
 

  

KALLELSE 1(2) 

   

 

Regionstyrelsen 

Tid: 2021-11-30, kl 11:00 

Plats: Regionens hus, Sal A 

  
 
1 Upprop  
2 Val av protokollsjusterare  
3 Fastställande av dagordning  
4 Föregående mötesprotokoll  

Informationsärenden och aktuellt 
5 Aktuell information  
6 Månadsrapport  
7 Säkerhet och beredskap   
8 Fråga till regionstyrelsen 2021/2185 
9 Anmälan av informationshandlingar till 

regionstyrelsen 
2021/99 

10 Anmälan av delegationsbeslut till 
regionstyrelsen 

2021/100 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
11 Motion - Låt politiken besluta om 

avgångsvederlag 
2020/1577 

12 Motion - Delägarskap i Jönköping Airport 2021/1073 
13 Delägarskap i Jönköpings Airport AB 2021/2058 
14 Taxa för publik elbilsladdning på Region 

Jönköpings läns laddpunkter 
2021/2050 

15 Policy för lika rättigheter och möjligheter 2021/2205 
16 Policy för arbetsmiljö och hälsa 2021/2203 
17 Policy för säkerhet och beredskap 2021/2303 
18 Smart Specialiseringsstrategi 

 
 
 

2020/2572 



KALLELSE 2(2) 

  

 

Regionstyrelsen 

Tid: 2021-11-30, kl 11:00 
 

 

Beslutsärenden för regionstyrelsen 
19 Samverkansavtal 2022 Krösatågen 2021/2140 
20 Ombyggnation av hönshus till 

hundträningsstall, Stora Segerstad 
2021/1777 

21 Almedalen 2022 2021/2365 
22 Övriga frågor  
   
Kallade 
Ordinarie ledamöter 
Maria Frisk (KD) ordförande 
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf 
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf 
Rune Backlund (C) 
Mattias Ingeson (KD) 
Rachel De Basso (S) 
Samuel Godrén (SD) 
Per Svenberg (S) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Thomas Bäuml (M) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Pontus Lundgren (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Mikael Ekvall (V) 
 
Adjungerad 
Per Eriksson (C) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör 
Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör 
Patrick Nzamba, HR-direktör 
Christina Jörhall, 
kommunikationsdirektör 
Maria Berghem, ekonomidirektör 
Siw Kullberg, kanslidirektör 

För kännedom 
Ersättare 
Håkan Sandgren (S) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Emilie Walfridsson (C) 
Carina Stende (S) 
Sara Wallby (BA) 
Anders Gustafsson (SD) 
Mari Lindahl (L) 
 
Kim Strand (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Elisabeth Englund (KD) 
Dan Sylvebo (-) 
Nena Stamenkovic (S) 
 
Magnus Bodenäs (BA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 169-190 

Tid: 2021-10-26 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 188  
 
Fråga till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/2185 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Besvarar fråga från Sverigedemokraterna avseende elpriser vid nästa 
ordinarie sammanträde. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Samuel Godrén ställt frågor enligt 
följande:  
 

• Ungefär hur stor är den årliga elkostnaden/förbrukningen för 
regionen?  

• Vilka elavtal finns, rörliga/fasta avtal, leverantörer?  
• Hur stor del el producerar regionen själv? 

Beslutsunderlag 
• Frågor från Sverigedemokraterna 

Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att frågorna kommer att besvaras vid kommande 
ordinarie sammanträde med regionstyrelsen vilket godkänns.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1 



 

 

RS 2021-10-26 

 

Fråga 

 

 

Apropå elpriserna 

 

Ungefär hur stor är den årliga elkostnaden/förbrukningen för regionen? 

 

Vilka elavtal finns, rörliga/fasta avtal, leverantörer? 

 

Hur stor del el producerar regionen själv? 

 

 



 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2021-11-30 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  Svenskt ambulansflyg 2021-10-28 

Svenskt ambulansflyg 2021-10-14 
Höglandets samordningsförbund 2021-10-20 
 

Inkomna handlingar 
 
 
Inkomna ärenden 
Utgående skrivelser 
  
Övrigt 

 
 
 
Inkomna ärenden 2021-10-26--11-24 
 
 
Finansiering av byggnation av bussdepå 
 

Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och telestyrelsen – II 1 
Cirkulär från SKR  

Beslut/Meddelande från SKL  
Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket 2021-11-08 

 
Övrigt  
 

RJL 2021/99



 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2021-11-30 
 

Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör 

inom verksamhetsområde Kirurgisk vård 
RJL 2021/810 2021-10-29 Jane Ydman 

4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör 
inom verksamhetsområde Medicinsk vård 

RJL 2021/959 2021-11-08 Jane Ydman 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

 

     
     
     
     
 

RJL 2021/100



       

 2021-11-24 RJL 2021/100 

  

 

 
  

Förvaltningsnamn  
  
 

 
Regionstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut till 
regionstyrelsen 

 
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under  
2021-10-26-11-24 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen. 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 



 

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2021-11-30 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
RS 4.2.2 Förordnande av tf chefsöverläkare RJL 2020/2462 2021-11-19 Micael Edblom 
RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef för barn- och 

ungdomsenheten 
RJL 2021/959 2021-10-01 Agneta Ståhl 

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef för 
barnhälsovården 

RJL 2021/959 2021-10-01 Agneta Ståhl 

 Riktlinjer för ersättning till korttidsvikarierande 
chefer 

RJL 2021/2023 2021-10-04 Patrick Nzamba 

 Tecknande av kollektivavtal – Flexibla 
arbetstidsmodeller 

RJL 2021/2024 2021-10-07 Patrick Nzamba 

 Begäran om allmän handling RJL 2021/1015 2021-11-19 Peter Sundelius 
 Överklagande av beslut om att ta del av allmän 

handling - upphandling 
RJL 2021/2145 2021-11-08 Peter Sundelius 

RS 4.4.1 Anmälningsärenden Inköp oktober 21/634,  
21/633 
RJL 2021/1885, 
21/707,  
21/528 
RJL 2021/2033, 
RJL 2021/1963 
RJL 2021/2062,  
RJL 2021/2151 
RJL 2020/2549-
01,  
RJL 2021/2085, 
21/643,  
21/714,  
21/666,  
21/668,  
21/671,  

2021-11-01 Carina Mattsson Sandberg 

RJL 2021/100



21/675,  
21/684,  
21/696,  
21/446 
RJL2021/1051,  
RJL 2019/2933 
RJL 2019/1872, 
21/674 
RJL 2019/107 

Slutredovisning Slutredovisning, Inköp oktober RJL 2015/415  
20/28 
20/142 
20/146 
RJL 2017/906 
20/260 
 

2021-11-01 Carina Mattsson Sandberg 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 217  
 
Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag 
Diarienummer: RJL 2020/1577 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Avslå motionen 
 

Sammanfattning  
I motion från Sverigedemokraterna, föreslår Samuel Godrén, Olle Moln 
Teike samt Anders Gustafsson följande:  

• Beslut om avgångsvederlag till anställda ska beslutas på politisk 
nivå. 

• Alla anställningsavtal ska innehålla tydliga villkor för avslutande av 
tjänst.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag abetsutskottet 2020-09-09, 2020-11-10, 2021-09-15  
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2020-11-11 
• Motionsunderlag/svar 2020-11-02, 2021-02-19, 2021-09-19,  

2021-11-17 
• Motion 2020-06-29 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen avslå 
motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 



SKRIVELSE 1(2) 

 2021-09-28 RJL 2020/1577 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Motionssvar - Låt politiken besluta om 
avgångsvederlag 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Avslå motionen 
 
Regionstyrelsen 

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att en rutin tas fram för hur 
information ges till den politiska organisationen vid händelse av 
avgångsvederlag. 

Sammanfattning  
I motion från Sverigedemokraterna, föreslår Samuel Godrén, Olle Moln Teike 
samt Anders Gustafsson följande:  

• Beslut om avgångsvederlag till anställda ska beslutas på politisk nivå. 
• Alla anställningsavtal ska innehålla tydliga villkor för avslutande av tjänst.  

 
Regionstyrelsens arbetsutskott har tagit del av faktaunderlag i ärendet daterat 
2021-02-19. Regionstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Information i ärendet 
På svensk arbetsmarknad råder ett starkt anställningsskydd genom olika 
lagstiftningar, främst Lagen om anställningsskydd (LAS), men även 
Medbestämmandelagen (MBL) och Lagen om rättegång i arbetstvister, gällande 
förhandlingsskyldighet och formalia. Lagen reglerar vad som utgör saklig grund 
för uppsägning eller avsked. Uppsägning kan ske av två skäl, arbetsbrist eller 
personliga skäl.  
 
I motionen berörd frågeställning är det främst uppsägningar av personliga skäl 
och avsked som berörs. Region Jönköpings län har ett förhållandevis litet antal 
förlikningsöverenskommelser per år, givet att vi har 10 500 anställda. Antalet 
anställningar som avslutas med förlikning utgör mindre än 1 promille av de 
anställda årligen. För detta finns det vedertagna processer för hur en anställning 
påbörjas och avslutas samt hur avgångsvederlag ska förhandlas och hanteras.  
  
  
 



SKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2020/1577 

 
 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Maria Frisk 
Regionstyrelsens ordförande 

Jane Ydman  
Regiondirektör 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 163-182 

Tid: 2021-09-15 kl. 13:00  

Plats: Isaberg, Hestra 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 174  
 
Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag 
Diarienummer: RJL 2020/1577 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott   

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett motionssvar där 
motionen föreslås avslås samt även. 

• Ge uppdrag om att en rutin tas fram för hur information ges till den 
politiska organisationen vid händelse av avgångsvederlag.  

Sammanfattning  
I motion från Sverigedemokraterna, föreslår Samuel Godrén, Olle Moln 
Teike samt Anders Gustafsson följande:  

• Beslut om avgångsvederlag till anställda ska beslutas på politisk 
nivå. 

• Alla anställningsavtal ska innehålla tydliga villkor för avslutande av 
tjänst.  

Beslutsunderlag 
• Motionsunderlag 2021-02-19 
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2021-01-26 
• Skrivelse arbetsutskottet 2021-01-26 inkl protokollsutdrag  
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-09-09 
• Protokollsutdrag RF-presidium 2020-08-13 
• Motion 2020-06-29 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) föreslår att regionledningskontoret får i uppdrag att ta 
fram en rutin för information till den politiska organisationen vid händelse 
av avgångsvederlag.  

Beslutsgång 
Arbetsutskottet beslutar att ett motionsvar tas fram för behandling vid 
regionstyrelsens sammanträde 2021-09-28. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 163-182 

Tid: 2021-09-15 kl. 13:00  

Plats: Isaberg, Hestra 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 



   

 2021-02-19 RJL 2020/1577 

  

      
  

Förvaltningsnamn  
Avsändare  

      

Motionsunderlag - Låt politiken besluta 
om avgångsvederlag 

Inledning 
Inför behandling i regionstyrelsen och dess arbetsutskott har 
regionledningskontoret tagit fram ett faktaunderlag inför beslut i ovanstående 
rubricerad motion från Sverigedemokraterna.   

Sammanfattning  
I motion från Sverigedemokraterna, föreslår Samuel Godrén, Olle Moln Teike 
samt Anders Gustafsson följande:  

• Beslut om avgångsvederlag till anställda ska beslutas på politisk nivå. 
• Alla anställningsavtal ska innehålla tydliga villkor för avslutande av tjänst.  

Information i ärendet 
Med anledning av motionen ges följande underlag inför beredning och 
handläggning: 

Bakgrund, förlikningar 
På svensk arbetsmarknad råder ett starkt anställningsskydd genom olika 
lagstiftningar, främst Lagen om anställningsskydd (LAS), men även 
Medbestämmandelagen (MBL) och Lagen om rättegång i arbetstvister, gällande 
förhandlingsskyldighet och formalia.  
 
Lagen reglerar vad som utgör saklig grund för uppsägning eller avsked. 
Uppsägning kan ske av två skäl, arbetsbrist eller personliga skäl. Gällande nu 
berörd frågeställning är det främst uppsägningar av personliga skäl och avsked 
som berörs. 
 
Region Jönköpings län har ett förhållandevis litet antal 
förlikningsöverenskommelser per år, givet att vi har 10 500 anställda. Antalet 
anställningar som avslutas med förlikning utgör mindre än 1 promille av de 
anställda årligen. För detta finns det vedertagna processer för hur en anställning 
påbörjas och avslutas samt hur avgångsvederlag ska förhandlas och hanteras. 
Inför avslut av anställning ges i vissa ärenden information till politiska 
företrädare. 
 



   

 2021-02-19 RJL 2020/1577 

 
 

 

Skadeståndsregler 
En uppsägning av personliga skäl, eller ett avsked, som efter prövning i domstol 
visar sig sakna saklig grund, berättigar den felaktigt uppsagde eller avskedade till 
skadestånd på olika sätt, enligt LAS 38-39 §§.  
 
I 38 § regleras ett så kallat allmänt skadestånd, för den kränkning som lagbrottet 
innebär. Praxis avseende detta skadestånd är i dagsläget ungefär 80 000 -100 000 
kronor. 
 
I 39 § regleras vad som händer om en arbetsgivare därutöver inte vill följa en 
dom, där domstol konstaterat att saklig grund saknas. Anställningsförhållandet ska 
då anses upplöst och arbetsgivaren betalar den anställde skadestånd enligt en 
fastställd lista: 
 
16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 
24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid, 
32 månadslöner vid minst tio års anställningstid. 
 
Dessa belopp är alltså inte förhandlingsbara.  

Förhandlingsregler 
Innan en uppsägning eller avsked verkställs har arbetstagaren och den fackliga 
organisationen rätt till en överläggning med arbetsgivaren, enligt LAS.  
 
Efter att uppsägningen eller avskedet verkställts har facket en möjlighet att påkalla 
först en lokal och därefter en central tvisteförhandling gällande uppsägningen eller 
avskedet, enligt MBL. Om parterna inte lyckats enas i förhandlingsfrågan på 
dessa tre försök återstår en process i Arbetsdomstolen, enligt Lagen om rättegång 
i arbetstvister.  
 
Att genomföra dessa olika steg, inklusive en process i Arbetsdomstolen, tar 
erfarenhetsmässigt mellan 12-18 månader under vilka den uppsagde har rätt till 
lön och den avskedade har rätt till ekonomiskt skadestånd motsvarande lön, vid en 
förlust för arbetsgivaren. Den förlorande parten har slutligen att betala för sina 
egna och motpartens rättegångskostnader, vilka kan uppgå till betydande belopp. 
 

Förlikningspresumtionen 
På svensk arbetsmarknad är det kutym att med ovanstående regler i beaktande 
försöka hitta förlikningslösningar istället för att gå hela vägen till 
Arbetsdomstolen. Det är också ett för parterna väsentligt billigare och mindre 
riskabelt sätt att hantera svåra uppsägningar och avsked på än att ersätta motparten 
enligt ovanstående regelverk. 
 



   

 2021-02-19 RJL 2020/1577 

 
 

 

Även Arbetsdomstolen har i sitt arbetssätt en ambition att förmå parterna att 
förlikas, för att inte belasta samhällsekonomin med fler domstolsprocesser än 
nödvändigt. Förlikningen ingår alltså som en naturlig del i den svenska modellen. 
 
Det ligger i förlikningens natur att den är en produkt av två parters gemensamma 
vilja att reglera någonting emellan sig. Ett så kallat avgångsvederlag är en del av 
en förlikning, men inte en förlikning i sig själv. Förlikningen innebär även att 
anställningen de facto avslutats utan att den sakliga grunden prövas av domstol, 
och att parterna inte längre har några anspråk på varandra.  
 
En förlikning kan alltså inte beslutas ensidigt utan är en produkt av en förhandling 
parterna emellan.  
 
Det är förväntat mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden att få förhandla 
med en motpart som har beslutsmandat i förhandlingsfrågan. Att lyfta bort 
mandatet för en väsentlig del av en förlikningsuppgörelse, avgångsvederlaget, 
från arbetsgivarföreträdaren skulle innebära att den fackliga motparten med stor 
sannolikhet skulle begära att istället få förhandla direkt med den instans på 
arbetsgivarsidan som beslutar om avgångsvederlagets storlek.  
 
Att ingå en förlikning är resultatet av båda parters avvägningar under flera steg av 
överläggningar och förhandlingar enligt ovan, utifrån olika individuella 
förutsättningar i varje enskilt fall. Olika idéer testas mellan parterna och 
accepteras eller förkastas, helt eller delvis, innan en eventuell uppgörelse kan nås.  
 
Det är svårt att se att en sådan process skulle kunna föras inom ramen för den 
politiska nivån, annat än att ange generella riktlinjer för antal månadslöner att 
förhålla sig till i processen. Dessa riktlinjer finns redan angivna 
lagstiftningsvägen, så som beskrivits ovan. 
 

Tydliga villkor för avslutande av anställning 
På den svenska arbetsmarknaden gäller anställningsskyddet enligt LAS. Det är ett 
starkt anställningsskydd, och regelverket är väl känt mellan parterna på 
arbetsmarknaden.  
 
Anställningsavtalen i Region Jönköpings län hänvisar till LAS och det torde vara 
svårt att reglera detta tydligare. I Region Jönköping har det hittills varit en 
utgångspunkt att samtliga anställningsavtal, även på direktörsnivå, följer 
regelverket i LAS.  
 
REGIONLEDNINGSKONTORET  
 
 
 



   

 2021-02-19 RJL 2020/1577 

 
 

 

Jane Ydman    Patrick Nzamba  
Regiondirektör  HR-direktör  



 

  

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 1(1) 

     

 

Personaldelegationen 
Tid: 2020-11-11 kl. 13:00-15:40 

Plats: Regionens hus, sal A 

   
 

   

10 Aktuella motioner  
 
Diarienummer RJL 2020/1577 
 
Delegationen tar del av motion gällande avgångsvederlag 
inkommen från Sverigedemokraterna samt förslag till 
motionssvar.  
 
 
Delegationen beslutar föreslå Regionstyrelsen att 

• Förvaltningen har kvar mandat att besluta om 
avgångsvederlag. 

  

Vid anteckningarna Justeras 

Kirsi Heino Martin Nedergaard-Hansen 

 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 189-210 

Tid: 2020-11-10 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 17  
 
Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag 
Diarienummer: RJL 2020/1577 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att skriva fram yttrande där 
motionen avslås.  

Sammanfattning  
I motion från Sverigedemokraterna, föreslår Samuel Godrén, Olle Moln 
Teike samt Anders Gustafsson följande:  

• Beslut om avgångsvederlag till anställda ska beslutas på politisk 
nivå. 

• Alla anställningsavtal ska innehålla tydliga villkor för avslutande av 
tjänst.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsunderlag personaldelegationen 2020-11-25 
• Motionsunderlag 2020-11-02 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet: 2020-08-13, 2020-09-09 
• Motion 2020-06-29 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås och att uppdrag ges till 
regionledningskontoret att ta skriva fram yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet avslår motionen och ger 
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram yttrande.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  
Regionstyrelsens arbetsutskott 

Beslutets antal sidor 
1 



   

 2020-11-02 RJL 2020/1577 

  

      
  

Förvaltningsnamn  
Avsändare  

      

Motionsunderlag - Låt politiken besluta 
om avgångsvederlag 

Inledning 
Inför behandling i regionstyrelsen och dess arbetsutskott har 
regionledningskontoret tagit fram ett faktaunderlag inför beslut i ovanstående 
rubricerad motion från Sverigedemokraterna  

Sammanfattning  
I motion från Sverigedemokraterna, föreslår Samuel Godrén, Olle Moln Teike 
samt Anders Gustafsson följande:  

• Beslut om avgångsvederlag till anställda ska beslutas på politisk nivå. 
• Alla anställningsavtal ska innehålla tydliga villkor för avslutande av tjänst.  

Information i ärendet 
Med anledning av motionen ges följande underlag inför beredning och 
handläggning: 

Bakgrund, förlikningar 
På svensk arbetsmarknad råder ett starkt anställningsskydd genom olika 
lagstiftningar, främst Lagen om anställningsskydd (LAS), men även 
Medbestämmandelagen (MBL) och Lagen om rättegång i arbetstvister, gällande 
förhandlingsskyldighet och formalia.  
 
Lagen reglerar vad som utgör saklig grund för uppsägning eller avsked. 
Uppsägning kan ske av två skäl, arbetsbrist eller personliga skäl. Gällande nu 
berörd frågeställning är det främst uppsägningar av personliga skäl och avsked 
som berörs. 
 
Region Jönköpings län har ett förhållandevis litet antal 
förlikningsöverenskommelser per år, givet att vi har 10 500 anställda. Antalet 
anställningar som avslutas med förlikning utgör mindre än 1 promille av de 
anställda årligen.  
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Skadeståndsregler 
En uppsägning av personliga skäl, eller ett avsked, som efter prövning i domstol 
visar sig sakna saklig grund, berättigar den felaktigt uppsagde eller avskedade till 
skadestånd på olika sätt, enligt LAS 38-39 §§.  
 
I 38 § regleras ett så kallat allmänt skadestånd, för den kränkning som lagbrottet 
innebär. Praxis avseende detta skadestånd är i dagsläget ungefär 80 000 -100 000 
kronor. 
 
I 39 § regleras vad som händer om en arbetsgivare därutöver inte vill följa en 
dom, där domstol konstaterat att saklig grund saknas. Anställningsförhållandet ska 
då anses upplöst och arbetsgivaren betalar den anställde skadestånd enligt en 
fastställd lista: 
 
16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 
24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid, 
32 månadslöner vid minst tio års anställningstid. 
 
Dessa belopp är alltså inte förhandlingsbara.  

Förhandlingsregler 
Innan en uppsägning eller avsked verkställs har arbetstagaren och den fackliga 
organisationen rätt till en överläggning med arbetsgivaren, enligt LAS.  
 
Efter att uppsägningen eller avskedet verkställts har facket en möjlighet att påkalla 
först en lokal och därefter en central tvisteförhandling gällande uppsägningen eller 
avskedet, enligt MBL. Om parterna inte lyckats enas i förhandlingsfrågan på 
dessa tre försök återstår en process i Arbetsdomstolen, enligt Lagen om rättegång 
i arbetstvister.  
 
Att genomföra dessa olika steg, inklusive en process i Arbetsdomstolen, tar 
erfarenhetsmässigt mellan 12-18 månader under vilka den uppsagde har rätt till 
lön och den avskedade har rätt till ekonomiskt skadestånd motsvarande lön, vid en 
förlust för arbetsgivaren. Den förlorande parten har slutligen att betala för sina 
egna och motpartens rättegångskostnader, vilka kan uppgå till betydande belopp. 
 

Förlikningspresumtionen 
På svensk arbetsmarknad är det kutym att med ovanstående regler i beaktande 
försöka hitta förlikningslösningar istället för att gå hela vägen till 
Arbetsdomstolen. Det är också ett för parterna väsentligt billigare och mindre 
riskabelt sätt att hantera svåra uppsägningar och avsked på än att ersätta motparten 
enligt ovanstående regelverk. 
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Även Arbetsdomstolen har i sitt arbetssätt en ambition att förmå parterna att 
förlikas, för att inte belasta samhällsekonomin med fler domstolsprocesser än 
nödvändigt. Förlikningen ingår alltså som en naturlig del i den svenska modellen. 
 
Det ligger i förlikningens natur att den är en produkt av två parters gemensamma 
vilja att reglera någonting emellan sig. Ett så kallat avgångsvederlag är en del av 
en förlikning, men inte en förlikning i sig själv. Förlikningen innebär även att 
anställningen de facto avslutats utan att den sakliga grunden prövas av domstol, 
och att parterna inte längre har några anspråk på varandra.  
 
En förlikning kan alltså inte beslutas ensidigt utan är en produkt av en förhandling 
parterna emellan.  
 
Det är förväntat mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden att få förhandla 
med en motpart som har beslutsmandat i förhandlingsfrågan. Att lyfta bort 
mandatet för en väsentlig del av en förlikningsuppgörelse, avgångsvederlaget, 
från arbetsgivarföreträdaren skulle innebära att den fackliga motparten med stor 
sannolikhet skulle begära att istället få förhandla direkt med den instans på 
arbetsgivarsidan som beslutar om avgångsvederlagets storlek.  
 
Att ingå en förlikning är resultatet av båda parters avvägningar under flera steg av 
överläggningar och förhandlingar enligt ovan, utifrån olika individuella 
förutsättningar i varje enskilt fall. Olika idéer testas mellan parterna och 
accepteras eller förkastas, helt eller delvis, innan en eventuell uppgörelse kan nås.  
 
Det är svårt att se att en sådan process skulle kunna föras inom ramen för den 
politiska nivån, annat än att ange generella riktlinjer för antal månadslöner att 
förhålla sig till i processen. Dessa riktlinjer finns redan angivna 
lagstiftningsvägen, så som beskrivits ovan. 
 

Tydliga villkor för avslutande av anställning 
På den svenska arbetsmarknaden gäller anställningsskyddet enligt LAS. Det är ett 
starkt anställningsskydd, och regelverket är väl känt mellan parterna på 
arbetsmarknaden.  
 
Anställningsavtalen i Region Jönköpings län hänvisar till LAS och det torde vara 
svårt att reglera detta tydligare. I Region Jönköping har det hittills varit en 
utgångspunkt att samtliga anställningsavtal, även på direktörsnivå, följer 
regelverket i LAS.  
 
REGIONLEDNINGSKONTORET  
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Jane Ydman    Patrick Nzamba  
Regiondirektör  HR-direktör  
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Regionfullmäktiges presidium §§ 20-25 
Tid: 2020-08-13, kl 13.30-14.35 

Plats: A-salen, Regionens hus 
 

§ 24 Motioner att fördela 
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande: 

• Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen  RJL 
2020/1383 – Fördelas till nämnd RS 

• Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras RJL 2020/1384 
– Fördelas till nämnd FS 

• Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag RJL 
2020/1577– Fördelas till RS  

 
Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Lena Strand 
Justeras  

Desiré Törnqvist   
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Strand 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-167 

Tid: 2020-09-09 kl. 13:30  

Plats: Hooks herrgård 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 167  
 
Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag 
Diarienummer: RJL 2020/1577 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Noterar inkommen motion och ger regionledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett underlag inför beredning och handläggning av 
rubricerad motion.  

Sammanfattning  
I motion från Sverigedemokraterna, föreslår Samuel Godrén, Olle Moln 
Teike samt Anders Gustafsson följande:  

• Beslut om avgångsvederlag till anställda ska beslutas på politisk 
nivå. 

• Alla anställningsavtal ska innehålla tydliga villkor för avslutande av 
tjänst.  

Beslutsunderlag 
• Motion från Sverigedemokraterna 2020-06-29 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Regiondirektör, HR 

Beslutets antal sidor 
1 





 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 220  
 
Motion - Delägarskap i Jönköping Airport 
Diarienummer: RJL 2021/1073 
 
Rachel De Basso (S) anger jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

• Motionen är besvarad. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna föreslår genom Agnetha Lundberg, Ulf Svensson samt 
Anders Gustafsson regionfullmäktige besluta  

• Att regionen tar initiativ till en dialog med Jönköpings kommun om 
möjligheterna till att bli delägare i Jönköping Airport och få större 
inflytande över flygplatsen i ett länsperspektiv.  

 
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun har påbörjat dialog och 
förhandlingar i ärendet varför motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 
• Motionssvar 2021-11-14 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-09-15 
• Motion från Sverigedemokraterna  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag att 
motionen är besvarad.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 



MOTIONSSVAR  

 2021-11-23 RJL 2021/1073 

  

 

 
  

   
   

Regionstyrelsen  

Motionssvar - Delägarskap i Jönköping 
Airport 

Förslag till beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

• Motionen är besvarad. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna föreslår genom Agnetha Lundberg, Ulf Svensson samt 
Anders Gustafsson regionfullmäktige besluta  

• Att regionen tar initiativ till en dialog med Jönköpings kommun om 
möjligheterna till att bli delägare i Jönköping Airport och få större 
inflytande över flygplatsen i ett länsperspektiv.  

 
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun har påbörjat dialog och 
förhandlingar i ärendet varför motionen anses besvarad.  
 
 
REGIONSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  
 
 
 
Maria Frisk   Jane Ydman 
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 163-182 

Tid: 2021-09-15 kl. 13:00  

Plats: Isaberg, Hestra 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 181  
 
Motion - Delägarskap i Jönköping Airport 
Diarienummer: RJL 2021/1073 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till kommande arbetsutskott.  

Sammanfattning  
Motion har inkommit från Agnetha Lundberg, Ulf Svensson samt Anders 
Gustafsson, samtliga Sverigdemokraterna där man föreslår 
regionfullmäktige besluta: 

• Att regionen tar initiativ till en dialog med Jönköpings kommun om 
möjligheterna till att bli delägare i Jönköping Airport och få större 
inflytande över flygplatsen i ett länsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
• Motion från Sverigedemokraterna  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli, regional utveckling  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktiges presidium §§ 10-18 

Tid: 2021-06-14 kl. 13:00  

Plats:  Lok
al 
och 
dyli
kt 

Lok
al 
och 
dyli
kt   

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 17  
 
Motion - Delägarskap i Jönköping Airport 
Diarienummer: RJL 2021/1073 

Beslut  
Motionen fördelas till regionstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 





 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 218  
 
Delägarskap i Jönköpings Airport AB 
Diarienummer: RJL 2021/2058 
 
Rachel De Basso (S) anger jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  
1. Godkänna inriktningen att Region Jönköpings län förvärvar 50 procent 

av totalt 4 000 aktier i Jönköping Airport AB. 
2. Ge regionstyrelsen i uppdrag att föra fortsatt dialog med Jönköpings 

kommun i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse. 
3. Ge regionstyrelsen i uppdrag att fatta kompletterande beslut för att 

genomföra förvärvet samt tillträda bolaget. 

Reservationer 
Pontus Lundgren (BA) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  

Sammanfattning  
Jönköpings kommun är idag ensam ägare till Jönköping Airport AB genom 
sitt moderbolag Jönköpings Rådhus AB. Samtal har förts mellan Region 
Jönköpings län och Jönköpings kommun på politisk nivå kring flygplatsen. 
Regionstyrelsen har gett regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag med inriktning att Region Jönköpings län förvärvar 50 
procent av aktierna i Jönköpings Airport AB.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
Underlag i ärendet såsom utredning, komplettering, frågor/svar mm.  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Pontus Lundgren (BA) föreslår att ärendet behandlas först när samtliga 
handlingar för att köpa del av bolaget finns till handa.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag och 
avslår Pontus Lundgrens förslag.  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
2 
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Regionfullmäktige 

Delägarskap i Jönköping Airport AB 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktige  
1. Godkänner inriktningen att Region Jönköpings län förvärvar 50 procent av 

totalt 4 000 aktier i Jönköping Airport AB. 
2. Ger regionstyrelsen i uppdrag att föra fortsatt dialog med Jönköpings kommun 

i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse. 
3. Ger regionstyrelsen i uppdrag att fatta kompletterande beslut för att genomföra 

förvärvet samt tillträda bolaget. 

Sammanfattning  
Jönköpings kommun är idag ensam ägare till Jönköping Airport AB genom sitt 
moderbolag Jönköpings Rådhus AB. Samtal har förts mellan Region Jönköpings 
län och Jönköpings kommun på politisk nivå kring flygplatsen. Regionstyrelsen 
har gett regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med 
inriktning att Region Jönköpings län förvärvar 50 procent av aktierna i 
Jönköpings Airport AB.  

Information i ärendet 
Bakgrund 
Jönköpings kommun är idag ensam ägare till Jönköping Airport AB genom sitt 
moderbolag Jönköpings Rådhus AB. På initiativ från styrelsen för Jönköpings 
Rådhus AB har sedan hösten 2020 samtal förts mellan företrädare på politisk nivå 
i Region Jönköpings län och Jönköpings kommun/Rådhus AB. I ett första skede 
inbjöds Region Jönköpings län att göra inspel inför en utredning som Jönköpings 
Rådhus AB skulle upphandla med syftet att belysa nyttan med Jönköping Airport. 
Region Jönköpings län lämnade då inspel utifrån frågeställningarna regional nytta 
samt flygningar som idag sker utifrån den verksamhet som Region Jönköpings län 
bedriver i form av sjukvård. 
 
Utredningen presenterades vid möte i juni 2021. Utifrån samtalen som pågått och 
den presenterade utredningen behandlade regionstyrelsens arbetsutskott frågan om 
Jönköping Airport AB kopplat till Region Jönköpings läns olika roller i juni 2021 
och regionledningskontoret tog fram en del kompletterande material. I augusti 
2021 togs initiativ från Jönköpings kommun/Rådhus AB om att fortsätta samtalen 
utifrån den konkreta frågeställningen om ett delat ägande i bolaget. Detta har 
därefter diskuterats inom de politiska partierna som finns i regionfullmäktige. 
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Regionstyrelsen fattade 2021-11-09 beslut att ge regionledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett beslutsunderlag med inriktningen att Region Jönköpings län 
förvärvar 50 procent av aktierna i Jönköpings Airport AB av Jönköpings Rådhus 
AB.  
 
Aktiekapitalet i Jönköping Airport AB är 4 miljoner kronor. Bolaget har sedan 
2010 tagit emot 191 miljoner kronor i koncernbidrag. I nedanstående tabell visas 
erhållet koncernbidrag per år. 
 

 
 

Fortsatt arbete inför ett delägarskap 
Vid regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsens behandling av frågan har 
ett antal inriktningar som är av betydelse för den fortsatta dialogen inför 
delägarskapet lyfts fram vilka ska beaktas i det fortsatta arbetet.  
 

• Det gemensamma ägandet ska bygga på tillit och förtroende, ett delat 
ägande med 50 procent per part utgör en grund för det. Parterna behöver 
dela vision och målbild för det gemensamma ägandet.  

• Ägarna behöver gemensamt uppvakta staten om ersättningsnivåer med 
mera avseende Jönköping Airports funktion som beredskapsflygplats samt 
för annat samhällsviktigt flyg. 

• Omställning till ”grön flygplats och grönt flyg” är en viktig fråga. 
• Bolagsstyrelsens sammansättning ses över för att säkerställa såväl politisk 

representation från båda ägarna och behov av kompetens för bolaget. 
• Under det fortsatta arbetet behöver kommande investeringsbehov på 

anläggningen ytterligare förtydligas. 
• Driftbidraget om 6 miljoner kronor per år som Region Jönköpings län idag 

lämnar till bolaget tas upp för diskussion utifrån förändrat ägande. 
 
I arbetet inför förvärv av aktierna kommer ett antal dokument tas fram alternativt 
revideras/ses över: 

• Aktieägaravtal  
• Ägardirektiv  
• Bolagsordning  

 
För Region Jönköpings län behöver hantering av bolagets underskott klargöras, 
denna fråga kan hanteras i budgetberedningen.  
 
Inför förvärvet av bolaget ska regionstyrelsen föreläggas samtligt material för 
ställningstagande samt besluta om ombud för bolagsstämma. Regionstyrelsens 
arbetsutskott tar fram stämmoinstruktion. Det är bolagsstämman som väljer 
styrelsens ledamöter, ledamöter till bolagets styrelse ska nomineras inom ramen 
för Region Jönköpings läns ordinarie process för nominering till bolagsstyrelser.   

Utbetalt koncernbidrag (tkr)
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt
Belopp 13 247 15 400 18 860 14 835 12 830 14 600 13 650 14 300 20 050 27 150 25 850 190 772
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
Underlag i ärendet såsom utredning, komplettering, frågor/svar mm.  

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 191-195 

Tid: 2021-11-09 kl. 08:00  

Plats: Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 195  
 
Jönköpings flygplats 
Diarienummer: RJL 2021/2058 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag 
med inriktning att Region Jönköpings län förvärvar 50 % av aktierna 
i Jönköpings Airport AB av Jönköpings Rådhus AB.  

Sammanfattning  
Mellan Region Jönköpings län och Jönköpings kommun pågår diskussion 
avseende delägarskap i Jönköpings Flygplats.  

Beslutsunderlag 
• Skrivelser inkl utredningsuppdrag avseende Jönköpings flygplats. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag med inriktning att Region Jönköpings län förvärvar 50 % av 
aktierna i Jönköpings Airport AB av Jönköpings Rådhus AB. 
 
Markus Eskdahl (S), Per Svenberg (S) och Jimmy Ekström (L) yrkar bifall 
till ordförandes förslag.  
 
Mikael Ekvall meddelar att Vänsterpartiet återkommer i ärendet.  

Beslutsgång 
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomiavdelningen.  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 204-205 

Tid: 2021-10-26 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 205  
 
Jönköpings flygplats 
Diarienummer: RJL 2021/2058 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag med 
utgångspunkt från dagens diskussion. 

