

Den flerkärniga strukturen i Sydsverige är en tillgång som ska tas tillvara genom bra tillgänglighet mellan 
tillväxtmotorer och regionala kärnor. De gränsöverskridande resorna i en storregional kontext blir både vanligare och 
viktigare. Nya resmönster ökar vårt behov av samverkan.

Positionspapperet för kollektivtrafik godkändes under 2019 och har en hög ambitionsnivå med en 
målbild som tydligt binder samman kollektivtrafikresandet mellan tillväxtmotorerna i Sydsverige, 
gör det möjligt att arbets- och studiependla men även utvecklar kultur- och fritidsresandet. 

Det gemensamma positionspapperet för kollektivtrafik är väl synkroniserat med positionspapperet 
och prioriteringarna för infrastruktur som Regionsamverkan Sydsverige enats om. 
Positionspapperets intentioner ska arbetas in i kommande trafikförsörjningsprogram. Genom 
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trafikförsörjningsprogrammen planerar och beslutar regionerna bland annat hur kollektivtrafiken 
ska utvecklas. Trafikförsörjningsprogrammen är nära kopplade till genomförandet av trafiken men 
även till investeringar och underhåll av infrastrukturen. Programmen innefattar vissa frågor som är 
regionövergripande och gränsregionala. Arbetsgruppen och utskottet för kollektivtrafik och 
infrastrukturplanering arbetar i nära samarbete med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som 
ansvarar för framtagande av trafikförsörjningsprogrammen. 

Arbetet med aktivitetsplanen påbörjas hösten 2019 och fortsätter för genomförande av 
intentionerna i positionspapperet för kollektivtrafik.

Säkerställande av nya biljett- och betallösningar – fortsatt sömlöst resande
Regionerna i södra Sverige har sedan början av 1990-talet samarbetat, vilket för kollektivtrafikens 
kunder möjliggör sömlösa resor och biljettgiltigheter över länsgränserna. Nuvarande 
biljettsamverkan har legat i den ekonomiska föreningen ASCAN (Användarföreningen för 
taxesystem Scanprint ekonomisk förening) som avvecklades hösten 2016 och arbetet överfördes till 
arbetsgruppen för kollektivtrafik. De gemensamma resevillkoren i Sydtaxan och ett gemensamt (ej 
Kalmar) tekniskt kortbaserat biljettsystem har skapat förutsättningar för ett smidigt resande. 

Projektet har under de senaste åren handlat om synkronisering mellan de nya biljett- och 
betallösningarna mellan Skåne – Blekinge och Halland – Kalmar – Jönköping – Kronoberg. De 
bakomliggande skälen till initieringen av detta projekt är dels behov av att hitta nya enkla och 
attraktiva lösningar som kan bidra till ett ökat resande i kollektivtrafiken och dels behov av att 
ersätta nuvarande kortbaserade biljettsystem. Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar 
medverkar i ett nationellt projekt i Samtrafikens regi för framtagande av specifikationer för en så 
kallad ID-baserad biljettlösning som avses implementeras i de båda biljettsystemen. Tester kommer 
även att genomföras med bland andra Västtrafik och SJ vilka även följer den nationella standarden. 

Styrelsen beslutade under 2018 om en gemensam princip för gränsavdrag, Sydtaxan 2.0. Storleken 
på gränsavdraget är vid starten 25% för enkelbiljett och 35% för periodbiljett. Regionsamverkan 
Sydsverige utvecklar arbetet med Sydtaxan med den långsiktiga ambitionen är att utöka 
gränsavdraget framöver.

Arbetet framöver inom kollektivtrafiken i Sydsverige handlar om 
- ta fram, samordna och kommunicera långsiktiga strategiska överväganden för 

kollektivtrafiken som gemensamma tågsystem typ Öresundståg
- gemensam prioritering mellan olika kollektivtrafikstråk
- fortsatt översyn av prissättningen
- gemensam identitet i marknadsföring av sydsvensk kollektivtrafik
- bredda synen på kollektivtrafikens samhällsnytta

Infrastrukturplanering
Infrastrukturarbetet utgår både ifrån statens specifika uppdrag till regionerna att upprätta regionala 
transportinfrastrukturplaner och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet, 
företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med de 
regionala och kommunala utvecklingsinsatserna. I detta är dialogen mellan parterna i Sydsverige 
viktig, men också med de nationella beslutsorganen och Trafikverket. 

Inom infrastrukturområdet har ett gemensamt underlag i form av en systemanalys för Sydsveriges 
infrastruktur tagits fram 2015. Under 2016 utarbetades ett positionspapper, ”Ett enat Sydsverige 
skapar ett starkt Sverige”, vilket redovisar gemensamma prioriteringar i Sydsveriges 
transportsystem. I samband med åtgärdsplaneringen för nationell plan och regionala planer 2018-
2029 konkretiserades positionspapperet i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som pekade ut 
de prioriterade insatserna under planperioden. Dessa dokument utgör en grund för fortsatt arbete. 
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I fokus föregående år har varit att visa på och få gehör för de sydsvenska behoven av insatser inom 
transportinfrastrukturen kopplat till den nationella infrastrukturplanen för perioden 2018-2029. Av 
de 34 objekt som lyfts fram i Sydsvenska prioriteringar togs inga objekt som låg med i föregående 
plan tagits bort och 11 av de 17 nya objekt som föreslagits kom med i den plan som regeringen tog 
beslut om i juni 2018. Samtidigt är denna återkommande process för översyn av infrastrukturplaner 
bara en del i arbetet med att få till en önskad utveckling inom transportsystemet. Efter att planerna 
är beslutade finns flera andra frågor inom infrastrukturområdet som bidrar till att stärka 
utvecklingen i södra Sverige att arbeta med och samverka kring. Utskottet har i uppdrag att följa 
upp och driva på genomförandet av de 28 prioriterade objekten som ligger med i den nationella 
planen för transportinfrastrukturen.

Arbetet med utvecklingen av infrastrukturen är överlappande processer där genomförandet av 
beslutade nationella och regionala investeringsplaner för 12-års perioder pågår, samtidigt som 
dessa planer i gängse fall revideras var fjärde år.

Processen för en ny planeringsomgång för att ta fram en planer för perioden 2022-2033 är i nuläget 
oklar och kan eventuellt ta annan form än den gängse. Trafikverket har inte ännu fått uppdrag från 
regeringen om att fram inriktningsunderlag för planeringen, vilket förväntades i maj 2019 som start 
på en ny planeringsomgång. 

Även om det finns oklarheter i hur nästa planeringsomgång kommer se ut så har utskottet redan 
under 2019 påbörjat arbetet med en ny planeringsomgång. Detta i form av uppdatering och 
framtagande av planeringsunderlag utifrån de prioriteringar som tagits i RSS positionspapper för 
infrastruktur och transport. Ett gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och 
godshantering i södra Sverige förväntas var klart under hösten 2019. Samtidigt uppdateras 
Systemanalysen för Sydsverige som underlag för framåtblickande infrastruktur- såväl som 
kollektivtrafikplanering inom Regionsamverkan Sydsverige.

