
 

  

KALLELSE 1(2) 

   

 

Regionstyrelsen 

Tid: 2022-10-25, kl 11:00 

Plats: Sal A, Regionens hus 

  
 
1 Upprop  
2 Val av protokollsjusterare  
3 Fastställande av dagordning  
4 Föregående mötesprotokoll  
5 Aktuell information  
6 Intern kontroll 1 - månadsrapport september 2022/79 

Informationsärenden och aktuellt 
7 Anmälan av delegationsbeslut till 

regionstyrelsen 2022 
2022/176 

8 Anmälan av informationshandlingar till 
regionstyrelsen 2022 

2022/175 

9 Från årshjulet: Rapport från Länsstyrelsens råd; 
Klimatrådet samt Enande möte 

 

10 Från årshjulet: Säkerhetskommittén  

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
11 Internkontroll 1 - Delårsrapport nr 2 2022 2022/83 
12 Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 2022/74 
13 Förstärkt reservvattenförsörjning, Ryhov 2022/2424 
14 Byte av centralt personuppgiftsansvar - Svenska 

Barnepilepsiregistret 
2022/2315 

Beslutsärenden för regionstyrelsen 
15 Internkontroll 1 - Delårsrapport nr 2 2022 för 

regionstyrelsnens områden 
2022/83 

16 Samråd om verksamhetsplan med budget 2023 
och plan 2024-2025 för länets tre 
samordningsförbund 

2022/2297 

17 Ombyggnation av Akutmottagningen och 
Barnakutens omklädningsrum och expeditioner, 
Ryhov 

2022/2423 



KALLELSE 2(2) 

  

 

Regionstyrelsen 

Tid: 2022-10-25, kl 11:00 
 

 

18 Energioptimering enligt hållbarhetsprogrammet 
2021-2025 

2022/2426 

19 Hyresavtal BUP Värnamo 2022/2566 
20 Överenskommelse om samverkan mellan 

Region Jönköpings län och Länsstyrelsen 
2022/2640 

21 Handlingsplan och budget 2023 
Regionsamverkan Sydsverige RSS 

2022/2621 

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 
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 Hultin (L) 
 
Kim Strand (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Elisabeth Englund (KD) 
Dan Sylvebo (-) 
Nena Stamenkovic (S) 
 
Magnus Bodenäs (BA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ Paragraf  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport september 
Diarienummer: RJL 2022/79 
 
Information av ekonomidirektör, se bildspel.  
I samband detta ges även information om ekonomin för Jönköping Airport.  

Beslutets antal sidor 
1 



Månadsrapport - Regionledning och service sep 2022 
1  0  1    av 2 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Kostnad för 
bemanningsföretag 
(hyrkostnad som 
andel av egna 
personalkostnader) 
 
 
 
 

0,3 % 
 

 

Andelen hyrpersonal är på en låg 
nivå. Målsättningen är att öka 
tillgängligheten genom att 
bemanna upp 1177 Vårdguiden på 
telefon så optimalt som möjligt 
med ordinarie personal vilket inte 
har lyckats fullt ut. Även att 
bemanna kontinuerligt med 
timanställdpersonal har varit svårt. 
Med anledning av detta har 
verksamheten via 
bemanningsbolag anlitat två 
barnmorskor som regelbundet 
arbetar i verksamheten för att öka 
tillgängligheten samt att de ger 
invånarna tillgång till 
barnmorskekompetens vid behov. 

 

 Ekonomi i 
balans 

-760 394 tkr

 
Total budgetavvikelse -760 
mnkr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion (+40,5 mnkr)
Avvikelsen förklaras främst av Folkhälsa och sjukvård +37,3 mnkr samt positiv budgetavvikelse för Futurum, AT-organisation och 
Folkhälsoarbetet. Negativa avvikelser redovisas för Kompetensförsörjningsenheten, Kommunikation (effekter av pandemin) och 
Kansli/Arkiv.