• Förslaget behandlas vid ett extra styrelsesammanträde  
den 9 november, som föregåtts av en avstämning med Jönköpings 
kommun som ordföranden kallar till. 

• Beslut avseende Jönköpings flygplats behandlas vid kommande 
arbetsutskott, regionstyrelse och regionfullmäktige i december.  

Sammanfattning  
Diskussion utifrån inkomna handlingar från Jönköpings kommun 

Beslutsunderlag 
• Skrivelser inkl utredningsuppdrag avseende Jönköpings flygplats. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet ger regionledningskontoret i uppdrag 
att ta fram ett förslag som behandlas enligt ovan.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 183-186, 188-203 

Tid: 2021-10-19 kl. 09:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 190  
 
Jönköpings flygplats 
Diarienummer: RJL 2021/2058 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar med anledning av dagens situation 
om 

• Extra sammanträde för arbetsutskottet den 26 oktober  
• kl 09:00 samt, 
• Extra regionstyrelse den 9 januari kl 08:00. 

Sammanfattning  
Diskussion utifrån inkomna handlingar från Jönköpings kommun 

Beslutsunderlag 
• Skrivelser inkl utredningsuppdrag avseende Jönköpings flygplats. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår extra arbetsutskott den 26 oktober samt extra 
sammanträde med regionstyrelsen för att ta beslut återkoppling och svar till 
Jönköpings kommun. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott  

Beslutets antal sidor 
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SAMMANFATTNING 

Ramboll har på uppdrag av Jönköpings kommun, i samarbete med Jönköping Airport AB, genomfört ett 

projekt i två delar. Den första delen har syftat till att utreda nyttan av flygplatsen genom att: 

• kartlägga betydelsen av flygplatsen för det lokala och regionala näringslivets utveckling 

• undersöka betydelsen av flygplatsen för lokala och regionala offentliga organisationer  

• belysa betydelsen av flygplatsen för samhällsflyg och länet 

• utreda vilka konsekvenser avsaknaden av flygplatsen ger för det lokala och regionala näringslivet 

• redogöra för vilka konsekvenser avsaknaden av flygplatsen ger för lokala och regionala offentliga 

organisationer 

För denna del har Ramboll genomfört intervjuer med totalt 40 aktörer. Av dessa är sjutton näringslivsaktörer, 

tolv organisationer med koppling till både offentlig och privat sektor, samt elva aktörer med koppling till 

samhällsnyttigt flyg.  

 

För att kvantifiera betydelsen av Jönköping Airport för samtliga aktörer som intervjuats bad vi respektive 

respondent att uttrycka betydelsen av flygplatsen utifrån en förutbestämd skala. Visualiseringen av dessa svar 

går att se i graf 1.1 

 

 
 

 

Flygplatsen anses vara en viktig aktör för att länet ska förbli attraktivt för boende, företagare och besökare. 

Merparten av respondenterna uppger att en eventuell avsaknad av Jönköping Airport skulle ha en negativ 

inverkan, både på den individuella organisationen men framförallt på samhället i stort. Tillgången till en 

flygplats anses vara grundläggande för att regionen ska förbli lockande och möjliggöra tillväxt inom 

näringslivet.  

 

Generellt tycks engagemanget för flygplatsen vara störst bland aktörer inom samhällsflyget samt aktörer som 

har sin verksamhet på själva flygplatsen. Besöksnäring och regionala utvecklingsaktörer är också angelägna 

om att flygplatsen finns kvar och fortsätter utvecklas. Två speditörer och även ett mindre antal större 

näringslivsaktörer önskar utveckla sin användning av och relation med flygplatsen. Ett flertal företag samt de 

intervjuade myndigheterna ser även en möjlighet till ökad användning av flygplatsen om internationella 

flyglinjer utvecklas.  

 

 

 

 

 

1 Totalt 40 aktörer intervjuades men fyra aktörer har avstått från att lämna svar. 

Helt nödvändig för oss

Viktig

Ganska viktig

Vi hade klarat oss oavsett

Inte viktig alls

36  

Graf 1. Betydelsen av Jönköping Airport för samtliga aktörer som intervjuats. 
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Den andra delen av rapporten beskriver aktuella tendenser avseende miljösituationen för flygbränsle, 

elektrisk drift av flygplan samt framtida utvecklingstendenser för flyg. Texten bygger på trendanalys som 

Rambolls experter inom verksamhetsområdet Aviation har genomfört samt på information som framkommit 

i några av intervjuerna. Slutsatserna i denna del är att Jönköping Airport:  

• har ett idealiskt geografiskt läge för att vara ett testområde för framtidens logistik och flygfrakt, 

vilket bör undersökas närmare och inkluderas i en Masterplan för hela Jönköping 

• bör undersöka om Sustainable Aviation Fuel (SAF) skulle kunna produceras och användas på 

flygplatsen samt om elflygplan potentiellt kunde testas och användas på flygplatsen. Ramboll ser 

att en utveckling av dessa områden skulle kunna ge potentiella konkurrensfördelar. 
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1. INLEDNING 

 Jönköping Airport AB 

JÖNKÖPING AIRPORTS UPPDRAG 

Jönköping Airport AB är ett helägt bolag inom den kommunägda koncernen Jönköpings Rådhus AB med 

uppdrag att bedriva flygplatsverksamhet och bidra till tillväxt i Jönköpingsregionen. Flygplatsens 

verksamhetsmål är att på ett säkert och effektivt sätt driva och utveckla verksamheten för att medverka till 

en regional utveckling för företag och boende i regionen, samt att fortsätta arbetet med att göra flygplatsen 

klimatneutral.2 

VERKSAMHETEN FOKUSERAR PÅ FRAKTFLYG, SAMHÄLLSFLYG OCH PERSONTRAFIK 

Verksamheten på Jönköping Airport kan i dagsläget delas in i fraktflyg, persontrafik och samhällsflyg. Graf 2 

och 3 nedan visar volymer för frakt och persontrafik mellan 2015 och 2020 för Jönköping Airport.3 På 

flygplatsen finns såväl reguljärtrafik som chartertrafik. Jönköping Airport fyller en viktig samhällsfunktion som 

temporär beredskapsflygplats och karantänsflygplats. Flygplatsen trafikeras också av bland annat brandflyg, 

ambulansflyg, organtransporter, polisflyg och frakt av sjukvårdsmateriel.  

 

 

2 Jönköpings Rådhus AB, Särskilt ägardirektiv – Jönköping Airport AB, 2020 
3 Transportstyrelsen, Passagerarfrekvens/ Fraktvolym, kg, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Graf 2. Fraktgods i ton för Jönköping Airport mellan 2015 och 2020. 

Graf 3. Passagerarfrekvens för Jönköping Airport mellan 2015 och 2020. 
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DET GEOGRAFISKA LÄGET ÄR AV STOR BETYDELSE 

Jönköping har rankats som ett av Sveriges bästa logistiklägen och är ett ledande transport- och 

kommunikationscentrum. Läget är Sveriges äldsta logistikläge och den befintliga mängden lager för varuägare 

och TPL-aktörer är en av Sveriges största med cirka 9 procent av Sveriges totala lagerytor.4 Jönköping Airports 

strategiska läge gör att man inom en radie av 35 mil har möjlighet att nå 85 procent av Sveriges befolkning.5 

Flygplatsen har med andra ord en unik tillgänglighet genom sitt centrala läge mitt i södra Sverige.6 

JÖNKÖPING AIRPORT ÄR EN VIKTIG DEL I ETT MYCKET STÖRRE NÄTVERK  

Flygplatser bidrar till tillväxt av både befolkning och arbetstillfällen och ska inte ses som enskilda enheter. De 

bör istället ses ur ett holistiskt perspektiv som delar av ett samhällsnätverk. Tillgänglig infrastruktur och närhet 

till direktflyg är även en vital drivkraft när företag väljer var de önskar lokaliseras. Regioner med välintegrerade 

flygplatser förväntas ha snabbare och mer stabil tillväxt eftersom de bidrar till en överlägsen tillgång till 

individer, varor, kapital och information.7  

 

 Rambolls uppdrag 

Ramboll har på uppdrag av Jönköpings Rådhus AB utfört ett utredningsuppdrag i två delar. En första del med 

syftet att undersöka nyttan av Jönköpings Airport för det lokala näringslivet samt för samhällsflyget. En andra 

del med fokus på teknikutveckling och relevanta utvecklingstendenser för flyget. 

 

4 Intelligent Logistik, Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2021, 2021 
5 Jönköping Airport AB, Analys av fraktoperationen på Jönköping Airport, 2020-11-18 
6 Figur 1: European Commission, 2021 
7 Johan Klaesson och Charlotta Mellander, Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin, 2012 

Figur 1. Geografisk överblick över Jönköpings läge och infrastruktur. 
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BAKGRUND 

Jönköping Airport har under många år brottats med negativa ekonomiska resultat likt många av landets övriga 

regionala flygplatser. Flertalet utvecklingsidéer för flygplatsen har kommit fram vid olika tillfällen under åren 

och man har nu senast tittat på de kommersiella möjligheter som finns för att utveckla flygplatsen vid sidan 

av passagerartrafiken. För att få en ökad förståelse för betydelsen av flygplatsen för näringslivet i Jönköpings 

kommun upphandlades Ramboll för att genomföra intervjuer med ett urval av flygplatsens intressenter.  

SYFTE OCH MÅLBILD 

Syftet med del 1 av utredningsuppdraget är att belysa: 

1. Nyttan av flygplatsen för i första hand det lokala näringslivet i Jönköpings kommun och i andra hand 

för det regionala näringslivet 

2. Nyttan med och betydelsen av samhällsflyget för lokala och regionala offentliga organisationer 

Syftet med del 2 av utredningsuppdraget är att utforska: 

3. Aktuella tendenser för flygbränsle och elektrisk drift av flygplan samt framtida utvecklingstendenser 

för flyg 

RIKTLINJER FÖR RAMBOLLS UPPDRAG 

Ramboll fick i uppdrag att titta på ett antal frågeställningar som berörde lokalt och regionalt näringsliv, lokala 

och regionala offentliga organisationer samt länet. Jönköpings Rådhus AB önskade att utredningen 

fokuserade på följande frågeställningar: 

 

Del 1. Intressentanalys  

1. En beskrivning av betydelsen och nyttan av flygplatsen för det lokala näringslivets utveckling. I andra 

hand för det regionala näringslivets utveckling. 

2. En beskrivning av betydelsen och nyttan av flygplatsen för lokala och regionala offentliga 

organisationer. 

3. En beskrivning av vilken betydelse Jönköping Airport har för länet inom följande områden:  

a. Ambulansflyg (fixed wing, ej helikopter) 

b. Karantänsflygplats 

c. Beredskapsflygplats 

d. Transport av sjukvårdsmateriel 

e. Tankning av helikopter (sjuktransporter) 

f. Kris och krig (planering för civilt försvar) 

4. En beskrivning av vilka konsekvenser en avsaknad av flygplatsen ger i första hand för det lokala 

näringslivet i Jönköpings kommun och i andra hand för det regionala näringslivet. 

5. En beskrivning av vilka konsekvenser en avsaknad av flygplatsen ger för lokala och regionala 

offentliga organisationer. 

Del 2. Aktuella tendenser för flyget 

1. En beskrivning av aktuella tendenser avseende miljösituationen för flygbränsle. 

2. En beskrivning av aktuella tendenser avseende elektrisk drift av flygplan, inkl. kommersiell 

drönarverksamhet, gällande såväl persontrafik som cargo. 

3. En beskrivning av övriga framtida utvecklingstendenser för flyget.  

Såväl fraktverksamhet som persontrafik på flygplatsen önskade belysas i utredningen. 

METOD FÖR GENOMFÖRANDE 

I utformandet av intressentanalysen har Ramboll genomfört cirka 40 intervjuer med representanter för lokalt 

och regionalt näringsliv och andra relevanta aktörer för att baserat på intervjusvaren ta fram en rapport med 

svar och resonemang utifrån ovan angivna frågeställningar. 
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Närmare beskrivning av aktiviteter och resultat finns i respektive kapitel. Arbetet har präglats av kontinuerliga 

avstämningar och uppföljningar med uppdragsgivaren för att säkerställa god framdrift i arbetet. 
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2. LOKALA OCH REGIONALA NÄRINGSLIVSAKTÖRER 

 Näringslivsaktörer som använder Jönköping Airport kommer från olika branscher 

Som del av utredningsuppdraget har Ramboll utfört 17 intervjuer med olika aktörer inom det lokala och 

regionala näringslivet för att bättre förstå Jönköping Airports betydelse, nytta och konsekvenser för företag i 

Jönköping med omnejd. Enligt önskemål från Jönköping Airport AB har ett större fokus lagts på lokala 

näringslivsaktörer.  

 

De 17 näringslivsaktörer som intervjuats som en del av utredningsuppdraget tillhör totalt fem olika branscher. 

De mest förekommande branscherna är tillverkning samt transport- och magasinering.8 Branschfördelningen 

av intervjuade aktörer går att se i graf 4.  

 

 
 

 

 

 

 Näringslivet använder i dagsläget flygplatsen för frakt, persontrafik, för att gynna 
affärsutveckling samt som bas för sina företag 

FRAKT 

I dagsläget är tre speditörer aktiva på Jönköping Airport:  

1. Time:matters (del av Lufthansa Cargo) – reservdelar och utrustning till sjukhus och vårdcentraler i 

södra Sverige samt reservdelar och utrustning till fordonstillverkare 

2. DANX - reservdelar till hushållsmaskiner samt fordonsindustrin 

3. FedEx - alla typer av gods 

 

8 Branschfördelningen är i enlighet med följande SNI kategori: avdelning. 

Tillverkning

Transport och magasinering

Verksamhet inom juridik, ekonomi,

vetenskap och teknik

Handel

Kultur, nöje och fritid

Graf 4. Branschfördelning av intervjuade näringslivsaktörer. 

17 
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Dessa speditörer ser Jönköpings 

geografiska läge som mycket 

värdefullt. Både time:matters och 

DANX hanterar många paket från 

Baden-Baden men även från Bryssel. 

Time:matters erbjuder tjänsten Spare 

Part Logistics (SPL) via Jönköping 

Airport och levererar huvudsakligen 

tidskänsliga reservdelar till fasta 

kunder. Time:matters hämtar dessa 

delar på kundernas lager i Europa så 

sent som möjligt fem dagar i veckan. 

Sedan flygs dessa paket med 

time:matters flygplan till Jönköping 

Airport där de fördelas för vidare 

transport. Inom en timme från 

landning ligger alla paket som ska 

vidare via väg, på distributionsbilar. I 

Jönköping möts även olika fraktflyg. 

Time:matters flyger transfergods och 

svenskt exportgods vidare till Billund 

för de paket som ska vidare till 

Danmark och FedEx flyger vidare till 

Helsingfors med paketen som ska till 

Finland. Time:matters flyger även till 

Oslo och täcker därmed majoriteten av Norden över natten. Cirka 75 procent av alla paket levereras mellan 

klockan 02.00 och 07.00 på morgonen för de beställningar som lagts kvällen innan.9 

 

Speditörerna har stora kundkonton med näringslivsaktörer. John Deere är exempelvis en stor lokal kund till 

både DANX och time:matters. Andra viktiga kunder inkluderar Siemens, Fujitsu, BMW, Mercedes, Audi, Volvo, 

Hyundai, KIA, Volkswagen samt E-handelsföretag på den privata marknaden som Zalando, CDON och 

Boozt.com.10  

 

Andra lokala och regionala företag som exempelvis ITAB och Bufab använder även flygfrakt till lättare 

produkter. Är det tyngre produkter som ska internationellt och inte är tidskänsliga sänder istället många 

företag frakten via båt, då det är mer kostnadseffektivt. Ska frakten inom Norden så sänder många företag 

istället paketen via tåg. Här är IKEA ett bra exempel. Elgiganten har sitt nordiska distributionscenter i 

Jönköping som förser 480 butiker med varor. Dessa varor körs istället från Jönköping via vägtransport. Varje 

år går cirka 40 miljarder i varuvärde genom Jönköping via Elgiganten.  

PERSONTRAFIK  

Näringslivsaktörer nyttjar även persontrafiken på Jönköping Airport. Företagen ser just närheten till 

flygplatsen som en fördel då det sparar mycket tid för deras medarbetare och erbjuder en smidighet som 

andra flygplatser inte kan matcha.  

 

Många lokala och regionala näringslivsaktörer har kopplingar till Tyskland och använde därför gärna den 

tidigare linjen till Frankfurt. Dessa aktörer flög i större utsträckning från Jönköping än företag som behövde 

ta sig vidare till exempelvis Asien eller USA. När näringslivsaktörer behöver byta flygbolag i Frankfurt för att 

ta sig till övriga delar av världen förloras en del av den smidighet som efterfrågas. För att få tillgång till flera 

internationella anslutningsmöjligheter valde därför redan tidigare många företag att flyga från Landvetter.  

 

 

9 Figur 2: Jönköping Airport AB, Affärsutvecklingsprojektet 2020 
10 Analys fraktoperationen nov 2020 samt intervjuer med speditörer 

Figur 2. Överblick över fraktlinjer. 
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Inkommande persontrafik till de lokala och regionala näringslivsaktörernas kontor är också viktig att ha i 

åtanke. Vissa lokala aktörer har besökare från huvudkontor och dotterbolag som ankommer till Jönköping 

Airport. Det är därför inte enbart avgående persontrafik som är av vikt att ta i beaktning. Även denna form av 

persontrafik skulle potentiellt kunna öka om den internationella kopplingen stärks och bättre kopplingar ut 

till andra delar av världen etableras.  

 

Många näringslivsaktörer tror att inrikes persontrafik kommer att minska efter Covid-19. Detta på grund av 

två huvudsakliga attitydförändringar:  

1. Striktare resepolicys - som ett resultat av förändrade resepolicys som fokuserar på 

hållbarhetsaspekten ser fler aktörer tåg som ett mer sannolikt alternativ om de behöver resa till 

Stockholm 

2. Ökad användning av digitala möten – pandemin har visat att många av de möten företagen tidigare 

hade fysiskt, faktiskt kan utföras online  

Endast ett fåtal uttrycker att de fortfarande skulle ha intresse av en linje till Stockholm. En organisation 

chartrar även plan för inrikes persontrafik. Detta för att huvudsakligen ta sig till Luleå och Skellefteå. Detta 

fungerar som en förmån för de anställda och tillgodoser det smidighetsbehov som många näringslivsaktörer 

uttrycker. 

GYNNA AFFÄRSUTVECKLING  

Ett fåtal företag använder Jönköping Airport som bas för olika företagsprojekt. Ett företag använder i 

dagsläget flygplatsen som bas för att testa autonoma fordon där samarbetet har fått väldigt positiv feedback 

i media. Till detta projekt bidrar flygplatsen med en bra testyta samt en ökad förståelse för kundkraven på 

produkten. Tillgången till just kundkraven och kunddomänen har varit viktig för företaget och de har nu fått 

projektet validerat av Transportstyrelsen tack vare Jönköping Airport. 

 

Ett annat företag använder i dagsläget Jönköping Airport för kundmöten som berör företagets produkt. 

Produkten används i sin tur vid flygningar från Jönköping Airport där företaget kan undersöka 

fjärrvärmeläckage från luften.  

SOM BAS FÖR SITT FÖRETAG 

Ett företag använder Jönköping Airport som bas för sin flygplansverkstad. Verkstaden utför huvudsakligen 

service på helikoptrar och flygplan i mindre storlek. Företaget hjälper både organisationer och privatpersoner 

att uppfylla luftvärdighetsansvaret.11 Verkstaden utför även modifieringar av flygplan – huvudsakligen 

uppgradering av elektroniken – samt annan service av flygplan och helikoptrar. Eftersom de flesta flygtekniker 

riktar in sig på stora flygplan är verkstäder som arbetar med mindre flygplan mer och mer eftertraktade på 

marknaden.  

 

 Näringslivsaktörer väljer Jönköping Airport på grund av flygplatsens geografiska läge och 
kundfokus 

Den absolut mest förekommande orsaken till att näringslivsaktörer väljer att använda sig av Jönköping Airport 

är dess geografiska läge. 13 utav 17 näringslivsaktörer lyfte just geografiskt läge som centralt i valet av 

Jönköping Airport. Företag som är verksamma inom frakt belyser hur flygplatsen, med sin centrala placering, 

utgör en viktig logistikhub som gör det möjligt att snabbt nå ut till södra Sverige samt Norge, Danmark och 

Finland. En respondent belyser att man med hjälp av flygplatsen och dess läge kan nå ut till över 80 procent 

av Nordens befolkning inom 24 timmar.  

 

Företag som främst nyttjar Jönköping Airport för persontrafik betonar även hur flygplatsens lokalisering bidrar 

till tidsbesparingar för företagets anställda. En respondent förklarar att flygplatsens närhet gör att anställda 

sparar flera timmar per resetillfälle istället för att använda likvärdiga substitut som ligger längre bort från 

 

11 När man äger ett flygplan måste man se till att det är luftvärdigt. Detta ansvar kontrakteras ofta bort och utförs av flygplansverkstäder. 
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företaget. Denna tidsvinst medför även minskade kostnader i form av taxiresor till de flygplatser som ligger 

längre bort.  

 

En aktör som nyttjar flygplatsen för verkstadsservice betonar även vikten av flygplatsens strategiska placering 

i förhållande till Göteborg och Malmö då flertalet kunder som är situerade kring dessa orter är i behov av en 

mindre flygplats med tillhörande verkstad för att serva små flygplan. Vidare belyser samma aktör hur 

Jönköping Airport tillhandahåller uthyrning av lokaler vilket medför att aktören slipper att investera i nya 

tillgångar.  

 

Flygplatsens service är något som flertalet respondenter betonar vikten av. Näringslivsaktörer upplever att de 

anställda är väldigt tillmötesgående och trevliga. Mindre flygplatser upplevs ha en viss smidighet som större 

flygplatser inte erbjuder. Vidare upplevs flygplatsens ledning som flexibla vilket underlättar potentiella 

samarbeten. Nedan citat från en näringslivsaktör sammanfattar väl varför företag väljer Jönköping Airport:  

 

Jönköping Airport är för oss navet i hela Norden. Landvetter är helt ointressant för oss. Jönköping är 

geografiskt rätt. Jönköping Airport är dessutom extremt tillmötesgående och flexibla.12 

 

 Användningsomfattningen för persontrafik och frakt skiljer sig åt mellan företagen 

Frakt 

Användningsomfattningen bland de näringslivsaktörer som främst använder flygplatsen för frakt skiljer sig åt. 

En aktör nämner exempelvis att man enbart utnyttjar flygplatsen vid ett fåtal tillfällen, specifikt då det råder 

stora avstånd till godsets slutdestination. Man väljer istället att frakta majoriteten av godset via lastbil, vilket 

uppges utgöra en kostnads- och tidseffektiv lösning när slutdestinationen ligger inom landets gränser.  

 

Då flera företag inom tillverkningsindustrin har sina lager lokaliserade i Jönköping med omnejd utgör 

speditörer en viktig funktion för att tillgodose det logistiska flödet. En aktör uppger sig frakta mellan 2.5 och 

3 ton dagligen via Jönköping Airport. Majoriteten av frakten skickas från Europa och av denna mängd 

uppskattas mellan 5 och 10 procent fraktas vidare till lokala kunder. Aktören uppger även att det finns en 

målsättning om att ytterligare öka fraktvolymerna från Jönköping och ut i Europa.  

 

Vidare uppger en annan speditör att företagets inkommande frakt via Jönköping Airport uppskattas till 8 ton 

per vecka och den utgående frakten till cirka 5 ton per vecka. Samma speditör uppger att de har ett väldigt 

brett kundnätverk i Jönköping-området med mycket inrikes gods. Godset som anländer till flygplatsen i 

Jönköping levereras antingen lokalt eller transporteras vidare till Danmark, Finland och Norge via flygplan och 

lastbilar. Respondenten uppger att flygplatsen erbjuder en smidighet som gör det möjligt för godset att tas 

emot och skickas vidare inom 2,5 timmar.  

 

Slutligen nämner en annan speditör att den dagligen fraktar 1,5 ton via flygplatsen men att det i framtiden 

kan uppstå ett behov av att frakta ännu större kvantiteter via flyg och att det således finns stor potential för 

ett utökat användande av Jönköping Airport.  

Persontrafik 

På grund av den rådande pandemin har persontrafiken sjunkit drastiskt, vilket har bidragit till att företag som 

kontinuerligt har möten och sammankomster med personer på andra orter istället har övergått till digitala 

möten. Flertalet aktörer nämner att detta arbetssätt med stor sannolikhet kommer fortlöpa även efter 

pandemin. Om man ser till hur näringslivet använde flygplatsen för persontrafik före pandemin är det tydligt 

att det inte går att säga något generellt, utan att användningen skiljer sig åt mellan de olika företagen.  

 

En aktör uppger att omfattningen sträcker sig ända upp över 900 tur- och returresor årligen. År 2019 

spenderade denna aktör cirka 1.6 MSEK på transaktioner för resor via Jönköpings flygplats. En annan aktör 

förklarar att organisationen är en frekvent användare av egenchartrade flygplan med resor mellan fyra och 

 

12 Följande citat kommer från samtal med DANX 
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tio gånger per år. Det betonas att tillgången till Jönköping Airport erbjuder ett tidseffektivt alternativ som gör 

det möjligt att få en hel arbetsdag på annan ort och sedan komma hem i lagom tid samma dag.  

 

En annan näringslivsaktör uppskattar att företaget istället väljer alternativa substitut som Landvetter vid 98 

procent av flygresorna eftersom det finns ett större internationellt utbud på denna flygplats. Flertalet 

respondenter belyser att deras användningsomfattning av Jönköping Airport är låg som ett direkt resultat av 

det begränsade utbudet av internationella flyglinjer till exempelvis USA och Asien.  

 

Då kopplingen till Frankfurt fanns hade flertalet lokala och regionala företag anställda som reste med denna 

linje varje vecka och varje månad. Då kopplingen till Frankfurt försvann tvingades lokala och regionala företag 

att istället söka sig till andra flygplatser. Dessa respondenter använder numera istället Jönköping vid cirka 5–

15 procent av sina flygresor.  

 

En näringslivsaktör berättar även att de har mellan 200–500 internationella medarbetare som kommer till 

Jönköping under ett år. Liknande siffror går att finna från andra aktörer som uppger att ankommande trafik 

till företaget på en årsbasis överstiger 500 personer. Ankommande persontrafik utgör därför också en viktig 

variabel att ta i beaktning.  

 

 Jönköping Airport är en positiv tillgång för det lokala och regionala näringslivet  

För att kvantifiera betydelsen av Jönköping Airport för det lokala och regionala näringslivet bad vi respektive 

respondent att uttrycka betydelsen av flygplatsen utifrån en förutbestämd skala. Visualiseringen av dessa svar 

för totalt 16 näringslivsaktörer går att se i graf 5.13  

 

 
 

 

Denna överblicksbild visar på att majoriteten av näringslivsaktörer ser flygplatsen som helt nödvändig, viktig 

eller ganska viktig för deras verksamhet. Enbart en aktör ser på flygplatsen som helt oviktig för deras arbete. 

Flertalet näringslivsaktörer uttrycker att Jönköping Airport utgör en viktig del för Jönköpings infrastruktur och 

är en förutsättning för stadens näringsliv. Man menar även att Region Jönköpings Län, som en växande region, 

behöver en flygplats för att kunna realisera sina tillväxtmål.  

 

Vill man satsa på Jönköpingsregionen så måste det finnas en flygplats. Jag hoppas verkligen att 

flygplatsen stannar. Men det handlar inte om vår överlevnad som företag, vi kommer att hitta andra 

lösningar. 

 

 

13 Totalt 17 näringslivsaktörer intervjuades men en aktör har avstått från att lämna svar. 

Helt nödvändig för oss

Viktig

Ganska viktig

Vi hade klarat oss oavsett

Inte viktig alls

16

Graf 5. Betydelsen av Jönköping Airport för lokalt och regionalt näringsliv. 
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Ovan citat kommer från samtal med ett lokalt bolag. Detta uttalande är mycket representativt för denna 

målgrupp och förklarar det stora antal som svarat ”vi hade klarat oss oavsett” på frågan ovan. Majoriteten av 

näringslivsaktörer ser på flygplatsen som en positiv tillgång för deras verksamheter. Dessa näringslivsaktörer 

slås dock inte ut om tillgången till flygplatsen inte längre finns, utan kommer att finna alternativa lösningar. 

Dessa lösningar ses dock som sämre ur geografisk synpunkt; inte minst gäller det speditörer då Jönköping är 

den största och mest utvecklade knutpunkten för frakt i södra Sverige i deras mening. Speditörerna som 

använder Jönköping Airport ser den som speciellt viktig i det nordiska fraktflödet.  

 

När det har varit möjligt, har respondenterna fått kvantifiera betydelsen av flygplatsen i termer av till exempel 

påverkan på omsättning. Jönköping Airport har olika påverkan på företagens omsättning. En speditör 

uppskattar exempelvis att en nedläggning av flygplatsen skulle påverka företagets omsättning för Spare Part 

Logistics (SPL) med cirka 15 procent. Flygplatsverkstaden som är helt beroende av Jönköping Airports existens 

skulle vid samma scenario se en omsättningspåverkan på 100 procent. Om flygplatsen inte längre fanns och 

därmed inte heller verkstäderna, skulle inte längre länets brandflyg ha tillgång till den service som 

verksamheten kräver.14 Detta skulle kunna medföra negativa samhällskonsekvenser. 

 

Potentiella konsekvenser för samhället tas även upp av en annan näringslivsaktör som betonar vikten av att 

deras medicinska teknik kommer fram så snabbt som möjligt till slutkunden. I dagsläget är en stor del av 

sjukvården inom Norden beroende av en fraktlösning som går via Jönköping Airport.15 Under Covid-19 har det 

varit kritiskt för den aktuella aktören att kunna använda fraktlösningen via Jönköping Airport eftersom denna 

lösning resulterar i de snabbaste leveranserna av bland annat labbutrustning och ersättningsdelar till CT 

maskiner. Näringslivsaktören uttrycker att de är nummer ett i Norden på snabb leverans i jämförelse med sina 

konkurrenter, och detta tack vare just den fraktlösning som går via Jönköping Airport. En avsaknad av 

flygplatsen tror de därför även skulle kunna påverka antalet kunder som de har, vilket skulle kunna ge 

oförutsägbara konsekvenser på deras omsättning. Överlag lägger de näringslivsaktörer som känner att de kan 

uttala sig kring Jönköping Airports påverkan på deras omsättning siffran mellan 1 och 20 procent. Många 

uttrycker dock att det inte går att fullt ut förutse den dominoeffekt som skulle kunna uppstå vid en avsaknad 

av Jönköping Airport, bland annat med tanke på den ökade globaliseringen i samhället överlag. 

JÖNKÖPING AIRPORT KAN SANNOLIKT PÅVERKA ATTRAKTIVITETEN FÖR NYETABLERINGAR MEN ÄR I DE 

FLESTA FALL INTE AVGÖRANDE FÖR ATT VERKSAMHETER SKA BEHÅLLAS LOKALT 

En näringslivsaktör etablerade ursprungligen sitt huvudkontor i Jönköping bland annat på grund av Jönköping 

Airport och närheten till en internationell flygplats. Samma aktör skulle dock inte flytta sin verksamhet till en 

annan ort om Jönköping Airport inte längre fanns. Majoriteten av näringslivsaktörer delar denna attityd. Fem 

verksamheter skulle behöva flytta delar av eller hela sin verksamhet om Jönköping Airport inte längre fanns. 

Dessa aktörer är direkt beroende av Jönköping Airport.16 

AVSAKNADEN AV EN LOKAL FLYGPLATS PÅVERKAR I DE FLESTA FALL INTE BREDARE FÖRETAGSSTRATEGIER 

FÖR LOKALA OCH REGIONALA FÖRETAG 

Bredare företagsstrategier skulle påverkas för 4 av de 17 intervjuade näringslivsaktörerna. Det skulle även 

innebära ökade kostnader för flertalet aktörer att ställa om till att använda en annan flygplats om Jönköping 

Airport inte fanns. En aktör uttrycker att ”det är extremt stora kostnader förknippade med att ta bort 

Jönköping Airport från kedjan.”  

 

En aktör uttrycker att en avsaknad av en lokal flygplats sannolikt skulle påverka deras attraktivitet som 

arbetsgivare och därmed deras rekryteringsmöjligheter. Denna aktör är beroende av högutbildad personal 

som ofta kommer från andra länder. Denna personal behöver kunna resa regelbundet och har därmed ett 

större behov av en lokal flygplats med internationella kopplingar. Näringslivsaktören anser att Jönköping 

Airport underlättar deras rekrytering och är bra för att attrahera mer internationell arbetskraft. 

 

14 Mer information om denna koppling går att hitta i avsnitt fyra – samhällsnyttigt flyg. 
15 För mer information, gå till avsnitt fyra – samhällsnyttigt flyg. 
16 Samtliga speditörer skulle behöva förflytta sin flygfrakt. En aktör inom transport och magasinering samt en aktör inom juridik, ekonomi, vetenskap 

och teknik skulle även behöva flytta sina verksamheter. 
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JÖNKÖPING AIRPORT ÄR I DE FLESTA FALL INTE AVGÖRANDE FÖR ATT FÖRETAG SKA KUNNA VERKA PÅ DEN 

NATIONELLA OCH GLOBALA MARKNADEN 

Enbart en aktör ser på Jönköping Airport som väldigt viktig för att de ska kunna verka i Norden. Majoriteten 

av näringslivsaktörerna ser inte flygplatsen som kritisk för att kunna verka på den nationella eller 

internationella marknaden. Företagen anser att de skulle kunna bibehålla sin verkansgrad genom att använda 

andra flygplatser som exempelvis Landvetter.  

 

 Näringslivsaktörer väljer i framtiden huvudsakligen Landvetter, tåg och möten online om 
Jönköping Airport inte skulle finnas 

Andra flygplatser 

Majoriteten av respondenterna uppger att avsaknaden av en flygplats i Jönköping troligtvis skulle ersättas 

med andra flygplatser i det närliggande området. För internationella resor uppges Göteborg, Linköping och 

Köpenhamn som alternativa orter. En respondent menar att Landvetter erbjuder ett bredare internationellt 

utbud med billigare resor. För nationella resor uppskattar man att det kommer ske en ökad 

användningsomfattning av flygplatsen i Linköping samt tåg och digitala möten. Det poängteras dock att 

användningen av de alternativa flygplatserna skulle resultera i sämre service och negativa konsekvenser 

utifrån ett tidsperspektiv.  

 

Dessa förluster poängteras även för frakt, där majoriteten av frakten som idag går med flyg måste fortsätta 

att gå med detta transportmedel. Det skulle inte vara ett alternativ att frakta dessa paket med lastbil eller tåg 

då de ofta är tidskänsliga. Flygfrakten skulle istället behöva gå via exempelvis Göteborg. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till längre transittider för speditörerna och försämrad service för slutkunderna. En speditör tror 

att det skulle kunna göra dem mindre attraktiva som företag eftersom de säljer en leveranstid.  

Alternativa transportmedel 

Flertalet aktörer känner att det finns möjlighet att använda sig av alternativa transportmedel inrikes som 

exempelvis tåg och bil. Många företag har utvecklat miljöpolicys som kräver att medarbetare tar tåget istället 

för flyget för inrikes resor vid avstånd som exempelvis Jönköping-Stockholm. Vid resor till Stockholm väljer 

många därför numera att ta tåget från bland annat Nässjö. Det nämns även hur tågen potentiellt erbjuder en 

tidsvinst i form av effektiv arbetstid då man har möjlighet att arbeta under tågresans gång. Tåget är även ett 

billigare resealternativ.  

Ökad användning av möten online 

Avsaknaden av en flygplats i Jönköping uppges vid vissa tillfällen kunna ersättas med digitala möten. 

Användningen av möten online har accelererat i omfattning till följd av pandemin och det finns därför en stor 

chans att denna trend fortsätter när förhållandena återgår till det normala.  

 

Man kommer inom näringslivet förmodligen inte resa hälften av resorna man gjort tidigare. 

 

Detta är ett effektivt alternativ som skulle innebära tidsbesparingar och kostnadsbesparingar för näringslivet. 

Möten online ses som smidigare, snabbare och billigare och är numera i många fall ett acceptabelt substitut.  