Utifrån uppdraget och de nationella och regionala processerna föreslås följande aktiviteter:
 Uppdatera systemanalysen för Sydsverige i en sammanhållen rapport för hela geografin samt 

komplettera denna utifrån aktualiserade utmaningar och målbilder (förväntas vara genomfört 
redan under 2019). 
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 Konkretiseringar av positionspapper för kollektivtrafiken som grund för analyser av nyttor, 
behov och brister. Detta ska kunna utgöra underlag för skarpa prioriteringar av insatser inom 
infrastrukturen framöver.

 Uppdatera och revidera positionspapperet för infrastruktur och transport liksom de sydsvenska 
prioriteringarna. 

 Ett samlat agerande från Regionsamverkan Sydsverige vid dialogmöten och hearings samt 
yttranden på inriktningsunderlag och planförslag i infrastrukturplaneringen.

Därtill finns det ett antal aktiviteter inom området som är av mer löpande karaktär och som sker 
utifrån behov eller uppkomna situationer. 

 Insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets planering 
och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom järnvägssystemet. 

 Arbete med frågan hur man från regionernas sida kan jobba med steg 1- och 2-åtgärder inom 
ramen för de regionala planerna. Under 2020 genomförs även uppföljning av det 
ställningstagande som SKL fört vidare till nationell nivå kring bland annat steg 1- och steg 2-
åtgärder samt mer resurser till länsplanerna. Uppföljningen görs för att kunna tydliggöra hur 
den fortsatta processen kan effektiviseras och utformas för att nå bästa utfall. 

 Ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring regionalt, nationellt och internationellt arbete 
med transportpolitiska frågor. Ett särskilt fokus sätts på internationellt samarbete avseende 
utvecklingen av TEN-T, interregionala samarbetsorganisationer och nätverk, de pågående 
interregprojekten TENTacle och Scandria2Act m.m.

 Dialog och avstämning kring remisser i transportpolitiska frågor av gemensamt intresse.

Efter 2020 finns även följande förslag på uppdrag inom infrastrukturområdet:

Nyttoanalyser sammanknutet Sydsverige
Utifrån arbetet med positionspapper för kollektivtrafik och ambitionen för trafikeringen görs 
nyttoanalyser som beskriver förväntade effekter och nyttor som uppstår till följd av en ökad 
tillgänglighet och ett mer sammanknutet Sydsverige. I detta analyseras effekter inom t ex 
arbetsmarknad, sysselsättning, produktivitetstillväxt, kompetensförsörjning, bostadsbyggande, etc. 

Storregional tågtrafik på nya stambanor för höghastighetståg
Man kan förvänta sig stora restidsvinster om den storregionala tågtrafiken, med fordon för 250 
km/t, kan köras på höghastighetsbana (HHB) för att sammanbinda de regionala kärnorna i södra 
Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs kopplingar mellan HHB och anslutande regionala banor, 
ett sammanhängande järnvägssystem. Analyser och underlag bör tas fram som pekar på 
restidsvinster och andra samhällsnyttor som kan uppnås i syfte att påverka systemutformningen av 
HHB. Ett första steg är att ta fram ett möjligt systemupplägg och dess restidseffekter och ett andra 
steg skulle vara att utifrån detta göra bredare analyser som beskriver samhällsnyttor inom 
sysselsättning, kompetensförsörjning, bostadsbyggande etc. 

Region Kronoberg har ordföranderollen i infrastruktur- och kollektivtrafikutskottet, Region Skåne är 
vice ordförande och det finns ett beredningsutskott med en ledamot från varje region. Region 
Skåne är sammankallande i arbetsgruppen.                                                         

3.3 Kultur 
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda
invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur 
skapar sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras 
ögon.  Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. 
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En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, 
lyftas fram och utvecklas.

Regionsamverkan Sydsverige genomför, tillsammans med staten, de nationella kulturpolitiska 
målen och verkar för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. 
Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och 
betydelse för utveckling och en god välfärd.

För att nå de nationella målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska 
prioriteringar för framtida kultursamverkan. Vi utgår från dessa i vår planering, våra regionala 
styrdokument samt i dialog med nationella aktörer.

Strukturen för kulturutskottets arbete är att vi samlar representanter för varje konstområde som 
får ett uppdrag av arbetsgruppen, bestående av regionernas tjänstepersoner, att identifiera 
lämpliga samverkansområden som stärker arbetet för konstområdet inom Regionsamverkan 
Sydsverige. Konstområdets representanter återkommer till arbetsgruppen för att presentera sina 
förslag. Arbetsgruppen gör ett förslag på prioritering utifrån gällande positionspapper, därefter 
beslutar kulturutskottet vilka prioriteringar som konstområdets beredningsgrupp ska fortsätta att 
arbeta med. Se bild.

Sydsverige lockar 
Inom konstområdet Bild och Form är Sydsverige en av de ledande regionerna. Under 2018 bildades 
en beredningsgrupp bestående av bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna. 
Beredningsgruppen tar fram riktlinjer och prioriteringar för bild-och formutvecklingen där 
växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk är särskilda 
utvecklingsområden. Målet är att skapa en angelägen och hållbar utveckling för konsten i 
Sydsverige, i samklang med samtidskonstens utvidgade fält. Arbetsgruppen har en strategisk 
funktion i det interregionala och nationella arbetet för samtidskonsten.

Utskottet arbetar med att utveckla de Kulturella och kreativa näringarna KKN
Under perioden 2016 – 2019 har utskottet samordnat och erbjudit kommunerna utbildning om 
Kulturella och kreativa näringar, i samarbete med akademin. Erfarenheter och goda exempel har 
delats på spridningskonferens den 3 oktober 2019. Arbetet med att stärka KKN området fortsätter 
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tillsammans med akademin och de sex regionerna. Utskottet har beslutat att beredningsgruppen 
deltar med ett seminarium utifrån gjorda erfarenheter under Folk och Kultur.

Sydsverige samverkar
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse har gett kulturutskottet och regionala utvecklingsutskottet i 
uppdrag att genomföra gemensamma insatser för att stärka samverkan inom filmkulturell 
verksamhet samt öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige.  
Arbetet, som görs gemensamt mellan utskotten för kultur och regional utveckling, med att utreda 
filmområdets organisering i Sydsverige, har påbörjats. En förstudie där vi förutom film, 
(främjandeuppdraget samt filmproduktion), också beaktar tv-produktion, dataspelsutveckling samt 
rörlig bild. Utredningen kommer att besvara frågorna hur de sex regionerna inom Regionsamverkan 
Sydsverige tillsammans ska kunna öka filmproduktionen i södra Sverige samt identifiera vilka 
strukturer och insatser som behövs för att stimulera en ökad filmproduktion. 

Inom området Form, design och arkitektur samtalar utskottet med Form Design Center Malmö som 
innehar ett nationellt uppdrag för Södra Sverige. Form Design Center erbjuder 
kompetenssamverkan i södra Sverige, ett möjligt utvecklingsarbete är arbetet med ”Samtida 
Produktion Och Konsumtion” SPOK.

Regional biblioteksverksamhet har uppdraget att samverka kring metodutveckling inom litteratur- 
och läsfrämjande, samt medverka till att den aviserade bibliotekssatsningen på "Digitalt först" 
utformas så att den passar olika bibliotekstyper.  Uppdraget innebär även att en jämlik 
biblioteksservice för alla identifieras. 