IT-centrum (+12,8 mnkr)
Kostnaderna för Cosmic är lägre än budgeterat. 2018 slöts ett tilläggsavtal mellan Cambio och Kundgrupp Cosmic där Region 
Jönköpings län ingår. Avtalet syftar till att öka takten när det gäller utvecklingen av Cosmic under 2018-2023. Enligt avtalet ska 
kostnaderna faktureras årsvis från Cambio till kunderna inom Kundgrupp Cosmic. Cambio har signalerat att arbetet inte fortskridit 
som planerat, vilket innebär att faktureringen inte skett i den takt som var planerat. Budgetavvikelsen är +8 miljoner kronor.
Två nya avtal har tecknats och det medför lägre kostnader än budgeterat, det gäller avtal inom säkerhetsområdet och ROS. 
Budgetavvikelsen är +6 miljoner kronor.
På grund av det tuffa rekryteringsläget är lönekostnaderna lägre än budget. På grund av pandemin är även kostnader för resor och 
kompetensutveckling lägre än budget. Konsultkostnaderna är däremot högre än budget, vilket genererar en budgetavvikelse på totalt 
-3 miljoner kronor.
Under 2021 har det varit problem med långa leveranstider inom flera områden och inköpen har inte skett i den takt som var planerat. 
Det är en pandemieffekt och beror på komponentbrist, fabrikerna har varit stängda periodvis och leveranskedjorna fungerar inte 
längre med samma hastighet och precision. Budgetavvikelsen är +4 miljoner kronor.
IT-centrums direkta merkostnader orsakade av Covid-19 är 4 miljoner kronor. Kostnaden för sms har varit högre på grund av att fler 
sms skickas och verksamheterna skriver extra information till invånarna inför vårdbesöken. IT-centrum har utökat kapaciteten för att 
fler ska jobba hemifrån vilket också medfört ökade kostnader.

Verksamhetsstöd och service (+2,5 mnkr)
Verksamhetsstöd och service har en budgetavvikelse på +2,5 mnkr för 2021.
Två områden visar stora negativa budgetavvikelser:
Hjälpmedelscentralen har en budgetavvikelse på totalt - 7 mnkr, Verksamheten under året fått  utökad budget på 15,6 mnkr för ökade 
kostnader inom diabetes-, inkontinens- och stomihjälpmedel. Hjälpmedelscentralens avvikelse är fördelad mellan diabetes- 
inkontinens- och stomihjälpmedel -1,9 mnkr, intäktsfinansierade hjälpmedel för -4,6 mnkr och nutrition -1 mnkr.
Måltid har en negativ budgetavvikelse på -11,6 mnkr. Flera av de åtgärder som hittills gjorts döljs av de intäktsminskningar som 
pandemin medfört.
Övriga verksamheter har tillsammans en positiv budgetavvikelse på 21,1 mnkr där ersättning för pandemirelaterade kostnader på 17 
mnkr hjälper upp resultatet.