 

 Näringslivsaktörer väljer i dagsläget andra flygplatser, tåg och lastbil eftersom det är mer 
attraktiva alternativ för dem 

Landvetter och Kastrup prioriteras i vissa fall för både internationell persontrafik och frakt 

Näringslivsaktörer som i dagsläget inte använder Jönköping Airport för utrikes persontrafik anser att 

flygplatsen saknar ett brett utbud av internationella flyglinjer. Detta gör att vissa företag uteslutande väljer 

att resa från Landvetter istället. Resor från Landvetter uppges även erbjuda bekvämare ankomsttider vilket 

är en prioriterad faktor för affärsresande.  

 

Det är smidigt med en mindre flygplats men avgångarna är inte attraktiva. 
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För resor som går till Asien och USA uppges Kastrup ha ett bredare utbud. Vid tillfällen då företagen behöver 

resa till dessa destinationer används därför istället Kastrups flygplats.  

 

När det kommer till frakt nämner en speditör att deras fraktcentral ligger lokaliserad i Göteborg och att 

Landvetter därför blir det naturliga valet för dem. Speditören beskriver att fraktrutterna ofta bestäms av vilka 

flygplatser flygbolagen sänder plan till. Jönköping Airport finns ofta inte i systemen för exempelvis aktörer 

från Kina. Då blir Landvetter istället en naturlig slutdestination.  

 

Speditören satsar i nuläget på en ny kombiterminal i Jönköping för att attrahera fler till regionen. 

Lokaliseringen är även strategiskt placerad då Jönköping ligger så pass geografiskt fördelaktigt till för dem. 

Samma speditör ser trots det svårigheter med att fylla flyg med frakt kontinuerligt från Jönköping Airport. De 

uppskattar dock smidigheten och flexibiliteten vid Jönköping Airport till följd av flygplatsens mindre storlek. 

Speditören hade därför kunnat överväga att fokusera på att hitta fraktlinjer till Jönköping där frakten sedan 

kan skickas vidare via tåg och bil ut i landet.  I framtiden ser man att det skulle kunna finnas möjlighet att börja 

använda Jönköping Airport i större utsträckning om ett antal aktörer går ihop och delar på flygplanen. För att 

lyckas med detta anser speditören att man behöver etablera ett fast flöde av stora fraktvolymer för att täcka 

kostnaderna.  

Andra substitut inkluderar lastbil och tåg 

För inrikes persontrafik nämner en näringslivsaktör att de föredrar att ta bilen mellan exempelvis Jönköping 

och Stockholm då det ger en större frihet när man väl är framme i Stockholm. Andra företag tar upp tåg som 

alternativ för inrikes persontrafik. Dessa medarbetare ser tåget som smidigare än flyget då de har möjlighet 

att arbeta på datorn under hela resans gång om de istället väljer tåg.  

 

En speditör nämner att de i dagsläget framför allt satsar på tåg och att man därför använder flyg i mycket 

begränsad utsträckning. Speditören ser en robusthet i tågtrafik då denna varit mindre begränsad under 

pandemin. De ser dock även utmaningar med tåg i form av begränsad infrastruktur och höjda avgifter.  

 

Ett företag som i dagsläget inte använder Jönköping Airport för frakt väljer att istället huvudsakligen använda 

lastbil. 98 procent av frakten går med lastbil och resterande 2 procent går med tåg. Företaget uppger dock att 

de sannolikt behöver se över möjligheterna som finns med flygfrakt och att det därför kan bli intressant att få 

en djupare introduktion av Jönköping Airport. Aktören har tidigare varit i kontakt med flygplatsen gällande 

ett potentiellt partnerskap men upplever att erbjudandet hade behövts konkretiseras. Då företaget i 

framtiden vill kunna erbjuda same-day delivery och transport till avlägsna orter i Finland, Island, Grönland, 

norra Sverige och Nordnorge, kan ett potentiellt samarbete med Jönköping Airport komma att bli intressant. 

Detta företag efterfrågar kontakt med Jönköping Airport för att se om man kan upprätta ett partnerskap.17  

 

 I framtiden hoppas lokala och regionala företag på fler tillförlitliga internationella 
flyglinjer och utökade satsningar på frakt 

 

Aktörer inom näringslivet ser gärna:  

 

Internationella flyglinjer. Den absoluta majoriteten av näringslivsaktörerna uttrycker en önskan om 

att Jönköping Airport utvidgar sitt internationella utbud av flyglinjer. Företagen ser gärna att det går 

flygplan till europeiska hubbar som exempelvis Frankfurt, Amsterdam, London och Paris. Vidare 

nämner flertalet respondenter att de gärna ser ett samarbete med exempelvis flygbolaget KLM då det 

potentiellt bidrar till nya flyglinjer till USA och Kina. För globala koncerner i området är flygresor till 

speciellt USA och Asien extra attraktiva.  

 

 

17 Företaget i fråga är Elgiganten.  
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Tillförlitliga flyglinjer. Det uttrycks en önskan om att flygplatsen i framtiden satsar på tillförlitliga 

operatörer. Ifall man blir strandsatt i utlandet vill man att det alltid ska finnas en möjlighet att ta sig 

hem till Sverige igen.  

 

Utökade satsningar på frakt. Jönköping Airport, med sitt geografiskt unika läge, beskrivs som ett 

logistikcentrum med goda fraktmöjligheter. Flygplatsens kapacitet att ta ner större fraktflygplan kan 

bli essentiellt i framtiden då stora amerikanska aktörer som Amazon ökar sin närvaro i Sverige. 

Amazon har som strategi att använda mindre flygplatser då det bland annat är mer kostnadseffektivt 

än att ligga och taxa på Landvetter eller Arlanda tillsammans med en massa charterplan. En speditör 

nämner specifikt hur man önskar att Jönköping Airport vidareutvecklar sina fraktalternativ genom att 

utvidga erbjudandet om linjer mellan Jönköping och Norrland. Vidare belyser man hur frakten blir en 

viktig del av flygplatsens framtida drift då utvecklingen av snabbtåg till Jönköping potentiellt kan 

frigöra utrymme för frakttåg via de ordinarie spåren. Detta skulle ytterligare förstärka Jönköpings 

goda logistiska position. Flertalet näringslivsaktörer uttrycker även ett intresse för utökat samarbete 

med flygplatsen gällande frakt.  

 

En fortsatt bra service. Flertalet aktörer uttrycker en uppskattning för den fina service som Jönköping 

Airport erbjuder. Vissa aktörer anser att det som är viktigt med Jönköping är den smidighet som en 

mindre flygplats erbjuder. Flygplatsen utmärker sig på grund av denna smidighet samt samarbetsvilja. 

Om flygplatsen i framtiden får fler kunder uttrycker man en önskan om att den goda servicen ska 

bibehållas, trots volymökningen. En aktör, som främst använder flygplatsen för frakt, betonar vikten 

av att Jönköping Airport bibehåller sin kapacitet så att ledtiderna inte försämras. Man belyser även en 

önskan om att flygplatsen fortsätter arbeta för att upprätthålla goda relationer med dess användare.  

 

Satsningar på elektrisk drift av flygplan. Flertalet aktörer nämner att elflygplan förväntas få allt större 

vikt i framtiden. Olika fraktalternativs miljöpåverkan gentemot slutkund kommer att bli mer 

transparent, och det blir som en följd av det viktigare att erbjuda miljömedvetna alternativ som 

elflygplan. Vidare är elflygplan en viktig beståndsdel för aktörer med målet att bli helt fossilfria. En 

speditör betonade att deras mål är att vara fossilfria år 2040 och att elflyg då blir högst aktuellt för 

dem. En annan aktör betonade att infrastruktursatsningen för elflygplan är betydligt mindre än för 

höghastighetståg. Denna aktör anser att det blir billigare för samhället att behålla flygplatserna och 

utveckla dessa istället för att bygga höghastighetsräls runtom i landet. Det är enligt samma aktör 

viktigt att man intar ett proaktivt förhållningssätt och utvecklar landets mindre flygplatser för att 

möjliggöra den teknik som förväntas växa fram. Om Sverige börjar stänga ner flygplatser råder det en 

risk för att elflyg i framtiden inte har någonstans att landa. Norge är i framkant inom elflyg och Sverige 

riskerar att inte hålla jämn takt till följd av nedlagda flygplatser. 
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3. LOKALA OCH REGIONALA ORGANISATIONER MED KOPPLING TILL 
OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR 

 Ett flertal olika organisationer aktiva inom offentlig sektor och näringslivsutvecklande 
besöksnäring använder Jönköping Airport AB 

Detta avsnitt av rapporten behandlar lokala och regionala organisationer med koppling till både offentlig och 

privat sektor. De tolv aktörerna som ingår i detta avsnitt kan kategoriseras efter organisationens 

verksamhetsområde vilket berör näringslivsutvecklande besöksnäring, utbildning, samt samhälls- och 

näringslivsfrämjande offentlig sektor. 

 

 Organisationer använder huvudsakligen flygplatsen för indirekt persontrafik och 
samhällsfrämjande aktiviteter 

DIREKT PERSONTRAFIKSANVÄNDANDE 

Ett fåtal organisationer med koppling till offentlig och privat sektor använder Jönköping Airport till direkt 

persontrafik för resor av organisationens anställda. Primärt rör det sig om resor inom landet vilket enligt 

intervjuerna tycks minska framöver till följd av den ökade digitaliseringen med möten som i större 

utsträckning genomförs på distans samt restriktiva miljöpolicys som begränsar inrikes resande med flyg. 

INDIREKT PERSONTRAFIKSANVÄNDANDE 

Majoriteten av organisationerna i denna kategori använder Jönköping Airport för indirekt 

persontrafiksanvändande. Detta innebär att flygplatsen oftast inte används av egen personal, utan snarare av 

individer som har en utomstående koppling till organisationen. Trots att organisationerna själva inte använder 

Jönköping Airport i en större utsträckning framkommer det att flygplatsen är en viktig aktör för 

möjliggörandet av internationella samarbeten vid mässor, möten, föreläsningar och evenemang. 

 

Vidare utgör flygplatsen en viktig komponent för de organisationer vars verksamhet kräver en kontinuerlig 

tillgång till kompetent personal, både från internationella orter och från andra städer runtom i landet. En 

respondent från universitet belyser att tillgången till en lokal flygplats som erbjuder resrutter från bland annat 

Stockholm förenklar processen av att attrahera rätt kompetens. Gästföreläsare med eftertraktad 

områdesexpertis är ofta bosatta på andra orter vilket gör att flygplatsen utgör en viktig roll för att attrahera 

dessa individer.   

 

Flygplatsen används även i stor utsträckning av en researrangör vars huvudsakliga målgrupp är internationella 

kunder som vill uppleva södra Sverige. Dessa aktörer använder ofta chartrade plan med resenärer som i stor 

utsträckning bidrar till den regionala besöksnäringen.  

SAMHÄLLSFRÄMJANDE AKTIVITETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En respondent berättar att flygplatsen används för att utbilda cirka 10–15 piloter årligen där uppskattningsvis 

25 procent går vidare till att bli aktiva piloter som via Frivilliga flygkåren bland annat stöttar polisen och 

brandkåren i sitt dagliga arbete.18 

 

En organisation, vars primära uppgift är att representera näringslivet i olika typer av frågor för att förbättra 

företagares förutsättningar nämner hur flygplatsen är en viktig tillgång för att Jönköping ska förbli en attraktiv 

ort där näringslivet främjas. Denna åsikt delas av många organisationer inom denna kategori, som anser att 

Jönköping Airport är viktig för regionens attraktivitet och generella livsmiljö. Flygplatsen är en viktig aktör för 

att länet ska förbli attraktivt för boende, företagare och besökare. För att lyckas bli en knytpunkt och 

mötesplats för affärslivet fyller flygplatsen en essentiell funktion eftersom den är lokaliserad centralt med 

närhet till Jönköping centrum.   

 

18 För mer information kring Frivilliga flygkårens arbete, gå till del 4: samhällsnyttigt flyg.  
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 Organisationer väljer huvudsakligen Jönköping Airport på grund av dess strategiska 
lokalisering 

Den gemensamma orsaken till att organisationer med koppling till offentlig och privat sektor väljer att 

använda sig av Jönköping Airport är dess strategiska lokalisering. Flygplatsen erbjuder ett tidseffektivt 

resalternativ som värdesätts av samtliga respondenter.  

 

Flera organisationer med internationell koppling belyser att resor via Jönköping Airport vid en första anblick 

kan uppfattas som dyra jämfört med likvärdiga substitut från andra flygplatser. Om man däremot inkluderar 

kostnader för transport till och från övriga flygplatser menar samma respondenter att Jönköping Airport ur 

ett ekonomiskt perspektiv är likvärdigt, samtidigt som resorna blir mer tidseffektiva till följd av flygplatsens 

centrala lokalisering.  

 

Flera organisationer menar även att flygplatsen erbjuder en service och smidighet som är överlägsen jämfört 

med större flygplatser. Detta, i kombination med dess läge, ligger till grund för varför man väljer att använda 

sig av Jönköping Airport.   

 

 Användningsomfattningen skiljer sig mellan de organisationer som använder flygplatsen 

Näringslivsutvecklande besöksnäring 

En organisation vars verksamhet berör mässor beskriver att deras besökare har ett säsongsberoende 

användarmönster där flygplatsen främst används i samband med de största mässorna. Mässan Elmia Wood 

2017 drog exempelvis över 200 extra personer till Jönköping via Jönköping Airport i jämförelse med en vanlig 

vecka i juni.19 Dessa mässor fokuserar huvudsakligen på kommersiella transaktioner (business-to-business).  

 

En annan organisation beskriver hur deras möten och evenemang medför uppskattningsvis 3000 nya 

inresande individer årligen. Dessa resor sker främst under maj och september för möten samt under 

sommarhalvåret för evenemang. Organisationen betonar hur dessa inresande individer utgör en 

samhällsekonomisk vinst då personerna generellt är kapitalstarka.   

 

Vidare belyser ytterligare en organisation hur de turister som kommer till Jönköping Airport via charterflyg 

från Tyskland är en essentiell målgrupp då de som regel är förstagångsbesökare med en hög köpkraft. Denna 

målgrupp spenderar omkring 2500 kronor per dygn exklusive boende, och bidrar således i stor utsträckning 

till lokal och regional näringslivsutveckling. Under år 2017 och 2018 var det cirka 1600 inkommande 

charterresenärer som flög till Jönköping Airport. Med en genomsnittlig vistelse på en vecka bidrog dessa 

resenärer uppskattningsvis med cirka 28 MSEK till bland annat restaurangbranschen, detaljhandeln och 

fritids-och nöjesverksamheten i regionen. Denna siffra exkluderar dessutom den kostnad dessa turister lade 

på boende. Under perioden 2007 till 2018 uppskattas samma siffra motsvara över 140 MSEK.20 90 procent av 

samma målgrupp har även som ambition att återvända till Sverige i framtiden och då stanna mellan två och 

tre veckor i landet.  

Utbildning  

En respondent från högskolan uppger att man är beroende av tillgången till en flygplats för att attrahera 

kompetent personal som forskare, doktorander och gästföreläsare. Omfattningen uppskattas till ett fåtal 

resor från Stockholm samt ett tiotal internationella resor från övriga Europa per termin. Vidare uppger en 

organisation med utbildning för piloter hur Jönköping Airport är en viktig aktör då det krävs tillgång till en 

flygplats för att organisationens medlemmar ska kunna öva och behålla sina flyglicenser. Organisationen har 

totalt 120 medlemmar som flyger i snitt fem timmar om året.21 

 

19 SkogsElmia hölls senast 7–10 juni 2017 och inträffar var fjärde år.  
20 Omfattar antal charterturister från Tyskland som rest till Jönköping Airport mellan 2007 och 2018 - totalt 8150 personer. 70 procent av dessa bor på 

olika hotell runtom i Småland och använder hyrbil och bussbolag som anlitas från Jönköping och dess omnejd för att ta sig runt. 30 procent av dessa 

resenärer stannar på samma anläggning, då framförallt i Småland och Östergötland. 
21 Piloter från denna organisation som även flyger åt Frivilliga flygkåren täcks i detalj (omfattning) i avsnitt fyra – samhällsnyttigt flyg. 
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Samhälls- och näringslivsfrämjande offentlig sektor 

En organisation, vars huvudkontor är lokaliserat i Jönköping med 800 anställda, uppger att de nyttjat 

Jönköping Airport närmare 80 gånger för inrikesresor år 2019. Samma organisation reser kontinuerligt till 

Bryssel via Landvetter, vilket uppskattas ha skett över 600 gånger under samma tidsperiod. Respondenten 

uppger att trots att användningsomfattning av Jönköping Airport är relativt liten vid internationella resor så 

finns det möjlighet att detta skulle förändras ifall flygplatsen skulle få till ett utbud av internationella flyglinjer. 

 

 Jönköping Airport främjar regionens utveckling och är betydelsefull för organisationer 
med koppling till offentlig och privat sektor  

För att kvantifiera betydelsen av Jönköping Airport för organisationer med koppling till offentlig och privat 

sektor bad vi respektive respondent att uttrycka betydelsen av flygplatsen utifrån en förutbestämd skala. 

Visualiseringen av dessa svar för totalt 10 organisationer går att se i graf 6.22  

 

 

 

Denna överblicksbild visar på att majoriteten av dessa organisationer ser på flygplatsen som helt nödvändig 

eller viktig för deras verksamhet. Inte en enda respondent inom denna kategori ser på flygplatsen som helt 

oviktig.  

Näringslivsutvecklande besöksnäring 

Mässor är kritiska för näringslivet. Exempelvis så kommer 85 procent av årsomsättningen för aktörerna på 

husvagnsmässan från just den mässan. En organisation vars verksamhet berör mässor belyser hur Jönköping 

Airport är en viktig aktör, men att tillgången till substitut gör att man hade klarat sig även utan flygplatsens 

närvaro. Aktören delar näringslivets syn att ”flygplatsen är viktig för regionens utveckling men vi står inte och 

faller med den.” Substitut som exempelvis Landvetter och tåg gör att mässutställare och besökare fortfarande 

skulle ha möjlighet att ta sig till mässorna.  

 

Organisationer vars verksamhet berör besöksnäring betonar hur Jönköping Airport är viktig för att attrahera 

besökare till Jönköping med omnejd. För att agera på den internationella marknaden finns ett behov av att 

ha en internationell flygplats. En respondent understryker hur frånvaron av flygplatsen skulle bidra till att tio 

procent av organisationens evenemang och möten blir lidande. En annan respondent nämner hur avsaknaden 

av en flygplats i närheten av Jönköping skulle innebära att företagets omsättning skulle riskera att sjunka med 

närmare 75 procent.   

 

Flygplatsen är en viktig aktör, dels för besöksnäringen men framförallt för att skapa ett attraktivt affärsklimat 

och en ökad internationalisering. En aktör anser att flygplatsens frånvaro skulle öka behovet av att expandera 

 

22 Totalt 12 organisationer med koppling till offentlig och privat sektor intervjuades men två aktörer har avstått från att lämna svar. 

10 

Graf 6. Betydelsen av Jönköping Airport för organisationer med koppling till offentlig och privat sektor. 
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kollektivtrafik från Jönköping till både Landvetter och Kastrup och är inte helt säker på att det blir mycket 

billigare. Det skulle även påverka stadens besöksnäring mycket negativt och medföra kritiska konsekvenser 

för bland annat den lokala hotellbranschen.   

Utbildning 

Organisationer med verksamhet relaterat till utbildning menar att tillgången till Jönköping Airport är viktig. 

En organisation på flygplatsen med utbildning för piloter anser att en flygplats bidrar till den grundläggande 

infrastrukturen för en större stad och behövs för att förbli konkurrenskraftig. Denna aktör uppger även att 

det finns risk för Jönköping att tappa värdefulla invånare om flygplatsen försvinner då det kommer bli svårare 

för exempelvis piloter som flyger åt Frivilliga flygkåren att behålla sin certifiering utan närhet till en lokal 

flygplats.  

 

Jönköping Airport nyttjas även kontinuerligt av besökande forskare från andra delar av landet och världen. 

Det är främst kopplingen till Stockholm som är viktig eftersom det är där mest kompetens finns samlad 

nationellt. Om Jönköping Airport inte hade existerat skulle det således vara svårare att attrahera rätt 

kompetens från andra orter.  

Samhälls- och näringslivsfrämjande offentlig sektor 

Bland de organisationer som verkar inom offentlig sektor med näringslivsfrämjande aktiviteter anses 

tillgången till Jönköping Airport generellt vara viktig. En respondent betonar framförallt vikten av tillgången 

till internationella rutter då Jönköping har en stor besöksnäring vilket i hög utsträckning bidrar till regionens 

ekonomi. Vidare nämns att man utan en lokal flygplats riskerar att gå miste om diverse nyetableringar av 

större företag som på sikt har enorm potential att bidra till regionens tillväxt. Företag som överväger 

etableringar presenterar nämligen ofta krav på flygplats, tågförbindelse samt tillgång till större vägar.  

 

Frånvaron av en flygplats riskerar att minska regionens attraktivitet för att locka invånare och 

företag. Även om alla företag inte använder flygplatsen så vill man även ha möjligheten till att bruka 

flygplatsen. Det indirekta är även viktigt utöver det direkta.  

 

Vid samtal om potentiell etablering av stora internationella företag utgör flygplatsen ett viktigt argument. I 

avsaknad av ett snabbtåg i Jönköping ökar flygplatsen ytterligare i betydelse. Vidare skulle ett minskat antal 

nyetableringar resultera i minskade skatteintäkter.  

 

Vad händer om vi tappar 10 företag och missar 5 nyetableringar, det påverkar. Flygplatsen går väl 

på en förlust på 20–30 MSEK per år – men vi hade säkerligen kunnat tappa lika mycket, om inte mer 

än 30 MSEK. Vi fick precis till en nyetablering – 600 anställda inom något år. De som driver 

nyetableringar tittar på logistiska möjligheter. 

JÖNKÖPING AIRPORT ÄR OFTA INTE AVGÖRANDE FÖR ATT ORGANISATIONER SKA BEHÅLLAS LOKALT 

Majoriteten av respondenterna uppger att Jönköping Airport inte är avgörande för huruvida man väljer att 

behålla verksamheten lokalt. En respondent verksam inom chartertrafik betonar dock att flygplatsens 

avsaknad skulle resultera i att företagets omsättning skulle riskera att sjunka med närmare 75 procent. Detta 

skulle leda till att man får undersöka likvärdiga substitut och möjligtvis flytta sin verksamhet till andra orter.  

 

Organisationen med utbildning för piloter skulle dock inte klara sig utan flygfält. Väljer man därför att använda 

marken som flygplatsen står på idag i annat syfte än för flyg skulle därmed denna organisation inte längre 

kunna finnas kvar lokalt.   

AVSAKNADEN AV EN LOKAL FLYGPLATS SKULLE INTE PÅVERKA BREDARE ORGANISATIONSSTRATEGIER MEN 

DET SKULLE KUNNA PÅVERKA JÖNKÖPING SOM STAD  

En potentiell nedläggning av flygplatsen ses generellt inte som avgörande för verksamheten i de tillfrågade 

organisationerna, men den bedöms sannolikt få betydelse för Jönköping som stad. Jönköping har en 

internationell prägel som stad, både gällande näringsliv och forskning vid universitetet. Flygplatsen utgör 

således ett viktigt symbolvärde när organisationer beslutar var de ska etablera nya kontor, mässor och möten.  
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JÖNKÖPING AIRPORT ÄR GENERELLT INTE AVGÖRANDE FÖR ATT ORGANISATIONER SKA KUNNA VERKA 

NATIONELLT OCH GLOBALT 

Majoriteten av respondenterna uppger att Jönköping Airport inte är en avgörande faktor för 

organisationernas fortsatta nationella och internationella arbete. Det finns flertalet substitut för både resor 

inrikes och utrikes. Det betonas dock hur tillgången till flygplatsen ökar ortens attraktivitet och bidrar till att 

internationella aktörer har lättare att attrahera kunder och samarbetspartners.   

 

De respondenter som ser Jönköping Airport som essentiell för verksamhetens fortsatta drift har kopplingar 

till turistverksamhet eller utbildning. Avsaknaden av flygplatsen skulle ha en betydande effekt på dessa 

organisationer och således ur ett mer holistiskt perspektiv även bidra till minskad tillväxt och utveckling i 

regionen.   

 

 Organisationer med koppling till offentlig och privat sektor väljer i framtiden andra 
flygplatser, tåg eller möten online om Jönköping Airport inte skulle finnas 

De transportalternativ som de intervjuade organisationerna skulle välja om det inte fanns en lokal flygplats 

skiljer sig åt. Flertalet organisationer förespråkar samåkning i bil och resor via tåg till framförallt Stockholm. 

En aktör har exempelvis numera en resepolicy som säger att tåg ska användas för inrikes resor under 40 mil. 

Men vid resor som sträcker sig längre norrut i Sverige blir tillgången till flygresor allt viktigare.  

 

För utrikes resor är istället Kastrup och Landvetter attraktiva substitut. Det betonas dock att dessa alternativ 

inte erbjuder samma smidighet till följd av flygplatsernas storlek och den utökade tid som resan till dessa 

flygplatser medför. För näringslivsfrämjande turism från Tyskland är det i dagsläget oklart hur man skulle 

hantera en framtid utan Jönköping Airport. Man skulle behöva undersöka likvärdiga substitut och möjligtvis 

flytta sin verksamhet till andra orter. 

 

Vidare belyser flera respondenter hur pandemin skyndat på organisationers digitala utveckling. Kortare resor 

som man normalt sätt hade gjort innan pandemin står inför drastiska minskningar enligt de intervjuade 

organisationerna. Det har uppstått en medvetenhet kring vilken typ av kommunikation man kan sköta digitalt 

utan fysiska sammankomster, vilket är viktigt att ta i beaktning för att avgöra den framtida reseomfattningen.  

 

 I framtiden hoppas dessa organisationer på ett ökat hållbarhetstänk och internationella 
flyglinjer  

 

Organisationer med koppling till offentlig och privat sektor ser gärna:  

 

Ett ökat hållbarhetstänk. Det efterfrågas ett ökat hållbarhetsfokus med utvidgade insatser för att 

ligga i framkant gällande förnybara bränslen och elflyg. Detta skulle sätta Jönköping på kartan som en 

innovativ stad, bidra till ett bättre klimat och utgöra en konkurrensfördel jämfört med andra 

flygplatser. Flygskammen har lett till en ökad efterfrågan av hållbara resalternativ jämfört med 

traditionella flyg och denna omställning blir således av hög signifikans. Det efterfrågas ökade 

satsningar på elflyg vilket förväntas bli ett allt vanligare segment i framtiden. En respondent betonar 

att trots att tekniken inte är fullt utvecklad finns det stora fördelar med att ha kvar infrastrukturen 

och rusta inför framtida elflygplan likt den satsning som gjorts i Norge under de senaste åren. Många 

aktörer tror inte att ett snabbtåg kommer att etableras i Jönköping förrän 2040 och att elflyg kommer 

att hinna långt under denna tid. Genom elektrifiering och utvecklandet av drönare kan regionala 

flygplatser runt om i landet få en renässans vilket blir högst troligt för Jönköping Airport då den är 

belägen i ett logistiskt centrum. Enligt dessa aktörer kan Jönköping inte sitta utan både snabbtåg och 

flygplats fram till 2040 då det hade slagit oerhört hårt på regionens utveckling.  

 

Internationella flyglinjer. Samtliga respondenter betonar vikten av att Jönköping Airport erbjuder 

internationella flyglinjer för speciellt affärsresenärer till europeiska storstäder som Frankfurt, 

München, London, Amsterdam och Bryssel. Den internationella kopplingen är något som saknas vilket 
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gör att flera organisationer väljer att använda sig av något av flygplatsens substitut. Införandet av 

internationella flyglinjer skulle resultera i ett stort skifte av de resenärer som i dagsläget reser från 

exempelvis flygplatserna i Köpenhamn och Göteborg.  

 

Ökad chartertrafik som kan främja lokal och regional besöksnäring. Flertalet respondenter nämner 

hur tillgången till chartertrafik med kontinuerliga flighter är något man gärna önskar utveckla inom 

den närmsta framtiden. En respondent nämner att upp emot 40 procent av Jönköpings 

sommarturister är utländska och att chartertrafiken således blir en viktig faktor för samhällets 

ekonomi i stort. En ökad satsning på charterturister bidrar således till det lokala näringslivet.  

 

Ett annat ägande. Flera organisationer nämner hur ett annat typ av ägande kan vara fördelaktigt för 

Jönköping Airport. Framförallt nämns regionalt och nationellt ägande som ett alternativ till dagens 

struktur. En respondent menar att kommunen upplevs som en för liten ägare och att man bör 

anamma ett bredare perspektiv som har bättre möjligheter att se bortom den kommunala nyttan.  
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4. SAMHÄLLSNYTTIGT FLYG 

 Jönköping Airport AB påverkar mer än tio olika samhällsflygsfunktioner 
Jönköping Airport är i dagsläget en temporär beredskapsflygplats och karantänsflygplats. Flygplatsen 

trafikeras även av: 

• Brandflyg 

• Ambulansflyg 

• Organtransporter 

• Frakt av sjukvårdsmateriel 

• Sjuktransportshelikoptrar 

• Försvarsmakten  

• Sjö- och flygräddningscentralen JRCC 

• Polisflyget 

• Kriminalvården  

Utöver detta nyttjande använder även räddningstjänsten flygplatsen som övningsplats. Jönköping Airport 

påverkar därmed många samhällsnyttiga flyg.  

 

 Samhällsnyttigt flyg använder flygplatsen för samhällsviktiga funktioner som 
skogsbrandsövervakning, ambulanstransporter och polisspaning 

BRANDFLYG OCH ÖVNINGSPLATS 

Brandflyg 

Två typer av brandflyg har diskuterats med samhällsflygsaktörer: 

1. Flyg som övervakar vid brandrisk – upphandlas regionalt där Länsstyrelsen tecknar avtal med 

Frivilliga flygkåren (FFK) eller sportflygklubbar 

2. Vattenbombare – bland annat 10–30 nationella helikoptrar samt två vattenskopande flygplan 

upphandlade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Med brandflyg syftar vi huvudsakligen på den första kategorin, det vill säga skogsbrandsbevakning. Dessa 

brandflyg organiseras länsvis och är därför beroende av flygplatser i länen. I dagsläget utgår Region Jönköpings 

Läns skogsbrandsbevakning från tre flygplatser som har sportflygfält: Jönköping, Anderstorp samt Eksjö. 

Flygklubbar i Jönköping, Eksjö, Nissadalen och Värnamo deltar. Brandflygen har sin bas på Jönköping Airport 

och piloter inom Jönköpings Flygklubb är ofta även medlemmar inom FFK. Det är viktigt för 

skogsbrandsbevakningen i länet att ha sin bas på Jönköping Airport då det finns bränsletillförsel, asfaltbana 

samt en verkstad som kan serva planen.  

 

MSB:s nationella helikoptrar kommer från privat upphandlade bolag. Trots att hemvisten för dessa helikoptrar 

inte är Jönköping Airport så kan MSB av strategiska skäl fortfarande välja att ställa helikoptrar i Jönköping. På 

så sätt går det nämligen att täcka stora delar av södra Sverige tack vare Jönköpings fördelaktiga geografiska 

positionering. Helikoptrarna är mindre beroende av flygplatsens fält och behöver huvudsakligen åtkomst till 

tankning. Skulle bränsletillförseln försvinna kan detta riskera att påverka helikoptrarna.  

Övningsplats  

Räddningstjänsten har ett samarbetsavtal med Jönköping Airport avseende en gemensam övningsanläggning. 

Både räddningstjänsten och flygplatsens brandstyrka använder denna brandövningsplats. Flygplatsen bistår 

även med resurser för händelser utanför flygplatsen. På brandövningsplatsen bedrivs även mycket 

utbildningsverksamhet där man utbildar brandmän åt MSB. Organisationen är därför beroende av ett 

övningsfält samt den service som finns runtomkring på flygplatsen. 
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AMBULANSFLYG, ORGANTRANSPORT, TRANSPORT AV SJUKVÅRDSMATERIEL OCH TANKNING AV 

SJUKTRANSPORTSHELIKOPTER 

Jönköping Airport trafikeras i dagsläget av ambulansflyg och organtransporter. Utöver detta transporteras 

även sjukvårdsmateriel via flygplatsen. Detta handlar framförallt om medicinsk teknik som inte finns på lager 

utan flygs in från Europa. Det berör främst utrustning som behövs inom rimlig tid för att inte ge kritiska 

konsekvenser för hälsa- och sjukvård.  

 

Sjuktransportshelikoptrar kan använda Jönköping Airport för bränsletillförsel. I dagsläget är flygplatsen ej bas 

för sjuktransportshelikoptrar. Istället nyttjas Västra Göta läns helikopter. Under pandemin har länet använt 

väldigt mycket helikoptertransport. Utan tankningsmöjligheter på Jönköping Airport kan därmed möjligheten 

att transportera länets patienter begränsas.  

 

Under pandemin har Jönköping Airport blivit ett nav för transport av Covid 19-tester till Tyskland. Det har 

varit ett sätt att komma tillrätta med kapacitetsproblem i Sverige. Tester har gått med bil från Stockholm, 

Göteborg och Malmö för att sedan flygas till med flyg Jönköping till laboratorium i Augsburg.23  

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSCENTRALEN – JRCC 

JRCC har huvudsakligen kontakt med flygtrafikledningen då de är involverade i alarmeringstjänst och ansvarar 

för flygräddningstjänsten. De involveras inte bara om luftfartyg har havererat utan blandas även in om 

luftfartyg är i risk.  

 

Utöver detta har JRCC även behov av tankning för flyg eller sjöräddning (område VÄT). Detta arbete sker 

huvudsakligen med helikopter. JRCC assisterar och hjälper även kommunikationen mellan flygplatsen och, i 

första hand, sjukvården. Vid ambulansflygstrafik kan de bistå med kontaktförmedling och assisterar processen 

med att öppna flygplatsen vid akuta behov. 

POLISEN 

Polisflyget är en nationell helikopterenhet inom Polismyndigheten. Polisflyget är i dagsläget stationerat i 

Göteborg, Stockholm, Malmö, Östersund och Boden. Genom att vara stationerade vid dessa platser täcks allt 

polisflygbehov i hela Sverige. De vanligaste jobben polisflyget utför involverar: 

• Spaning efter försvunna personer 

• Fotografering för kommande utredning 

• Spaningsbilder för ett objekt 

Nationellt har polisflyget totalt nio helikoptrar, varav två av dessa helikoptrar i dagsläget står i Göteborg. 

Skulle behovet öka i en annan region kan dock helikoptrar lånas ut. Jönköping Airport är involverade i 

polisflygets verksamhet då flygplatsen bistår med viktig bränsletillförsel för polishelikoptrarna.  

KRIMINALVÅRDEN  

Kriminalvården har ett stort transportbehov då organisationens uppdrag inte är begränsat till 

kriminalvårdsklienter. Inom den nationella transportenheten bärs ansvaret för att förflytta alla 

frihetsberövade. Normalt sett utför Kriminalvården transporter med bussar eller bilar. På grund av Sveriges 

stora yta så används även flyg för förflyttning av klienter inom Sverige som ska flyttas en längre väg. Flyg ses 

som ett viktigt transportalternativ med anledning av framför allt tre aspekter: 

1. Vid förflyttning av frihetsberövade under 18 års ålder. Via Jönköping Airport flyttas huvudsakligen 

ungdomar som lyder under Statens institutionsstyrelse. Är den frihetsberövade under 18 års ålder 

så placeras individen på behandlingshem istället för på ett häkte eller en anstalt. Den nationella 

transportenheten betonar vikten av att ungdomar inte ska hanteras på samma vis som ordinarie 

kriminalvårdsklienter. Vid förflyttning med bil eller buss, som kräver övernattningar, kan den 

frihetsberövade ungdomen därför inte övernatta på ett häkte. Det är även överlag svårt att få 

uppehållsplatser som är anpassade för ungdomar då behandlingshem ofta även är för belastade för 

 

23 Informationen kommer från personal på Jönköping Airport den 31 maj 2021. 
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att fungera som övernattningsalternativ. Kriminalvården behöver därför ha möjlighet att flytta 

dessa ungdomar med flyg.  

 

2. För att balansera den extremt höga beläggningen på anstalter och häkten. I dagsläget är det en 

extremt hög beläggning på anstalter och häkten. Med anledning av detta arbetar Kriminalvården 

med häktessamordning. Häktessamordning innebär att myndigheten förflyttar 

kriminalvårdsklienter till de häkten som har tillgängliga platser för att få en jämn beläggning över 

hela riket. Kriminalvården utför därmed en stor del transporter. Med anledning av detta är 

organisationen även här beroende av tillgång till flyg då många häkten ofta har en för hög 

beläggning för att kriminalvårdsklienten ska kunna övernatta där under en transport med buss eller 

bil.  