Sydsverige tillgängliggör
Vårt samarbete stärker dansen i Sverige.
Regionsamverkan Sydsverige har genomfört ett treårigt projekt där
Utskottet för Kultur givit uppdrag till de scenkonstinstitutioner i respektive region som har
dansuppdrag att hitta en gemensam utvecklingsarena för den professionella dansen med nationell 
bäring genom att identifiera gemensamma möjligheter och behov, och därefter genomföra 
aktiviteter. Projektet har gett många goda erfarenheter, därför är det viktigt att de upparbetade 
samverkansstrukturerna permanentas framöver och att samarbetet kan stå som modell för hur vi 
kan stärka dansen i Sverige.

Framtida utvecklingsområden
Litteratur 
Kulturarv 
Enskilda arkiv
Scenkonst 
Slöjd och konsthantverk 
Nationellt ansvar för Glasets arkiv och samlingar inom Swedish Glass Net.

Övrigt
En kommunikationsplan är under upparbetning för att stödja arbetet framåt vad det gäller 
påverkansprocessen.
Gemensam intern kompetensutveckling kring det kulturpolitiska positionspapperet ska genomföras 
för kulturutskottet.
Dialog med statlig nivå avseende utveckling av kultursamverkansmodellen. Vi undersöker möjliga 
gemensamma skrivningar i förhandlingsframställan.
Dialog med berörda myndigheter inom samverkansmodellen samt framtagande av 
samarbetsöverenskommelser med dessa ska succesivt genomföras. 
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Region Halland har ordföranderollen i kulturutskottet och Region Blekinge är sammankallande i 
arbetsgruppen. 

4. Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån
Under 2017 inledde styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige en diskussion som syftar till en 
dialog om ett överförande av uppdrag från den nationella till den regionala politiska nivån. 
Näringslivsutveckling, turism, infrastruktur och kommunikationer, kultur, miljö, utbildning och 
forskning, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa samt hälso- och sjukvård är de viktigaste 
verksamhetsområdena för den regionala utvecklingen. Dessa frågor har en regional logik där man 
ser till helheten, avväger intressen, sätter mål, prioriterar, fördelar resurser och är drivande för 
utvecklingen. De bör därför helt eller delvis hanteras av den regionala politiska nivån. Med 
hänvisning till olika uppgifters regionala logik är frågan om regionerna har ett mandat som 
motsvarar behoven. I de fall den regionala politiska nivån saknar eller har ett för svagt mandat bör 
överföring av uppgifter och resurser från den nationella nivån till den regionala nivån diskuteras. 
Det kan också handla om kompletterande uppgifter till den regionala nivån. Ett bra samarbete 
mellan alla olika aktörer som arbetar för den regionala utvecklingen är av stor betydelse. Det 
regionala utvecklingsarbetet handlar i hög grad om samverkan kring gemensamma visioner, mål 
och handlingsplaner. Vissa politikområden har en struktur som innebär att flera olika nivåer och 
geografier är inblandade i beslut och implementering. Beslutsprocesser handlar i hög utsträckning 
om nätverksbyggande och samverkansprocesser. Beslutsfattande och implementering kräver ett 
samspel mellan nivåerna. 

De områden som Regionsamverkan Sydsverige valt att börja diskutera kring utvidgat mandat 
handlar om arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Dialog har förts med regeringen, 
arbetsmarknadsutredningen samt med representanter för berörda myndigheter. Från 2019 är fokus 
framförallt på genomförande och samverkan med nationella nivån kring arbetsmarknadspolitik, 
kompetensförsörjning, infrastruktur, kultur samt bredband och digitalisering. 

5. Kommunikationsplan
Ett av syftena med Regionsamverkan Sydsverige handlar om påverkansarbete. Sydsveriges 
regionala politiska församlingar representerar 26% av Sveriges befolkning. Regionsamverkan 
Sydsverige är en stark röst med möjlighet att göra skillnad. Kommunikationsarbetet är därför ett 
prioriterat område för utskott och arbetsgrupper att arbeta med. 

Syfte
Syftet med kommunikationen är att stötta de gemensamma prioriterade verksamhetsmålen.

Strategi
Regionsamverkan Sydsveriges enskilda medlemsorganisationer har kommunikationsresurserna och 
de har samtidigt samarbetets starkaste varumärken. Organisationsnamnet Regionsamverkan 
Sydsverige ska användas av respektive medlem när det ger nytta och mening för att uppnå de 
gemensamma målen med verksamheten. Den största nyttan med samarbetet är att den ger de 
gemensamma frågorna större tyngd när de kommuniceras samlat gentemot beslutsfattare på 
nationell nivå. Organisationsnamnet Regionsamverkan Sydsverige ska därför endast användas i 
kommunikationssyfte samlat, samordnat och planerat.

Regionsamverkan Sydsveriges huvudmän är regionerna i Sydsverige. Arbetet ska genomföras med 
öppenhet och transparens vilket innebär att uttalanden och utlämnande av handlingar sker i 
enlighet med offentlighetsprincipen. 

Budskap
En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Sydsverige. När vi agerar gemensamt får vi tillräcklig tyngd 
för att kunna påverka. Regionsamverkan Sydsverige vill nå resultat genom gränsöverskridande 
samverkan och nytänkande samhällsreformer genom bland annat flernivåstyrning.
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Målgrupper
 valda företrädare för de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige
 medarbetare i de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige som arbetar med 

de sakfrågor som Regionsamverkan Sydsverige lyfter
 regering och riksdag 
 statliga myndigheter
 kommunerna i Sydsverige
 media
 invånare i Sydsverige

Kommunikationsmål
Regionsamverkan Sydsveriges kommunikationsmål är:

 Att uppmärksamma de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive 
medlemsorganisation att Regionsamverkan Sydsverige finns och att medlemsorganisationerna 
arbetar med sakfrågorna gemensamt.

 Att förse de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive medlemsorganisation med 
relevant information och handlingar.

 Att bevaka Sydsveriges intressen på nationell nivå inom ramen för de prioriterade 
verksamhetsområdena.

 Att informera Sydsveriges invånare om konkreta resultat som en följd av samarbetet.

Kommunikationsformer
Internkommunikation
Regionsamverkan Sydsverige har ett stort antal förtroendevalda ledamöter och medarbetare från 
de ingående organisationerna. Respektive organisation har ett ansvar att informera inom sin 
organisation då det är viktigt att få relevant information om samarbetets olika verksamheter.

Påverkanskommunikation
Mycket av Regionsamverkan Sydsveriges verksamhet syftar till att bevaka och främja sydsvenska 
intressen gentemot regering, riksdag och statliga myndigheter. För detta krävs noggrant uttänkt 
och framförallt samordnad påverkanskommunikation.

Resultatkommunikation
De konkreta resultat Regionsamverkan Sydsverige kan tänkas uppnå genom sitt samarbete 
(exempelvis synkronisering av nya biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige) ska 
kommuniceras direkt mot invånarna i Sydsverige.

Resurser och arbetsfördelning
Region Skåne har en kommunikationsresurs som arbetar övergripande med Regionsamverkan 
Sydsverige. För de enskilda sakfrågor som medlemsorganisationerna avser att lyfta inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsverige krävs att dessa även avdelar ordinarie kommunikationsresurser för 
respektive sakfråga, detta för att förhindra att respektive organisations budskap inom varje 
sakfråga spretar.