Centrala anslag (+584 mnkr)
Utfall för år 2021 +584 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av:
Regiongemensamt (RS) +80 mnkr
Budgetavvikelsen förklaras främst av:
Kostnader ombyggnad, driftkostnader -28,6 mnkr. Kostnaderna avser hus 37 hus D1 samt OP/IVA Värnamo.
Budget ej ännu utfördelad, + 22,9  mnkr.
Inom detta RE ansvar 901414 där merkostnader för covid-19 konteras där ingen "naturlig" kostnadsansvarig finns. Budgetavvikelse 
202112 +99 mnkr, vilket främst förklaras av ersättning för provtagning. I December retroaktiv ersättning på ca 49 mnkr för sep-dec, 
där FHM ersättning för  kostnader kopplade till  ABC-lab varit för låg. I december intäktsfördes även fjärde omgången av statsbidrag 
för att stödja verksamheter inom hälso-och sjukvård till följd av sjukdomen covid-19, 7,4 mnkr.
Finansförvaltningen budgetavvikelse +487 mnkr.
2021-12-31 redovisas ett finansnetto på 831 miljoner kronor. Det är 487 miljoner kronor bättre än budget, där 93 miljoner kronor 
avser orealiserade och realiserade förluster och nedskrivningar sämre än periodbudget och orealiserade och realiserade vinster och 
ränteintäkter ligger 580 miljoner bättre än periodbudget. Avkastning på finansiella tillgångar uppgår till 9,76 procent för regionens 
båda portföljer.
Riktade statsbidrag +152 mnkr
Budgetavvikelsen förklaras främst av kömiljarden 78 mnkr, vaccinationsersättning 65 mnkr och utökad satsning inom förlossning och 
kvinnohälsa 14 mnkr. I december har nytt bidrag tilldelats, ökad läkarkompetens i äldreomsorgen, 4,3 mnkr.
Pensioner och arbetsgivaravgifter budgetavvikelse på -442 mnkr.
Avvikelsen förklaras främst av pensioner och av uppbokning av kostnader för engångs livslängdseffekt. Total nettokostnadsavvikelse 
pensioner -283 mnkr varav engångs livslängdseffekt -310 mnkr och övrigt +27 mnkr.
Pensionsfinanser -159 mnkr varav engångs livslängdseffekt -166 mnkr och övrigt +7 mnkr
Total pensionsavvikelse inkl finanser -442 mnkr varav total engångseffekt livslängd -476 mnkr och övrigt +33 mnkr
Avvikelsen inom skatter och generella statsbidrag +352 mnkr
Avvikelsen förklaras av:

• Skatter +321 mnkr 
• Utjämningssystemet & generella statsbidrag +31 mnkr 
• Läkemedelsbidrag -10,2 mnkr. Årsbudgeten är netto 1 150 mnkr i bidrag efter återbetalning av 40% av återbäringen till 

staten. Avtalet ger ett bruttobidrag på 1 187,5 mnkr vilket medger 37,5 mnkr i rabattåterbetalning. Rabattåterbetalningen till 
och med december blev 38,7 mnkr plus ytterligare återbetalning av 2020 på 0,2 mnkr. Utöver detta så aktiverades 
vinst/förlustmodellen, vilket innebär en återbetalning till staten på 8,8 mnkr.

Total budgetavvikelse -760 mnkr

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion (+16,9 mnkr)
Budgetavvikelsen förklaras främst av Folkhälsa och sjukvård inklusive Folkhälsoarbetet. (+21,0 mnkr). Negativa avvikelser redovisas 
främst för Kansli/Arkiv, Kompetensförsörjning och Qulturum.

IT-centrum (+6,8  mnkr)
Budgetavvikelsen är 6,8 miljoner kronor.
Kostnaderna för Cosmic är lägre än budgeterat. 2018 slöts ett tilläggsavtal mellan Cambio och Kundgrupp Cosmic där Region 
Jönköpings län ingår. Avtalet syftar till att öka takten när det gäller utvecklingen av Cosmic under 2018-2023. Enligt avtalet ska 
kostnaderna faktureras årsvis från Cambio till kunderna inom Kundgrupp Cosmic. Cambio har problem med såväl leveranstakt som 
kvalitet i sina leveranser, vilket innebär att faktureringen inte skett i den takt som var planerat.
IT-centrum har behov av att anställa fler medarbetare men det är svårt att rekrytera tillräckligt många medarbetare med tanke på det 
tuffa marknadsläget i IT-branschen. Det för med sig ett större behov av konsulthjälp för att klara av IT-centrums uppdrag. Det innebär 
att lönekostnaderna beräknas bli lägre än budget samtidigt som konsultkostnaderna beräknas bli högre än budget.

Verksamhetsstöd och service (+17,5  mnkr)
Verksamhetsstöd och service har en budgetavvikelse på 17,5 miljoner kronor fram till och med september 2022.
De flesta av verksamhetsstöd och service områden har positiva budgetavvikelser. Detta beror främst på att de volymrelaterade 
intäkterna är större än budgeterat och att de flesta av områdena haft lägre personalkostnader än budgeterat.