 

3. För att öka kostnadseffektiviteten. Skulle Kriminalvården transportera en frihetsberövad från 

Haparanda till Jönköping innebär detta byten av fordon, byten av personal, luncher, 

övernattningskostnader med mera. Det blir därför mer kostnadseffektivt att flyga.  

Jönköping är i dagsläget en knutpunkt för logistik för Kriminalvården. De tre största knutpunkterna i Sverige 

är Jönköping, Örebro och Härnösand. Kriminalvården reser stegvis via knutpunkterna då det blir ett lagom 

avstånd i relation till transportpersonalens arbetstimmar samt för kriminalvårdsklienten att få uppehåll och 

lunch. Jönköping har även ett häkte och Värnamo har ytterligare en polisarrest som kan användas vid behov. 

I Jönköping finns också en hovrätt och många kriminalvårdstransporter till Jönköping sker av just den 

anledningen.  

KARANTÄNSFLYGPLATS 

Jönköping Airport av fem karantänsflygplatser i landet, och den enda regionala. Karantänsflygplatser är en 

viktig samhällsresurs och en del av den grundläggande kapacitet för att förebygga, upptäcka och hantera 

internationella hot mot människors hälsa som utgår från krav som ställs i WHO:s internationella 

hälsoregemente (IHR). På en karantänsflygplats ska det finnas en särskild planering och resurser för att 

förhindra spridning av smittämnen eller andra hälsofarliga ämnen. Karantänsflygplatserna används i första 

hand vid misstanke om allvarlig smitta såsom till exempel Ebola på inkommande flyg från utlandet. Flygplatsen 

bistår även med andra viktiga samhällsfunktioner. Om en pilot exempelvis upptäcker att någon är sjuk och 

behöver vård så kan sjukvårdsresurserna på karantänsflygplatsen komma till användning i väntan på 

ambulans.   

BEREDSKAPSFLYGPLATS 

Jönköping Airport är i dagsläget en temporär beredskapsflygplats. Detta innebär att flygplatsen bistår med 

beredskap dygnet runt för att kunna ta emot akuta samhällsviktiga transporter.24 Exempel på denna typ av 

transport inkluderar ambulansflyg, vilket bidrar till snabba förflyttningar av patienter och personal. Annat 

samhällsnyttigt flyg som brandflyg och polisflyg nyttjar också beredskapsflygplatser.  

 

Den 19 december 2019 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att göra en översyn av 

beredskapsflygplatserna. Trafikverket redovisade då ett förslag på en utökning med nio flygplatser då det 

framkom tydliga brister i det befintliga systemet. Utökningen förslogs med en statlig flygplats (Kiruna) och 

åtta ytterligare regionala flygplatser, där Jönköping Airport utgör en. Regeringen har ännu inte tagit ställning 

till Trafikverkets utredning. Istället fick Trafikverket i uppdrag av regeringen under hösten 2020 att omgående 

förhandla och ingå i avtal om tillfällig beredskap, där Jönköping är en av 17 flygplatser som avtalades vara 

temporär beredskapsflygplats.25 

TOTALFÖRSVAR 

Totalförsvaret är numera under uppbyggnad. Då Jönköping har en geografiskt fördelaktig positionering ser 

civilförsvaret på Jönköping Airport som en fördelaktig flygplats att inkorporera i sin planering. Försvarsmakten 

 

24 Trafikverket, 2020-12-23 
25 Paragraf skriven av Jönköping Airport AB  
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förfogar inte längre själva över den mängd flygplatser och baser som man tidigare hade. Vid en uppbyggnad 

av totalförsvaret finns därför ett behov av att kunna nyttja civila flygplatser i större utsträckning än tidigare. 

Jönköping Airport är ur den aspekten viktig för Försvarsmakten både på kort och lång sikt. Jönköping Airport 

är även ett utpekat område av riksintresse enligt Försvarsmakten.26 

 

 Användningsomfattningen av flygplatsen för samhällsnyttiga flyg skiljer sig mycket åt 
mellan aktörer 

BRANDFLYG OCH ÖVNINGSPLATS 

Brandflyg 

I Jönköpings län utför Frivilliga flygkåren skogsbrandsbevakning på uppdrag av Länsstyrelsen. 2020 utfördes 

sammanlagt 91 flygningar av skogsbrandsbevakningen i Jönköpings län. De upptäckte totalt 15 bränder.  

 

Brandflygets frekvens ökar vid torra somrar. 2018 ökade antalet bränder i Jönköpings län markant och man 

hade totalt 250 bränder. Som en naturlig följd av detta, ökade antalet bevakningsflygningar till 313 under 

detta år. Vid vissa tillfällen genomfördes skogsbrandsbevakning med flyg 8 gånger per dag. Som resultat av 

detta arbete har skogsbrandsflyget:  

• varit först att upptäcka och rapportera 51 bränder 

• underlättat larmning av släckande enheter vid ytterligare 50-talet tillfällen27 

Övningsplats  

Räddningstjänsten har övningsytor som de gemensamt nyttjar och ansvarar för tillsammans med flygplatsen. 

På denna plats bedrivs även utbildningsverksamhet. Övningsanläggningen används därför i stort sett varje 

dag.  

AMBULANSFLYG, ORGANTRANSPORT, TRANSPORT AV SJUKVÅRDSMATERIEL OCH TANKNING AV 

SJUKTRANSPORTSHELIKOPTER 

2020 användes Jönköping Airport för cirka 35 flygningar med ambulansflyg.28 Denna siffra inkluderar enbart 

de flyg som rör folkbokförda i Jönköpings län, andra som transporteras till hemortssjukhus finns det ingen 

statistik på. Det kan handla om exempelvis patienter som ska flyttas med SOS och flytt av IVA patienter. 

Möjligheten att trafikera Jönköping Airport med denna typ av transporter kan innebära liv och död för 

patienten då tidsaspekten kan vara kritisk i dessa fall.  

 

Årligen sker cirka 10–15 organtransporter via Jönköping Airport. Organtransporter är mycket tidsbegränsade. 

Organen transplanteras inte i Jönköping och i kombination med den snäva tidskedjan blir flygplatsens funktion 

en kritisk del i kedjan. Det kan handla om donationsorgan som ska längre sträckor, exempelvis till ett annat 

land.  

 

Transport av sjukvårdsmateriel involverar huvudsakligen tillgång till medicinsk teknik som exempelvis 

reservdelar till röntgenmaskiner och labbutrustning. Denna utrustning kommer huvudsakligen från Siemens 

lager i Baden-Baden och speditören time:matters levererar dessa delar. Reservdelar till Nordens sjukhus 

kommer först till Jönköping Airport innan de distribueras ut till hela Sverige, Finland och Norge. Siemens 

sänder i snitt 40–50 leveranser per dag som ska nå svenska sjukhus. Sjukvården i Norden är följaktligen 

beroende av en lösning som idag går via Jönköping Airport.  

 

Ambulanshelikoptrar använder huvudsakligen flygplatsen för att tanka. När det kommer till tankning av 

helikoptrar vid sjukvårdstransporter så landar dessa helikoptrar på Jönköping Airport flera gånger i veckan för 

bränsletillförsel.  

 

26 Riksintressen för totalförsvarets militära del i Jönköpings Län 2019, FM2019-26734:1, bilaga 8  
27 Länsstyrelsen,  2018-11-16 
28 Jönköping Airport noterade totalt 78 avgångar och ankomster under 2020 



29 
 

 

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSCENTRALEN – JRCC 

Sjö- och flygräddningscentralen har huvudsakligen kontakt med flygtrafikledningen samt behov av tankning 

för flyg eller sjöräddning. Eftersom dessa aktiviteter inte loggas specifikt för Jönköping Airport så är det svårt 

för JRCC att avgöra omfattningen av kontakten med flygplatsen.  

 

År 2020 skedde ingen flygräddningshändelse. Sjö- och flygräddningscentralen utförde dock ett antal 

sjöräddningar på Vättern där de även efterfrågade tankning på Jönköping Airport. Vid ambulansflygtrafik kan 

JRCC bistå med kontaktförmedling. Omfattningen av denna kommunikation bör därför följa ovan redovisade 

siffror för ambulansflyg.  

POLISEN 

Polisflyget använder huvudsakligen Jönköping Airport för tillgång till bränsle. Polishelikoptrarna landar på 

Jönköping Airport mellan 24 och 35 gånger per år för att få tillgång till det bränsle som är nödvändigt för att 

polisflyget ska kunna utföra sina uppdrag. Polisflygets användning av Jönköping Airport ökar ofta under 

sommarmånaderna och minskar sedan under vintermånaderna.  

KRIMINALVÅRDEN  

Den nationella transportenheten på Kriminalvården använder Jönköping Airport cirka 15 dagar per år. Vissa 

dagar kan det bli flertalet start och stopp, vilket innebär att Kriminalvården därför använder flygplatsen vid 

totalt 15–20 tillfällen per år. Lokalt kan häktet i Jönköping även använda flygplatsen men det förekommer 

sällan. Avvisningsflyg från Jönköping Airport sker också sällan i samarbete med Kriminalvården. Polisen har 

möjlighet att själv göra en direktavvisning eller vända sig till Kriminalvården när det kommer till avvisningsflyg. 

KARANTÄNSFLYGPLATS 

Sverige har i dagsläget totalt fem karantänsflygplatser. Av dessa flygplatser är Jönköping Airport den enda 

karantänsflygplatsen som inte tillhör Swedavia. Enligt uppskattning från Folkhälsomyndigheten har landets 

fem karantänsflygplatser under den senaste femårsperioden nyttjats totalt cirka fem gånger. Vikten av 

karantänsflygplatser speglas dock inte i den ringa användningsomfattningen. De anses ytterst samhällsviktiga 

ändå enligt Folkhälsomyndigheten och utgår ifrån krav som är uppställda av WHO. Dessutom används 

karantänsflygplatsers kapacitet ofta även till annan vård av passagerare vid andra sjukdomstillstånd än 

smittbärande infektionssjukdom, exempelvis i väntan på ambulans.  

BEREDSKAPSFLYGPLATS 

Jönköping Airport är i dagsläget en temporär beredskapsflygplats. Detta innebär att flygplatsen bistår med 

beredskap dygnet runt för att kunna ta emot akuta samhällsviktiga transporter. Beredskapsstatusen används 

vid behov för exempelvis ambulansflyg, brandflyg och polisflyg. Eftersom användningen är behovsstyrd och 

baserat på blåljusflygning bör användningsomfattningen följa ovan siffror redovisade för blåljusflygen.29 

TOTALFÖRSVAR 

För kris och krig kan omfattningsanvändning inte diskuteras som faktisk fysisk användning. Denna omfattning 

är istället i termer av tänkt omfattning i existerande planer. Totalförsvaret är i dagsläget under uppbyggnad. 

För Försvarsmakten involverar många planer nyttjandet av civila flygplatser i betydligt större utsträckning än 

tidigare. För civilförsvaret utgår man utifrån en planering och inkorporering av civila flygplatser som kan bli 

väldigt intensiv om den väl kommer igång och behövs. Planerad användningsomfattning av civila flygplatser 

som Jönköping Airport är därför större nu än vad den tidigare har varit. 

 

 

29 Med blåljusflyg menas samhällsviktigt flyg som exempelvis polisflyg och ambulansflyg.  
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 Jönköping Airport har en stor betydelse för samhällsnyttigt flyg 

För att kvantifiera betydelsen av Jönköping Airport för samhällsnyttigt flyg bad vi respektive respondent att 

uttrycka betydelsen av flygplatsen utifrån en förutbestämd skala. Visualiseringen av dessa svar för totalt 10 

samhällsflygsaktörer går att se i graf 7.30  

 

 
 

 

Denna överblicksbild visar på att majoriteten av samhällsflygsaktörer ser flygplatsen som helt nödvändig eller 

viktig för deras verksamhet. Inte en enda aktör ser på flygplatsen som oviktig för deras arbete.  

 

Närmare beskrivning av betydelse för respektive samhällsflygsfunktion finns i respektive kapitel nedan.  

BRANDFLYG OCH ÖVNINGSPLATS 

Brandflyg 

Det är viktigt för skogsbrandsbevakningen i länet att ha sin bas på Jönköping Airport då det finns 

bränsletillförsel, asfaltbana samt en verkstad som kan serva planen. Flygplatsen är mycket viktig för 

brandflygen och en förlust av Jönköping Airport skulle ha en negativ påverkan på skogsbrandsbevakningen. 

Det är kritiskt för brandflygen att vara nära speciellt verkstad och piloter.  

 

Närhet till verkstad och bränsle. Vid torra somrar, som exempelvis under 2018, är närheten till en verkstad 

kritiskt för att få upp skogsbrandsbevakningen i luften. Majoriteten av flygtekniker hanterar numera större 

jetmotorer och det blir färre och färre verkstäder som behandlar mindre flygplan. Verkstäder som servar 

mindre plan ses redan nu som en flaskhals. Denna brist skulle bli ännu mer betydande om Jönköping Airport 

inte fanns. Frivilliga flygkåren flyger normalt 1800–2000 timmar regionalt på ett normalt år. Detta 

fördubblades till 5000 timmar år 2018. Vanligtvis servas mindre flygplan av en verkstad var femtionde timme 

för att få lov att lyfta. Under torra somrar kan brandflygen vara uppe i luften så pass ofta som åtta gånger på 

ett dygn. Detta kräver i sin tur fler besök till verkstaden. Tillgången till service blir därför kritisk för att snabbt 

kunna få upp flygplanen i luften igen och ut för att utföra skogsbrandsbevakning. Här ligger Jönköping väldigt 

bra till geografiskt som en teknisk verkstad. Om Frivilliga flygkåren måste flyga dessa plan till verkstäder längre 

bort bidrar det i sin tur till avbrott i brandflygsverksamheten under restiden. 

 

Utöver skogsbrandsbevakning utför Frivilliga flygkåren även uppdrag för MSB, Länsstyrelsen, 

Räddningstjänster, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, kommuner, Polisen och Sjöräddningen. Skulle deras 

möjlighet att serva plan på Jönköping Airport påverkas kan detta riskera att påverka mer än bara brandflyg.  

 

Närhet till flygplatsen för piloter. Möjligheten att ha nära till en flygplats har en bred påverkan.  

 

30 Totalt 11 samhällsflygsaktörer intervjuades men en aktör har avstått från att lämna svar. 

Helt nödvändig för oss

Viktig

Ganska viktig

Vi hade klarat oss oavsett

Inte viktig alls

10

Graf 7. Betydelsen av Jönköping Airport för samhällsflygsaktörer. 
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1. Jönköping Airport möjliggör en bättre tillgång till piloter. Piloter flyger brandflyg på en frivillig basis. 

Med en flygplats i närheten kan dessa piloter, som ofta har andra jobb, minimera den tid de behöver 

ta ledigt från sina ordinarie arbeten. Skulle flygplatsen inte längre finnas förutser FFK ett tapp i 

medlemskapet. Många frivilliga piloter skulle inte kunna ta sig till en flygplats längre bort utan att 

behöva ta en hel dag ledigt och detta är för många inte en aktuell lösning.  

 

2. Flygplatsen hjälper till att bevara tillgång till certifikatinnehavare. Närheten till flygplatsen är viktig 

för att piloter ska kunna upprätthålla sina certifikat och möta kraven som ställs på dem när det 

kommer till antal flygtimmar. Utan flygplatsen anser FFK att antalet certifikatinnehavare riskerar att 

sjunka. Detta är kritiskt eftersom det behövs piloter för att hålla igång verksamheten.  

 

3. Jönköping Airport bidrar till bibehållandet av en jourtid på två timmar. Frivilliga flygkåren är bundna 

till en jourtid på två timmar; det vill säga att en flyginsatsgrupp behöver kunna vara i luften inom 

denna tid. Detta blir svårt att uppfylla om närheten till flygplatsen ändras. FFK skulle i sin tur kunna 

få svårigheter med att leva upp till det avtal man i dagsläget har med Länsstyrelsen.  

Övningsplats  

Det finns delade meningar kring betydelsen av övningsplatsen på Jönköping Airport inom räddningstjänsten. 

Vissa intressenter ser övningsplatsen som en förutsättning för gemensam övningsverksamhet. Skulle 

flygplatsen inte finnas kvar måste den gemensamma infrastrukturen räddningstjänsten idag har tillsammans 

med flygfältet planeras om. Jönköping Airport utgör även en resurs genom att åka på kommunala larm 

eftersom det inte finns någon brandstation på den sidan av Jönköping. Så länge där inte är ett flyg som landar 

åker personalen på kommunala larm.  

 

Andra intressenter ser enbart övningsplatsen som en geografisk placering som går att justera vid behov. Extra 

släckresurser från Jönköping Airport är bra att ha men de är inte nödvändiga. För räddningstjänstens 

grunduppdrag ses flygplatsen därmed inte som viktig av vissa intressenter. Skulle räddningstjänsten tvingas 

flytta från ytan och bygga något helt nytt kommer det dock kosta cirka 50–100 MSEK för en helt ny 

övningsanläggning. De ekonomiska konsekvenserna är därmed stora.  

AMBULANSFLYG, ORGANTRANSPORT, TRANSPORT AV SJUKVÅRDSMATERIEL OCH TANKNING AV 

SJUKTRANSPORTSHELIKOPTER 

När det kommer till ambulansflyg och organtransporter ses Jönköping Airport som strategiskt viktig för 

Jönköpingsregionen och till viss del även för södra Sverige enligt ansvariga för ambulansflyget. SOS uppdrag 

och ECMO kräver ofta flyg. Likaså om helikoptrar inte fungerar för transporten. Dessa längre transporter kan 

inte lösas med ambulanstransport och det kan då komma att innebära hämtning och lämning på Landvetter 

eller Växjö. Med ambulansflyg kan eventuella förseningar innebära liv och död för patienten då tidsaspekten 

kan vara mycket kritisk i dessa fall. Jönköping Airport anses därför ha stor vikt för ambulansflyg och 

organtransporter.  

 

Transport av sjukvårdsmateriel sker i stor utsträckning av Siemens och time:matters. Siemens sänder cirka 

40–50 leveranser till Sverige varje dag och tillgodoser stora delar av Norden med sjukvårdsmateriel. Detta 

arbete har varit speciellt kritiskt under rådande pandemi, då deras leveranser har haft en direkt påverkan på 

tillgänglig labbutrustning för sjukvården. Tillgång till fungerande CT-maskiner för att utvärdera lungskada från 

Covid-19 har även haft stor betydelse under pandemin. Traumapatienter är ofta också beroende av snabb 

åtkomst till fungerande CT-maskiner. Kommer denna utrustning inte fram i tid påverkar detta i sin tur 

samhället i form av försenad tillgång till sjukvård. En akut traumapatient kan i värsta fall dö om en reservdel 

till en kritisk maskin har försenats. Att kunna nyttja den snabbast möjliga vägen för att sända medicinsk teknik 

är därför kritiskt.  

 

Genom användning av Jönköping Airport kan sjukvården täcka ett större område mer resurseffektivt. 

Beredskapschefen för Region Jönköpings Län tycker att det är väldigt viktigt att ha en flygplats i närområdet 

och menar att Jönköping Airport har en stor samhällsviktig funktion. En avsaknad av flygplatsen skulle 

medföra en ökad belastning och kräva mer resurser. Det skulle även kunna resultera i utökade kostnader för 

regionens egen lagerhållning av medicinsk teknik och materiel till följd av den fördröjda leveransförmågan. 
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SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSCENTRALEN – JRCC 

Jönköping Airport ligger väldigt strategiskt bra till för sjö- och flygräddningscentralen om man ser till 

geografisk placering i relation till Vättern samt andra närliggande flygplatser. Flygplatsen ses därför som en 

strategisk knutpunkt för JRCC. Skulle JRCC behöva rädda ett fartyg är Jönköping Airport nära. Närheten tillåter 

att flygplan är borta en kortare stund under räddningsuppdragen för att tanka än vad de annars varit. 

Alternativa tankningspunkter skulle vara Skövde i nordväst, Karlsborg i norr, Västervik i öster, Växjö i sydost, 

och Göteborg västerut. Många av dessa alternativ ligger längre bort.  

 

Skulle Jönköping Airport ej finnas så skulle sjö- och flygräddningscentralens möjligheter att agera i området 

försämras. I längden skulle försämringen kunna leda till att fler enheter behöver skapas, vilket  i sin tur skulle 

kunna leda till fördubblade kostnader.  

 

I området sitter i dagsläget även flygtrafikledningen på plats och lyssnar alltid på nödfrekvensen. Skulle 

Jönköping Airport försvinna så skulle även denna funktion gå förlorad. 

POLISEN 

Polisflyget tappar tid och effektivitet vid en avsaknad av flygplatsen. Jönköping Airport är nödvändig för 

polisflyget när de behöver tanka eftersom flygplatsen ligger strategiskt bra till för organisationen. Vid jobb i 

Norra Småland och Östra Västergötland blir Jönköping Airport väldigt viktig. Om polisflyget exempelvis letar 

efter en försvunnen människa i närområdet skulle de behöva åka och tanka i Skövde, Borås eller Ljungby om 

Jönköping Airport ej fanns. I ren transporttid tappar polisen då en timmes tid som helikoptern hade kunnat 

vara i luften och leta efter den försvunna personen. Vid exempelvis ett rån blir den tidsaspekten otroligt viktig. 

Helikoptrarna kan vanligtvis ligga ute i 2,5–3 timmar innan de måste tanka.  

 

Polishelikoptrarna förbrukar cirka 240 kg bränsle i timmen vid vanlig transportflygning. Avsaknaden av 

Jönköping Airport skulle även innebära finansiella förluster i form av tillkommande bensinutgifter till följd av 

den längre transportsträckan till en annan flygplats som kan erbjuda bränsletillförsel.  

 

Områdespoliserna påverkas även vid förlusten av en flygplats. Om Jönköping Airport inte längre finns så måste 

områdespoliserna vänta längre och helikopterverksamheten blir mindre effektiv. Det är heller inte säkert att 

polisflyget kan komma i lika stor utsträckning då det inte längre finns tankningsmöjlighet på flygplatsen. En 

avsaknad av Jönköping Airport skulle därför påverka insatser i närområdet bortom Jönköping.  

KRIMINALVÅRDEN  

Inom Kriminalvårdens transportsplaneringsfunktion råder det delade meningar kring vikten av Jönköping 

Airport. Vissa anser att flygplatsen är jätteviktig, medan andra menar att organisationen utifrån tillgänglig 

statistik, inte är fullt så beroende av flygplatsen. 

 

Flygplatsen behövs huvudsakligen vid transporter av frihetsberövade under 18 års ålder. Vid avsaknad av en 

flygplats finns det en större risk att de under längre tid blir omhändertagna av Kriminalvården istället för 

Statens institutionsstyrelse. Detta ser Kriminalvården som oacceptabelt. Om det inte fanns möjlighet att 

använda Jönköping Airport skulle myndigheten sannolikt använda kringliggande flygplatser snarare än att 

övergå till vägtransporter. Detta skifte hade i sin tur bidragit till en ökad kostnad för staten.  

KARANTÄNSFLYGPLATS 

Folkhälsomyndigheten klassar karantänsflygplatserna som en samhällskritisk resurs.  Jönköping Airport har 

ett strategiskt läge i landet som gör flygplatsen passande som karantänsflygplats. Enligt 

Folkhälsomyndigheten är tiden då man endast använde flygplatsen för turism förbi. Ur ett samverkan- och 

beredskapsperspektiv är karantänsflygplatserna viktiga och man är nöjda med fem bra utplacerade 

flygplatser.  

 

En avsaknad av Jönköping Airport skulle leda till behov av en ny bedömning på nationell nivå. Man kan inte 

stänga ner karantänsflygplatser lokalt då det handlar om en större beredskapsfråga för landet. I dagsläget 

täcker inte karantänsflygplatserna hela landet utan enbart de södra och mellersta delarna upp till Dalarna. 
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Detta är något som Folkhälsomyndigheten nämner som ett problem och man vill gärna se fler 

karantänsflygplatser än färre.   

BEREDSKAPSFLYGPLATS 

Jönköping Airport ligger geografiskt bra till utifrån ett beredskapsperspektiv. Enligt Länsstyrelsen skulle 

avsaknaden av Jönköping Airport totalt sett leda till en försämring av regionens beredskap. När det kommer 

till samhällsnyttigt flyg så skulle servicegraden bli sämre för Jönköpingstrakten om Jönköping Airport inte 

fanns. Region Jönköpings Län skulle bland annat få mindre möjligheter till transporter med blåljusflyg. 

Flygplatser med längre bana, som Jönköping Airport, kan ta emot internationella plan. En avsaknad av 

flygplatsen skulle därför även påverka värdlandsstödsaspekten med skopande plan. Under intensiva 

skogsbrandsperioder har regionen bland annat fått hjälp av italienska vattenskopande plan. Sverige har 

numera möjlighet till EU-samarbeten kring skopande plan och har även två egna vattenskopande flygplan som 

är upphandlade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jönköping Airport ligger bra till för denna 

typ av flyg då det finns mycket närbelägen skog och därmed stor risk för skogsbrand samt tillgång till vatten 

från Vättern. 

TOTALFÖRSVAR 

Totalförsvaret är numera under uppbyggnad och ett behov av att kunna nyttja civila flygplatser i större 

utsträckning än tidigare existerar. Försvarsmakten förfogar inte längre själva över den mängd flygplatser och 

baser som man tidigare hade. Jönköping Airport är ur den aspekten viktig för Försvarsmakten både på kort 

och lång sikt. För civilförsvaret utgår man också utifrån en möjlig användning av civila flygplatser. Totalt sett 

skulle det därför leda till en försämring av totalförsvaret om Jönköping Airport ej fanns.  

 

Jönköping Airport är även ett utpekat område av riksintresse enligt Försvarsmakten.31 Riksintressen är 

geografiska områden som har identifierats för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. 

Försvarsmakten har med grund i Förvarsbeslutet 2015 inventerat och analyserat vilka civila flygplatser som 

myndigheten har ett behov av. Det har därefter prövats om dessa uppfyller kriterierna för att utgöra 

riksintresse enligt MB 3 kap 9§ för totalförsvarets militära del. Analysen har lett till att 9 flygplatser bedöms 

uppfylla kriterierna för att pekas ut som område av betydelse enligt MB 3 kap 9§ första stycket. Jönköping 

Airport är en av dessa flygplatser som utgör område av betydelse för totalförsvaret.32  

 

 Samhällsnyttigt flyg önskar att Jönköping Airport finns kvar i framtiden och att 
samhällsflyget får samma goda service som idag  

 

Aktörer inom samhällsnyttigt flyg ser gärna att:   

 

Flygplatsen finns kvar. Det absolut mest förekommande önskemålet från samhällsnyttigt flyg är att 

Jönköping Airport finns kvar om 10 år.  

 

Man har ett fortsatt gott samarbete med Jönköping Airport. Många samhällsflygsaktörer uttrycker 

tacksamhet för det mycket goda samarbete som man har med flygplatsen och flygledningen. 

Tillfrågade aktörer önskar därför att detta samarbete bibehålls.  

 

Flygplatsen har god beredskap i framtiden. Vissa aktörer önskar att det fortsatt ska finnas möjlighet 

att använda flygplatsen vid akuta behov efter ordinarie arbetstid. Flygplatsen är i dagsläget temporär 

beredskapsflygplats och man önskar att denna status gärna förlängs då behoven ökar snarare än 

minskar.  

 

 

31 Riksintressen för totalförsvarets militära del i Jönköpings Län 2019, FM2019-26734:1, bilaga 8  
32 Paragraf skriven av Jönköping Airport AB 
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Flygplatsen samplanerar med samhällsnyttigt flyg. Vissa samhällsflygsaktörer ser ett behov av att 

samplanera framtida strategier tillsammans med flygplatsen som exempelvis uppbyggnaden av 

totalförsvaret.  
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5. AKTUELLA TENDENSER 

 Miljösituationen för flygbränsle 

KEY FINDINGS 

 

• Sustainable Aviation Fuel (SAF) är "alla alternativa bränslen som har potential att generera lägre 

utsläpp av växthusgaser än konventionellt flygbränsle".  

• SAF producerar 80 procent mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med konventionellt bränsle. 

• Flygbolagens införande av SAF är det enda alternativet på medellång sikt för att minska 

nettoutsläppet av koldioxid till hälften fram till 2025, jämfört med 2005 års nivåer. 

• SAF används som en blandning med konventionellt jetbränsle och kräver inte ombyggnad  av 

flygplan eller infrastruktur.  

• Endast en handfull certifierade produktionssätt för SAF är för närvarande tillgängliga för 

användning.  

• Ett av de största hindren för användningen av SAF är bristen på produktion och inköp, eftersom 

båda är dyra.  

• National svensk politik krävs för att stimulera produktion och inköp av SAF, och aktiva roller som 

tas av flygplatser, flygbolag och andra viktiga intressenter inom luftfartsindustrin är en del av att 

investera i framtiden. 

TERMEN FLYGBRÄNSLE 

Termen flygbränsle avser bränslen som används för framdrift av flygplan, och som kännetecknas av särskilda 

krav på bränslen som inte används för markbaserade fordon. Dessa egenskaper är avgörande för att 

upprätthålla bränsleprestandan. 

 

Det finns olika typer av flygbränsle på marknaden. Detta kan i stort sett klassificeras enligt följande: 

• Konventionella flygbränslen 

Konventionella flygbränslen petroleumbaserade bränslen som består av fotogen och/ eller bensin 

för att driva flygplan. Till exempel: Jetbränslen (Jet A-1; Jet B); Flygbensin (Avgas). 

• Alternativa flygbränslen 

ICAO har definierat alternativt bränsle som "alla bränslen som har potential att generera lägre 

koldioxidutsläpp än konventionell fotogen på livscykelbasis". Detta är en allmän term som används 

för att definiera alla alternativ till petroleumbaserade bränslen.  Flygindustrin har myntat termen 

Hållbart flygbränsle eller Sustainable Aviation Fuel (SAF). 

KONVENTIONELLT FLYGBRÄNSLE 

Livscykeln för konventionellt flygbränsle har en linjär form från början till slut, dvs det börjar med utvinning 

av råolja, förädling och transport över tilldistribution fram till konsumtion. De koldioxidutsläpp som 

produceras i denna livscykel neutraliseras eller minskas inte som en del av cykeln utan är en biprodukt som  

belastar miljön. 

 

Figur 1 nedan illustrerar fossila bränslens livscykel. 
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Figur 1 Koldioxidens livscykel för fossila bränslen 

Källa: Rapporten från aktionsgruppen för lufttransporter "Nybörjarguide till SAF" 

MARKNADSANALYS 

Den ständiga ökningen av kommersiella och militära flygplanstillämpningar driver tillväxten på den globala 

marknaden för flygbränsle. Under 2018 reste cirka 4,23 miljarder människor med flyg jämfört med 3,9 

miljarder 2017, medan flygfrakttransporterna ökade med 3,4 procent under samma tidsperiod. 

Enligt en studie utförd av Modor Intelligence förväntas marknaden för flygbränsle växa med en 

genomsnittlig årlig tillväxttakt 

på mer än 2,5% under perioden 2020–2025. En av de viktigaste insikterna  i denna studie är att även om den 

största marknaden för flygbränsle är Nordamerika, så finns den växande marknaden i Asien och 

Stillahavsområdet, med den ökande urbaniseringen och ökande disponibla inkomster i tillväxtekonomierna i 

hela denna region. Marknadssektorn domineras av bland andra Exxon Mobil Corporation, Chevron 

Corporation, Royal Dutch Shell PLC, Total SA och BP PLC. 

 

Figur 2 nedan illustrerar de viktigaste resultaten av ovannämnda studie. 
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Figur 2 resultat av den globala marknaden för flygbränsle   

Källa: Modor Intelligence 

HÅLLBART FLYGBRÄNSLE 

Sustainable Aviation Fuel (SAF)  är en term som myntats av flygindustrin. . Den  har justerats eftersom den 

senaste tekniken gör det möjligt att producera bränsle från alternativa icke-biologiska resurser, och inte 

enbart biologiska råvaror (växt- eller animaliskt material). Andra termer med liknande avsedd betydelse 

inkluderar förnybart flygbränsle, förnybart jetbränsle, alternativt bränsle, och biojetbränsle. 

 

Figur 3 nedan illustrerar SAFs livscykel. 
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Figur 3 Livscykeln för hållbart flygbränsle (SAF) 

Källa: Rapporten från aktionsgruppen för lufttransporter "Nybörjarguide till SAF" 

 

Hållbarhetskriterierna för SAF har fastställts av Carbon Offsetting and Reduction scheme for International 

Aviation (Corsia) – som begränsar utsläppen av växthusgaser internationellt till 2020 års nivåer. I EU antogs 

Renewable Energy Directive (RED) i 2009 för att fastställa hållbarhetskrav för biodrivmedel. Den reviderade 

RED II, med fokus på hållbarhetskriterierna för alla SAF, trädde i kraft 2018 och kommer att ingå i nationell 

lagstiftning i slutet av juni 2021. 

 

Enligt Corsia bör SAF uppnå minst 10 % reduktion i utsläpp jämfört med en basnivå för fossila bränslen på 89g 

CO2e/MJ. Å andra sidan tillåter RED II biodrivmedel att betraktas som nya energikällor endast om de uppnår 

en minskning av utsläppen med minst 65 % jämfört med en basnivå för fossila bränslen på 94g CO2e/MJ. 

VIKTIGA FÖRDELAR MED SAF  

• Miljöfördelar:  

Koldioxidutsläppen under en SAF livscykel är 80 procent lägre jämfört med konventionellt 

flygbränsle.  

• Ekonomiska och sociala fördelar: 

SAF erbjuder ekonomiska och sociala fördelar över hela världen, men särskilt i utvecklingsländer 

eftersom de har mycket  mark som inte är lämplig för livsmedelsgrödor och skulle kunna användas 

för att odla lämplig råvara för SAF. Infrastrukturen för bearbetning och förfining skulle också kunna 

installeras närmare råvarorna och därigenom skapa arbetstillfällen.  

• Diversifierad leverans: 

SAF har potential att ersätta konventionellt flygbränsle med ett mer varierat geografiskt bränsle 

genom biologiska och icke-biologiska källor från många olika länder och platser. 

 

Enligt en studie utförd av Modor Intelligence för förnybart flygbränsle eller SAF förväntas marknaden växa 

och  genomsnittlig årlig tillväxt på mer än 56 % under prognosperioden 2020-2025. Även om SAF är dyrare i 

jämförelse med sin traditionella motsvarighet, verkar regeringens politik i vissa länder driva denna marknad. 

ICAOs införande av Corsia uppmuntrar dessutom flygbolag och flygplanstillverkare att byta till SAF. 
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Nordamerika dominerade på marknaden under 2018 och förväntas bli den snabbast växande marknaden för 

SAF, driven av den befintliga ramen för bränslepolitik som stöder SAF-produktion. Särskilt USA stöder 

användningen av biobränslen inom försvarssektorn, vilket gör den till den snabbast växande underkategorin. 

Flera andra länder, som t ex Indien, befinner sig fortfarande i planeringsfasen när det gäller införandet av 

politik för att stödja utvecklingen av SAF. 

 

Figur 4 nedan illustrerar de viktigaste resultaten av ovannämnda studie. 

 

 

Figur 4 resultat av den globala marknaden för SAF 

Källa: Modor Intelligence 

IMPLEMENTERING AV HÅLLBART FLYGBRÄNSLE – FRÅN FÄLT TILL FLYGNING. VARFÖR ANVÄNDA SAF FÖR 

FLYG?  

Flygindustrin har satt upp följande mål för att bekämpa sin klimatpåverkan: 

• Under perioden 2009–2020 har bränsleeffektiviteten förbättrats med i genomsnitt 1,5 % per år. 

• Genom koldioxidneutral tillväxt har nettoutsläppen av koldioxidutsläppen från luftfartssektorn 

begränsats till 2020 års nivåer. 

• Att minska nettoutsläppen av koldioxid till hälften till 2025, jämfört med 2005 års nivåer. 

 

För att uppnå ovannämnda mål krävs en ständig förbättring av ny teknik, effektiv drift och förbättrad   

infrastruktur, tillsammans med globala åtgärder för att minska utsläppen till önskade nivåer. Detta skulle 

kunna inkludera ett gradvis införande av  ny teknik och SAF. Att utveckla SAF skulle göra det möjligt för 

luftfartssektorn att minska sitt koldioxidavtryck med 80 % under hela sin livscykel jämfört med sin 

konventionella motsvarighet. Dessutom, på grund av flygbränslets centrala karaktär, är införandet av SAF i 

systemet potentiellt mycket enklare. 

 

Därutöver menar  International Air Transport Association (IATA) att med SAFs förmåga att minska utsläppen 

av växthusgaser med 80 % i förhållande till konventionellt bränsle, kan det vara det enda alternativet på 

medellång sikt för att eliminera utsläppstillväxten eftersom el-flygplan fortsatt är under utveckling och det 

kommer att ta ett antal år innan de kan nyttjas i större skala. 