Övergripande kommunikationsplanering görs av kommunikatören i Region Skåne i dialog och 
samråd med kommunikatörerna i övriga medlemsorganisationerna. Pressmeddelanden och 
presskonferens skickas ut respektive arrangeras av kommunikatör i den organisation som 
arrangerar relaterat möte. 

Kanaler och talespersoner
 www.regionsamverkan.se – den gemensamma webbplatsen utgör basen för all kommunikation 

kring Regionsamverkan Sydsverige. På webben publiceras all relevant information såsom 
anteckningar och referat från möten, presentationer och intervjuer med aktuella personer



förslag 8 november 2019            16 (25)

 Medlemsorganisationerna i Regionsamverkan Sydsverige och deras respektive kanaler
 Pressmeddelanden och presskonferenser

Talesperson för organisationen är i första hand ordföranden, i andra hand andra ledamöter i 
styrelsen. Vid oklarhet avgörs talesperson i samråd med chefen för sekretariatet.

6. Agenda 2030 – en grund för Regionsamverkan Sydsveriges arbete
I september 2015 antog FNs medlemsländer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
Agendan är en handlingsplan för hur världens länder ska arbeta för att avskaffa fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och vidta åtgärder mot 
klimatförändringarna. De 17 målen i agendan ska nås inom ett decennium och för att lyckas måste 
de globala utmaningarna hanteras tillsammans då en hållbar utveckling berör flera 
samhällsområden. Samarbete och partnerskap mellan olika aktörer är en förutsättning för ett lyckat 
genomförande. Utmaningarna är förenade med stora kostnader för samhället så det inte finns råd 
att inte agera. 

Målen ska ses som ett övergripande och framåtsyftande åtagande, för Regionsamverkan Sydsverige 
att vägledas av, och är att:

1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja 

ett hållbart jordbruk,
3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar,
4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 

lärande för alla,
5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt,
6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla,
7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla,
8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla,
9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 

samt främja innovation,
10. minska ojämlikheten inom och mellan länder,
11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara,
12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster,
13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser,
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14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling,

15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald,

16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till 
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer samt

17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling.

Mål och delmål finns att ta del av i regeringskansliets ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för 
hållbar utveckling”. 

Alla målen är inte uppdrag som direkt ligger inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, men där 
vi upplever att vi kan göra en insats ska vi bidra till att förverkliga målsättningarna. Genomförandet 
sker och ska ske genom beslut och åtgärder i den ordinarie verksamheten och genom befintlig 
styrning och processer. I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 betonas vikten av samarbete och 
samverkan mellan aktörer och mellan den internationella, nationella, regionala och lokala nivån. 
Arbetsförmedlingen är ett exempel på en myndighet som arbetar aktivt med att utveckla olika 
typer av partnerskap.

Samarbete och samverkan är viktiga ledord såväl inom Agenda 2030, inom EU som i Sverige. I 
förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) tydliggörs att regionernas utvecklingsstrategier 
ska utarbetas och genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och 
andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska 
erbjudas möjligheter till samverkan. Den pekar också på att ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta synsätt stämmer väl överens med Regionsamverkan Sydsveriges arbetssätt. 
Det handlar om att utveckla processer med nytänkande kring strategisk och operativ styrning. 
Plattformar, partnerskap och samarbeten har skapats och nya kan tillföras, mellan regionerna men 
även med nationella myndigheter och andra aktörer i samhället. 

7. Övrigt
För att stärka kunskapen om Regionsamverkan Sydsverige i medlemsorganisationerna kommer ett 
sydsvenskt toppmöte att arrangeras under 2021 då direktiven med uppdrag att ta fram nationell och 
regional plan kommit och före remissen på Trafikverkets förslag till nationell plan. Samtliga sydsvenska 
regioners styrelseledamöter och ersättare bjuds in samt alla involverade i Regionsamverkan 
Sydsveriges styrelse, ledningsgrupp, utskott, arbetsgrupper och beredningsgrupper. Preliminärt datum 
är den 2 september 2021.

Efter behov kan andra frågor komma upp som aktuella samarbeten, som exempel kan nämnas att 
styrelsen lyft frågan om utökat samarbete och eventuellt gemensamt Brysselkontor. 

8. Finansiering
Föreningens kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt en av styrelsen fastställd budget. 
Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående 
sekretariat som finansieras gemensamt. Sekretariatet svarar för den formella hanteringen av 
föreningens ärenden, ger administrativ service till föreningens olika politiska organ och 
beredningsgrupper samt ansvarar för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och 
uppföljningsprojekt.

https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling
https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling
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För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från 
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.

Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns 
deltagande i sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet. 

Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen 
inte är skattskyldig eller momspliktig.  

Föreningens budget är 

Intäkter
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Landstinget Blekinge 150 000 150 000 150 000 - - - -
Region Blekinge 150 000 150 000 150 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Region Halland 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Region Jönköpings län 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Landstinget i Kalmar län 150 000 150 000 150 000 - - - -
Regionförbundet i Kalmar län 150 000 150 000 150 000 - - - -
Region Kalmar län - - - 300 000 300 000 300 000 300 000
Region Kronoberg 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Region Skåne 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000
Kommunförbundet Skåne 150 000 150 000 150 000 -  -  -  -
Summa 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000
 

Regionsamverkan Sydsverige har haft ett överskott av medel vid varje årsslut hittills, 2016 var det 
1 711 788 kronor, 2017 var det 634 332 kronor och för 2018 var det 1 195 803 kronor. 
Uppskattningen (i juli 2019) är att resultatet per 2019-12-31 blir ett underskott på 2 211 tkr och att 
det då kommer att finnas 740 tkr på bankkontot. 

Kostnader
2016 2017 2018 2019 

budget
2020 

budget
2021

budget
2022

budget
Sekretariat 
- samordnare 50%
- 3 sammankallande x 20%
- ekonom 20%
- kommunikatör 20%

1 344 250 1 750 618 1 190 270 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000

Utredningsmedel - - - 500 000 500 000 500 000 500 000
Revision 48 125 35 448 22 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Övrigt 300 364 379 602 391 927 75 000 75 000 75 000 75 000
Summa 1 692 739 2 165 668 1 604 197 2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000
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Bilaga 1 – stadgar för Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019 
(beslutade vid styrelsemöte 27 september och 19 oktober 2018) 

§ 1 Namn
”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar i nuvarande form sedan 1 
januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den 
juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen inte har några skattepliktiga 
intäkter och därmed inte heller bedriver någon momspliktig verksamhet.

§ 2 Ändamål
Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region 
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. 

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och 
socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och 
långsiktigt hållbar utveckling. 

§ 3 Uppdrag
Uppdrag och uppgifter som till sin karaktär vinner på en gemensam beredning och beslutsfattande ur ett 
sydsvenskt perspektiv hanteras inom ramen för samarbetet. Uppdragen handlar framförallt om strategisk 
och övergripande planering, framtagande av gemensamma positionspapper, påverkansarbete genom bland 
annat dialog med relevanta aktörer samt gemensamma remissyttranden. Konkret och lösningsorienterat 
samarbete genomförs där det ger mervärde för organisationerna eller medborgarna.

§ 4 Mandat och roll
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner. 
Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande 
utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska 
församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga. 