Hjälpmedelscentralen visar en negativ budgetavvikelse på -4,3 miljoner kronor. Detta beror på man i nuläget inte har balans mellan 
anslagsfinansiering och kostnadsutfall på diabetes- och stomihjälpmedel. Måltid har en negativ budgetavvikelse på -4,2 miljoner 
kronor. Jämför man med motsvarande period föregående år så har man en resultatförbättring på 5,6 miljoner kronor. Denna 
resultatförbättring beror på att de åtgärder som hittills gjorts inte dolts av pandemin i lika stor utsträckning som under förgående år.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centrala anslag (-801,6mnkr)
Utfall efter september månad -801,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av finansförvaltningen 
budgetavvikelse om -1 130 mnkr, men där den negativa avvikelsen vägs upp av ett antal positiva avvikelser, se nedan:

Regiongemensamt (RS) +49 mnkr
Budgetavvikelsen förklaras främst av budget ej utfördelad 26 mnkr, 901414 +17 mnkr vilket förklaras av överskott från 
statsbidrag för  provtagningsersättning samt + 6,8 mnkr för kostnader för inventarier, ej investeringar, byggnader. Från år 
2022 har budget lagts för att täcka dessa kostnader, fram till september 2022 har kostnaderna varit lägre än budget.

Finansförvaltningen budgetavvikelse -1 130 mnkr
2022-09-30 redovisas ett finansnetto på minus 824 miljoner kronor. Det är 1 130 miljoner kronor sämre än budget, där 970 
miljoner kronor avser orealiserade och realiserade förluster och nedskrivningar sämre än periodbudget och orealiserade 
och realiserade vinster och ränteintäkter ligger 160 miljoner sämre än periodbudget.
Avkastning på finansiella tillgångar för nio månader uppgår till minus 9,21 procent för regionens båda portföljer.

Riktade statsbidrag +3,8 mnkr
Budgetavvikelsen förklaras av extra satsning kvinnors hälsa + 11,9 mnkr där kostnader budgeterats men inget utfall. Men 
bidraget som helhet finansierar till stor del redan utlagd budget.
Avvikelsen förklaras också av ansvaret för uppskjuten vård +6,9  där det tillkommit en tilläggsöverenskommelse om ca 70 
mnkr för helår 2022 som inte budgeterats. Av den dessa 70 mnkr har 60 mnkr fördelas ut till verksamheten.
För ansvaren/statsbidragen Jämlik effektiv cancer och Vaccination covid-19 finns budgetunderskott om -5 mnkr respektive 
-3 mnkr. Avvikelsen för Jämlik effektiv cancer förklaras av att bara halva statsbidraget är intäktsfört, dvs den del vi är 
garanterad och för Vaccination covid-19 vilket förklaras av eftersläp av ersättning till VC, dvs VC vaccination i dec ersätts i 
jan osv. Kömiljarden visar ett underskott med -12 mnkr, vilket även det förklaras av förskjutning mellan ersättning till 
verksamheten och erhållet bidrag samt av lägre ersättning än budgetera.

Regiongemensam IT-utveckling -5,7 mnkr
Budgetavvikelsen avser främst ekonomi- och budgetsystem kopplat till clean-break och central loggfunktion, följt av 
utveckling av digitala underlag för utomlänsvård.

Försäkringsskydd +7,3 mnkr
Budgetavvikelse förklaras främst av att LÖF premien gått ner.

Pensioner och arbetsgivaravgifter budgetavvikelse på -28,7 mnkr.
Budgetavvikelsen förklaras av:
Nettokostnadsavvikelse pensioner +6,4 mnkr
Pensionsfinanser -35,2 mnkr

Avvikelsen inom skatter och generella statsbidrag +297,4 mnkr
Budgetavvikelsen förklaras av:

• Skatter +202 mnkr 
• Utjämningssystemet & generella statsbidrag +95 mnkr 
• Läkemedelsbidrag -19,9 mnkr.