 

Figur 5 i olika scenarier från en period 1990 fram till 2050, baserat på olika förbättrande åtgärder som 

tillämpas i luftfartssystemet. 
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Figur 5 Utsläppsbana för olika scenarier 

Källa: Air Transport Action Group Report ‘Beginner’s Guide to SAF’ 

TEKNISK CERTIFIERING AV SAF 

För närvarande producerar branschen SAF som en "drop-in" ersättning till konventionellt flygbränsle. Drop-

in bränslen kombineras med fossila bränslen för att uppnå en blandning som är jetbränslekompatibel. SAF-

blandningen måste med andra ord ha samma egenskaper  som konventionellt flygbränsle för att vara ett 

bärkraftigt substitut. 

 

För att säkerställa teknisk och säkerhetsefterlevnad måste SAF-blandningar genomgå regida tester som skall 

om-certifieras enligt internationellt erkända standarder i laboratorier, på marken och under flygningen. De 

tekniska kraven för certifiering av SAF nämns nedan: 

• Högpresterande bränsle som kan klara ett brett spektrum av operativa förhållanden. 

• Bränsle för att kunna ersätta konventionellt flygbränsle utan ombyggnad av flygplan och/eller 

bränsleleveranssystem på flygplatser.    

• Bränsle för att kunna uppfylla eller överträffa konventionella egenskaper och egenskaper hos 

flygbränsle.  

CERTIFIERADE VÄGAR 

Figur 6 nedan listar och beskriver de för närvarande aktuella certifierade produktionssätt  för SAF. 
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Figur 6 Certifierade produktionssätt för SAF 

Källa: ICAO, EASA 

ANVÄNDNING OCH PRODUKTION AV SAF I EUROPA 

Enligt Internationella energirådet (IEA) stod biobaserat flygbränsle för mindre än 0,1 % av den totala 

förbrukningen av konventionellt flygbränsle under 2018. År 2017 var den kommersiella användningen av SAF 

över hela världen 0,004 % av det konventionella jetbränslet och den totala användningen av SAF var 0,05 % i 

EU.  

 

Produktionen av SAF i USA har ökat mycket snabbt jämfört med Europa på grund av tillgången till stödprogram 

för producenten och incitamentsprogram för flygbolagen. I Europa har SAF producerats för demonstrations- 

och forskningsändamål. Alla SAF som används av europeiska flygbolag importeras från andra länder. KLM – 

det enda europeiska flygbolaget som regelbundet använder SAF – har till exempel SAF som levereras från 

USA. 

 

Figur 7  nedan visar de företag i de olika länder i Europa som har planer på tillverkning av SAF. Den potentiella 

årsproduktionen av SAF i Europa beräknas vara 1,95 miljoner ton 2020 och 3,66 miljoner ton 2025–2030. 

Detta står för cirka 6 procent av den totala bränsleförbrukningen inom luftfarten. 
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Figur 7  över företag med planer för SAF-produktion i Europa 

Källa: EASA Report SAF "Facilitation Initiative" 

NÄSTA STEG 

För att uppnå en omfattande kommersiell användning av SAF inom flygindustrin kräver omställningen stöd 

från regeringen. Några av de områden där regeringen skulle kunna hjälpa till är: 

• Främja och genomföra forskning om nya källor för råvaror och processer för raffinering. 

• Införa incitament för kommersiella flygbolag och försvarsflygplan att använda SAF. 

• Inspirera intressenter att garantera stabil hållbar övergång globalt. 

• Anamma lokala tillväxtmöjligheter för råvaror. 

• Upprätta partnerskap med de olika enheterna i leveranskedjan. 

VIKTIGA UTMANINGAR 

Utmaningarna för den ökade nyttjandegraden av SAF är inte teknisk utan snarare ekonomisk och politisk. 

Dessa huvudutmaningar är följande: 

• Konkurrenskraftiga kostnader för SAF för att konkurrera med konventionellt flygbränsle. 

Kostnaden för SAF är två till åtta gånger högre än för konventionellt bränsle. 

• Regeringens politik för att göra det möjligt för SAF-industrin att skala upp och leverera en ekonomi 

med skalfördelar. 

• Tillräcklig tillgång på hållbara råvaror. 

• Lämplig fördelning av tillgängliga råvaror. 

• Logistik som ska optimeras genom att inkludera flygplatssystem och effektiva blandningsplatser. 

• Tillståndsprocessen kan vara besvärlig. 

• Branschintressenter, såsom luftfartygsoperatörer och ägare av markutrustning, kräver industriellt 

demonstrerande av produktprestanda som bevis på teknisk mognad. 

GLOBALA EXEMPEL 

SAF ger regeringar, flygplatser, flygbolag och andra viktiga intressenter i luftfartssystemet möjlighet att 

investera i framtiden. Den förväntade efterfrågan på SAF kommer sannolikt inte att tillgodoses om inte 

aktörer inom luftfartssystemet inte gör åtaganden med bioraffinaderier, vilket kommer att leda till  

konkurrenskraftigare priser för SAF och dess tillgänglighet. 
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Biobaserade bränslen har använts av ett antal flygbolag för testflygningar sedan 2008. Enligt IATA hade mer 

än 215 000 kommersiella flygningar genomförts med SAF globalt i december 2009. Av dessa hade 40 flygbolag 

erfarenhet av att använda SAF, vilket resulterade i ett terminsköpsavtal för 6 miljarder liter SAF. Ett antal 

flygplatser som Oslo, Los Angeles, Stockholm Arlanda och Bergen Airport har anpassat användningen av sina 

system för att kunna leverera biobaserade bränslen. 

Boeing 

Under 2019 samarbetade Boeing med Word Wide Fund och investerade en miljon USD för utvecklingen av 

SAF i Brasilien.  

Southwest Flygbolag och NREL 

Under 2019 samarbetade Southwest Airlines med Department of Energy's National Renewable Energy 

Laboratorys (NREL) för att undersöka kommersiellt livskraftiga SAF för att införliva i sin verksamhet. NREL 

arbetar med att skapa en SAF med låga koldioxidutsläpp, låga kostnader och hög prestanda baserat på 

matsvinn och vått avfall. Produkten kan potentiellt täcka 20 procent av USA:s bränsleförbrukning.  

Eko-Skies Alliansen 

Globala företag ledda av United Airlines har gått samman och lanserat Eco-Skies Alliance Program som är det 

första om sitt slag. Eco Skies Alliance företag inkluderar Autodesk, Boston Consulting Group, Deloitte, DHL 

Global Forwarding, HP Inc, Nike, Siemens, Takeda Pharmaceuticals, United m fl. Tillsammans har dessa globala 

företag gjort den största investeringen hittills i SAF och köpt mer SAF än något annat flygbolag runt om i 

världen. 

 

Som en del av programmet 2021 bidrar de globala verksamheterna tillsammans till inköp av cirka 3,4 miljoner 

gallon SAF. Eftersom SAF minskar koldioxidutsläppen med 80 procent i en livscykel jämfört med 

konventionellt flygbränsle kommer detta köp av SAF att ta bort cirka 31 000 ton koldioxidutsläpp, eller 

tillräckligt för att flyga passagerare ytterligare 220 miljoner mil. 

International Airlines Group (IAG)  

Från och med 2021 har IAG blivit den första europeiska flygbolagsgruppen att åta sig att driva 10 procent av 

sina flygplan med SAF senast 2030. Koncernen kommer att köpa en miljon ton SAF per år och därmed minska 

sina utsläpp av med två miljoner ton fram till 2030. 

 

Dessutom kommer IAG att vara den första flygbolagsgruppen att arbeta tillsammans med sina leverantörer 

för att uppnå netto nollutsläpp av växthusgaser till 2050, genom att införliva hållbara metoder i produkter 

och tjänster. Koncernen har samarbetat med SAF-utvecklarna LanzaJet och Velocysoch som har utlovat 400 

miljoner USD för utvecklingen av SAF under de kommande 20 åren, inklusive Europas första 

hushållsanläggning till SAF-anläggningen i Storbritannien som ska inleda sin verksamhet 2025. 

 

Vid rätt politiska förutsättningar kan 14 SAF-bearbetningsanläggningar inrättas i Storbritannien under de 

kommande 10 åren.. Detta skulle skapa 6 500 arbetstillfällen och eliminera 3,6 miljoner ton koldioxidutsläpp 

varje år. IAG är ett av de tio globala företag som FN erkänner för sitt åtagande att begränsa utsläppen av 

växthusgaser. 

HIGHFLY  

HIGHFLY är ett konsortium lett av Eindhovens tekniska universitet, tillsammans med stora aktörer som 

SkyNRG och Boeing, tillsammans med andra aktörer från Spanien, Tyskland och Storbritannien. Syftet är att 

utveckla SAF från biomassa i ett nyutvecklat biodrivmedelslabb i Petten, Nederländerna. De kommer också 

att fokusera på bränslets skalbarhet, vilket gör det inte bara till en alternativ bränslekälla för luftfarten utan 

också kostnadseffektivt. För närvarande beräknas SAF vara två till åtta gånger dyrare än konventionellt 

flygbränsle. 

Detta projekt har finansierats av Forskning och innovation inom Horisont 2020 med 4 miljoner euro. Projektet 

förväntas pågå i fyra år med preliminära resultat sannolikt 2022.  
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EUs politiska initiativ 

Det ekonomiska incitamentet att införliva SAF i flygbolagens verksamhet har varit litet eller inte tillräckligt 

starkt enligt Corsia- och EUs utsläppshandelssystem. RED II erbjuder en multiplikator, men detta kanske inte 

är tillräckligt stort för att ge bränsleproducenter och konsumenter rätt incitament. 

Utvecklingen av SAF har också sett initiativ som Bioqueroseno i  Spanien, AIREG i Tyskland och Nordic Initiative 

for Sustainable Aviation (NISA). I syfte att öka SAF:s användning till 30 procent av flygbränslet till 2030 kräver 

Norge att minst 0,5 procent av användningen av avancerat biobränsle blandas i traditionellt flygbränsle från 

och med den 1 januari 2020,. Under 2018 utvidgades skyldigheten för förnybara transportbränslen i 

Storbritannien till att stödja och belöna SAF-produktionen. 

 

 Elektrisk drift av flygplan och kommersiell drönarverksamhet för både passager och 
cargo trafik 

KEY FINDINGS 

• Elflygplan är flygplan som drivs med el. Elen kan ha olika kraftkällor, men de vanligaste är batterier 

och solceller. 

• För närvarande är mer än 100  flygplansprojekt kring elflyg på god väg runt om i världen. 

Kommersiella elflygplan är dock kanske inte en möjlighet före 2030-talet. 

• Ett av de viktigaste hindren för omvandlingen av stora konventionella passagerarflygplan till 

elflygplan är energitätheten hos batterier.  En Airbus A380 som kan färdas 15 000 kilometer i en 

enda flygning med jetbränsle kan bara flyga drygt 1 000 kilometer på batterier. 

• Skandinavien och Norden är den perfekta grunden för elflygplan  med förekomsten av små 

flygplatser med korta landningsbanor, ett etablerat kortdistansnät och tester med elektrifiering av 

transporter. 

INFÖRANDET 

Eldrift i luftrummet har på olika sätt förekommit sedan 1970-talet men har till helt nyligen varit begränsad till 

lätta experimentella flygningar på korta sträckor samt och soldrivna flyg med enorma vingspann, alla utan 

förmåga att transportera passagerare. 

 

För närvarande går flygindustrin igenom en banbrytande era när det gäller elektromobilitet i luftrummet. 

Även om kommersiella elflygplan kanske inte är en möjlighet före 2030-talet har antalet projekt som drivs 

kring eldrivna flygplan ökat snabbt, och antalet nya utvecklingar har ökat med 30 procent bara under 2019.  

  

Bild 8  En visualisering av Alice - ett elflygplan av Eviation 

Källa: Financial Times 
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FÖRSTA ELEKTRISKA KOMMERSIELLA TESTFLYGNINGEN 

Under 2019 samarbetade det kanadensiska flygbolaget Harbour Air med magniX för att utveckla ett elflygplan. 

Tillsammans renoverade de ett litet de Havilland DHC-2 Beaver med sex platser och förberedde det för en 

helt elektrisk framdrivning byggd av magniX. Den fyra minuter långa testflygningen i december 2019 blev det 

första framgångsrika exemplet på ett helt elektriska kommersiella passagerarflygplanet som framgångsrikt 

tog sig upp i luftrummet. 

STÖRSTA ELEKTRISKA KOMMERSIELLA TESTFLYGNINGEN 

I maj 2020 genomförde en modifierad Cessna Caravan 208B med nio platser, en 30-minuters testflygning, 

vilket innebär att det var det hittills största kommersiella elflygplan som flögs med eldrift.  AeroTEC och 

magniX är de två företag som därmed var med och skrev historia.,. Dessutom kostade den 30 minuter långa 

testflygningen endast 6 USD, vilket kan jämföras med en kostnad på 300-400 USD som varit kostnaden om 

konventionellt bränsle hade använts. 

ANDRA ELEKTRISKA KOMMERSIELLA FLYGPLAN UNDER UTVECKLING  

År 2010 gav sig Airbus ut på en resa för att utveckla nya elflygplan. Nedan illustrerad  Figur 9  visas en tidslinje 

över företagets insatser  inom området elektrisk framdrivning. 

 

Figur 9  En tidslinje för realisering av elektrisk framdrivning 

Källa: Airbus 

 

I juni 2020 tillkännagav EASA certifieringen av Pipistrel Velis – världens första certifierade tvåsitsiga helt 

elektriska flygplan.  

 

Det israeliska företaget, Eviation, har utvecklat ett helt elektriskt nytt flygplan som heter Alice. Flygplanet ska 

kunna ta emot nio passagerare och ha en räckvidd på cirka 1 000 km. Alice har designats och byggts med ett 

ekosystem i världsklass av partners och innovativa komponenter från 11 länder. Hon kommer att lanseras på 

den amerikanska och europeiska marknaden och tas i bruk från och med 2022.   

 

easyJet har samarbetat med Wright Electric, ett företag inom flyg för att designa och utveckla en 180-sitsars 

helt elektrisk jet som ska ha en räckvidd på 500 km. Om ingenjörerna utvecklar en framgångsrik prototyp kan 

flygplanet vara i luften och tas i kommersiell tjänst redan 2030. 

 

Bye Aerospace utvecklar ett åttasitsigt flygplan, designat och drivit med ett rutnät av elektriska celler över 

flygplanskroppen. Flygplanet – eFlyer 800 – förväntas ha en räckvidd på 925 km med en 45-minuters  

reservbatteriladdning för sina motorer. Det som också är imponerande med eFlyer är att flygplanet förväntas 

ha en låg ljudnivå och noll CO2-utsläpp i kombination med  att 80 % är  operationell kostnad. 
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HINDER FÖR UTVECKLING AV STORA ELEKTRISKA KOMMERSIELLA FLYGPLAN  

Hittills har de flesta projekt avseende utveckling av elflygplan begränsats till en- och tvåsitsiga kategorier – 

främst urbana taxikoncept – med endast ett begränsat antal projekt med en kapacitet på upp till tio 

passagerare. Ett av de största hindren för omvandlingen av stora konventionella passagerarflygplan till 

elflygplan är energitätheten hos batterier. För närvarande innehåller jet-bränsle cirka 30 gånger mer energi 

per kilo än litiumbatterier. Det skulle innebära att en Airbus A380 som kan färdas 15 000 kilometer i en enda 

flygning på jetbränsle, endast kan flyga drygt 1 000 kilometer på batterier. 

 

De bästa batterierna i världen erbjuder nu en specifik energi på 250 watt timmar per kilo, men vi måste sträva 

efter att komma till 800 watt i timmen per kilo batterier för att börja flyga, vilket fortfarande är långt ifrån 

den energin hos jetbränsle -  12 000 watt timmar per kilo. 

 

För att lägga till mer kraft till ett flygplan måste ett större batteri installeras. Men för att få detta flygplan 

luftburet trots vikt skulle det behövas ett mer kraftfullt och större batteri som helt enkelt betyder mer vikt. 

Och detta skulle behöva ett ännu större batteri för att kompensera vikten..  

 

Branschens andra hinder skulle vara certifiering. Företagen måste bevisa att varje del av det nya elektriska 

framdrivningsflygplanet är säkert och redo att flyga. Detta skulle innebära att man måste klara en mängd test– 

inklusive att man ska kunna bevisa att battericellerna inte kommer att fatta eld. 

ELFLYGPLAN I SKANDINAVIEN 

Skandinavien och Norden är den perfekta basen  för att utveckla elflygplan eftersom det finns gott om små 

flygplatser med korta landningsbanor, ett etablerat kortdistansnät och pågående tester med elektrifiering av 

transporter. 

 

Finnair har ingått avtal om att  köpa upp till tjugo batteridrivna elektriska framdrivningsflygplan ES-19 från 

Heart Aerospace som är ett  svenskt aviation-företag. Heart Aerospaces grundare och VD Anders Forslund 

förklarade att elflygplan är optimala för kortare rutter: "Ju kortare du flyger, desto mindre nyttjas batterierna 

och ju snabbare kan laddas." "Om vi utvecklar detta i Norden kan vi skapa fördelaktig teknik som vi sedan kan 

exportera till resten av världen", tillade han. Dessa flygplan kan vara redo för kommersiell användning redan 

2026. 

 

Vidare siktar Norge på att  alla  kortdistansflygningar ska ske med  elflygplan  2040.  Landet vill att 

elbilsutvecklare ska ta fram 25-30-sitsiga flygplan för att introducera dem i kommersiell drift 2025. 

Sedan 2009 har Rolls-Royce och Widerøe samarbetat i ett forskningsprogram med nollutsläpp inom 

flygsektorn. Det norska flygbolaget räknar med att ta sitt 9-sitsiga elflygplan i kommersiell användning från 

och med 2026. 

 

Zunum Aero, ett företag som grundades 2013, har fått en enorm investering från Boeing för utveckling av 

större elflygplan. De utvecklar för närvarande ett 12-sitsigt kortdistansflygplan som är avsett att vara i luften 

2022 och en 50-sitsig med en räckvidd på mer än  1 500 km att vara i luften 2027. 
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Figur 10  Visualisering av ett Zunum aero-flygplan över Norge 

Källa: Zunum Aero 

 

Zunum Aero tillsammans med Avinor tror att flygplanet kommer att ge dem flera fördelar utöver eliminering 

av växthusgasutsläpp. Flygplanen förväntas vara tystare, vilket innebär att de kan användas över flera 

flygplatser i tätbebyggt område.. Dessutom är en lägre driftskostnad som översätts till billigare biljetter ett 

kraftfullt incitament för förändring inom flygsystemet. 

 

 Framtida utvecklingstendenser för flyget – både passagerare och cargo  

KEY FINDINGS 

• Passagerare 

o Användning av avancerade självbetjäningssystem och biometri, med ansiktsigenkänning 

och kontaktlös teknik – som möjliggör  en "walk-through" på flygplatsen. 

o Resenärer som äger digitala identitets- och hälsopass, för att utföra realtidskontroller av 

resenärens visum- och hälsokontrollkrav. 

o Autonoma robotar i terminalbyggnaden för att hjälpa resenärer att förflytta sig på 

flygplatsen och tranportera bagage.  

o Artificiell intelligens och maskininlärning som gör det möjligt för flygbolag och flygplatser 

att erbjuda en mer personlig tjänst. 

• Frakt 

o Identifiera, spåra, övervaka – genom AI-baserade system för att kombinera den enorma 

mängder data med Internet of Things. 

o Användning av självkörande fordon, robotsystem och drönare för leverans av last. 

o Last mile delivery testas också med hjälp av drönare.   

INFÖRANDET 

Under 2017 transporterade flygbolag runt om i världen 4,1 miljarder passagerare och 56 miljoner ton last på 

37 miljoner kommersiella flygningar under hela året. Detta innebär att över 10 miljoner passagerare och 18 

miljarder USD av cargo transporterades med flyg dagligen. 

 

Flygindustrin står för 3,5 procent av världens bruttonationalprodukt (BNP) – 2,7 biljoner US-dollar och har 

skapat 65 miljoner arbetstillfällen– vilket innebär en gedigen påverkan på världsekonomin. Nya 

uppskattningar tyder också på att efterfrågan på lufttransporter kommer att  öka med i genomsnitt 4,3 

procent  per år under de kommande 20 åren. 
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Diagram 11  och  Bild 12  nedan visar ökningen av intäkterna från den växande passagerar- och godstrafiken 

under de kommande 20 åren baserat på  ICAOs uppskattningar.   

  

 

Diagram 11  för passagerartrafiken 

Källa: ICAO 

 

 

Bild 12  Prognos för godstrafiken på plats 

Källa: ICAO 

 

Om tillväxten uppnås skulle luftfarten generera 15,5 miljoner direkta arbetstillfällen och 1,5 biljoner US-dollar 

i BNP till världsekonomin vid 2036, exklusive effekter av turismen. 200 000 flyg beräknas lyfta från 

landningsbanor över hela världen varje dag i mitten av 2030-talet. 

 

Med den blomstrande tillväxten av branschen i volym så finns det många innovationer inom luftfarten. Till 

exempel obemannade flygplansinnovationer, artificiell intelligens, biometri, robotteknik, blockkedja, 

alternativa bränslen och elflygplan. 
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AVANCERAD SJÄLVBETJÄNING OCH BIOMETRI 

Ansiktsigenkänning och kontaktlös teknik inbäddad i olika självbetjäningsanordningar har potential att ge en 

mycket smidig flygplatsupplevelse för passagerare i framtiden. Biometriska tekniker som ansiktsigenkänning, 

fingeravtrycksautentisering och näthinneskanning blir standardsättet för identifiering. I och med 

integreringen av biometriska system för gränskontroll, incheckning på flygplatser, ombordstigning och 

invandringsformaliteter kommer hela identifieringsprocessen kunna bli papperslös. 

 

År 2020 införde Star Alliance biometrisk identitet och identifieringsplatta på Frankfurt och Münchens flygplats 

för utvalda Lufthansa Airline-passagerare, Spirit Airlines införde biometrisk incheckning för att minska 

interaktionen mellan personalen och passagerarna och Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) 

började underlätta biometrisk ombordstigning i flyg för alla internationella avgångar. 

 

SITA har redan automatiserat passagerarresan vid avgångar på olika flygplatser, inklusive Peking och Miami, 

med självbetjäningsbiometri och mobil teknik. I november 2020 genomförde SITA en studie med Etihad för 

att använda ansiktsigenkänningsteknik för att identifiera och autentisera besättningsmedlemmar digitalt via 

deras egna mobila enheter, så att de kan slutföra incheckningsförfaranden och obligatoriska säkerhets- och 

säkerhetsfrågor före flygning.  

 

VINCI Airports blev den första flygplatsoperatören i världen som upprättade biometrianvändning under hela 

hemresan, avsedd att förändra passagerarupplevelsen på Lyon Saint Exupéry Airport. 

 

Men samtidigt som genomförandet av biometrin tar fart har det funnits ett antal utmaningar, och till och med 

missuppfattningar, kring standardisering, integritetsfrågor, integration, säkerhet, äldre infrastruktur och 

upprättande av förtroende mellan alla parter. 

 

Förbättrad bearbetningseffektivitet innebär mindre tid och mer social distansering för alla passagerare, som 

varit en viktig fördel under COVID-19-eran. En av de viktigaste utmaningarna för användningen av 

ansiktsigenkänning under pandemin, har varit om tekniken skulle kunna identifiera resenärer som bär mask. 

Ett antal andra flygplatser och flygbolag runt om i världen inklusive Avalon Airport, American Airlines, Japan 

Airlines och Avinor har sedan dess infört beröringsfri incheckning,. 

 

Den kontaktlösa upplevelsen förstärker också förändringar i hur människor handlar på flygplatsterminalen. 

Till exempel tillåter Amazons Just Walk Out-teknik på flygplatser i Nordamerika, passagerare att snabbt 

komma in i Hudson Nonstop-butiken med sitt kreditkort, ta de produkter de letar efter och sedan gå ut ur 

butiken. I detta erbjuder man kunderna en innovativ och kontaktlös genomgångsupplevelse 

DIGITAL IDENTITET, HÄLSOPASS OCH VACCINATIONSVISUM 

Under de kommande åren förväntas utvecklingen av en digital identitet ersätta traditionella pass. ICAO 

undersöker för närvarande metoden för Digital Travel Credentials (DTC) för att implementera detsamma. 

Alternativt kan vara en självstyrande identitet – en resenärsstyrd digital identitet som gör det möjligt för 

innehavaren att uppvisa de data som krävs vid tidpunkten för interaktionerna, och därmed bidra till att lägga 

till ett ytterligare lager av säkerhet och flexibilitet.  

 

För närvarande befinner sig IATA i slutfasen av sitt Travel Pass-initiativ. IATA säger att man ser Travel Pass 

som en "global och standardiserad" lösning på den nuvarande utmaningen kring att korsa internationella 

gränser. Singapore Airlines är det första flygbolaget som prövar lösningen på flygningar från Jakarta och Kuala 

Lumpur till Singapore. Om det lyckas, planerar flygbolaget att utöka programmet och integrera det med 

Singapore Air-appen i mitten av 2021. IATA har uppgett att Travel Pass också kommer att prövas av British 

Airways. 

 

Efter ett partnerskap mellan Commons Project, World Economic Forum och en bred allians av offentliga och 

privata partner är CommonPass under utveckling och syftar till att verifiera labbresultat och 

vaccinationsregister. Till exempel kan resenärer ta ett COVID-19-test på ett certifierat labb och ladda upp 

resultaten till sin mobiltelefon samt slutföra eventuella kompletterande hälsoundersökningar som föreskrivs 

av destinationslandet. Lösningen har använts på Cathay Pacifics rutt Hong Kong–Singapore, samt på Uniteds 
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flygningar mellan London och New York, och kommer snart att inleda ytterligare försök med JetBlue, 

Lufthansa, SWISS och Virgin Atlantic. Avancerad passagerarhantering i kombination med Health ETA-tjänsten 

skulle göra det möjligt för passagerare att utföra realtidskontroller för att bekräfta sina individuella 

hälsokontroller och förmåga att resa.   

ROBOTIK OCH AUTOMATISERING 

Precis som övriga branscher tar automatiseringen också fart inom flygindustrin med snabba framsteg inom 

robotteknik. Robotar i terminalen, automatiserade fordon på flygsidan och bagagehanteringsrobotar blir en 

vanlig syn på flygplatser. Autonoma fordon kan hjälpa passagerare att göra  anslutningar över en flygplats, 

leverera försenat bagage till kunder eller transportera flygplansdelar till flygplatser. 

 

Några av de senaste exemplen av robotar i terminalen är Fraports YAPE  -  en  självkörande  robot; Incheons 

Airstar  och Münchens  Josie Pepper – för bagagetransport inom terminalbyggnaden. För närvarande testar 

British Airways AI-drivna autonoma robotar utvecklade av BotsAndUs vid Terminal 5 på Heathrow för att 

förbättra punktligheten för passagerare. 

 

Vanderlandes end-to-end lösning för bagagelogistik FLEET Rotterdam Haags flygplats och Hongkongs 

internationella flygplats kommer att förbättra arbetsvillkoren för markpersonal och framtidssäkra 

bagagehanteringen. 

 

Tekniska framsteg inom hjälpmedelsteknik, såsom att integrera robotelement i rullstolar, kan också hjälpa 

passagerare med särskilda behov. Under 2020 har Nippon Airways samarbetat med Panasonic Corporation 

för att testa den senaste generationen självstyrande elektriska rullstolar på Tokyo Narita International Airport.  

 

Drönarleverans blir också populärt och Edmonton International Airport har nyligen ingått ett strategiskt 

partnerskap med Drone Deliver Canada (DDC). Flygplatsen ska vara centrum för leveranser av drönarlast i 

västra och norra Kanada. Dessutom kommer detta sannolikt att vara världens första drönarleveranstjänst 

enligt ett regelbundet schema från en flygplats. 

ARTIFICIELL INTELLIGENS, MASKININLÄRNING OCH INTERNET OF THINGS  

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i flygindustrin, förväntas få en årlig tillväxt på 46,4% i till 

2023. Flygbolag och flygplatser har redan börjat använda chatbots för att kommunicera med passagerare. För 

att uppnå maximal kundnöjdhet kommer AI att användas för att leverera personliga reseupplevelser genom 

att optimera och förbättra interaktionen mellan flygbolag och passagerare. AI och ML skulle kunna medge 

anpassning till individuella passagerares känslor och upplever baserat på individens resehistorik och 

preferenser. 

 

AI kommer också att användas för att ta  smartare operativa beslut, baserat på realtidsindatapunkter som 

exempelvis flygplanspositioner, flygbesättningsbegränsningar och flygplatsförhållanden.  Delta Airlines 

tillämpar en sådan AI-driven ML i stor skala som hjälper personalen att fatta kritiska beslut före, under och 

efter eventuella störningar i verksamheten. 

 

Flygbolag och flygplatser måste se till att de förstår funktionaliteten, fördelarna och riskerna med 

användningen av sådan innovativ teknik. Detta kommer också att få konsekvenser för den typ av erfarenhet 

och kunskap  som rekryterare inom branschen kommer att behöva leta efter.  

 

Hela flygplatser håller på att bli datainsamlingshubbar som kommer att leverera säkerhetsinformation i realtid 

som termisk scanning, crowd management och social distansering. Tillsammans med AI skapar Internet of 

Things (IoT) ett nätverk av dataproducerande enheter som ökar effektiviteten över hela flygplatsen. Som 

robotar, självkörande fordon, virtuella agenter och många fler. 

REVOLUTION AV FLYGFRAKTANLÄGGNINGAR   

Tekniktrender som robotteknik och automatiserat system, artificiell intelligens, IoT, drönare och självkörande 

fordon kan också användas för att omdana fraktindustrin.  
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Information från screening kommer att användas för att automatiskt validera tillgängliga bokningsdata och 

scannad försändelsedokumentation för att säkerställa att lasten är korrekt. Data som samlas in från sensorer, 

elektroniska dokument och screeningmetoder kommer att bearbetas av AI-baserade system, vilket gör det 

möjligt för anställda att bli mer effektiva. 

 

Identifiera, spåra, övervaka – alla interaktioner i lagret kommer att vara möjliga att använda på mobila och 

anslutna enheter i kombination med IoT. Automatiseringen kommer att tas till nya höjder med självkörande 

fordon, robotsystem och drönare. 

 

UPS har samarbetat med UPS Flight Forward för att köpa elektriska vertikala start- och landningsflygplan 

(eVTOL) från Beta Technologies (BETA) i syfte att tillhandahålla flygtjänstleveranser. Tjänsten skulle kunna 

tillämpas på små och medelstora marknader, särskilt när godstransporter är  tidskänsliga. eVTOL har kapacitet 

att transportera 1400-punds last, över en räckvidd på 250 miles och marschfart på upp till 270 miles per 

timme. En av de viktigaste fördelarna med att ha ett vertikalt start- och landningsflygplan är att befintliga 

UPS-anläggningar kan användas för drift. Detta skulle vara ett revolutionerande steg för frakt.  

 

 

Figur 13  Visualisering av ett eVTOL-luftfartyg som används av UPS för leverans av last 

Källa: UPS 

Alla dessa trender bör Jönköping Airport AB försöka bedöma och eventuellt införliva i framtida strategi och 

Masterplan för flygplatsen. 

 

 Förslag till vidare arbete 

 

Jönköping Airport AB har ett idealiskt geografiskt läge för att vara ett testområde för framtidens logistik och 

flygfrakt, vilket bör undersökas närmare och inkluderas i en Masterplan för hela Jönköping.  

 

Jönköping har i samarbete med fem andra regionala flygplatser upphandlat bioflygbränsle. Avtalet, som 

tecknats med Air BP, löper fram till 2024. Bolaget bör även undersöka om Sustainable Aviation Fuel (SAF) 

skulle kunna produceras och användas på flygplatsen samt om elflygplan potentiellt kunde testas och 

användas på flygplatsen. Ramboll ser att en utveckling av dessa områden skulle kunna ge potentiella 

konkurrensfördelar. 
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BILAGOR 

BILAGA 1.  

ORGANISATIONER SOM INTERVJUATS 

 Aktör 

1 Bring 

2 Bufab AB 

3 Charterways 

4 DANX AB 

5 Destination Jönköping AB 

6 Elgiganten AB 

7 Elmia AB 

8 FedEx 

9 FläktGroup Sweden AB 

10 Folkhälsomyndigheten 

11 Frivilliga Flygkåren - Brandflygsansvarig, Jönköpings flygklubb 

12 Frivilliga Flygkåren - Kårchef 

13 Försvarsmakten 

14 Handelskammaren Jönköpings län 

15 Husqvarna AB - Travel Manager 

16 Husqvarna AB - Referensinstallation av autonoma fordon 

17 HV71 

18 ITAB Shop Concept AB 

19 Jordbruksverket 

20 Jönköping University 

21 Jönköpings Flygklubb 

22 Jönköpings kommun - Näringslivschef 

23 Kriminalvården 

24 Länsstyrelsen 

25 Nefab Holding AB 

26 Polisen 

27 Prokitor Aerotech 

28 Region Jönköpings Län - Beredskapschef 

29 Region Jönköpings Län - Sektionschef Attraktivitet och Livsmiljö 

30 Region Jönköpings Län - Sektionschef Innovation och Företagande 
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31 Räddningstjänsten - Biträdande räddningschef 

32 Räddningstjänsten - Räddningschef 

33 SAAB AB 

34 Siemens Healthcare AB 

35 Sjö- och flygräddningscentralen - JRCC 

36 Smålands Turism AB 

37 Termisk Systemteknik AB 

38 Time:matters 

39 Transportföretagen 

40 Wemo Automation AB 

 



Jönköping airport, utredningsuppdrag

2021-11-24

Regional utveckling 

• Betydelsefull men inte avgörande för
       näringslivet
• Stor betydelse för det samhällsnyttiga flyget

-brandflyg, ambulansflyg, organtransporter, 
sjukvårdsmateriel, sjuktransporthelikoptrar

   , polis, försvars makt, kriminalvården 
• Ett annat ägande, regionalt/nationellt ägande
• Ökat fokus på hållbarhet, ny teknik 



Frågeställningar utifrån utredningen

2021-11-24

Regional utveckling 

• Jämförelse med ett antal andra regionala flygplatser,
 -mängd fraktflyg samt passagerartrafik samt samhällsflyg. Upplevd 
regional nytta i andra län. 

• Ägarformer, hur har andra regioner gjort? För och nackdelar med olika 
former. 

• Vad skulle vara att föredra för RJL? Delägarskap eller ökad finansiering? 

• Underlag klart 24 september. 



Dialog med regionen kring delägarskap



● Förhandlingsförslag som innefattar såväl ett organisatoriskt som 
finansiellt förslag inför dialog med regionen

● Sedan kommunen tog över driften av flygplatsen från 
Luftfartsverket har bolaget erhållit koncernbidrag om 191 mnkr



Organisatoriskt
● Utgångspunkt samägande 50% 

– Beslut i styrelsen tas som majoritetsbeslut. 
– Idag 8 styrelseledamöter (5 politiker, 3 tjänstepersoner)

●



Organisatoriskt
● Konsolideras in i Rådhus AB (om kommunen äger 50% eller mer)

– Regionens andel redovisas som minoritetsandel

● Intressebolag (Regionen har makten, kommunen äger 20-50%)
– Rådhus AB:s andel av resultatet redovisas på en rad i redovisningen

● Aktieägaravtal mellan ägarna
– Reglera former för beslut (när krävs enhällighet)
– Förlusttäckning
– Vad gäller vid en ev försäljning
– Hur styrelsen utses



Finansiellt
● Aktiekapitalet uppgår idag till 4 mnkr

– Förslag 
● Regionen köper 50% av aktierna från Rådhus AB för bokfört värde, dvs 

2 mnkr
● Förlusttäckning regleras i aktieägaravtal
● Förlusten täcks 50/50 av Rådhus AB/Regionen
● Förlusten täcks genom aktieägartillskott

● Om öka egna kapitalet 
– Tillskjuta medel genom aktieägartillskott



       

 2021-09-24       

  

 

Regional Utveckling Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
 E-post: regionalutveckling@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 
551 11  Jönköping     
      

  

Regional Utveckling  
Regional Utveckling 
Emil Hesse 
070-2695450 
emil.hesse@rjl.se 

 
Region Jönköpings län 

Jönköping airport och rollen för Region 
Jönköpings län 

 

Bakgrund och Syfte 
I denna PM görs en kortfattad beskrivning och jämförelse mellan ett antal 
regionala flygplatser. Bakgrunden är ett antal frågeställningar som har levererats i 
en powerpointpresentation. Redovisningen följer relativt väl dessa 
frågeställningar. 