§ 5 Medlemskap
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” är Region Blekinge, Region Halland, Region 
Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Inträde eller utträde av medlemmar 
innebär ändring av stadgar som hanteras av styrelsen (se § 10).

§ 6 Årsmöte
Högsta beslutande organ för samarbetet är årsmötet som beslutar om årsberättelse samt beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet. Årsmötet väljer även revisorer. Ordinarie årsmöte ska hållas varje kalenderår före juni månads 
utgång. Kallelse till årsmötet skickas per mail senast 10 dagar före mötet. Varje medlem har i förväg valt en 
ledamot som har rösträtt på årsmötet.

§ 7 Kostnader och finansiering
En årlig handlingsplan inklusive budget med respektive medlems avgift till föreningen fastställs av styrelsen 
för Regionsamverkan Sydsverige och godkänns därefter i varje medlemsorganisation. Verksamhetsåret är 1 
januari till 31 december.

För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från 
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.

Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns deltagande i 
sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet. 

§ 8 Organisation
8.1 Styrelse 
Styrelsen inom Regionsamverkan Sydsverige fastställer handlingsplan, identifierar och beslutar om uppdrag 
till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång samt får rapport efter slutfört 
uppdrag.
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Styrelsen utgörs av tolv ledamöter samt tolv ersättare. Ordinarie ledamot är styrelseordförande i respektive 
medlemsorganisation. Övriga ledamöter och ersättare beslutar varje medlem själv vilka som utses. 
Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas 
mandatperiod. Både ordinarie ledamöter och ersättare bjuds in till styrelsens möten. 

Ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, uppdraget som vice ordförande roterar 
på ett år mellan de övriga regiondelarna. 2019 har Kronoberg vice ordförande-uppdraget, 2020 Blekinge, 
2021 Halland, 2022 Jönköping och 2023 Kalmar.

Styrelsen möts efter behov, dock minst fyra gånger per år. Varje ledamot har en röst, röstningen avgörs med 
enkel majoritet. Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. Anteckningar förs vid styrelsemöte och 
undertecknas av ordförande samt justeras av ytterligare en närvarande. 

8.2 Utskott
Utskott bildas kring särskilda områden och / eller uppgifter för att förbereda beslut som ska tas i styrelsen. 
Fokus för samarbetet är inom områdena regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur. 
För vardera område etableras ett utskott med minst en ledamot från varje regiondel som i 
medlemsorganisationen har ledande ansvar för sakområdet. 

Uppdragen beslutas av och återrapporteras till styrelsen, liksom sammansättning och val av ordförande. 
Ordförande i de olika utskotten fördelas mellan de olika regiondelarna. Ärenden ska beredas av respektive 
utskott före beslut i styrelsen. Till varje utskott knyts tjänstemannastöd med en tjänsteman från vardera 
region som i sin hemmaorganisation arbetar med frågan. Uppdrag kan vara under kortare eller under längre 
tid.

8.3 Ledningsgrupp
En ledningsgrupp bestående av regiondirektörerna samt regionala utvecklingsdirektörerna möts med samma 
regelbundenhet som styrelsen för att bereda ärenden och säkerställa frågornas hantering inom respektive 
organisation. 

8.4 Sekretariat och gemensamma arbetsinsatser 
Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående sekretariat. 
Sekretariatet ska bland annat

- svara för den formella hanteringen av föreningens ärenden
- ge administrativ service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper
- ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.

Chefen för sekretariatet är organisatoriskt direkt underställd styrelsens ordförande. Styrelsen fastställer de 
sekretariatsresurser som krävs för fullgörande av föreningens uppgifter. För de medarbetare som utför 
tjänster i sekretariatet fullgör den medlemsorganisation där medarbetaren är formellt anställd de 
skyldigheter som enligt lagar och avtal ankommer på en arbetsgivare. 

För att säkra högsta kompetens och en stark förankring i, samt synkronisering med arbetet hos 
medlemsorganisationerna utser respektive organisation relevanta kompetenser för att bistå styrelsen, 
utskotten och ledningsgruppen för beredning och verkställighet av fattade beslut. Medlemsorganisationerna 
har det huvudsakliga ansvaret för genomförande av det gemensamma arbetet varför tydligt identifierade 
kompetenser är en framgångsfaktor. 

8.5 Firmateckning
Styrelsen, ordförande och vice ordförande samt chefen för sekretariatet har rätt att var för sig skriva under i 
föreningens namn med rättslig bindande verkan.

§ 9 Revision
Föreningen skall ha minst tre revisorer varav en auktoriserad revisor, som utses av årsmötet. Revisorerna 
väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas mandatperiod.

§ 10 Stadgeändringar
Ändringar av stadgarna och överenskommelsen för regionsamverkan i Sydsverige kräver beslut vid två på 
varandra följande möten i styrelsen för att däremellan godkännas i medlemsorganisationerna.
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§ 11 Upplösning
Föreningen upplöses när en majoritet av på styrelsen närvarande röstberättigade medlemmar beslutar om 
upplösning.

§ 12 Likvidation
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas enligt samma 
grund som finansieringen.

§ 13 Ikraftträdande 
Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2019.
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Bilaga 2 – organisation Regionsamverkan Sydsverige 

Regionsamverkan Sydsverige har en styrelse som från 1 januari 2019 består av tolv ledamöter.
• Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne, ordförande
• Lennarth Förberg (M), regionstyrelsens ordförande i Blekinge
• Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Halland
• Maria Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande i Jönköping
• Anders Henriksson (S), regionstyrelsens ordförande i Kalmar
• Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i Kronoberg
• Christina Mattisson (S), styrelseledamot från Region Blekinge
• Per Stané Persson (S), styrelseledamot från Region Halland
• Malin Wengholm (M), styrelseledamot från Region Jönköpings län
• Malin Sjölander (M), styrelseledamot från Region Kalmar län
• Henriette Serrate (S), styrelseledamot från Region Kronoberg
• Henrik Fritzon (S), styrelseledamot från Region Skåne

Ersättare utgörs av två styrelseledamöter i varje medlemsorganisation.
• Lars Karlsson (C), Region Blekinge
• Magnus Johansson (S), Region Blekinge
• Helene Andersson (C), Region Halland
• Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
• Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
• Dan Sylvebo (M), Region Jönköpings län
• Christer Jonsson (C), Region Kalmar län
• Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län
• Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
• Robert Olesen (S), Region Kronoberg
• Anna Jähnke (M), Region Skåne
• Yvonne Augustin (S), Region Skåne

Ledningsgruppen består av 
• Thorbjörn Lindhqvist, kanslichef, ordförande
• Peter Lilja, Region Blekinge
• Jörgen Preuss, Region Halland
• Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
• Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län
• Martin Myrskog, Region Kronoberg
• Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
• Ulrika Bertilsson, Region Halland
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• Ulf Fransson / Kristina Athlei, Region Jönköpings län
• Helena Nilsson, Region Kalmar län
• Christel Gustavsson, Region Kronoberg
• Ulrika Geeraedts, Region Skåne
• Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne

Det finns tre utskott och arbetsgrupper för olika verksamhetsområden:
Utskottet för regional utveckling:
Johan Sandberg (M), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Helene Andersson (C), Region Halland
Therese Stoltz (S), Region Halland
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län
Dan Sylvebo (M), Region Jönköpings län
Per Gustav Johansson (M), Region Kalmar län
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län (ordförande)
Thomas Ragnarsson (M), Region Kronoberg
Joakim Pohlman (S), Region Kronoberg
Anna Jähnke (M), Region Skåne
Yvonne Augustin (S), Region Skåne