Utskriftsdatum: Utskriven av: Lena Strand2022-10-20

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2022-10-25

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.12369 Beslut taget i enlighet med vidaredelegation från 
regiondirektör, förordnande tf verksamhetschef 
laboratoriemedicin

Jane Ydman §16/2022

2022-09-19 Regionstyrelsen Jane Ydman

RJL 2021/2677 Förordnanden verksamhetschefer och 
sjukvårdsdirektör 2022

RSV 4.2.2

Pernilla Svensson

2022.12521 Anmälan av personuppgiftsincident Sofia Sund §34/2022

2022-09-27 Integritetsskyddsmyndigheten Sofia Sund

RJL 2022/2463 Personuppgiftsincident RS 4.6.4

Sofia Sund

2022.12767 Delegationsbeslut område inköp, september 2022 Carina Mattsson Sandberg 
§7/2022

2022-10-04 Carina Mattsson Sandberg

RJL 2022/1300 Vidaredelegationer 2022 Inköp RS 4.4.1

Oscar Morales

2022.12771 Beslut taget i enlighet med vidaredelegation från 
regiondirektör - förordnande tf chefsöverläkare BUP

Jane Ydman §17/2022

2022-09-30 Regionstyrelsen Jane Ydman

RJL 2021/2677 Förordnanden verksamhetschefer och 
sjukvårdsdirektör 2022

RSV 4.2.2

Pernilla Svensson

2022.12987 Anmälningsärende oktober 2022 Carina Mattsson Sandberg 
§8/2022

2022-10-10 Carina Mattsson Sandberg

RJL 2022/1300 Vidaredelegationer 2022 Inköp RS 4.4.1

Oscar Morales

2022.13024 Delgivningskvitto Nina Granström §6/2022

2022-10-10 Kronofogden Nina Granström

RJL 2022/2575 Föreläggande RS 4.1.1

Morgan Lundblad

2022.13116 Delgivningskvitto Nina Granström §7/2022

Sidan  1 av 2



Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022-10-13 Kronofogden Nina Granström

RJL 2022/2574 Föreläggande RS 4.1.1

Morgan Lundblad

2022.13139 Beslut taget i vidaredelegation från regiondirektör Miriam Markusson Berg 
§1/2022

2022-10-10 Regionstyrelsen Miriam Markusson Berg

RJL 2022/2639 Fullmakt för postöppning RS 4.1.2

Tina Laine Tollström

Sidan  2 av 2



 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2022-10-25 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  AB Transitio – 2022-09-15 

AB Transitio – 2022-09-15 Ägarråd 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård – Granskning av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete 
Finnvedens Samordningsförbund 2022-09-20 
Finnvedens Samordningsförbund 2022-09-28 
Styrgrupp för SBHSS 2022-09-16 
Regionsamverkan Sydsverige 2022-09-27 
 

Inkomna handlingar 
 
Inkomna ärenden 
Utgående skrivelser 
  
Övrigt 

 
Ekonomirapport 2 2022, inkl prognos – Jönköpings Airport AB 
 
Inkomna ärenden 2022-09-21-2022-10-20 
 
 
Kapitalförvaltningsrapport 2022:3 – RJL 2022/73 

Regeringsbeslut  
Cirkulär från SKR  

Beslut/Meddelande från SKL  
Arbetsmiljöverket  
Övrigt  
 

RJL 2022/175



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ Paragraf  
 
Internkontroll 1 - Delårsrapport nr 2 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Beslut i ärendet vid regionstyrelsens sammanträde 2022-10-25. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Beslutsgång 
Genomgång av protokoll från nämndernas behandling av delårsrapporten 
samt diskussion om områden att lyfta vid regionstyrelsens behandling av 
ärendet. 
 
Beslut i ärendet tas vid regionstyrelsens sammanträde 2022-10-25. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 136  
 
Intern kontroll 1 - Delårsrapport 2 -2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige 

• Godkänna delårsrapport per augusti 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 177  
 
Intern kontroll 1 - Delårsrapport 2 - 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för folkhälsa sjukvård 

• Godkänner delårsrapport per augusti 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, med följande medskick. 
 