   
Denna PM har tagits fram inom Regional utveckling som ett underlag för att svara 
på dessa frågor och är där med ett internt underlagsmaterial. 
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Flygtrafik 
Passagerare 
I följande stycke ges en överblick över trafikvolymer och utveckling vid ett antal 
regionala flygplatser. Den inrikestrafiken från de regionala flygplatserna i Sverige 
sker nästan uteslutande som linjer till och från Stockholm vilket innebär att 
avståndet till Stockholm och konkurrensen från andra färdmedel förklarar en stor 
del av flygplatsernas volymer av inrikestrafik. Utrikestrafiken från de regionala 
flygplatserna består dels av charterresor och direktlinjer till europeiska noder. 

 
Källa: Transportstyrelsen 
 
I diagrammet ovan redovisas antalet passagerare under 2015 och 2019 samt för 
2020 för att visa pandemieffekten. Under åren före pandemin uppvisade 
flygbranschen relativt stora förändringar vad det gäller linjenät och 
charterdestinationer vilket kan vara en förklarande faktor till förändringen i 
volymer på respektive flygplats. 
Under 2020 och 2021 har volymerna pga. pandemin minskat kraftigt på samtliga 
flygplatser, hur mycket av resandet som återkommer och på vilka nivåer 
passagerarvolymerna stabiliseras efter pandemin återstår att se. 

Flygfrakt 
Hanteringen av gods via flyg sker både via specifika fraktflygplan och genom 
användandet av lastutrymme på passagerarplan. Fraktvolymerna är koncentrerade 
till ett fåtal flygplatser i Sverige, endast fem flygplatser hanterar 2018 en 
årsvolym som översteg 1000 ton. Dessa visas i tabellen nedan. 

 
Källa: Transportstyrelsen 
 
Som tabellen ovan visar dominerar Arlanda hanteringen av flygfrakt följt av 
flygplatserna i Malmö och Göteborg. När det gäller volymerna flygfrakt går det 
inte att se någon lika tydlig pandemieffekt som för passagerarvolymerna. 

Passagerare

Flygplats Utrikes Inrikes Totalt Utrikes Inrikes Totalt Utrikes Inrikes Totalt
Halmstad  15 691  104 268  119 959  13 362  111 053  124 415 3 904 27 680 31 584
Karlstad  45 860  47 503  93 363  35 083  16 926  52 009 7 803 3 097 10 900
Växjö  112 115  73 865  185 980  212 669  65 728  278 397 38 042 12 231 50 273
Kalmar  36 671  186 176  222 847  43 486  188 563  232 049 7 314 45 554 52 868
Örebro  89 930  5 460  95 390  76 875   384  77 259 12 966 148 13 114
Jönköping  75 377  31 546  106 923  49 218  17 383  66 601 9 571 2 601 12 172

2015 2019 2020

Flygfrakt ton
2015 2018 2020

Flygplats
Stockholm - Arlanda 71 999 90 675 80 898
Malmö 29 180 23 323 21 429
Landvetter 11 969 17 357 19 679
Örebro 7 378 9 172 7 798
Jönköping 3 158 3 427 2 923
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Samhällsflyg 
Samhällsflyg eller samhällsviktigt flyg är ett samlingsnamn för lufttransporter 
som behövs för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, de vanligaste slagen 
av samhällsflyg är ambulans- och brandflyg. 
För att samhällsviktiga lufttransporter ska kunna utföras oavsett tid på dygnet och 
dag på året krävs det att det finns flygplatser som är öppna och tillgängliga samt 
att dessa är väl fördelade över landet. Om en flygplats har relativt lite ordinarie 
verksamhet i form av exempelvis linje- och chartertrafik är det inte rationellt att 
hålla flygplatsen öppen förutom de tider då den används av den schemalagda 
trafiken och därmed minskar beredskapen att ta emot samhällsflyg. 
För att möjliggöra ett ändamålsenligt samhällsflyg finns ett system med 
beredskapsflygplatser. Dessa är i dagsläget 10st och till största del Swedavias 
flygplatser. Det pågår ett utredningsarbete för att undersöka om fler flygplatser 
ska pekas ut som beredskapsflygplatser, hur den ekonomiska ersättningen i så fall 
kommer att se ut och om det täcker de tillkommande kostnaderna är oklart. 
 
Den del av samhällsflyget som berör Region Jönköpings län är framför allt 
ambulansflyg. I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att kartlägga vilket behov 
av flygtransporter regionen har, om dessa kommer att bestå eller förändras och 
därmed hur behovet av öppna och tillgängliga flygplatser i närområdet ser ut 
framöver. 

Upplevd regional nytta 
Inom ramen för denna PM har inte den upplevda regionala nyttan undersökts. 
För att flygplatsen ska fylla en funktion är det viktigt att fundera på vilket 
transport- eller resebehov flygplatsen kan tillgodose samt hur konkurrensen från 
andra flygplatser och transportslag ser ut. Vid en djupare studie kan det vara 
intressant att se vilket upptagningsområde flygplatsen har och hur väl detta 
upptagningsområde stämmer överens med berörd regions administrativa gränser. 
Det kan även vara viktigt att se om det finns flygplatser i kringliggande regioner 
som har upptagningsområden som omfattar den egna regionen. 
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Ägarformer 
För de flygplatser som listades ovan i tabellen med passagerarvolymer har även 
ägarbilden undersökts. Som tabellen nedan visar finns det flera varianter på 
ägarkonstellationer. Att den kommun där flygplatser ligger är en stor ägare är 
genomgående men rollen för grannkommuner och berörd region varierar kraftigt. 
Dock bör det påpekas att tabellen nedan endast återger ägarbilden, hur eventuella 
ekonomiska underskott fördelas eller om flygplatserna får årliga driftbidrag 
framgår inte. 
 

 
Källa: Wikipedia samt hemsida för respektive flygplats 
 

Roll för Region Jönköpings län 
I följande stycke görs ett kort resonemang om vilken framtida roll Region 
Jönköpings län kan ta kring Jönköping airport. 

Äga eller inte 
Av tidigare redovisad tabell framgår att berörd region i flera fall är en tydlig ägare 
med en ägarandel runt 50%, detta kan ses som ett tydligt ställningstagande där 
regionen vill vara en aktiv ägare som påverkar och ansvarar för flygplatsens 
utveckling i lika stor grad som kommunen eller kommunerna. 
Om regionen har en liten ägarandel är det tveksamt vilket inflytande detta ger och 
vilken nytta en sådan spridd ägarbild ger i förhållande till varianten med bara en 
ägare. 
 

Årliga driftbidrag 
Om de regionala flygplatserna får årliga driftbidrag från andra organisationer än 
ägarna har inte studerats i detta korta PM. 
Driftbidraget kan självklart variera i storlek och även vara villkorat på olika sätt. 
Ju större summor driftbidraget omfattar och ju mer villkor kring flygplatsens drift 
och utveckling som finns desto aktivare roll tar bidragslämnaren. 
Till driften av Jönköping airport lämnar Region Jönköpings län ett årligt bidrag. 

Ägare

Flygplats Region Kommun
Halmstad 100% (Halmstad kn)
Karlstad 5% (Region Värmland) 95% (Karlstad kn)
Växjö 55% (Region Kronoberg) 42% (Växjö kn)                 

3% (Alvesta kn)
Kalmar 50% (Region Kalmar Län) 50 (Kalmar kn)
Örebro 44,95% (Region Örebro län) 44,95% (Örebro kn)     

5,05% (Karlskoga kn)     
5,05 % (Kumla kn)

Jönköping 100% (Jönköping kn)
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Om bidraget från Region Jönköpings län i framtiden kommer att öka kraftigt kan 
det vara rimligt att regionen vill påverka hur pengarna används och därmed vara 
med i frågor kring flygplatsens utveckling vilket innebär att det är relevant att 
fundera på vilken roll Region Jönköpings län ska ha. Tänkbara alternativ i ett 
längre framtidsperspektiv är allt från passiv finansiär, aktiv avtalspart till 
jämbördig ägare. 



Frågor och svar Jönköpings Airport 

 

• Någon av våra politiker har uppfattat att det även finns ett ”förvaltningsbolag” som 
äger marken. Jag har bilden att det är Jönköpings kommun som äger marken och att 
det enda bolag som är förknippat med flygplatsen är driftbolaget Jönköping Airport 
AB och som betalar en hyra till Jönköpings kommun. Hur är det med detta?  
 
Tidigare fanns det ett förvaltningsbolag, Jönköping Airport Fastighets AB som 
driftade fastigheterna, bolagets verksamhet övergick till Jönköping Airport 2017 . 
Bolaget ägde dock aldrig ägt fastigheterna utan kommunen har hela tiden ägt marken 
och när Luftfartsverket sålde över byggnaderna så blev allt en fast egendom som ägs 
av kommunen.  Jag hade fel vad gäller hyran till kommunen som gäller kapitalkostnad 
för de investeringar som gjorts sedan vi tog över från Luftfartsverket. Flygplatsen 
betalar 6,3 mnkr per år till kommunen.  

 
Ni nämnde de investeringar som är på gång (toppning och fältljus tror jag det var) och som 
därmed kommer generera förändrade hyreskostnader för bolaget. Finns det någon nedskriven 
plan att ta del av och någon bedömning av kommande hyresförändringar med anledning av 
detta?  

Posterna som flygplatsen pratat om är följande: 

2023 20mkr omtoppning 

2024 6mkr fältljus 

2025 6mkr fältljus 

2026 6mkr fältljus 

 

Vet inte hur det har blivit i kommunens budget om posterna är med eller inte. Räkna med en 
avskrivning på 15 år på omtoppning och 20 år på fältljus så innebär väl det en extra hyra på ca 
2,2 mnkr fr o m 2027. 

 



Förtydligande angående nuvarande styrelse i Jönköping Airport AB 

 

I ett PPT-underlag avseende flygplatsen, pkt 2.4 bild 3 står att styrelsen består av 5 personer plus 3 
tjänstepersoner.  
 
De 3 som benämns som tjänstepersoner är externa personer som inte väljs från de politiska 
partierna. Just nu är det Jönköpings kommuns näringslivschef, en företagare i Jönköping och en 
företagare i Gislaved.  
 

Källa: Thomas Baüml (M) 



Konto 5010
Kontobenämning Kostnad avskrivningar från tekniska (hyra)

Budget 2022

Totalt saldo enligt spec nedan -6 281 951 -556 845 -556 842
Kommentar / Leverantör / Kund

k-ställe jan feb
0

Avskrivningar rullbana 366 601 -1 288 329 -107 366 -107 365
Avskrivningar inv 2010 366 602 -647 040 -53 920 -53 920
Avskrivningar inv 2011 366 604 -129 260 -10 772 -10 772
ILS 366 605 -970 923 -80 910 -80 910
Nykvist hangar  A -153 381 -12 787 -12 786
Vädertätning frakt 366 607 -14 134 -1 178 -1 178
Passagesystem del 1 366 608 -34 396 -2 866 -2 866
P-system uppgradering 366 610 -147 237 -12 270 -12 270
LED parkering 366 611 -12 211 -1 018 -1 018
Lokalhyra ?? B -116 973 -9 753 -9 752
LED B03 hangar 366 612 -18 746 -1 562 -1 562
Parkering utfart & betalautomat 366 613 -45 225 -3 769 -3 769
Passagesytem del 2 366 614 -29 905 -2 492 -2 492
Skärmtak frakt 366 615 -56 122 -4 677 -4 677
Ljudanläggning 366 616 -56 463 -4 705 -4 705
Skärmtak ankomst 366 617 -19 860 -1 655 -1 655
Toaletter terminal 366 618 -89 760 -7 480 -7 480
Tak B01 366 619 -77 340 -6 445 -6 445
Stängsel+motorgrind 366 620 -43 800 -3 650 -3 650
Södra driftområde 366 621 -1 103 304 -91 942 -91 942
Inbrottslarm 366 622 -96 792 -8 066 -8 066
Oljeavskiljare B06+B03 (utdömda), inkl de från 2017 366 623 -101 904 -8 492 -8 492
Solceller på tak+ försegling tak B01 366 624 -95 808 -7 984 -7 984



K50 Utrustning ställverk reläskydd 366 626 -71 196 -5 933 -5 933
Vändzoner 366 628 -707 472 -58 956 -58 956

Uppställningsplatser (grönyta) vilar 2020 366 627 -63 000 -5 250 -5 250
Kallgarage B29 366 630 -414 600 -34 550 -34 550
Ombyggnation gatefsg 366 631 -20 532 -1 711 -1 711
Markarbeten landside 366 632 -6 762 -564 -564
Försegling bana+plattor 366 634 -49 476 -4 123 -4 123

0
Nettoreglering från tekniska 400 000

Datum







































 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 213  
 
Taxa för publik elbilsladdning på Region Jönköpings 
läns laddpunkter 
Diarienummer: RJL 2021/2050 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna taxa på 3 kronor/kWh inklusive moms för publik 
elbilsladdning på Region Jönköping läns laddpunkter. 

2. Ge regionstyrelsen mandat att besluta om kommande justeringar av 
taxan för publik elbilsladdning. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige tog 2019-12-03 beslut om att godkänna utbyggnad av 
totalt 182 laddpunkter vid verksamheter inom Region Jönköpings län. 66 
laddpunkter är publika och avsedda för patienter/besökare/personal. Taxan 
för publik laddning föreslås till 3 kronor/kWh inklusive moms.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige 

Taxa för publik elbilsladdning på 
Region Jönköpings läns laddpunkter 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna taxa på 3 kronor/kWh inklusive moms för publik elbilsladdning 
på Region Jönköping läns laddpunkter. 

2. Ge regionstyrelsen mandat att besluta om kommande justeringar av taxan 
för publik elbilsladdning. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige tog 2019-12-03 beslut om att godkänna utbyggnad av totalt 
182 laddpunkter vid verksamheter inom Region Jönköpings län. 66 laddpunkter är 
publika och avsedda för patienter/besökare/personal. Taxan för publik laddning 
föreslås till 3 kronor/kWh inklusive moms.  

Information i ärendet 
Regionfullmäktige tog 2019-12-03 beslut om att godkänna utbyggnad av totalt 
182 laddpunkter på våra verksamheter i Region Jönköpings län. Av dessa är 66 
stycken publika laddpunkter avsedda för patienter/besökare/personal. Arbetet med 
elnät och laddpunkter har färdigställts och de första driftsattes i juni 2021. 
Samtliga laddpunkter är nu färdiga och klara för driftsättning.  
 
I beslutet fastställdes att löpande kostnader för drift, service, underhåll och 
abonnemangstjänster ska täckas av den taxa som erläggs. Beräkningar för 
alternativa taxor har gjorts. För en enhetlig taxa på alla laddpunkter behöver priset 
vara ca 4,50 kronor/kWh inklusive moms. Det marknadsmässiga priset på 
elbilsladdning inom Jönköpings kommun är idag 3 kronor/kWh inklusive moms. 
 
För att säkerställa att våra publika laddpunkter används behöver priset vara i nivå 
med marknadspriset. Taxan för publik laddning föreslås därför bli 3 kr/kWh 
inklusive moms. Region Jönköpings läns egna fordon som nyttjar verksamhetens 
laddpunkter debiteras enligt internprissättning för att få full kostnadstäckning 
avseende samtliga 182 laddpunkter. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör Verksamhetsstöd och Service 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 214  
 
Policy för lika rättigheter och möjligheter 
Diarienummer: RJL 2021/2205 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Fastställa föreliggande förslag till policy för lika rättigheter och 
möjligheter. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande riktlinje för jämställdhet har gjorts. Den är 
formulerad som riktlinje men ska vara en policy. I samband med det har 
benämningen på policyn ändrats som ett led i modernisering av begrepp 
som följer lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för lika rättigheter och möjligheter 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar på följande tillägg mellan första och andra stycket i 
policyn: ” Jämställdhet mellan kvinnor och män sker där ordinarie beslut 
fattas, resurser fördelas och normer skapas. Jämställdhetsperspektivet 
måste finnas med och beaktas i det dagliga arbetet hos medarbetare och 
chef. Därför ska jämställdhet integreras i allt arbete som bedrivs inom 
Region Jönköpings län. ” 
Asterix sätts vid ordet diskriminering i stycket som börjar med 
Tillsammans…  
 
Samt noteras till protokollet: I samband med budgetinternatet i januari 
kommer dokumenthierarki fortsatt diskuteras och förtydliga policies roll i 
denna. 
 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och de tillägg som 
ordföranden föreslår.  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande policy med 
tillägg och notering enligt ovan.  
 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
2 
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Regionfullmäktige 

Policy för lika rättigheter och 
möjligheter 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Fastställa föreliggande förslag till policy för lika rättigheter och 
möjligheter. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande riktlinje för jämställdhet har gjorts. Den är formulerad 
som riktlinje men ska vara en policy. I samband med det har benämningen på 
policyn ändrats som ett led i modernisering av begrepp som följer lagstiftning. 

Information i ärendet 
I budget med verksamhetsplan 2021 finns ett uppdrag att en jämställdhetspolicy 
ska fastställas av regionfullmäktige.  
 
Jämställdhetsarbetet är en viktig och prioriterad fråga för Region Jönköpings län 
som arbetsgivare. Det har tagit sig uttryck i att vi säkerställer att övergripande 
processer motsvarar kraven utifrån jämställdhet och ser till att dessa efterföljs. 
I rekryteringsprocessen används rekryteringsmetoden Kompetensbaserad 
rekrytering som säkerställer att rätt kunskap och kompetens efterfrågas och 
bedöms likvärdigt mellan sökanden. 
 
I lönebildningsprocessen och i anställningsvillkor är kriterier för lönesättning och 
andra löneförmåner utformade för att säkerställa att alla, oavsett kön, ges lika 
möjlighet till löner- och anställningsvillkor. Jämställda löner ska känneteckna 
lönesättningen såväl vid nyanställning som vid löneöversyn. En viktig princip vid 
löneöversyn är att föräldralediga medarbetare ska lönesättas utifrån sin tidigare 
prestation. 
 
Riktade lönesatsningar genomförs för att nå önskad målbild av lönestruktur. 
Prioriterade grupper har i huvudsak återfunnits bland kliniskt nära 
kvinnodominerade yrkesgrupper. 
 
En utgångspunkt vid anställningar är att heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete 
en möjlighet, där tillsvidareanställda erbjuds heltidsarbete. Det främjar 
jämställdhet och kvinnor till högre tjänstgöringsgrad. 
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Ett mål är formulerat i Hållbarhetsprogrammet att ”alla medarbetare ska uppleva 
att de har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter – oberoende av kön, ålder, 
religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
könsidentitet och könsuttryck”. I programmet prioriteras även åtgärder för att se 
till att trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
inte förekommer vilket främjar trygghet på arbetsplatsen. 

Befintligt styrdokument som ersätts  
Riktlinje för jämställdhet, fastställd 1998 justerad 2016, av regiondirektör. 
Formulerad som riktlinje men ska vara policy.  

Ändring av benämning av Riktlinje för jämställdhet till Policy för lika 
rättigheter och möjligheter 
År 2017 ändrades diskrimineringslagen och kravet på jämställdhetsplan togs bort. 
Istället infördes begreppet/kravet för arbetsgivare att arbeta med Aktiva åtgärder 
för lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Begreppet innefattar samtliga 
diskrimineringsgrunder.   

Den nya benämningen på policyn är ett led i modernisering av begrepp som följer 
lagstiftning. Vid en omvärldsbevakning visas att myndigheter, regioner och 
kommuner övergår alltmer till begreppet lika rättigheter och möjligheter i sina 
policys för att harmoniera dem med den ändrade lagstiftningen. 

Fortsatt arbete 
Diskrimineringsgrunden kön det vill säga jämställdhet är fortsatt en viktig 
prioriterad fråga för Region Jönköpings län som arbetsgivare att arbeta med inom 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter. 

För att stödja det fortsatta arbetet utifrån policyn kommer lärandematerial för 
medarbetare och chefer tas fram. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för lika rättigheter och möjligheter 
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Beslut skickas till 
Regionledningskontoret, HR 
 
 
REGIONLEDNINGKONTORET 
 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör  

Patrick Nzamba 
HR-direktör 

 



POLICY 1(1)  
 RJL 2021/2205 

 
  
  
  
  

   

Godkänt av    Gäller från    
Innehållsansvarig Pernilla Lindmark Gyllensvaan Version 0.5 
Kapitel    Dokument ID 198660 

Policy för lika rättigheter och möjligheter 
Region Jönköpings län står för en inkluderande arbetsmiljö med lika rättigheter 
och möjligheter för alla medarbetare. Vi möter varandra med respekt och står för 
människors lika värde. Våra olika bakgrunder och erfarenheter skapar en positiv 
utveckling av verksamheten. 

Tillsammans främjar vi lika rättigheter och möjligheter och vår arbetsmiljö är fri 
från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller könsrelaterat våld.  

Som medarbetare i Region Jönköpings län 

 bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö med lika rättigheter och 
möjligheter för alla med öppenhet och respekt för allas åsikter, 
bakgrunder och förmågor 

 reflekterar du över dina och andras handlingar och värderingar utifrån lika 
rättigheter och möjligheter  

 motverkar du alla former av diskriminering och trakasserier 

Har du även uppdrag som chef i Region Jönköpings län 

 är du en förebild för lika rättigheter och möjligheter där du agerar för en 
inkluderande arbetsmiljö med öppenhet och respekt för allas åsikter, 
bakgrunder och förmågor 

 har du kunskap om normer och värderingar och är medveten om hur de 
påverkar dig och andra  

 arbetar du förebyggande för att motverka alla former av diskriminering 
och trakasserier  

 arbetar du aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 leder du för hållbarhet genom att se verksamheten i en större helhet och 
aktivt verka för ett samhälls- och medarbetarperspektiv som främjar 
hållbar utveckling 

 tar du tillvara och utvecklar medarbetarnas samlade kompetens och 
mångfald 
 
* Lika rättigheter och möjligheter utgår från lagens diskrimineringsgrunder: kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 215  
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/2203 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa föreliggande förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts. Den saknar 
fastställande i Regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar på att tillägg görs med ordet delaktighet i första stycket 
…goda arbetsvillkor, delaktighet och förutsättningar… 
 
Samt noteras till protokollet: I samband med budgetinternatet i januari 
kommer dokumenthierarki fortsatt diskuteras och förtydliga policies roll i 
denna. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag samt 
tillägg enligt ovan.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige 

Policy för arbetsmiljö och hälsa  
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa föreliggande förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts. Den saknar fastställande i 
Regionfullmäktige. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy saknar fastställande i 
Regionfullmäktige. Därtill är nuvarande version äldre och behöver förnyas.  
 
Policyn beskriver grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt inom 
arbetsmiljö och hälsa. Medarbetare inom Region Jönköpings län ska trivas, känna 
sig uppskattade och respekterade och få möjlighet att utveckla sin kompetens. 
Motiverade medarbetare bidrar till ambitionen att Region Jönköpings län ska bli 
Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.  
 
Det är chefer och medarbetare som tillsammans utvecklar en god arbetsmiljö. 
Chefen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och medarbetare är 
delaktiga och engagerade. Chefen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv samt förebyggande och rehabiliterande 
perspektiv, på organisatorisk nivå.     
 
Konkreta mål för att uppfylla policyn kommer bland annat att följas upp i chefens 
årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målen kan revideras 
över tid utifrån förändrade lagkrav, riktlinjer och arbetssätt med mera.  
 
Befintligt styrdokument som ersätts 
Den ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy, fastställd 1988 justerad 2007, av 
regiondirektör.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret, HR 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman  
Regiondirektör 

Patrick Nzamba  
HR-direktör 

 



POLICY 1(1)  
 RJL 2021/2203 

 
  
  
  
  

   

Godkänt av    Gäller från    
Innehållsansvarig Pernilla Lindmark Gyllensvaan Version 0.6 
Kapitel    Dokument ID 198653 

Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Region Jönköpings läns arbetsplatser ska kännetecknas av arbetsglädje och 
trygghet och bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv genom ett gott 
arbetsklimat, goda arbetsvillkor och förutsättningar för personlig och professionell 
utveckling.  

Tillsammans skapar vi inkluderande, hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser 
som bidrar till att medarbetare är motiverade och känner sig uppskattade och 
respekterade. En arbetsmiljö som är trygg och fri från kränkande särbehandling. 
Vårt arbetssätt främjar delaktighet, samarbete och öppenhet.  

Som medarbetare i Region Jönköpings län 

 bidrar du till en god arbetsmiljö där du är delaktig och engagerad 
 lyfter du friskfaktorer samt påtalar risker i arbetsmiljön 
 lyfter du och delar med dig av förbättringsförslag och medverkar till att 

genomföra dem  
 bryr du dig om din egen hälsa och är uppmärksam på hur dina kollegor 

mår 

Har du även uppdrag som chef i Region Jönköpings län  

 involverar du medarbetare genom att visa tillit. Tillsammans är ni 
engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö som möjliggör för 
medarbetare att vara delaktiga och engagera sig i arbetet 

 underlättar du för medarbetare att se sin roll i helheten och ha ett tydligt 
mandat till verksamhetens utveckling 

 tar du ansvar för helheten genom att sätta mål samt underlätta samarbete 
och utveckla ledarskap 

 bedriver du ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån ett hälsofrämjande 
perspektiv samt förebyggande och rehabiliterande perspektiv 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 216  
 
Policy för säkerhet och beredskap 
Diarienummer: RJL 2021/2303 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa policy för säkerhet och beredskap för Region Jönköpings 
län. 

Sammanfattning  
Den nuvarande policyn är antagen år 2004 och har sedan dess endast 
uppdaterats till att gälla för Region Jönköpings län i samband med 
regionbildningen. Förslaget till ny policy för säkerhet och beredskap gäller 
alla verksamheter inom Region Jönköpings län  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-12 
• Förslag till ny policy för säkerhet och beredskap för Region 

Jönköpings län 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att i samband med budgetinternat i januari kommer 
dokumenthierarki fortsatt diskuteras och förtydliga policies roll i denna. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag till 
policy samt instämmer i ordförandes förslag avseende fortsatt diskussion om 
dokumenthierarki på budgetinternat i januari 2022.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige 

Policy för säkerhet och beredskap för 
Region Jönköpings län 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa Policy för säkerhet och beredskap för Region Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Den nuvarande policyn är antagen år 2004 och har sedan dess endast uppdaterats 
till att gälla för Region Jönköpings län i samband med regionbildningen. Förslaget 
till ny policy för säkerhet och beredskap gäller alla verksamheter inom Region 
Jönköpings län  

Information i ärendet 
Bakgrund 
2019 gjordes en utredning om arbetet med säkerhetsfrågor inom Region 
Jönköpings län. För att stärka arbetet inrättades 2020 på uppdrag av 
regiondirektören en säkerhetskommitté bestående av 
säkerhetsskyddschef/beredskapschef (ordförande i kommittén), säkerhetschef för 
allmän säkerhet och brand, informationssäkerhetschef samt IT-säkerhetschef. 
Säkerhetskommitténs deltagare finns organisatoriskt i olika verksamhetsområden 
inom Region Jönköpings län.  
 
Uppdraget till säkerhetskommittén är att samordna det övergripande 
säkerhetsarbetet i Region Jönköpings län genom samverkan med regionens 
operativa säkerhetsarbete, exklusive patientsäkerhet. Kommittén ansvarar för att 
planer och riktlinjer är enhetliga, ändamålsenliga och kända. Säkerhetskommittén 
ansvarar även för att följa upp följsamhet till ställda krav, planer och riktlinjer. 
Ordförande för säkerhetskommittén ansvarar för att samtlig dokumentation som 
behandlar säkerhet är uppdaterad och tillgänglig för de som informationen ska 
vara tillgänglig. 
 
Utifrån detta har säkerhetskommittén bland annat arbetat med att revidera 
säkerhetspolicyn. Befintlig policy är benämnd risk- och säkerhetspolicy och är 
fastställd av landstingsstyrelsen april 2004 och uppdaterad i oktober 2015.  
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Ny policy 
Policy för säkerhet och beredskap för Region Jönköpings län beskriver 
utgångspunkterna för att upprätthålla en god säkerhet och beredskap i Region 
Jönköpings läns uppdrag att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, 
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets 
behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning.  
 
Målsättningen är att Region Jönköpings läns verksamheter ska vara robusta och 
fungera pålitligt såväl under normala omständigheter som vid kriser och 
extraordinära händelser, i fredstid liksom vid höjd beredskap och krig.  
 
Policyn ska ligga till grund för strategier och planer inom området säkerhet och 
beredskap.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-12 
• Förslag till ny Policy för säkerhet och beredskap för Region Jönköpings 

län 
 

Beslut skickas till 
Regionledningskontor, Folkhälsa och sjukvård 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör  

Carolin Cherfan  
Beredskapsschef/säkerhetsskyddschef 

 



POLICY 1(2)  
           

 
  
  
  
  

 

   

Godkänt av    Gäller från     
Innehållsansvarig Caroline Cherfan Version 0.2 
Kapitel     Dokument ID 200638  

Policy för säkerhet och beredskap 
Denna policy beskriver utgångspunkterna för att upprätthålla en god säkerhet och 
beredskap i Region Jönköpings läns engagemang i att tillgodose invånarnas behov 
av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt 
invånarnas och näringslivets behov av god infrastruktur och 
kompetensförsörjning.  

 

Region Jönköpings län ska värna människor, egendom, verksamheter och miljö, 
samt grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende. 
Invånarna ska känna trygghet i Region Jönköpings läns verksamheter och känna 
förtroende för att deras information skyddas och hanteras på rätt sätt.  

 

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att uppnå en god säkerhet genom ett 
systematiskt säkerhetsarbete, som bygger på strukturerad riskhantering och 
ständiga förbättringar. Förutsättningar är tydlig styrning av säkerhetsarbetet, rätt 
skyddsåtgärder samt att avvägning också sker mellan säkerhet, effektivitet och 
ekonomi. Gällande lagar och krav ska följas och utgör lägsta nivå för 
säkerhetsarbetet. 

 

Region Jönköpings län är en del av Sveriges krishanteringsorganisation. 
Samhällsviktig verksamhet, som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik samt 
deras stödfunktioner måste fungera oavsett påverkan. Det ska finnas god förmåga 
i Region Jönköpings län att hantera incidenter, kriser och extraordinära händelser 
under såväl fredstid som vid höjd beredskap och krig. 

 

1 Mål för Region Jönköpings läns säkerhet och beredskap 
• Region Jönköpings läns verksamhet ska vara robust så att den fungerar 

pålitligt såväl under normala omständigheter som vid kriser och extraordinära 
händelser, i fredstid liksom vid höjd beredskap och krig.  

• Region Jönköpings län ska arbeta för en god säkerhetskultur och en 
gemensam säkerhetsprocess inom regionens samtliga verksamheter. 

• Patienter, besökare, resande, studerande, medarbetare och förtroendevalda ska 
vara trygga i Region Jönköpings läns lokaler och verksamheter. 

• Rätt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid och vara skyddad för 
obehörig åtkomst och förstörelse. 
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• Region Jönköpings län och dess verksamheter ska bedriva ett adekvat 
säkerhetsskydd samt ett effektivt arbete mot oegentligheter och otillåten 
påverkan.  

 
 

Denna policy gäller för Region Jönköpings län och för alla verksamheter som 
bedrivs i egen regi eller via avtal. Den som anlitar entreprenörer, inhyrd personal, 
konsulter och leverantörer ska säkerställa att externa medarbetare omfattas av 
säkerhetspolicyn. 

 

Planering och uppföljning av säkerhetsarbetet ska genomföras kontinuerligt och 
syftar till att upprätthålla och utveckla det systematiska säkerhetsarbetet. 

 

Ansvar 

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap. 
Regiondirektören är regionstyrelsens verkställande tjänsteman med ansvar att ge 
förutsättningar för ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt. Regiondirektören 
fastställer de verksamhetsövergripande riktlinjerna för säkerhet och beredskap. 
Ansvaret på verksamhetsnivå följer det delegerade verksamhetsansvaret. 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 151  
 
Smart Specialiseringsstrategi 
Diarienummer: RJL 2020/2572 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige  

1. Anta Smart Specialiseringsstrategi för Region Jönköpings län. 
2. Att ett nytt mål läggs under punkten 8.2 

Öka andelen virke som förädlas regionalt, nationellt eller inom EU 
med tyngdpunkten autoktont.  

Sammanfattning  
Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt 
och sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli 
globalt konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot 
andra regioner. Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan 
finns och samtidigt en beredskap för nya områden som uppstår när 
näringsliv och samhälle förändras. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
• Förslag till Smart specialiseringsstrategi 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) yrkar att ett nytt mål läggs under punkten 8.2 
Öka andelen virke som förädlas regionalt, nationellt eller inom EU med 
tyngdpunkten autoktont.  
 
Mari Hultin (L), Ulf Svensson (SD), Kristina Nero (V) yrkar bifall till 
föreliggande förslag med ovanstående tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 156  
 
Smart Specialiseringsstrategi 
Diarienummer: RJL 2020/2572 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

• Anta Smart Specialiseringsstrategi för Region Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt 
och sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli 
globalt konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot 
andra regioner. Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan 
finns och samtidigt en beredskap för nya områden som uppstår när 
näringsliv och samhälle förändras. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
• Förslag till Smart specialiseringsstrategi 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Smart Specialiseringsstrategi 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige  

1. Anta Smart Specialiseringsstrategi för Region Jönköpings län 

Sammanfattning  
Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt 
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan finns och samtidigt en 
beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. 
 

Information i ärendet 
Med S3-strategin lägger vi fokus på de regionala styrkeområden där länet har 
särskilda fördelar och styrkor. Målet med Smart specialisering i Region 
Jönköpings län är att kraftsamla regionala aktörer för att identifiera och utveckla 
våra styrkeområden där det skapar störst effekt. Den Regionala  
Utvecklingsstrategin pekar ut följande styrkeområden: 
• Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag  
• E-handel och logistik  
• Skogsnäring och träförädling  
• Besöksnäring  
• Livsmedel och livsmedelsförädling  
 
Utöver mål och resurser för dessa 5 prioriterade styrkeområden pekar S3-strategin 
ut tjänstedesign som en gemensam faktor och möjlighet för utveckling och 
innovation. 
Smart specialisering (S3) är ett verktyg för regional utveckling vars syfte är att 
förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden 
med potential för tillväxt. Det handlar om områden där en region redan har 
styrkor, nya områden som kan förstärkas, men också om möjligheter för regionens 
företag att attrahera kompetens från företag inom hela EU. Inom de prioriterade 
områdena, mobiliserar regionen representanter från företag, akademi, det 
offentliga och intressegrupper till att gemensamt utveckla området, samt söker 
samarbeten utanför regionen.  
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I den fortsatta processen kommer de breda styrkeområdena att förfinas och 
tydliggöras i samarbete med näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor. 
Det leder till en högre specialiseringsgrad i det fortsatta arbetet. Nästa steg av 
arbetet med att förverkliga ambitionen och potentialen i de identifierade 
styrkeområdena. Inom respektive område kommer även handlingsplaner tas fram 
som förtydligar spetsarna inom styrkeområdena och konkretiserar genomförandet. 
En viktig del i etableringen av styrkeområden är möjligheten att testa och 
demonstrera nya produkter, tjänster och arbetssätt. 
 