Arbetsgruppen för regional utveckling:
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Ulf Fransson / Kristina Athlei, Region Jönköpings län (sammankallande)

Helena Nilsson, Region Kalmar län
Christel Gustavsson, Region Kronoberg
Ulrika Geeraedts, Region Skåne

Beredningsgrupp för arbetsmarknad och kompetensförsörjning:
NN, Region Blekinge
Pernilla Isaksson, Region Halland
Thomas Strand, Region Jönköpings län (sammankallande)
Conny Karlsson Örnros, Region Kalmar län
Jonas Mokvist, Region Kronoberg
Eva Britt Grönberg, Region Skåne

Beredningsgrupp för bredband och digitalisering:
Rikard Svensson, Region Blekinge
Ellinore Svan, Region Halland (sammankallande)
Ingemar Svensson, Region Jönköpings län
Magnus Hammarstedt, Region Kalmar län
Peter Kirsten, Region Kronoberg
Lars Winter-Hansen, Region Skåne

Utskottet för infrastrukturplanering och 
kollektivtrafik:
Johan Sandberg (M), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Peter Christensen (L), Region Blekinge
Andreas Saleskog (S), Region Blekinge
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Gösta Bergenheim (M), Region Halland
Patrik T Nilsson (S), Region Halland
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Eva Nilsson (M), Region Jönköpings län
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län
Peter Wretlund (S), Region Kalmar län
Anders Andersson (KD), Region Kalmar län
Peter Freij (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg (ordförande)
Anna Jähnke (M), Region Skåne (vice ordförande)
Carina Zachau (M), Region Skåne
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
Andreas Schönström (S), Region Skåne 

Beredning infrastruktur och kollektivtrafik:
NN (X), Region Blekinge
NN (X), Region Halland
NN (X), Region Jönköpings län
NN (X), Region Kalmar län
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg (ordförande)
Anna Jähnke (M), Region Skåne

Arbetsgruppen för infrastrukturplanering och kollektivtrafik:
Ulrika Geeraedts, Region Skåne (sammankallande)
Peter Hermansson, Region Blekinge
Jan Törnell, Region Halland
Emil Hesse, Region Jönköpings län
Lina Andersdotter, Region Kalmar län
Per Hansson, Region Kronoberg
Linnéa Roddar, Region Skåne
Sören Bergerland, Region Blekinge
Andreas Almquist, Region Halland / Hallandstrafiken
Carl-Johan Sjöberg, Region Jönköpings län
Karl-Johan Bodell, Region Kalmar län
Thomas T Nilsson, Region Kronoberg
Linus Eriksson, Region Skåne
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Kulturutskottet:
Kevin Lill (C), Region Blekinge
Ivar Wenster (S), Region Blekinge
Emma Gröndahl (L), Region Halland (ordförande)
Gustaf Kristensson (s), Region Halland
Monica Samuelsson (KD), Region Jönköpings län
Mikael Ekvall (V), Region Jönköpings län
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län
Henrik Yngvesson (M), Region Kalmar län
Ida Eriksson (M), Region Kronoberg
Lovisa Alm (S), Region Kronoberg
Magnus Lunderquist (KD), Region Skåne
Stefan Pettersson (S), Region Skåne

Arbetsgruppen för kultur:
Malena Sandgren, Region Blekinge (sammankallande)
Eva Nyhammar, Region Halland
Ante Jankovic, Region Jönköpings län
Maria Agestam, Region Kalmar län
Jessica Linde, Region Kronoberg
Gitte Wille, Region Skåne

Beredningsgrupp för dans
Beredningsgrupp för kulturella och kreativa näringar
Beredningsgrupp för bild och form
Beredningsgrupp för bibliotek och läsfrämjande
Beredningsgrupp för form, design och arkitektur
Beredningsgrupp för filmkulturell verksamhet
Beredningsgrupp för filmproduktion
Beredningsgrupp för litteratur
Beredningsgrupp för musik
Beredningsgrupp för teater
Beredningsgrupp för kulturarv

Politisk styrgrupp för film:
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Dan Sylvebo (M), Region Jönköpings län
Ida Eriksson (M), Region Kronoberg
Magnus Lunderquist (KD), Region Skåne
Emma Gröndahl (L), Region Halland

Kommunikationsgruppen:
Karin Larsson-Herner, Region Skåne (sammankallande)
Madeleine Flood, Region Blekinge
Johanna Wiechel-Steier, Region Halland
Christina Jörhall, Region Jönköpings län
Lina Isaksson, Region Kalmar län
Kristina Jordevik, Region Kronoberg

Sekretariatet:
Thorbjörn Lindhqvist, chef
Gunne Arnesson Lövgren, samordnare
Ulf Fransson / Kristina Athlei, sammankallande regional utveckling
Ulrika Geeraedts, sammankallande infrastruktur och kollektivtrafik
Malena Sandgren, sammankallande kultur
Karin Larsson-Herner, kommunikatör
Karin Skillborg, ekonom

Revisorer:
Peter Löfström (M), Region Kronoberg
Jan-Erik Martinsen (S), Region Halland
Mattias Johansson, PwC
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Bilaga 3 – mötesplan 2020 för Regionsamverkan Sydsverige

Förslag till mötesplan för 2020

Ledningsgruppen Styrelsen
onsdagen den 22/1 kl 13-14 (15) per telefon 
eller i Kristianstad*

torsdagen den 27/2 kl 10-12 i Kristianstad

torsdagen den 23/4 kl 13-14 (15) per telefon 
eller i Kristianstad

torsdag 14/5 kl 12 till fredagen den 15/5 kl 13 på 
Kosta Boda Art Hotel i Kosta** (preliminärt)

torsdagen den 3/9 kl 13-14 (15) per telefon 
eller i Kristianstad*

torsdagen den 8/10 kl 10-12 i Kristianstad

torsdagen den 19/11 kl 13-14 (15) per telefon 
eller i Kristianstad

torsdagen den 3/12 kl 10-12 i Kristianstad

* sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till ledningsgruppens möte den 22/1 samt den 3/9
** ordförande i utskotten samt sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till styrelsens möte den 
14-15/5



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 140-158
Tid: 2019-11-07 kl.08.30-10.45

Plats: Regionens hus, sal B

§154 Positionspapper kollektivtrafik för ett enat 
Sydsverige 2019
Diarienummer: RJL 2018/2427

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna positionspapper kollektivtrafik för ett enat 
Sydsverige.

Sammanfattning 
Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige har tagits 
fram i samarbete och undertecknats av de sex regioner som ingår i 
Regionsamverkan Södra Sverige (RSS). 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-16
 Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige 

2019

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Leif Andersson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionstyrelsen

Positionspapper kollektivtrafik för ett enat         
Sydsverige 2019
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen 

 godkänna positionspapper kollektivtrafik för ett enat Sydsverige.

Sammanfattning
Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige har tagits fram i samarbete 
och undertecknats av de sex regioner som ingår i Regionsamverkan Södra Sverige 
(RSS). 