Nämnden har ett pågående arbete med att nå hög måluppfyllelse och 
följer varje år detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att verksamheten 
under 2021 och de första månaderna under 2022 har fått anpassas 
och ställas om. Detta har påverkat måluppfyllelsen. Nämnden 
fortsätter att via månadsrapporter följa såväl ekonomin som 
tillgängligheten till nämndens verksamheter. Specifika uppdrag har 
givits för att förbättra tillgängligheten och dessa kommer att följas 
upp resten av året. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164 

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 154  
 
Intern kontroll 1- Delårsrapport nr 2 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

• godkänner delårsrapport per augusti 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, tillsammans med bifogad skrivelse enligt 
bilaga 1. 

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

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträde 2022-10-11 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Leif Andersson (C) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till föreliggande 
förslag till beslut. 
 
Arnold Carlzon (KD) deltar ej i beslutet utan återkommer till 
Regionstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



 
 

Bilaga 1 

Skrivelse till Regionstyrelsen (utkast) 
Länstrafiken prognostiserar ett underskott för helåret mot budget på 130,3 mnkr. 

När det gäller biljettintäkter är prognosen densamma som efter tertial 1, bedömningen är att vi når 95 procent av 
budget resterande månader av året och ackumulerat underskott prognostiseras att bli - 42 mnkr (exkl 
statsbidrag). Statsbidraget prognostiseras till 15 mnkr.  

Kostnaderna överskrider budget kraftigt och är högre än i prognosen för tertial 1 pga fortsatt mycket hög 
kostnadsutveckling när det gäller drivmedel. Kostnadsutvecklingen beräknas gå över budget med ca 76 mnkr i 
den allmänna trafiken, främst busstrafiken. Inom Krösatågen ökar drivmedelskostnaderna också men balanserar 
mot mindre utförd trafik och det är framförallt ersättningstrafik som går över budget. Det beräknas bli högre 
kostnader för tågunderhåll i år då det är omfattande eftersläpande underhåll som behöver göras. För Serviceresor 
beräknas ett underskott på ca 29 mnkr där ungefär hälften beror på hög kostnadsutveckling för drivmedel och 
resten pga miljöersättning, ökade kostnader pga ensamåkning i början på året och överlag högre kostnad per 
resa.  

Handlingsplan för ekonomi i balans 

För att få en ekonomi i balans behöver biljettintäkterna öka. Ett program för återstart av resandet i kollektivtrafiken 
har tagits fram som innehåller bl.a. kampanjerbjudanden och marknadsföringsinsatser. Prognosen är att budget 
för biljettintäkterna är i balans till ingången av 2023. Under början av 2023 kommer en revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet att påbörjas.  

Budgetramen för 2022 indexerades upp med 2 %, medan utfallet på det vägda indexet efter det andra tertialet är 
mellan ca 6-15 %. Regionledningskontoret fick i juni 2022 i uppdrag att se över trafikutbudet utifrån den 
ekonomiska prognosen för 2022. Vid en första genomlysning av vilka nerdragningar som skulle vara aktuella har 
det framförallt fokuserats på trafikutbud med parallellgående trafik, där det finns både buss- och tåglinjer. Det 
handlar främst om utglesning av trafik i off-peak-tider och i några fall även nedläggning av linjer. Översynen har 
koncentrerats till stadsbuss- och regionbussutbudet, ej till tågsidan.  

Andra åtgärder som föreslås för att uppnå en ekonomi i balans på sikt är: 

- Att ta bort rabatten på förköpta enkelbiljetter. Ger en intäktsökning på uppskattningsvis ca 15 mnkr. 

- Att inte starta upp nya projekt eller genomföra uppdrag som ökar kostnaderna. 

- Under 2023 kan en stor del av tillskottet enligt TFP användas. 

Vid neddragningar måste följande beaktas: 

- Förankringen med kommunerna måste göras i särskild ordning och i god tid enligt nya samverkansprocessen. 

- Med Jönköpings kommun finns en avsiktsförklaring där det finns utfästelser om utökningar av trafik. 