Smart Specialiseringsstrategin har arbetats fram genom analysarbete, 
omvärldsbevakning samt workshops med det företagsfrämjande systemet, länets 
kommuner samt arbetsmarknadens parter. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
• Förslag till Smart specialiseringsstrategi 

 

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef Utbildning och 
kompetensförsörjning samt Innovation 
och företagande 

 



SMART SPECIALISERINGSSTRATEGI



SMART SPECIALISERINGSSTRATEGI

1

1. Sammanfattning ........................................................................ 2
2. Inledning ................................................................................... 3
3. S3 – ett verktyg för regional utveckling inom EU ....................... 4

4. Utgångspunkt – Smart Region 2035 .......................................... 6
5. Smart Specialisering .................................................................. 8

6.0 Smart Industri .......................................................................... 10
6.1  Delstrategier från den Regionala utvecklingsstrategin ............. 10
6.2  Mål........................................................................................... 10 
6.3 Resursbas ................................................................................. 11 
6.4 Bakgrund ................................................................................. 11

7.0 E-handel och logistik ................................................................ 13
7.1  Delstrategier från den Regionala utvecklingsstrategin ............. 13
7.2  Mål........................................................................................... 13 
7.3 Resursbas ................................................................................. 14 
7.4 Bakgrund ................................................................................. 14

8.0 Skogs- och träförädling ............................................................ 16
8.1  Delstrategier från den Regionala utvecklingsstrategin ............. 16
8.2  Mål........................................................................................... 16 
8.3 Resursbas ................................................................................. 17 
8.4 Bakgrund ................................................................................. 18

9.0 Besöksnäring ............................................................................ 19
9.1  Delstrategier från den Regionala utvecklingsstrategin ............. 19
9.2  Mål........................................................................................... 21 
9.3 Resursbas ................................................................................. 21 
9.4 Bakgrund ................................................................................. 21

10.0 Livsmedel- och livsmedelsförädling ......................................... 23
10.1  Delstrategier från den Regionala utvecklingsstrategin ............. 23
10.2  Mål........................................................................................... 23 
10.3 Resursbas ................................................................................. 25 
10.4 Bakgrund ................................................................................. 25

Innehållsförteckning



SMART SPECIALISERINGSSTRATEGI

2

Innovation, utveckling och förnyelse är 
avgörande för förmågan att möta nya utma-
ningar och möjligheter i en föränderlig värld. 
Klimatförändringar, demografiska föränd-
ringar, en föränderlig världsekonomi, epidemier 
och stigande sjukvårdskostnader är bara några 
av de utmaningar som vårt samhälle står inför.  
 
Region Jönköpings läns strategi för smart  
specialisering (S3) från den regionala  
utvecklingsstrategin (RUS).  

Med S3-strategin lägger vi fokus på de regio- 
nala styrkeområden där länet har särskilda  
fördelar och styrkor.  

Målet med Smart specialisering i Region 
Jönköpings län är att kraftsamla regionala 
aktörer för att identifiera och utveckla våra 
styrkeområden där det skapar störst effekt. 

• Smart industri/kunskapsintensiva  
tillverkningsföretag 

• E-handel och logistik 
• Skogsnäring och träförädling 
• Besöksnäring 
• Livsmedel och livsmedelsförädling 

Utöver mål och resurser för dessa 5 prioriterade 
styrkeområden pekar S3-strategin ut tjänste- 
design som en gemensam faktor och möjlighet 
för utveckling och innovation. 

Stommen i den regionala resursbasen är mång-
falden av företag tillsammans med forskning på

Jönköping University (JU), nationella industri-
ella kompetenskluster, innovationsmiljöer och 
forskningsinstituten. ”Gnosjöanda”, mångfald, 
bredd, småskalighet och närhet öppnar för 

kreativa korsbefruktningar och en unik utveck-
lings- och specialiseringsspiral.  

I den fortsatta processen kommer de breda 
styrkeområdena att förfinas och tydliggöras i 
samarbete med näringsliv, akademi, offentlig 
och idéburen sektor. Det leder till en högre 
specialiseringsgrad i det fortsatta arbetet. 
Nästa steg av arbetet med att förverkliga 
ambitionen och potentialen i de identifierade 
styrkeområdena. 

Inom respektive område kommer även hand-
lingsplaner tas fram som förtydligar spetsarna 
inom styrkeområdena och konkretiserar 
genomförandet. En viktig del i etableringen  
av styrkeområden är möjligheten att testa  
och demonstrera nya produkter, tjänster  
och arbetssätt.  

1. Sammanfattning

Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och  
sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt  
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan finns och samtidigt  
en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras.  
En levande grundlig analys och dialog är nyckelord i arbetet.  
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Smart specialisering är en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning och innebär att regioner skapar en strategi för att bli globalt kon-
kurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
Smart specialisering bygger på de styrkor som redan finns och att samtidigt ha  
en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. 
Analys och dialog är nyckelord i arbetet. 

JÖNKÖPINGS LÄN 

• 13 kommuner 
• 360825 invånare 
• Landets högsta andel  

förvärvsarbetande inom industri 
• Entreprenörsandan  

(Gnosjöandan) 
• Landets bästa företagsklimat* 

(hösten 2021) 

 

* Svenskt Näringslivs ranking 2021

PRIORITERADE OMRÅDEN 

1.  Smart industri/kunskapsintensiva 
tillverkningsföretag 

2. E-handel och logistik 
3. Skogsnäring och träförädling 
4. Besöksnäring 
5.  Livsmedel och livsmedels- 

förädling 
6.  Tjänstedesign (som vi valt att 

lägga som ett tvärgående raster 
över samtliga övriga områden) 

Framtagandet av Regional utvecklingsstrategi 
med sikte mot 2035 – skedde i en dialogprocess 
med näringsliv, akademi och civilsamhälle. 
Strategin, inklusive smart specialisering, ägs  
av Region Jönköpings län, men genomförs i 
bred samverkan.

2. Inledning
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Smart specialisering(S3) är ett verktyg för 
regional utveckling vars syfte är att förstärka 
regioners konkurrenskraft genom att  
identifiera och prioritera områden med poten-
tial för tillväxt. Det handlar om områden där 
en region redan har styrkor, nya områden som 
kan förstärkas, men också om möjligheter för 
regionens företag att attrahera kompetens från 
företag inom hela EU.

Smart specialisering är ett arbetssätt där analys 
och dialog är nyckelord och kan kort beskrivas i 
en förenklad  sexstegsprocess. 

Inom de prioriterade områdena, mobiliserar 
regionen representanter från företag, akademi, 
det offentliga och intressegrupper till att gemen-
samt utveckla området, samt söker samarbeten 
utanför regionen. 

Ordningen på de sex stegen kan se olika ut och 
i viss mån ske samtidigt. Att utveckla en stra-
tegi är inte en engångsprocess, utan går ihop 
med genomförandet och pågår löpande.

3. S3 – ett verktyg för regional utveckling 
inom EU 

UTVÄRDERING

POLICYMIX

STYRNING

VISION

PRIORITERING

ANALYS
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Sveriges mest  
hållbara, attraktiva 
och tillgängliga  
län där alla människor 
trivs, utvecklas och 
mår bra.
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RUS – REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR 2035

Visionen i den Regional utvecklingsstrategin 
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 lång-
siktiga perspektivet – såväl inifrån som utifrån.

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.

Länet och dess utveckling ska därför präglas 
av de tre dimensionerna av hållbar utveck-
ling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. 

RUS innehåller följande 6 målbilder för 2035

EN HÅLLBAR REGION 
Mål: Jönköpings län är ett hållbart län 

För ett långsiktigt hållbart regionalt till-
växt- och utvecklingsarbete krävs att social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom-
syrar 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 mång-
fald bidrar till attraktivitet nu och i framtiden.

EN ATTRAKTIV REGION  
Mål: Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på
och flytta till för alla.

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande 
för att utveckla en attraktiv och konkurrens-
kraftig 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.  

EN TILLGÄNGLIG REGION 
Mål: Skapar tillgänglighet utvecklingskraft i 
Jönköpings län 

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 för-
utsätter 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.

EN SMART REGION 
Mål: Jönköpings län är en långsiktigt hållbar
och innovativ tillväxtregion 

Företagsamhet och samverkan är känneteck-
nande 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 uppfinnings-
rikedom präglar företagen, deras ledare och 
medarbetare. Genom framgångsrika och pre-
stigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög.

4. Utgångspunkt med sikte mot 2035  

REGION JÖNKÖPINGS LÄN ÄR 2035: 
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EN KOMPETENT REGION 
Mål: 2035 säkerställs matchningen på  
arbetsmarknaden i Jönköpings län genom  
det livslånga lärandet 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser är helt avgörande för att säkra  
näringslivets och den offentliga sektorns behov 
av medarbetare och för att kunna möta välfär-
dens utmaningar.

Förutsättningarna och utgångsläget varie-
rar mellan länets kommuner. Genom en väl 
fungerande samverkan i länet mellan Region 
Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, 
akademi och utbildningsanordnare, arbets-
förmedlingen och arbetsmarknadens parter 
säkerställs den långsiktiga kompetensutveck-
lingen och matchningen på arbetsmarknaden i 
hela länet.

EN GLOBAL REGION 
Mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt  
konkurrens kraftigt län

Länets strategiska läge, den internationellt 
profilerade högskolan och den ökande glo-
baliseringen 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 kun-
skaps- och kompetensinfluenser samt ökar 
möjligheten för internationella företags direkt-
investeringar och nyetableringar i länet. 

ATTITYDER FÖR 
INNOVATION

Målbild: Länets ledare och 
utbildningsväsende har 
insikt om och efterfrågar 
innovation som ett medel 
för att skapa hållbar till-
växt och ett bra liv i en 
attraktiv region

SAMVERKAN FÖR 
INNOVATION

Målbild: Länets resurser 
som möjliggör innovati 
ner är på ett effektivt sätt 
sammankopplade med 
varandra, nationellt och 
internationellt – och deras 
utformning och kvalitet 
ska ständigt utvecklas.

EFFEKTIVA PROCESSER 
FÖR INNOVATION

Målbild: Idéer stimuleras, 
valideras och förädlas till 
innovationer i en effektiv 
värdekedja, där främjan-
desystemets erbjudanden 
är anpassade för olika 
typer av innovatörer i 
länets näringsliv, offent-
liga sektor, akademi och 
civilsamhälle.
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Forskningen och högskolans starka ställning 
ska bidra ytterligare med innovationer och kon-
kurrenskraft till hela länet. Samtidig som länet 
har många utmaningar finns också många styr-
kor. , som kan förstärkas ytterligare och ge 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 han-
del. 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 inom industri, 
jord- och skogsbruk samt besöksnäring har 
varit och är fortfarande starkt förknippat med 
Jönköpings län. Det är en styrka för länet med 
den nyföretagaranda, tillväxtvilja och det enga-
gemang som finns. 

Samtidigt behöver entreprenörer och företa-
gare 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 är världsledande 

och har fortsatt framtida potential, dels de 
områden där länet har en relativ konkur-
rensfördel jämfört med andra regioner och 
ambitionen att bli globalt konkurrenskraftigt.

Områdena ska ha potential att byggas på med 
närliggande branscher/näringar i en smart 
diversifiering/kluster som bidrar till länet/regi-
onens utveckling och tillväxt över tid. 

5. Smart Specialisering 

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 
hållbar utveckling bidrar 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. 
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Perspektivet inom Smart 
Specialisering ska vara 
Jämställt, Smart och 
Hållbart.
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6. Smart industri 

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion” 
– Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande. 

6.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Skapa incitament för att bygga en hållbar 
region som minimerar belastningen på jordens 
resurser och möjliggör en hållbar ekonomisk 
tillväxt.

Skapa förutsättningar för hållbar social utveck-
ling för människor och företag – och människor 
i företag. Ha en hållbar ekonomisk tillväxt i 
näringsliv och samhälle.

Att Region Jönköpings län ska vara jämställd 
och ge jämlika förutsättningar för tillväxt och 
utveckling. Tillsammans och individuellt tar vi 
ansvar för att vi lär oss konsumera hållbart.

ATTRAKTIVITET
Vara en attraktiv region som attraherar,  
behåller och utvecklar människor, företag  
och kapital. Utveckling inom digitalisering  
är centralt.

GLOBALISERING
Bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 

importera utländska kompetenser samt att 
förmå utländska organisationer att etablera sig 
i länet. Att länets företag och organisationer i 
högre utsträckning än idag positioneras på en 
global marknad

TILLGÄNGLIGHET
Vara en tillgänglig region där industriell  
verksamhet förutsätter tillgång till vägar,  
flyg och fungerande tågförbindelser. En ny 
stambana med allt vad det innebär av förbätt-
rade förutsättningar för transportlogistik är  
en kritisk fråga.

KOMPETENS
Vara en kompetent region och vår förmåga att 
attrahera, behålla och utveckla kompetenser 
har utvecklats.

TJÄNSTEDESIGN
Skapa förutsättningar för att se  tjänsteutveck-
ling som en naturlig del för nya och befintliga 
företags innovations- och utvecklingskraft.

6.2 MÅL 

• Världsledande, hållbar produktion av 
varor och tjänster med högt kunskaps- och 
teknologinnehåll. 

• Hållbar affärs- och innovationsutveckling 
där tjänstedesign är ett fokusområde. 

• Branschöverskridande kunskapsöverföring 
avseende automation och digitalisering. 

• Jämställt näringsliv som tillvaratar hela  
den tillgängliga rekryteringsbasen. 

• Samtliga nationella testbäddar med interna-
tionell spetskompetens ingår som resurser  
i det regionala innovationssystemet. 

• Stödstruktur för deltagande i natio-
nella- och internationella projekt för ökad 
kompetens och ökad mängd tillväxtmedel. 

• Dynamiska stödstrukturer för internationa-
lisering, hållbar utveckling, nyföretagande 
och avknoppningar.
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6.3 RESURSER 

Jönköpings län med ”Gnosjöandan”, det  
stora antalet företag och branscher är världs- 
ledande inom produktionsteknik. Mångfalden 
av företag skapar en unik utvecklings- och 
specialiseringsspiral.

Skog, industriell tradition, exporterfarenhet 
och ett agilt entreprenörskap med hög informell 
kunskapsnivå får innovationer att gro. 

Jönköping University (JU) är en plattform för 
innovationskraft där utbytet med internatio-
nella studenter bidrar till regionalt nytänkande. 
SPARK är exempel på en långsiktig näringslivs-
inriktad forsknings-och utbildningsmiljö inom 
kunskapsintensiv produktframtagning. 

I regionen finns nationella noder för flera 
kompetenskluster som Skärteknikcentrum, 
Polymercentrum, Träcentrum och Gjuteri-
föreningen. Andra resurser är Automation 
Småland, Interior Cluster, Smart Housing 
Småland och RISE. 

Kompetens från regionala och nationella pro-
jekt tillgängliggörs via det företagsfrämjande 
systemet och Science Parks unika nät  
av lokalkontor.

Elmia är en unik resurs för marknadsföring av 
Jönköpings län där mässor och arrangemang 
erbjuder plattformar för såväl affärer som 
kompetenser. 

6.4 BAKGRUND

Innovation, utveckling och förnyelse i sam-
hällets alla delar spelar en central roll för 
förmågan att möta utmaningar och möjlighe-
ter i en föränderlig värld. Klimatförändringar, 
demografiska förändringar, en föränderlig 
världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader 
är några av de utmaningar som samhället står 
inför. Företag ställs inför utmaningar på en 
internationell arena och utsätts för allt hårdare 
konkurrens från hela världen. 

En av de stora utmaningarna för länet handlar 
om att behålla tillgångar som är för-knippade 
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 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 sam-
hällets alla delar spelar en central roll för 
förmågan att möta nya utmaningar och möjlig-
heter i en föränderlig värld. Nya förutsättningar 
leder till nya förhållningssätt. Utmaningarna 

inom innovation ligger framför allt i den indu-
strikultur som råder i länet. Många av länets 
industriföretag är underleverantörer och ser sin 
produkt 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. 
De traditionella lösningarna möter inte denna 
utveckling utan nya lösningar behövs och kun-
skap och innovation är nyckeln till framgång.

Samtidigt som innovation är en framgångs- 
faktor för att uppnå de övergripande målen  
i den regionala utvecklingsstrategin är länets 
näringslivs investeringsgrad inom forskning 
och utveckling under snittet för riket. OECD 
identifierar detta som ett viktigt utvecklings-
område för att stärka länets konkurrenskraft. 
Nordiska ministerrådet konstaterar att länet 
ligger efter när det gäller eko-innovation och 
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 
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har ett regionalt innovationssystem som är för-
ankrat 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 mötes-
platser som stimulerar utbyte av kunskaper, 
kompetenser, egenskaper och erfarenheter 
mellan olika branscher och sektorer, i syfte 
att stimulera innovation och nya lösningar. 
En förutsättning för att hänga med i den 
snabba utvecklingen där innovationer och nya 
lösningar är avgörande för en fortsatt konkur-
renskraft och attraktivitet måste Jönköpings 
län fokusera på smart specialisering. Det hand-
lar 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 branschöver-
skridande samverkan. Jönköpings län ska vara 
en plats där det är enkelt att förverkliga sina 
idéer, oavsett kön, bakgrund och individuella 
förutsättningar. Den miljödrivna näringslivs-
utvecklingen behöver fokuseras och de gröna 
näringarna har potential att genom innova-
tion få en avgörande betydelse för samhällets 
omställning till en biobaserad, cirkulär och kli-
matanpassad ekonomi.

Region Jönköpings län har antagit en innova-
tionsstrategi med tre insatsområden: ”Attityder 
för innovation”, ”Samverkan för innovation” 
samt ”Effektiva processer för innovation”.



SMART SPECIALISERINGSSTRATEGI

13

7. E-handel & logistik 

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
— Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

7.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser bland annat 
genom att vi engagerar oss i regionala och 
nationella projekt som har minskad resur-
sanvändning som tema, t.ex. Triple F (Fossile 
Free Fright) och Last Mile inom projektkappan 
Closer och möjliggör en hållbar ekonomisk 
tillväxt. Vår satsning på e-handel är ett bra 
exempel och här gäller att vi i högre grad 
ska nyttja de möjligheterna som intermodala 
omlastningar och kombiterminalerna ger

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som att-
raherar, behåller och utvecklar människor, 
företag och kapital. Utveckling inom digita-
lisering är centralt. Centralt är att nyttja de 
fördelar som AI kan innebära i utvecklandet  
av tjänster och produkter.

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och
organisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 
importera utländska kompetenser samt på att 
förmå utländska organisationer att etablera  
sig i länet.

TILLGÄNGLIGHET

Regionen ska vara tillgänglig. E-handel och 
logistik bygger på tillgång till vägar, flyg och 
fungerande tågförbindelser. En ny stambana 
med allt vad det innebär av förbättrade förut-
sättningar för transportlogistik är en kritisk 
fråga.

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt. Jönköping University är en  
central aktör vad gäller kompetens.

TJÄNSTEDESIGN
Skapa förutsättningar för att se tjänsteutveck-
ling som en naturlig del för nya och befintliga 
företags innovations- och utvecklingskraft.  
Vi blir en smart region när vi lyckats förstärka 
näringslivets och det offentligas innova-
tions- och förändringskraft. Att tillverkande 
företag kan nå nya marknader genom att 
öppna e-handelskanaler och att start up-före-
tag kan realiseras genom innovativa digitala 
samarbeten över landsgränser är några av de 
pusselbitar som ryms inom begreppet Smart.

7.2 MÅL 

• Möjliggöra hållbar affärs- och innovations-
utveckling i gränslandet mellan fysisk 
logistik och E-handel med tjänstedesign som 
ett fokusområde. 

• Etablera en sömlös digital infrastruktur för 
E-handel och logistik. 

• Skapa kluster med aktörer i hela logistik-
kedjan för hållbar flödesoptimering och 
livslångt lärande. 

• Möjliggöra företags deltagande i nationella  

och internationella projekt. 
• Tillgängliggöra internationell spetskompe-

tens via nationella testbäddar, genom att 
integrera regionala arenor för tillämpad 
forskning. 

• Utveckla regional infrastruktur för fossilfria  
transporter.
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7.3 RESURSER 

Framtiden handlar om hur vi utvecklar digitala 
affärer runt såväl produkter som tjänster och 
hur detta påverkar värdekedjorna. 

Jönköpings län med E4, R40, fraktflygplats, ett 
väl utbyggt järnvägsnät och torrhamn erbjuder 
rationell lokalisering för centrallager och distri-
bution, mitt i det demografiska Sverige. 

Ett kluster av större intermodala kombi-
terminaler med 10 000 anställda finns i 
Jönköpings- Nässjö- och Vaggeryds kommuner. 
Med transportlogistiska aktörer, såväl IKEA och 
Elgiganten, Jysk, Intersport, Expert och Arla 
finns på plats, som tredjepartsaktörer, har länet 
också en stor kunskapsmassa inom området. 

Därtill har Jönköping University näringslivs-
kopplad forskning inom E-handel och logistik.
Ett etablerat samarbete mellan såväl Science 
park, Rise, Almi och övriga delar av det före-
tagsfrämjande systemet samt akademi finns där 
frågor kring E-handel och logistik är centrala. 

Deltagande i regionala och nationella projekt 
genererar och tillgängliggör ny kompetens. 

Scandinavian Raceway erbjuder en unik 
testmiljö. Elmia är med branschmässor och 
Dreamhack en unik rekryteringsbas och platt-
form för varumärket Jönköping. I den nya 
stambanan för höghastighetståg blir Jönköping 
en central nod. 

7.4 BAKGRUND

Transport och logistik är näringar i snabb 
utveckling. 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 driver utveck-
lingen av andra näringar som tjänstenäringen, 
vilket bidrar till ett breddat och diversifierat 
näringsliv i länet.

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, företa-
gens 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 ny stambana genom länet frigörs utrymme 
på befintliga stambanorna och förutsättning-
arna för godstrafik förbättras ytterligare.
Kompetensfrågan är central för e-handel 

och logistik precis som för de flesta andra 
delområden inom Smart specialisering. Ett 
kompetenscentrum för länets företag helt eller 
delvis driftat av offentliga aktörer och med JU 
som en väsentlig del har lyfts fram  
och diskuteras. 

Delstrategiområdet E-handel och logistik har 
manifesterats i EU-finansierade och nationella 
projekt.
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Vi bygger en hållbar 
region som minime-
rar belastningen på 
jordens resurser och 
möjliggör en hållbar 
ekonomisk tillväxt.
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8. Skog- och träförädling

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
- Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

8.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser bland annat 
genom att vi engagerar oss i regionala och 
nationella projekt som har minskad resur-
sanvändning som tema men också genom 
engagemang i hur biprodukter från sågverks-
industrierna och restmaterial från skogen kan 
bidra till minskat CO2-foot print. Det möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt. 

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som att-
raherar, behåller och utvecklar människor, 
företag och kapital. Utveckling inom digitali-
sering är centralt av flera skäl, bland annat för 
möjligheten att attrahera nästa generation som 
behöver sysselsättas i skogs och skogsnära pro-
duktion och utveckling.

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och orga-
nisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 
importera utländska kompetenser samt på att 
förmå utländska organisationer att etablera  
sig i länet.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig. När det gäl-
ler skog och det skogsnära är tåg och väg av 
central betydelse. Ökat uttag per areal kräver 

också utbyggd infrastruktur och här är en ny 
stambana av stor vikt.

Även flyg har betydelse eftersom skogen som 
attraktiv besöksmiljö kräver att inhemska och 
utländska besökare kan ta sig hit.

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt. 

Jönköping University är en central aktör vad 
gäller kompetens.

TJÄNSTEDESIGN
Vi blir en smart region när vi lyckats förstärka 
näringslivets och det offentligas innovations- 
och förändringskraft.

Trä och träbiprodukter har ett brett använd-
ningsområde och bara brist på innovativitet 
sätter begränsningar.

Av trä görs idag plast och textilprodukter. Man 
kommer helt säkert att utveckla nya produkter 
och användningsområden i en nära framtid. 
Här ska länet ta position.

8.2 MÅL 

• Ett aktivt och ekologiskt hållbart  
skogsbruk med miljö- och produktionsmål  
i balans. 

• Ökade förädlingsvärden genom effektiv 

produktion av varor och tjänster med högt 
kunskaps- och teknologinnehåll i hela   
produktionskedjan där möjligheter kopplade 
till automation och digitalisering tillvaratas. 
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• Ökad hållbar Industriell trähusproduktion. 
• Affärs- och innovationsutveckling som till-

varatar den cirkulära- och bioekonomins 
möjligheter. Biobaserade råvaror för poly-
merindustri är ett fokusområde. 

• Stärkt kompetens genom hög andel aktivt 
deltagande företag i nationella- och interna-
tionella projekt. 

• Dynamiska kluster samlar aktörer i hela 
produktionskedjan för innovering och livs-
långt lärande. 

• Säkrad kompetensförsörjning genom 
branschöverskridande nätverk, med produ-
cerande företag, utbildningsleverantörer, 
akademier och kompetenscentra.

8.3 RESURSER 

Jönköpings län har unikt goda förutsättningar 
för specialisering inom skogs- och träförädling. 
Hög andel produktiv skogsmark och ett starkt 
kluster av ledande företag inom trä-, hus-, 
möbel- och inredningsindustri. 

Mycket pekar också på att samma skog som en 
gång gav förutsättningar för länets första indu-
striella utveckling, erbjuder nya möjligheter 
för utveckling, innovationer inom framtidens 
hållbara, cirkulära ekonomi. Tillsammans med 
länets 16 000 skogsägare och smålandslänen 
manifesteras detta i en gemensam Skogs- & 
trästrategi. 

I den framväxande cirkulära ekonomin har trä-
industrins biprodukter som spån och flis blivit 
en eftertraktad resurs med växande värden och 
förädlingspotential. Lokala utvecklingsresurser 
inom skog och trä är Forskarskolan ProWood, 

Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK på 
Jönköping University samt Skogsstyrelsen och 
Jordbruksverket.

Stiftelsen Träcentrum i Nässjö arbetar företags-
nära med att tillgängliggöra kompetenser och 
resurser från lärosätena i Växjö och Jönköping, 
instituten, kompetenskluster, Interior Cluster 
och innovationsmiljön Smart Housing Småland. 
Inom kompetensförsörjning är Träcentrum 
en viktig resurs med behovsanpassade utbild-
ningar på såväl operatörsnivå som på YH- och 
högskolenivå. Ett unikt innovationsstödssystem 
som via Science Park är förankrat i alla länets 
kommuner, möjliggör korsbefruktning mel-
lan industriellt produktionskunnande, digital 
utveckling inom tjänster och produktion. Elmia 
Wood är ett internationellt starkt varumärke 
som ger lyskraft åt branschen. 
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Regionens två naturbruksgymnasier är starka 
utbildnings- och kompetensresurser som ska

utvecklas till gröna kompetenscentra i länet.

8.4 BAKGRUND

Skogen i länet bidrar med ekonomisk tillväxt, 
arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. 
Merparten av länets markyta täcks av skog, till-
växten är hög och länet har skogsområden med 
helt unika naturmiljöer.

Förutom de produktions-, natur och rekre-
ationsvärden är skogsråvara avgörande för 
omställning till koldioxidneutral, hållbar, cir-
kulär ekonomi. Trä och skoglig biomassa får 
ständigt nya användningsområden och blir i 
dag till såväl plaster som textilier och fiskfoder. 
I dag kan man också bygga hus av trä i höjder 
som tidigare krävde betongstomme. 

Produkter som baseras på trä har ett lågt kli-
matavtryck, i synnerhet om de har en lång 
livslängd, som byggnader, broar och högkvali-
tativa möbler.

Merparten av bioenergin i Sverige hämtas i hög 
grad från skogen. Det handlar framför allt om 
avverkningsrester och biprodukter från träför-
ädling i form av bland annat bark, flis och spån. 
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 ener-
giproduktionen i Sverige.

Ytterligare satsningar på skogsnäringen och 
dess varierade förädlingsindustrier är därmed 
av stor betydelse inte bara för dessa näringar 
utan också för utvecklingen av en bioekonomi 
och för att klara utsläpps- och klimatmålen.

 
Frågan om tillverkning av fordonsbränsle av 
skogsprodukter i länet är en fråga som stän-
digt återkommer. Inom Jönköpings län följer vi 
debatten och kommer att bilda oss uppfattning 
om huruvida fordonsbränsle är  
rätt väg att gå, givet klimat- och andra mål  
i relation till ekonomiska förutsättningar. 

 

Betydelsen av digitalisering och AI som facilita-
tor för nya för nya produkter/lösningar eller för 
att öka produktivitet är någonting vi följer.
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9. Besöksnäring

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
- Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

9.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser och möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt. För besöksnä-
ringen är paketering av vår unika livsmiljö 
central.

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som att-
raherar, behåller och utvecklar människor, 
företag och kapital.
 
Vi vill också utveckla länets besöksmål och 
mathantverk utifrån regionala råvaror och 
måltidsupplevelse

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och orga-
nisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera, utveckla egna samt 
importera utländska kompetenser samtidigt 
som vi – som utbyte eller på annat sätt – låter 
länets inhemska kompetenser möta och inspi-
reras av förutsättningar på andra marknader. 
Yrkesbesökaren ska finna allt för sina evene-
mang och för boende, mat och upplevelser. 
Länet ska vara det kreativa nav där människor 
och idéer möts och möjligheter skapas.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig, vilket uppnås 
med satsningar på en innovativ, hållbar och 
attraktiv samhälls-och landskapsutveckling. 
Företag på landsbygd och baserade på lands-
bygdens unikiteter – t.ex. livsmedelsproduktion  
och mathantverk– är centrala byggstenar i 
detta. Fungerande hållbara transporter är att 
betrakta som fundamentala och att vi kan 
accessas via såväl tåg, som landsväg och flyg är 
av stor betydelse. En regional evenemangsstra-
tegi låter länets aktörer bli större tillsammans 
än vad de är som enskilda aktörer, vilket 

möjliggör kvalitativ hantering av riktigt stora 
och krävande evenemang/event av såväl natio-
nell som internationell karaktär.

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt.

Jönköping University är en central aktör vad 
gäller akademisk kompetens men vi ser också 
att vi behöver utbildningar på andra nivåer, 
och även med mer praktisk inriktning. En ökad 
digitaliseringsgrad ger möjlighet till en större 
marknad och försäljning på nya sätt. Smart 
turism kan sägas bygga på smarta upplevelser, 
smarta verksamheter och smarta destinationer, 
och vi ska excellera inom samtliga.

TJÄNSTEDESIGN
Vi blir en smart region när vi lyckats förstärka 
näringslivets och det offentligas innova-
tions- och förändringskraft, baserat på länets 
komparativa fördelar.

För besöksnäringen är landsbygd och lokal 
småskalig livsmedelsproduktion centrala 
komponenter tillsammans med satsningar på 
vässad kompetens inom såväl produkter som 
produktion. Jämlikhet och jämställdhet är 
centralt och satsningar inom det horisontella 
är en förutsättning, särskilt när vi adresserar 
internationella marknader och nya internatio-
nellt inspirerade och  innovativa produkter. 
Besöksnäringen anställer flest av landets och 
regionens utlandsfödda och har en, relativt 
många andra sektorer, jämställd struktur.
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För besöksnäringen är  
paketering av vår unika livsmiljö 

centralt.
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9.2 MÅL 

• En dynamisk regional strategi för besöks- 
näring och evenemang, som samverkar  
med nationella- som lokala strategier. 

• Möjliggöra hållbar affärs- och innovations-
utveckling där tjänstedesign, digitalisering 
och riskkapital är fokusområden. 

• Bygga kluster med aktörer inom hela 
besöksnäringskedjan 

• Stödja det livslånga lärandet i kombination 
med branschspecifik utbildning på akade-
misk nivå, där nationell och internationell 
kompetens tillgängliggörs 

• Hög andel aktivt deltagande företag i  
nationella- och internationella projekt  
inom området.

9.3 RESURSER 

Jönköpings län är starkt förknippat med det 
småländska varumärket. Med högklassiga 
besöksmål, geografiskt läge, närhet till kringlig-
gande attraktiva besöksmål är länet en naturlig 
destination. Därtill har länet en stark folkrö-
relse- samt frikyrklig och kyrklig tradition. 

Högprofilerade arrangemang inom skidåkning, 
triathlon, maraton, orientering, motor- och 
ridsport, golf, cykling, paddling och hockey, 
musik, historia, konst och teater. Destinationer 
med internationell status finns i form av Elmia, 
Vandalorum, Store Mosse, High Chaparral, 
Isaberg, Visingsö, Vaggerydstravet, Filmbyn och 
Scandinavian Raceway samt en högkvalitativ 
hotellkapacitet. 

Rikliga och varierande möjligheter till måltids-
turism där länets livsmedelsproducenter och 
småskaliga förädlingsindustri erbjuder väl-
kända varumärken. Ett tätt, upparbetat  
samarbete regionalt och nationellt inom  
destinationsutveckling med Smålands  
turism som nod. 

Väl fungerande samarbete kring affärsutveck-
ling är etablerat mellan Science park, Rise, 
Almi, akademi och övriga delar av det före-
tagsfrämjande systemet. Unik industriell- och 
entreprenöriell tradition med internationell 
lyskraft där Jönköping University har världs- 
ledande forskning. 

9.4 BAKGRUND

Det finns en stor möjlighet för länet att profi-
lera sig inom besöksnäring och turism – inte 
minst när det gäller en hållbar besöksnäring 
och ekoturism. Länet bjuder på många och 
varierade möjligheter: naturturism och frilufts-
liv, kulturminnen och historiska besöksmål, 
aktiviteter som skidåkning och bad, anlägg-
ningar 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 hant-
verk, 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.

Infrastruktur för turism som länet behöver, 
förutom höghastighetsbanor, är utveckling av 
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. 
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Cykelbanor behöver byggas utmed läns- och 
riksvägarna för att möjliggöra cykelturism och 
faciliteter behöver utvecklas för alla de 
turister som semestrar genom att cykla runt 
eller utmed Vättern.

Fler viktiga utvecklingsområden för länet 
är destinationsutveckling, forskning, 
teknikutveckling och investeringar för håll-
bara 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.

Besöksnäringen är starkt beroende av sam-
spelet mellan privat och offentligt, eftersom 
besökarnas upplevelser i hög grad byggs kring 
platser och tjänster som utvecklas och tillhan-
dahålls 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 aktivitetens attraktionskraft. När det 
gäller turistföretag är det ofta den avgörande 
faktorn för framgång; det räcker inte med före-
tagets 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 förut-
sättningar 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 internatio-
nell uppmärksamhet är stark och en växande 
turist- och besöksnäring är strategiskt angelä-
get för den regionala utvecklingen. Ett sätt att 
synas och få uppmärksamhet, i syfte att göra 
regionen mer känd, är att etablera fler återkom-
mande arrangemang med lyskraft som lockar 
många besökare.
Kulturella och kreativa näringar (KKN) är vik-
tiga för den regionala och lokala utvecklingen 

på flera sätt: till exempel för jobbtillfällen, 
turistintäkter, identitetsskapande, en god livs-
miljö, för att få unga människor att stanna 
och återvända, öka upplevelseinnehållet i tra-
ditionella produkter och en diversifiering av 
näringslivsstrukturen. De kulturella och kre-
ativa näringarna, som till exempel arkitektur, 
form och design, film, konst, mode, litteratur, 
musik, scenkonst, spel och media är på stark 
framväxt nationellt.

Mycket av de tjänster och varor som produceras 
inom KKN och besöksnäring exporteras. Att ta 
tillvara på möjligheterna som dessa näringar 
erbjuder möjliggör ett diversifierat näringsliv 
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 för-
utsättning för att människor ska vilja bo, flytta 
till och besöka en ort.
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10. Livsmedel- och livsmedelsförädling

Mål: ”2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion”
– Vi är en smart region när vi lyckats förstärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft samt skapat förutsättningar för ett konkurrens-
kraftigt företagande.

10.1 DELSTRATEGIER UR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

HÅLLBARHET
Vi bygger en hållbar region som minimerar 
belastningen på jordens resurser och möjliggör 
en hållbar ekonomisk tillväxt.  

Detta manifesteras bland annat i att vi enga-
gerar oss i regionala och nationella projekt 
som har minskad resursanvändning som tema 
och att vi aktivt arbetar för en ökad hållbar 
livsmedelsproduktion.

ATTRAKTIVITET
Vi vill också vara en attraktiv region som 
attraherar, behåller och utvecklarmän-
niskor, företag och kapital. Vi vill också 
utveckla länets besöksmål, gärna drivna av 
livsmedelsupplevelser.

GLOBALISERING
Jönköpings län och dess företag och orga-
nisationer ska i högre utsträckning än idag 
positioneras på en global marknad.  

Vi behöver bli bättre på att attrahera, utveckla 
egna samt importera utländska kompetenser 
samtidigt som vi – som utbyte eller på annat 
sätt – låter länets inhemska kompetenser möta 
och inspireras av förutsättningar på andra 
marknader.

TILLGÄNGLIGHET
Regionen ska vara tillgänglig, vilket uppnås 
med satsningar på en innovativ, hållbar och  
attraktiv samhälls- och landskapsutveckling. 

Företag på landsbygd och baserade på lands-
bygdens unikiteter – t.ex. livsmedelsproduktion 
– är centrala byggstenar i detta. Fungerande 
hållbara transporter är att betrakta som 
fundamentala

KOMPETENS
Vi vill vara en kompetent region och vår 
förmåga att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser behöver vässas och kompetenser 
och/eller kompetensämnen behöver utvecklas 
i länet eller hämtas in utifrån, nationellt eller 
internationellt.

Jönköping University är en central aktör vad 
gäller akademisk kompetens men vi ser också 
att vi behöver utbildningar på andra nivåer, och 
även med mer praktisk inriktning.