Information i ärendet
På uppdrag av styrelsen i RSS har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de 
sex regionerna tagit fram det aktuella dokumentet. Styrelsen för RSS antog 
dokumentet vid styrelsemöte i Hok den 9 maj 2019. Samtliga län i RSS har 
undertecknat  positionspapper  kollektivtrafik för ett enat Sydsverige.

Dokumentet beskriver hur kollektivtrafiken bör ha utvecklats till år 2040 vad 
avser förbättrade kommunikationer med kollektivtrafik mellan de tillväxtmotorer 
som finns inom det geografiska område som de sex regionerna omfattar.
Tonvikt har lagts på att beskriva restidsförkortningar mellan dessa utpekade 
tillväxtmotorer. 

Man beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken ur tre perspektiv:

Resenärens
Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och 
bekväma resor. 

Trafikeringens
Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala 
kärnor och stärka deras samspel med sitt omland.

Samhällets
Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än 
med bil.
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RJL 2018/2427

Utifrån dessa tre perspektiv föreslås ett antal åtgärder kopplade till respektive 
perspektiv som leder utvecklingen mot de mål som presenteras i dokumentet. 

En redovisning av nuläge vad avser restider mellan de aktuella tillväxtmotorerna 
och den vision av uppsnabbade kommunikationer till år 2040 ingår i dokumentet.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-16
 Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – Jönköpings Länstrafik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f  regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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POSITIONSPAPPER 
KOLLEKTIVTRAFIK

2019

KOLLEKTIVTRAFIK 
FÖR ETT ENAT
SYDSVERIGE
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KOLLEKTIVTRAFIK 
FÖR ETT ENAT 
SYDSVERIGE

Vi sex regioner i Sydsverige; Blekinge, Halland, 
Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne samverkar 
politiskt från hösten 2015 över regiongränserna inom 
de flesta politikområden. 

Vi gör det bland annat inom kollektivtrafik- och 
infrastrukturområdet för ett helhetstänkande på 
samhällsutvecklingen.

Syftet med ett positionspapper för kollektivtrafi-
ken i Sydsverige är att förbättra den regionöverskri-
dande kollektivtrafiken till gagn för större arbets-
marknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en 
ökad tillväxt.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå 
flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och en 

hållbar utveckling. Kollektivtrafikens struktur- 
bildande funktion i samhällsplaneringen betonas allt 
oftare. Genom en samplanering av ortsutveckling, 
bostäder och behovet av resor till arbete, studier och 
service skapas ett attraktivt Sydsverige. 

I kollektivtrafiken ska människor i alla åldrar, 
med olika bakgrund och med olika förmågor kunna 
ta sig fram och känna sig trygga. Kollektivtrafiken är 
också en föregångare i omställningen till fossilbräns-
lefria transporter och är därför ett gott miljöval. 

Det är viktigt att minska restiden mellan tillväxt-
motorerna. Realistiska tidtabeller kombinerat med 
en förstärkt infrastruktur ger möjlighet att leverera 
restider som är tillförlitliga. Järnvägssystemens 

Lennarth Förberg
Regionstyrelsens ordförande

Region Blekinge

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Region Halland

Maria Frisk
Regionstyrelsens ordförande

Region Jönköpings län

kapacitet måste stärkas och pålitligheten säkras så 
att resenärerna kan känna tillit till tågsystemen som 
transportmedel.

Närheten mellan tillväxtmotorerna förväntas bli 
allt viktigare för den fortsatta utvecklingen och till-
växten i södra Sverige. Därför behöver vi fortsätta att 
utveckla och förbättra den storregionala trafiken. 
Regionsamverkan Sydsverige har i ”Positionspap-
per för Infrastruktur & Transport 2016” enats kring 
begreppen tillväxtmotorer och regionala kärnor för att 
beskriva orters vikt och förmåga att generera tillväxt 
också för sitt omland. En fortsatt utveckling av trans-
portsystemet för ett Sammanknutet Sydsverige är ett 
prioriterat område. 

Vi vill utveckla kollektivtrafiken utifrån resenärens, 
trafikeringens och samhällets perspektiv. En underlags- 
rapport till positionspapperet beskriver bland annat 
regionernas egna målsättningar och ambitioner för 
en gränsöverskridande kollektivtrafik – men det är 
tillsammans som vi kan göra skillnad.

EN GEMENSAM MÅLBILD
Vi presenterar en gemensam målbild för hur tillväxt-
motorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas sam-
man med hjälp av kollektivtrafiken fram till år 2040.

Den gemensamma målbilden bör biläggas de 
ingående regionernas trafikförsörjningsprogram och 
beaktas i planering och utveckling av kollektivtrafik 
och infrastruktur i södra Sverige.

Anders Henriksson
Regionstyrelsens ordförande

Region Kalmar län

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson
Regionstyrelsens ordförande

Region Skåne
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DET HÄR ÄR VÅRA UTMANINGAR

Idag möts resenären fortfarande av:

• Flera olika system för att planera, boka och  
betala för sin gränsöverskridande resa. 

• Att trafikutbudet är lägre över de  
administrativa gränserna.

• Att taxorna är högre över de administrativa gränserna.
• Att regelverken skiljer sig mellan olika  

trafikorganisatörer. 
• Att restiderna är långa jämfört med bilen och 

inkluderar byten som skapar osäkerhet.

DET HÄR ÄR VI ENIGA OM

De sex sydsvenska regionerna är i sina styrdokument 
eniga om att:

• De kollektiva gränsöverskridande resorna behöver 
bli fler för att utveckla Sydsverige.

• Restiderna för de gränsöverskridande kollektiva 
resorna behöver bli kortare och turtätheten öka.

• Tågresor är oöverträffade för att snabbt transportera 
stora grupper resenärer i starka stråk.

• Kollektivtrafiken är viktig som strukturbildare för 
att nå en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt 
i Sydsverige.

• Kopplingen mellan de regionala och interregionala 
trafiksystemen är viktig.

NULÄGE 2018

Varje region arbetar för att på bästa sätt möta 
människors behov av kollektiva resor inom sin region.

Idag arbetar, studerar och reser vi på ett annorlunda 
sätt än förr. Vi rör oss i en större geografi, men inte 
nödvändigtvis varje dag. Det gör de gränsöverskridan-

de resorna i en storregional kontext både vanligare och 
viktigare. Det ställer också nya krav på de kollektiva 
resorna som måste kunna användas för arbete, studier 
eller vila. 

Nya resmönster ökar vårt behov av samverkan! 

TILLVÄXTMOTOR

REGIONAL KÄRNA

MAX 1 TIMME

MAX 2 TIMME

ÖVER 2 TIMME

RESTIDER 2018

115

85
90

105

80

75

115

95

105 105

75
140

130

165

180

2520

55

30

40

60

50

10

35 MALMÖ

LUND

HELSINGBORG

KÖPENHAMN

GÖTEBORG

BORÅS

LINKÖPING

NORRKÖPING

KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

JÖNKÖPING

TRANÅS

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

OSKARSHAMN

NYBRO

ALVESTA

VÄRNAMO

LJUNGBY

ÄLMHULT

KARLSHAMN

RONNEBY

FALKENBERG

LANDSKRONA

TRELLEBORG
YSTAD

HÄSSLEHOLM

KUNGSBACKA

KALMAR

VÄXJÖ
HALMSTAD

VARBERG
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MÅLBILD FÖR ÅR 2040
Restidsmål för de regionöverskridande kollektiva  
resorna i södra Sverige fram till år 2040. 