- Vid en nerdragning av trafikutbud måste det beaktas att avtalen har begränsningar i hur mycket vi får dra ner 
utan omförhandling (vilket kan leda till ökade kostnader för kvarvarande trafik). 

- I princip 3 - 6 månaders framförhållning gentemot trafikföretagen vid större förändringar (påverkan på fordon och 
personal). 

För att mildra effekten för innevarande år behöver TIM-nämnden kompenseras för de ökade kostnaderna vad 
gäller drivmedel, som nämnden signalerade vid delårsrapport 1.  

Hur underskottet ska hanteras framåt ingår som en del i budgetprocessen 2023, särskilt med tanke på den långa 
framförhållningen som krävs om större förändringar ska göras i trafikutbudet.  
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Regionfullmäktige 

Delårsrapport per augusti 2022 Region 
Jönköpings län 

 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• godkänna delårsrapport per augusti 2022 
 

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

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

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

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. 
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som 
regionfullmäktige fastställt i budgeten för verksamheten. Regionstyrelsen och 
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där 
fullmäktiges mål samt ytterligare mätetal inom vissa områden redovisas. 
 
Efter andra tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt 
ekonomisk helårsprognos. Både månadsrapport och delårsrapport är en del av 
Region Jönköpings län interna kontroll. Föreliggande rapport följer den 
styrmodell och struktur som beslutad budget bygger på.  
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Av de 30 mål som fullmäktige angivit för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet som mäts för tertial två 2022 har 16 mål (53 procent) helt eller delvis 
uppnåtts. Det är en försämring med åtta procentenheter jämfört med föregående 
år. 
 
Det ekonomiska resultatet efter andra tertialet för verksamheten (före finansnetto) 
är ett överskott på 882 miljoner kronor, vilket är 307 miljoner kronor bättre än 
periodbudget. Efter att finansnettot inkluderats är resultatet ett överskott på 166 
miljoner kronor, vilket är 552 miljoner kronor sämre än periodbudget.  
 
Finansnettot för tillgångar visar för de två första tertialen ett underskott med 553 
miljoner kronor, vilket är 827 miljoner kronor sämre än budget. Perioden har 
påverkats negativt av främst orealiserade värdeminskningar på 656 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 853 miljoner kronor sämre än budget.  
 
Det prognostiserade årsresultatet för verksamheten (före finansnetto) visar ett 
överskott på 1 003 miljoner kronor vilket är 448 miljoner kronor bättre än 
helårsbudgeten. Det prognostiserade årsresultatet efter att finansnettot inkluderats 
visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 530 miljoner kronor sämre än 
budgeten på 760 miljoner kronor. Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt 
med 528 miljoner kronor, vilket är 931 miljoner kronor sämre än budget. 
Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti.  
 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive 
avskrivningar, beräknas kunna nås. Totalt för åren 2015-2022 beräknas 
investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. Prognos för 
egenfinansieringsgraden är 138 procent, vilket motsvarar egenfinansiering med  
2 213 miljoner kronors marginal.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

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

De första månaderna 2022 präglades fortsatt av coronapandemin. Då var antalet inlagda för svår 
sjukdom i covid-19 fortfarande många och det skedde en omfattande provtagning och vaccination. 
Sedan februari/mars månad har antalet svårt sjuka i covid-19 varit väsentligt färre och den breda 
provtagningen som utförts av primärvården upphörde under våren. Vaccinationsuppdraget har fortsatt 
även under andra tertialet.  

Delar av måluppfyllelsen per augusti är fortsatt påverkad av pandemin även om arbetet i verksamheten 
under stora delar av 2022 kunnat ske under mer normala omständigheter. Tillgängligheten inom hälso- 
och sjukvård samt tandvård, publiktal inom Smålands Musik och Teater, antal resande i 
kollektivtrafiken, sjukfrånvaro bland medarbetarna är exempel på mätetal som fortfarande är 
påverkade utifrån situationen i början av året och pandemin åren 2020/2021. Med anledning av detta 
har ett fokus i alla regionens verksamheter varit på att återstarta och ta igen det som kommit efter på 
grund av pandemin.  