TJÄNSTEDESIGN
Vi blir en smart region när vi lyckats för-
stärka näringslivets och det offentligas 
innovations- och förändringskraft, baserat 
på länets komparativa och småskaliga förde-
lar. Landsbygd och livsmedelsproduktion är 
här centrala komponenter tillsammans med 
satsningar på vässad kompetens inom såväl 
produkter som produktion.

Jämlikhet och jämställdhet är centralt och 
satsningar inom det horisontella är en förut-
sättning för framgång, särskilt när vi adresserar 
internationella marknader och nya internatio-
nellt inspirerade och innovativa produkter.

10.2 MÅL 

• Sveriges mest innovativa matregion där 
höga förädlingsvärden genereras genom 
att kombinera traditionellt hantverk med 
modern hållbar produktion, digitalisering 
och tjänstedesign. 

• Hållbara, innovativa, marknadsanpassade 
affärsmodeller och distributionskanaler 
skapar tillväxt nationellt och internatio-
nellt med matturism som ett växande 
affärsområde. 
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Regionen ska vara tillgänglig, 
vilket uppnås med satsningar 

på en innovativ, hållbar 
och attraktiv samhälls-och 

landskapsutveckling
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• Tillväxt, lönsamhet, god miljö och bra 
folkhälsa uppnås genom medvetna och kun-
skapsbaserade val i hela livsmedelskedjan. 

• Stärkt koppling mellan producenter och 
småskalig livsmedelsförädling har skapats 
genom branschanpassade utbildningar på 

såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. 
• Deltagande i näringslivskopplad forskning 

genom regionala och nationella projekt 
• Stärkt beredskap och tryggad livsmedelsför-

sörjning genom ökad självförsörjningsgrad.

10.3 RESURSER 

Jönköpings län har unika produkter och mat-
rätter, kända långt utanför länet, samtidigt har 
ett efterfrågedrivet intresse för småskalig för-
ädling konstaterats. 

Den dominerande produktionen bland länets 
många småbrukare är mjölk, kött, frukt, fisk, 
ägg och honung. Ett antal produkter finns 
med i ansökningsprocessen för EU:s skyddade 
beteckningar, som förstärker länets regionala 
identitet och besöksnäringens erbjudanden. 

Styrgrupp för Livsmedelsstrategin har ska-
pats, och består av representanter för LRF, 
Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping 
University, Smålands turism, Länsstyrelsen, 
restaurangbranschen, kommuner och Region 
Jönköping län är representerade. 

Väletablerat samarbete mellan såväl Science 
park, Rise, Almi och övriga delar av det före-
tagsfrämjande systemet erbjuder access till 

nationella kompetenscenter som exempelvis 
Agro väst. 

Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens lokalise-
ring möjliggör innovativa samarbeten. Därtill 
har Jönköping University näringslivskopplad 
forskning genom regionala och nationella 
projekt.

Gymnasieutbildningarnas samverkan med 
Jönköping University bidrar med entreprenör-
skapskompetens till det regionala näringslivet. 
Yrkeshögskolan kompletterar grundläggande 
utbildningsnivå. 

Elmia är en unik rekryteringsbas och plattform 
för varumärket Jönköping. 

Regionens två naturbruksgymnasier är starka 
utbildnings- och kompetensresurser som ska
utvecklas till gröna kompetenscentra i länet.

10.4 BAKGRUND

Intresset för småskalig förädling har ökat i takt 
med konsumenternas efterfrågan på regional 
mat och i vårt län har vi unika produkter  
och maträtter som är kända långt utanför 
länets gränser. 

En stor andel betesmarker och vallodling ger 
Jönköpings län goda förutsättningar för mjölk- 
och köttproduktion och länet hamnar på kartan 
som en del av Sveriges mjölkbälte. 

För att utveckla livsmedelsproduktionen i 
länet måste dock innovationsklimatet gynnas. 
Genom att öka utbildningsnivån på arbets-
kraften, ta tillvara på den mångfald som finns 

i länet (gällande kön, ålder, ursprung), stärka 
befintliga nätverk samt öka tillgängligheten till 
innovationsprojekt, ökar också möjligheten till 
ett gynnsamt innovationsklimat. 

Många småskaliga producenter använder 
REKO-ringarna som sätt att testa sina idéer  
och skapa nya produkter och erbjudanden. 
Testbäddar och förutsättningar för att utveckla 
produktidéer kopplat till livsmedel efterfrågas 
runt om i länet.

Kompetensutveckling och kompetensför-
sörjning är en av nycklarna till att öka 
produktionen. I länet finns också flera skolor 



SMART SPECIALISERINGSSTRATEGI

26

med inriktning hotell och restaurang samt en 
högskola. Det behövs en hög kompetensnivå 
samt kvalitet på utbildningarna för att möta 
näringarnas behov av kompetent personal och 
kompetensutveckling. 

I jönköpings län finns en långtgående företagar- 
tradition inom lantbruk-och landbygdsföretag. 
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 möj-
ligheterna för att öka frilandsodlingen är goda.

Efterfrågan på nya produkter  och grödor är en 
möjlighet för länets lantbrukare att bredda sin 
produktion och att möta framtidens behov av 
livsmedel och nya tekniker , t.ex. vattenbruk, 
men också utmaningar kopplat till klimatför-
ändringar och en föränderlig värld.

Förädlingsindustrin i länet är begränsad och 
det finns utrymme för fler förädlingsföretag 
som tar hand om och förädlar produkterna från 
primärproduktionen.
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 136-154 

Tid: 2021-11-16 kl. 11:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 153  
 
Samverkansavtal 2022 Krösatågen 
Diarienummer: RJL 2021/2140 

Beslut  
Nämnden föreslår regionstyrelsen 

• godkänna föreliggande samverkansavtal 2022 för Krösatågen.  

Sammanfattning  
Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem som primärt trafikerar 
Småland, Halland, Blekinge, Skåne. Samverkansavtalet reglerar samarbetet 
om tågtrafik under varumärket Krösatågen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-25 
• Förslag till samverkansavtal för Krösatågen 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 135-
150 
Tid: 2021-11-02 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 148  
 
Samverkansavtal 2022 Krösatågen 
Diarienummer: RJL 2021/2140 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• godkänna föreliggande Samverkansavtal 2022 för Krösatågen.  

Sammanfattning  
Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem som primärt trafikerar 
Småland, Halland, Blekinge, Skåne. Samverkansavtalet reglerar samarbetet 
om tågtrafik under varumärket Krösatågen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-25 
• Förslag till samverkansavtal för Krösatågen 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet ställer sig bakom samverkansavtal för Krösatågen 2022. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 



MISSIV 1(1) 

 2021-10-25 RJL 2021/2140 

  

 

  
  

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Samverkansavtal 2022 Krösatågen 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Beslutar godkänna föreliggande Samverkansavtal 2022 Krösatågen. 

Sammanfattning  
Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem som primärt trafikerar Småland, 
Halland, Blekinge, Skåne. Samverkansavtalet reglerar samarbetet om tågtrafik 
under varumärket Krösatågen. 

Information i ärendet 
Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem som primärt trafikerar Småland, 
Halland, Blekinge, Skåne. Krösatågen kompletterar och samverkar med andra 
tågsystem samt övrig av Beställarna (Region Blekinge, Region Skåne, Region 
Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Halland samt Region Kalmar) 
anordnad kollektivtrafik inom det geografiska området. Samverkansavtalet 
reglerar samarbetet om tågtrafik under varumärket Krösatågen. Region 
Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik ansvarar för samordning och 
ekonomiadministration för Krösatågen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-25 
• Förslag till samverkansavtal för  Krösatågen 

Beslut skickas till 
Länstrafiken 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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1 PARTER 
1.1 Detta avtal (”Avtalet”) avseende samverkan inom regionaltågsystemet ”Krösatågen” 

har träffats mellan; 

(1) Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik, org.nr 232100-
0057, med adress Box 1024, 551 11 Jönköping, (”JLT”); och 

(2) Region Kronoberg genom Länstrafiken Kronoberg, org.nr 232100-
0065; med adress 351 88 Växjö, (”LTK”); och 

(3) Region Kalmar län genom Kalmar Länstrafik, org.nr 232100-0073, 
med adress Box 54, 579 22 Högsby, (”KLT”); och 

(4) Region Blekinge genom Blekingetrafiken, org.nr 232100–0081, med 
adress Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona, (”BT”); och 

(5) Region Skåne genom Skånetrafiken, org.nr 232100-0255, med adress 
281 83 Hässleholm, (”ST”); och 

(6) Region Halland genom Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, 
med adress Box 269, 311 23 Falkenberg, (”HLT”); och 

(7) JLT, LTK, KLT, BT, ST och HLT benämns nedan var för sig som ”Bestäl-
lare” och gemensamt som ”Beställarna”. 

2 BAKGRUND OCH AVTALETS OMFATTNING 
2.1 Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem som primärt trafikerar Småland, Hal-

land, Blekinge, Skåne. Krösatågen kompletterar och samverkar med andra tågsystem 
samt övrig av Beställarna anordnad kollektivtrafik inom det geografiska området. 

2.2 Krösatågen består vid ingången av detta Samverkansavtal av ett Trafikavtal (Krösatå-
gen 2021 RJL2019/318) med SJ AB (”Trafikföretaget”). Trafikavtalet kan även vara ett 
direktupphandlat avtal med huvudsakligen samma villkor som det ursprungliga Trafi-
kavtalet, med undantag av giltighetstid. 

2.3 I Krösatågen finns det vid ingåendet av detta avtal flera fordonstyper enligt följande:  

• Fordon med förbränningsmotor med Y31, Y32 och Y2 

• Eldrift med X11 och X14-tåg 

Inom de närmaste åren kommer Nya fordon ER3 och BR1 att introduceras och ersätta 
delar av dagens fordonspark. 

2.4 Beställarna ser ett behov av att reglera sitt samarbete om tågtrafik under varumärket 
Krösatågen. Mot bakgrund av detta ingår Beställarna följande samarbete på de villkor 
som anges nedan i Avtalet 

2.5 Då Krösatågen är ett expanderande tågsystem kan det under Avtalets giltighetstid till-
komma nya sträckor och även sträckor som trafikerar fler regioner än de som trafike-
ras vid ingången av detta Avtal. Annan region kan tillträda som part genom tilläggsavtal 
eller genom separat överenskommelse med befintlig Beställare enligt villkor i 13.1. 

2.5.1 Vid ingången av detta Avtal har KLT ett tilläggsavtal med Östgötatrafiken AB kring tra-
fiken på Stångådals- och Tjustbanan. 
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3 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING 
3.1 Grunden för arbetet med Krösatågen framgår av respektive Regional Kollektivtrafik-

myndighets beslut om allmän trafikplikt och ambitionsnivåerna i de olika trafikförsörj-
ningsprogrammen och övriga strategiska dokument för utveckling av trafiken. 

3.2 Krösatågen är ett regionaltågsystem som trafikerar egna linjer. Krösatågen stödjer och 
samverkar med andra tågsystem genom trafikering på gemensamma linjesträckningar 
och större noder i systemet. Målsättningen är att förenkla resandet och underlätta 
pendlingen inom och mellan regionerna. Denna samverkan syftar till att med gemen-
samma resurser skapa långsiktigt fungerande trafik som ger god trafikekonomi och är 
miljömässigt hållbar. 

3.3 Beställarna åtar sig att långsiktigt, aktivt och lojalt samverka enligt de utgångspunkter, 
avgränsningar och riktlinjer som anges i Avtalet. 

3.4 I samarbetet kring Krösatågstrafiken ska Beställarna ständigt eftersträva bästa möjliga 
utfall för trafik/ekonomi och resenärer i den totala Krösatågstrafiken. Beställarna åtar 
sig således att verka för det övergripande och gemensamma bästa samt att trafiken ut-
vecklas på ett ekonomiskt försvarbart sätt med resenären i fokus som ger fler och nöj-
dare kunder för Beställarna.  

3.5 Enskild Beställare äger möjlighet att teckna separata tilläggsavtal med Trafikföretaget 
så att Beställares särintressen säkerställs. Beställare har därmed även möjlighet att på 
egen bekostnad driva trafik i annat län utanför detta avtals omfattning.  

3.6 Beställarna är överens om att samarbetet ska präglas av öppenhet och konstruktivitet. 
Förekommande meningsskiljaktigheter förutsätts kunna lösas i samförstånd utifrån en 
förståelse av samarbetets långsiktiga betydelse för Beställarna gemensamt. 

4 ORGANISATION 
4.1 Samverkan inom Krösatågen leds av en samverkansgrupp bestående av respektive ord-

förande i politisk nämnd/styrelse och/eller den förtroendevalde politiker som respek-
tive Beställare utser, samt trafikdirektör/VD hos respektive Beställare. Det ingår även 
en föredragande tjänsteman och en sekreterare i gruppen. 

Ordförandeskapet i samverkansgruppen väljs för fyra (4) år. Ordförandeskapet cirkule-
rar mellan Beställarna. Ordförande har även en viceordförande till sitt stöd, denna väljs 
parallellt med ordförande. 

4.2 Utöver samverkansgruppen finns fem permanenta arbetsgrupper: 

• Direktörsgruppen bestående av Direktör/VD 

• Trafik 

• Fordon och Depå 

• Kundmötet 

• Ekonomigruppen 
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Respektive Beställare utser sina representanter i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna 
arbetar med olika frågor enligt direktiv från Samverkansgruppen eller Direktörsgrup-
pen. Löpande avstämningar görs under året i samtliga grupper minst två gånger per år. 

Samverkan med Trafikföretaget sker enligt de i Avtalet fastlagda arbetsformerna. 

4.3 JLT ansvarar för samordning och ekonomiadministration för Krösatågen. I JLTs upp-
drag ingår att teckna trafikeringsavtal med Trafikverket (TRAV) för den trafik som Be-
ställarna önskar utföra (se punkt 7).  

4.4 JLT företräder Beställarna för den dagliga driften av Krösatågen, för detta har JLT rätt 
att fullgöra de operativa förvaltningsuppgifter och träffa överenskommelser med Tra-
fikföretaget inom angivna ramar. KLT har ansvar för de löpande frågor som rör Tjust 
och Stångådalsbanan. 

Ansvar för depåer sker enligt punkt 6.3.3 och 8.8 

4.5 Beställarnas arbete med Krösatågstrafiken sker på tre nivåer. 

• Nivå 1: Utgångspunkten är att varje Beställare ansvarar för Krösatågstrafi-
ken inom sitt län med egna resurser. På denna nivå hanterar Beställarna 
vissa frågor i Krösatågstrafiken självständigt. Beställares ansvar och befo-
genheter på denna nivå regleras av villkoren i punkt 5 nedan.  

• Nivå 2: Övergripande och principiella frågor som berör hela eller delar av 
Krösatågstrafiken hanterar Beställarna inom ramen för Samverkansgrup-
pen. Samarbetet på denna nivå regleras av villkoren nedan.  

• Nivå 3: Uppgifter av verkställande karaktär som rör den operativa delen av 
Krösatågstrafiken hanteras av arbetsgrupperna. 

4.6 Beslutsfattande inom samarbetet (Nivå 2 och 3) utgår från konsensusprincipen. De Be-
ställare som berörs av en åtgärd ska således vara eniga om genomförande av åtgärden.  

5 BESTÄLLARNAS ANSVAR FÖR KRÖSATÅGSTRAFIKEN  
5.1 Beställare är ansvarig för Krösatågstrafiken inom sitt eget län på det sätt som Trafikav-

talet stipulerar, bl.a. för följande frågor: 

• Beställarna ska förhandla och överenskomma med övriga berörda Beställare 
om gemensamma trafiklösningar inför beslut om trafikförsörjningsprogram 
eller motsvarande dokument inom respektive län.  

• Beställare ska utifrån trafikförsörjningsplanen eller motsvarande dokument 
i respektive län, fastställa linjesträckning, uppehållsbild, tidtabell, formering 
av tåg etc. för Krösatågen. 

6 FÖRDELNINGSPRINCIPER 
6.1 I punkterna 6.1.1 till 6.1.7 finns principer för fördelning av kostnader kopplade till Tra-

fikföretaget.  
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6.1.1 Fast ersättning 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av to-
tala fordonskilometer enligt fastställd tågplan.  

6.1.2 Rörlig ersättning km 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av to-
tala fordonskilometer enligt fastställd tågplan för el- respektive fordon med förbrän-
ningsmotor.  

6.1.3 Rörlig ersättning tid 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av to-
tala antalet planerade tidtabellstimmar för respektive personalkategori.  

6.1.4 Avropstjänster 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av ut-
förda avropstjänster. 

6.1.5 Förstärknings- och ersättningstrafik 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av ut-
förd förstärknings- respektive ersättningstrafik per tur.  

6.1.6 Incitament och Bonus 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av to-
tala fordonskilometer enligt fastställd tågplan. 

6.1.7 Viten 

Viten från Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av totala for-
donskilometer enligt fastställd tågplan. 

6.2 I punkterna 6.2.1 till 6.2.4 finns principer för fördelning av kostnader kopplade till Tra-
fikverket. 

6.2.1 Kvalitetsavgifter till/från Trafikverket 

Nettot av kvalitetsavgifter från Trafikverket fördelas till respektive Beställare utifrån 
andel av totala fordonskilometer enligt fastställd tågplan.  

Kvalitetsavgifter till Trafikverket bekostats till fullo av Trafikföretaget.  

6.2.2 Avgifter till Trafikverket 

Tågläges- och spåravgifter, fördelas till Beställare utifrån andel av totala fordonskilo-
meter och banans avgiftsnivå enligt fastställd tågplan för el- respektive tåg med för-
bränningsmotor.  

6.2.3 Drivmotorström  

Differens (positiv eller negativ) mellan fakturerad drivmotorström till Trafikföretaget 
och betald drivmotorström till Trafikverket fördelas till respektive Beställare utifrån 
andel av totala fordonskilometer enligt fastställd tågplan för elfordon. 
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6.2.4 Trafikverket ekonomisk skada 

Utbetalning från Trafikverket för ekonomisk skada fördelas till Beställare utifrån andel 
av utbetalt ersättningsanspråk.  

6.3 I punkterna 6.3.1 till 6.3.6 finns principer för fördelning av kostnader kopplade Bestäl-
larna emellan. 

6.3.1 Fordon, hyres- och kapitalkostnader 

Då fordonsflottan förändras under avtalstiden kommer kostnaderna hanteras olika un-
der Avtalet. Se vidare under punkt 8 för hantering i de olika faserna. 

6.3.2 Självrisker och skador 

Under fas 1 och fas 2 (se 8.1) står respektive Beställare för självrisk vid skador och 
kostnader för skador som inte täcks av Trafikföretaget. Under fas 3 fördelas kostnader 
för självrisken och kostnader för skador, per fordonstyp och respektive Beställare som 
använder fordonstypen utifrån andel av totala fordonskilometer enligt fastställd tåg-
plan.  

6.3.3 Hyreskostnader för depåer 

Bruttohyreskostnaden för depå i Kalmar och ny Tågdepå i Nässjö fördelas enligt sepa-
rat samverkansavtal mellan de Beställare som nyttjar respektive depå. 

6.3.4 Försäljnings- och viseringsutrustning 

Kostnad för försäljningsutrustning hanteras enligt separat överenskommelse inom bil-
jettsamverkanssystemet.  

JLT ansvarar för att anskaffa viseringsutrustning för den trafiken som har sin bas i Näs-
sjö. KLT ansvarar för att anskaffa viseringsutrustning för den trafiken som har sin bas i 
Kalmar.  

För Beställare som inför biljettsystem som inte är kompatibelt med BoB-standarden får 
själva bekosta viseringsutrusning.  

6.3.5 Gemensam administration 

JLTs och KLTs kostnader för den gemensamma administrationen fördelas till Bestäl-
larna med ett årligt fastställt belopp utifrån andel av fordonskilometer enligt fastställd 
tågplan. I administrationskostnaden ingår personal-, marknadsföring, - juriststöd, NKI-
undersökning, etc.  

Vid Avtalets ingående uppgår administrationskostnaden till 2,5% av den årliga drifts-
kostnaden och fördelas till respektive Beställare utifrån andel av totala fordonskilome-
ter enligt fastställd tågplan. 

6.3.6 Personalresurser 

Vid ingåendet av detta Avtal nyttjas hos JLT 3 HTE (Heltidsekvivalent) hos KLT 2 HTE 
och bokningssupporten 2 HTE. Förändringar i antalet HTE hanteras gemensamt.  
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6.4 Övrigt 

Övriga kostnader, som inte nämnts i punkterna ovan, ska fördelas mellan respektive 
Beställare utifrån andel av totala fordonskilometer enligt fastställd tågplan. Övriga 
kostnader som kan uppstå är till exempel särskilda utredningsuppdrag, upphandlings-
kostnader eller andra större projekt som Beställarna gemensamt beslutar, om inte se-
parat överenskommelse görs.  

6.5 Betalningsplan 

Beställarna ska innan varje årsskifte komma överens om en betalningsplan utifrån 
ovanstående fördelningsprinciper. 

De beräknade ersättningarna till Beställarna för trafiken ska resultera i ett månadsvis à 
contobelopp som regleras efter avslutat kalenderår med hänsyn till faktiska kostnader 
men med oförändrade fördelningsnycklar.  

7 PLANERING OCH INFRASTRUKTUR 
7.1 Uppgifter inför tåglägesansökan ska vara JLT tillhanda senast enligt fastställd årlig tid-

plan. Fr.o.m. fastställt datum är uppgifterna bindande. Vid förändringar efter fastställt 
datum påförs försenad Beställare extra administrationsavgifter tillsammans med even-
tuella kvalitetsavgifter från Trafikverket. 

7.2 Varje Beställare bedriver ett aktivt arbete på infrastrukturområdet som omfattar det 
egna länet för att säkra driften och den långsiktiga utvecklingen av Krösatågen. 

7.3 För regional och nationell statistikinsamling ansvarar varje Beställare för inrapporte-
ring av uppgifter i samverkan med andra Beställare. 

7.4 Resande och färdbevisräkning samordnas mellan Beställarna.  

7.5 De Beställare som uppbär statsbidrag för trafik sköter även redovisning mot Trafikver-
ket för trafiken. 

8 FORDON 
8.1 Under avtalet kommer fordonsflottan inom Krösatågen att genomgå en större föränd-

ring. För hantering av detta i Trafikavtalet har tre olika faser definierats. 

1. Fas 1 är den inledande fasen, vilken utgör den period då fordonsflottan be-
står av de Fordon och fordonstyper som används vid Trafikstart. 

2. Fas 2 påbörjas när det första Nya fordonet börjar köras i trafik enligt fast-
ställd tågplan som är öppen för Kunder och avslutas när det sista av de äldre 
Fordonen har fasats ur trafik. 

3. Fas 3 utgör den fas då Avtalet endast trafikeras med ER3, BR1 och Itino. 

8.2 Under fas 1 svarar Beställare för sina egna fordonsbehov, antingen i form av egna for-
don, eller om sådan överenskommelse kan träffas, genom köp eller hyra från annan for-
donsägare. Det ska finnas en teknisk reserv. Två eller fler av Beställarna kan samverka i 
denna fråga genom gemensamt köp eller hyra av fordon.  
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8.3 Under fas 2 hanteras fordon på samma sätt som under fas 1. 

8.4 I fas 3 svarar Beställare för sina fordonsbehov i form av egna fordon, eller genom andra 
Beställare. Kostnader per fordonstyp fördelas till respektive Beställare som använder 
respektive fordonstyp utifrån andel av fordonskilometer enligt fastställd tågplan.  

8.5 Om någon Beställare har ökat/minskat behov av fordon eller anskaffar fler fordon än 
behovet är ska samråd och samplanering av fordonsanvändning göras innan Beställare 
planlägger ökad/minskad trafik i sitt län. 

8.6 Den fordonsflotta som finns tillgänglig vid Avtalets ingående, fas 1 är: 

Y2  KLT 5st ägs av KLT 
Y31  KLT 5st hyrs av AB Transitio  
Y31  JLT 4st ägs av JLT 
Y32  JLT  6st ägs av JLT  
X11  KLT 7st hyrs av AB Transitio 
X11  JLT 4st hyrs av AB Transitio 
X11   LTK 3st hyrs av AB Transitio 
X11  ST 3st hyrs av AB Transitio  
X11  BT 3st hyrs av AB Transitio 
X14  JLT 6st ägs av JLT 

8.7 Y2, X11 och X14 fordonen kommer under 2024-2026 att bytas ut mot nya fordon, I fas 
3 fördelas preliminärt enligt: 

BR1  KLT 8st hyrs av AB Transitio 
ER3  JLT 9st hyrs av AB Transitio 
ER3  LTK 5st hyrs av AB Transitio 
ER3  KLT 4st hyrs av AB Transitio 
ER3  BLT 2st hyrs av AB Transitio 
Y31  JLT 4st ägs av JLT 
Y32  JLT  6st ägs av JLT  

8.8 Fordon som ägs eller hyrs av JLT, LTK och ST underhålls primärt vid verkstaden i Näs-
sjö. Fordon som hyrs av KLT och BT underhålls primärt vid verkstaden i Kalmar. 

9 KUNDMÖTET 
9.1 I gruppen för kundmötet sker en samordning och avstämning av gemensamma och 

länsvisa kampanjer. Marknadsföringen utgår från Krösatågens grafiska profil och ge-
mensamma varumärkesplattform.  

9.2 Gruppen för kundmötet ska årligen ta fram en gemensam aktivitetsplan med förslag på 
gemensamma övergripande aktiviteter för att öka kundnyttan. Syftet med varje enskild 
aktivitet ska tydligt framgå tillsammans med dess presumtiva påverkan på resandet. 
Den gemensamma aktivitetsplanen ska godkännas av Direktörsgruppen.  

9.3 JLT är sammankallande för gemensamma marknadsinsatser. I övrigt står det Beställare 
fritt att vid behov sammankalla övriga Beställare för att genomföra systemspecifika 
marknadsinsatser.  
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9.4 Varumärket Krösatågen ägs av JLT men förvaltas under avtalstiden gemensamt av de 
samverkande länen. Beställarna äger under Avtalets löptid rätt att nyttja varumärket 
inom ramen för Avtalet. Det står Beställare fritt att i kampanjer använda både logoty-
pen för Krösatågen och sin egen logotype. 

10 FÖRSÄLJNING, TAXOR OCH BILJETTER 
10.1 Inom Krösatågstrafiken tillämpas principerna för Sydtaxan 2.0. Taxeförändringar och 

resevillkor följer den beslutsordning som gäller för Sydtaxan.  

10.2 Samtrafiken i Sverige AB ansvarar för intäktsavräkning och fördelning mellan Bestäl-
larna avseende Resplus.  

10.3 För biljettgiltighet mot Beställare som ej deltar i Sydtaxan kan Beställare eller Bestäl-
larna ingå separat samverkansavtal för biljettgiltighet och biljettförsäljning. 

11 KUNDSERVICEANSVAR 
11.1 Förseningsersättning 

Förseningsersättningsärenden regleras enligt aktuella resevillkoren för Sydlänen. 

11.2 Bokningssupport 

Bokningssupport finns tillgängligt för Krösatågssystemet. Kostnader för driften ingår i 
den administrativa avgiften. 

11.3 Stations- och angöringsavgifter 

Varje Beställare ansvarar för och betalar eventuella stations- eller angöringsavgifter i 
sitt län. 

11.4 Ledsagning 

Varje Beställare ansvarar för och betalar eventuella kostnader för att ledsagning finns 
tillgänglig för kunder i sitt län. 

12 AVTALSPERIOD 
12.1 Avtalet träder i kraft vid undertecknandet men ska börja tillämpas av parterna från och 

med 2021-12-12 och löper parallellt med Trafikavtalet. Avtalet ersätter det tidigare 
samverkansavtalet tecknat 2018. 

12.2 Avtalet upphör utan krav på särskild uppsägning då Trafikavtalet upphör, oberoende 
av om Trafikavtalet upphör till följd av att dess avtalstid löpt ut, uppsägning skett eller 
av annat skäl. 

12.3 Ett nytt samarbete mellan Beställarna avseende Krösatågen för tiden efter att Trafikav-
talet upphört ska föregås av en förhandling. 

13 ÖVRIGA VILLKOR 
13.1 Ändringar eller tillägg till Avtalet ska, för att vara giltiga, godkännas av alla Beställare, 

upprättas skriftligen och undertecknas av alla Beställare. 
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13.2 Beställare äger rätt att överlåta Avtalet till annan juridisk person som träder i Beställa-
res ställe. Annan överlåtelse av Avtalet får inte ske.  

13.3 Beställarnas samverkan enligt detta Avtal är samverkan mellan fristående Beställare. 
Dispositiva bestämmelser i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska ej 
äga tillämplighet på Avtalet. 

13.4 Om någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal skulle befinnas ogiltig eller på an-
nat sätt inte kan göras gällande ska detta inte få till följd att Avtalet i dess helhet är ogil-
tigt. I sådant fall ska Beställarna göra de jämkningar av Avtalet som skäligen är påkal-
lade och som åstadkommer samma mål där balansen mellan Parternas förpliktelser ska 
bibehållas.  

Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska i första hand hänskjutas 
till Samverkansgruppen (Nivå 2) för gemensam hantering. I den mån en sådan samför-
ståndslösning efter förda förhandlingar inte kan uppnås, ska tvistefrågan hänskjutas till 
allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

14 UNDERSKRIFTER 
14.1 Detta avtal, som består av eleven (11) sidor har upprättats i sex (6) exemplar av vilka 

Beställarna tagit var sitt. 

______________den___ /___ 2021  ______________den___ /___ 2021 

Region Blekinge genom   Region Skåne genom  
Blekingetrafiken    Skånetrafiken 

 
____________________________  ____________________________ 
 
____________________________  ____________________________ 
 
______________den___ /___ 2021  ______________den___ /___ 2021 

Region Jönköpings län genom  Region Kronoberg genom 
Jönköpings Länstrafik  Länstrafiken Kronoberg 

 
____________________________  ____________________________ 
 
____________________________  ____________________________ 
 
______________den___ /___ 2021  ______________den___ /___ 2021 

Region Halland genom  Region Kalmar genom 
Hallandstrafiken AB   Kalmar Länstrafik 

 
____________________________  ____________________________ 
 
____________________________  ____________________________ 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
142-162 
Tid: 2021-11-17 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 152  
 
Ombyggnation av hönshus till hundträningsstall, Stora 
Segerstad 
Diarienummer: RJL 2021/1777 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Ställer sig bakom förslaget om att godkänna ombyggnad av hönshus 
på Stora Segerstad till en maximal kostnad på 3 100 000 kronor. 

Sammanfattning  
På Stora Segerstads naturbrukscentrum finns en byggnad som fram till för 
några år sedan använts som hönshus med äggproduktion. Idag finns ingen 
verksamhet i byggnaden. Verksamheten önskar nu bygga om byggnaden till 
hundträningshall. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Protokollsutdrag  regionstyrelses arbetsutskott 2021-10-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritning hundhall 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 149-166 
Tid: 2021-11-03 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 164  
 
Ombyggnation av hönshus till hundträningsstall, Stora 
Segerstad 
Diarienummer: RJL 2021/1777 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Ställa sig bakom förslaget om att godkänna ombyggnad av hönshus 
på Stora Segerstad till en maximal kostnad på 3 100 000 kronor. 

Sammanfattning  
På Stora Segerstads naturbrukscentrum finns en byggnad som fram till för 
några år sedan använts som hönshus med äggproduktion. Idag finns ingen 
verksamhet i byggnaden. Verksamheten önskar nu bygga om byggnaden till 
hundträningshall. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag  Regionstyrelses arbetsutskott 2021-10-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritning hundhall 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 183-203 

Tid: 2021-10-19 kl. 09:00  

Plats: Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 196  
 
Ombyggnation av hönshus till hundträningshall, Stora 
Segerstad 
Diarienummer: RJL 2021/1777 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Remitterar ärendet för synpunkter till nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet före beslut i regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
På Stora Segerstads naturbrukscentrum finns en byggnad som fram till för 
några år sedan använts som hönshus med äggproduktion. Idag finns ingen 
verksamhet i byggnaden. Verksamheten önskar nu bygga om byggnaden till 
hundträningshall. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritning hundhall 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet före beslut i regionstyrelsen. Arbetsutskottet 
bifaller förslaget 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet remitterar ärendet enligt ovan. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 2021-09-15 RJL 2021/1777 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Ombyggnation av hönshus till 
hundträningshall, Stora Segerstad 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner ombyggnad av hönshus på Stora Segerstad till en maximal 
kostnad på 3 100 000 kronor. 

Sammanfattning  
På Stora Segerstads naturbrukscentrum finns en byggnad som fram till för några 
år sedan använts som hönshus med äggproduktion. Idag finns ingen verksamhet i 
byggnaden. Verksamheten önskar nu bygga om byggnaden till hundträningshall. 

Information i ärendet 
Sedan några år tillbaka bedrivs inte någon äggproduktion på Stora Segerstad. 
Anläggningen är liten och därför inte lönsam. Aktuella lokaler är otidsenliga och 
har därför inte kunna användas i undervisningen. Verksamheten inom 
hundinriktningen har förändrats då de har förlorat möjligheten att träna inomhus, 
samtidigt som elevantalet till hundinriktningen ökat. Tidigare har gymnastiksalen 
använts, men sedan nytt golv lagts i gymnastiksalen är det inte längre lämpligt att 
träna hundar där. Det finns möjlighet för verksamheten att träna i Västbo 
hundarena, men då måste värdefull lektionstid användas för transport till annan 
ort. 
 
Förslaget innebär att befintlig inredning i tidigare hönshus rivs, ventilation 
justeras, belysning anpassas till hundträning, golv beläggs med konstgräs samt att 
sanering av tak och väggar genomförs. Byggnaden ansluts mot fjärrvärmenätet 
inom Segerstad. Genomförs inte ombyggnaden så kommer byggnaden stå utan 
verksamhet och inte användas. 
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Verksamhetens bedömning av investeringen 
Ombyggnation av hönshus till hundträningshall RJL 
2021/1777 

 

Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan) 

 

Ökad tillgänglighet Stor påverkan 

Förbättrad kvalitet Stor påverkan 

Minskad smittspridning Ingen påverkan 

Förbättrad produktion Stor påverkan 

Ökad attraktivitet till utbildning Stor påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Ändrat arbetssätt  Liten påverkan 

Effektivare processer Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Stor påverkan 

Finansiering 
Naturbruksgymnasierna drivs av Region Jönköpings län på uppdrag av länets 13 
kommuner. Samtliga driftkostnader för utbildningen finansieras genom den 
elevpeng som kommunerna betalar. Frågan om ombyggnaden har förankrats i 
utvecklingsrådet.  
 

• Nytillkommande hyra på 165 000 kronor/år finansieras inom 
verksamhetens ordinarie budget. 

• För ombyggnad på maximalt 3 100 000 kronor finns reserverat utrymme i 
investeringsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritning hundhall 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regional utveckling 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 





 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 206-221 

Tid: 2021-11-23 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 219  
 
Almedalen 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2365 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås  

1. Godkänna föreliggande förslag på en länsgemensam satsning under 
Almedalsveckan 2022. 

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 2021-11-16 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta i enlighet 
med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen  

Almedalen 2022 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

1. godkänner föreliggande förslag på en länsgemensam satsning under 
Almedalsveckan 2022. 

2. 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 
till beslutsfattare och opinionsbildare är stor och arenan innebär stora möjligheter 
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att rikta fokus på för länet viktiga frågor. Almedalen 2022 kommer att arrangeras 
mellan 3 juli-7 juli. Arrangemanget är nerbantat och partierna delar på dagarna, 
måndag till torsdag.   
 
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. Regional utveckling för 
samtal med länets kommuner, Jönköping University och Länsstyrelsen för att 
skapa en liknande arena inför 2022. Kostnaderna för satsningen 2019 summerades 
till 1 148 000 kr, vilka fördelades mellan de arrangerande parterna. Utöver detta 
tillkom kostnader för politiker och medarbetare på plats, resor, boenden och 
traktamenten.   
 
2022 föreslås den länsgemensamma arenan i samverkan mellan länets aktörer 
utvecklas vidare med syftet att:  

• Driva/skapa opinion för viktiga politiska frågor/beslut för länet med 
nationell bärighet. 

• Skapa en plattform och mötesplats för samtal, möten och nätverk 
nationellt såväl som inom länet.  

• Skapa en bild av ett samlat län inåt och utåt. 
• 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 2022 beräknas till mellan 800 000 – 
1 150 000 kronor, beroende på storlek på monter. Därtill kommer kostnader för 
politikers och medarbetares närvaro, boende och resor vilket hanteras enligt 
ordinarie rutiner. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
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Beslut skickas till 
Regional utvecklingsavdelningen  
Regionledningskontoret kansli 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman  
Regiondirektör 

Karin Hermansson   
Regional utvecklingsdirektör  
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