TILLVÄXTMOTOR

REGIONAL KÄRNA

MAX 1 TIMME

MAX 2 TIMME

ÖVER 2 TIMME

RESTIDER 2040

90

45
75

70

60

50

80

80

90 70

60
70

110

140

120

20

40

5

25

30

45

35

10

MALMÖ

LUND
KÖPENHAMN

GÖTEBORG

BORÅS

LINKÖPING

NORRKÖPING

KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

JÖNKÖPING

TRANÅS

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

OSKARSHAMN

NYBRO

ALVESTA

VÄRNAMO

LJUNGBY

ÄLMHULT

KARLSHAMN

RONNEBY

FALKENBERG

LANDSKRONA

TRELLEBORG
YSTAD

HÄSSLEHOLM

KUNGSBACKA

KALMAR

VÄXJÖ
HALMSTAD

VARBERG

35

HELSINGBORG

RESTID 1 TIMMA
Daglig arbetspendling sker främst på sträckor där resti-
den är högst 1 timma. Längre resor försvårar livspuss-
let. För att knyta ihop arbetsmarknader är restider som 
understiger 1 timma viktiga.

 

RESTID 2 TIMMAR
Restider på upp till 2 timmar kan genomföras med 
regelbundenhet om restiden görs användbar för arbete, 
studier eller vila. Storregionala resor bör understiga 2 
timmar för att främja näringsliv och regional utveck-
ling i hela Sydsverige.  
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GEMENSAMMA STÄLLNINGSTAGANDEN KRING UTVECKLINGEN AV DEN 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE KOLLEKTIVTRAFIKEN I SYDSVERIGE

Resenären

Trafikeringen

Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman 
tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka 
deras samspel med sitt omland.

Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur 
för resandet eftersom resor med tåg kan vara dubbelt 
så snabba som resor på väg. Sedan lång tid tillbaka 
knyter bland annat Öresundståg, Pågåtåg och Krösa-
tåg samman våra regioner. Där tågbanor saknas kan 
snabba bussförbindelser, s.k. Bus Rapid Transit-system 
utgöra ett komplement.

VAD BEHÖVER GÖRAS?
• Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer
• Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbild
• Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna
• Minska resornas miljöpåverkan

Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, er-
bjuda snabba, punktliga och bekväma resor. 

Restiderna i en gränsöverskridande storregional kollektiv-
trafik blir långa jämfört med dem i traditionell lokal och 
regional trafik. Det ställer krav på extra hög servicenivå 
såväl före, under som efter själva resan. En stabil och säker 
digital uppkoppling under hela resan är en grundförut-
sättning för att attrahera nya resenärsgrupper.

VAD BEHÖVER GÖRAS?
• Samordna biljett- och betalsystemen för kollektivtrafiken i Sydsverige
• Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och efter resan
• Enhetligare regelverk gentemot resenären

Samhället

Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda 
restider som är tydligt kortare än med bil.

Kollektivtrafik och infrastruktur är beroende av varandra. 
Kollektivtrafiken är viktig där människor reser mest för att 
frigöra kapacitet på vägar och för att minska klimatavtryck-
et från varje enskild resenär. En god kollektivtrafik bidrar 
också till att utveckla såväl näringslivet som attraktions-
kraften för en ort. Kollektivtrafiken måste samtidigt vara 
effektiv ur flera aspekter

VAD BEHÖVER GÖRAS?
• De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör läggas 

till grund för utvecklingen av infrastrukturen. 
• Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder för att knyta samman 

tillväxtmotorerna i Sydsverige ska prioriteras.
• Investera i infrastruktur som gör det möjligt för människor att bo, 

arbeta och studera i hela Sydsverige.

9
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TILLVÄXTMOTOR

REGIONAL KÄRNA

INGEN NEDKORTNING

MAX 15 MIN NEDKORTNING

ÖVER 15 MIN NEDKORTNING

* TÅGTRAFIK STARTAS UPP

RESTIDSFÖRKORTNING
TILL 2040

-25

-40
-15

-35

-20

-25

-35

-15

-15 -35

-15
-70*

-20

-25

-60

-5

-15

-15

-5

-10

-15

-15

0

0 MALMÖ

LUND
KÖPENHAMN

GÖTEBORG

BORÅS

LINKÖPING

NORRKÖPING

KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

JÖNKÖPING

TRANÅS

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

OSKARSHAMN

NYBRO

ALVESTA

VÄRNAMO

LJUNGBY

ÄLMHULT

KARLSHAMN

RONNEBY

FALKENBERG

LANDSKRONA

TRELLEBORG
YSTAD

HÄSSLEHOLM

KUNGSBACKA

KALMAR

VÄXJÖ
HALMSTAD

VARBERG

HELSINGBORG

TILLVÄXTMOTOR

REGIONAL KÄRNA

MAX 0,8

MAX 1,0

ÖVER 1,0

RESTIDSKVOTER 2040

0,65

0,50
0,95

0,50

0,65

0,65

1,30

0,9

0,70 0,70

0,90
0,65

1,05

1,05

0,65

0,45

0,70

0,45

0,50

0,50

0,60
0,40

MALMÖ

LUND
KÖPENHAMN

GÖTEBORG

BORÅS

LINKÖPING

NORRKÖPING

KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

JÖNKÖPING

TRANÅS

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

OSKARSHAMN

NYBRO

ALVESTA

VÄRNAMO

LJUNGBY

ÄLMHULT

KARLSHAMN

RONNEBY

FALKENBERG

LANDSKRONA

TRELLEBORG
YSTAD

HÄSSLEHOLM

KUNGSBACKA

KALMAR

VÄXJÖ
HALMSTAD

VARBERG

0,70

HELSINGBORG

RESTIDSFÖRKORTNING TILL 2040 RESTIDKVOTER 2040 (KOLLEKTIV RESA/BILRESA)

Bilden visar hur mycket restiden kan kortas mellan 2018 och 2040. För att restidsförkortningen ska uppnås krävs en realisering 
av både de gemensamma sydsvenska prioriteringarna och länens regionala transportplaner för de aktuella stråken.

Restidskvot är skillnad i restid mellan kollektivtrafik och bil, är kvoten 1 tar resorna lika lång tid. En restidskvot på 0,5 
innebär att resan med kollektivtrafik går dubbelt så snabbt som med bil. Kvot över 1 innebär att bilen är det snabbaste sättet 
att resa. Förutsättningen för att kollektivtrafikresan ska gå snabbare är att den sker med tåg. 
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE syftar till att, med 
medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verk-
samheterna i Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings 
län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. 
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i 
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden 
för denna ambition ska vara en strävan efter helhetsorienterad och 
långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige. 

 REGIONSAMVERKAN.SE



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid: 2019-11-12  kl.09.00-12.10

Plats: Regionens hus, sal A

§232 Representation vid externa politiska möten
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen

1. Att Marcus Eskdahl(S) ersätter Maria Frisk (S) och Dan 
Sylvebo (M) ersätter Malin Wengholm (M)vid 
Regionledningsseminarium.

2. Att utse ny representant för oppositionen i Politikerforum.

Sammanfattning
Representation och ersättare vid externa politiska möten behöver 
ses över. Ersättare vid Regionledningsseminarium föreslås.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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