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har planering och insatser behövt 
riktas mot de konsekvenser som kunde antas för vårt län. Det har till största del handlat om vårt 
uppdrag vid ett omfattande flyktingmottagande, varuförsörjning till våra verksamheter och 
cybersäkerhet. Länet har inte påverkats i så stor omfattning som till en början planerades för. Liksom 
vid annan påverkan på samhället sker arbetet inom ramen för F-samverkan där alla aktörer i länet som 
berörs eller har en roll möts under Länsstyrelsens samordning. Under andra tertialet har 
uppmärksamheten till stor del riktats om till energi- och elkrisen. Vi agerar genom regionalt ledarskap 
och med de verktyg vi har till förfogande för att stödja företag och organisationer men även i vår 
organisation genom extra åtgärder för att ta ansvar för att minska vår elförbrukning i vår verksamhet.  

Utifrån uppdraget regional utveckling genomfördes under våren kommundialoger vilket upplevts 
värdefullt från både kommunernas och regionens deltagare. Befintliga nätverk och forum med olika 
aktörer i länet som behövs för den regionala utvecklingen har fortsatt att stärkas och det finns en god 
samling kring att arbeta för länets utveckling tillsammans. Förberedelsearbete har länge pågått inför 
den nya programperioden för EU:s fonder och vi är nu väl rustade att tillsammans i länet arbeta för att 
dra nytta av dessa för utvecklingsarbeten och insatser i länet. Under perioden har arbete pågått med en 
reviderad kulturplan och arbetet med den regionala transportplanen har slutförts. Resandet i 
kollektivtrafiken har börjat återhämta sig. 

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

Att ta tillvara på möjligheterna av digitaliseringen är ett övergripande mål och uppdrag i budget sedan 
flera år och arbetet har inom flera områden fått extra fart under pandemin. Arbetet med digitalisering 
behöver ske integrerat och utgå från de ständiga förbättringar och den verksamhetsutveckling som 
pågår och i det finna de områden där en digital lösning är bästa sättet. En av utmaningarna är att 
verkligen ta tillvara på möjligheterna så att det digitala arbetssättet får önskad effekt.  

Ett annat övergripande uppdrag i budget handlar om målstyrning och tillitsbaserad ledning. Arbetet 
under året har resulterat i en samlad beskrivning av Att vara medarbetare och ledare i Region 
Jönköpings län med utgångspunkt i Region Jönköpings läns 13 grundläggande värderingar, de fem 
ledningsstrategierna, kvalitet som strategi samt god hushållning. Detta är kopplat till såväl uppdraget 
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Sverige bästa offentliga arbetsgivare som ambitionen om en verksamhet som är bland de bästa i 
Sverige och som ständigt förbättras. Arbetet med att ta fram ett medarbetarlöfte startade 2021 och har 
fortsatt i år genom att efterfråga vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa 
offentliga arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats. På så sätt har medarbetarna 
involverats och dialog har förts i den centrala samverkansgruppen (CSG). Resultatet av detta har 
integrerats i Att vara medarbetare och ledare i Region Jönköpings län. Våra Nätverk för engagerat 
ledarskap (NEL) och chefsutvecklingsprogram är forum där samtliga chefer involveras i samtalet. 

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

Det ekonomiska resultatet per augusti för verksamheten (före finansnetto) är ett överskott på 882 
miljoner kronor vilket är 307 miljoner kronor högre än budget för perioden. Efter att finansnettot 
inkluderats är resultatet ”på sista raden” per augusti ett överskott med 166 miljoner kronor vilket är 
552 miljoner kronor lägre än periodbudget. Sedan 2019 redovisas de finansiella posterna direkt, 
oavsett om värdeförändringen är realiserad eller inte och sedan dess har vi kunnat se både stora 
uppgångar och nedgångar direkt i resultatet. Under 2022 har de finansiella posterna påverkat resultatet 
negativt men över tid har Region Jönköpings län en god och stabil avkastning på placerat kapital och 
dessa svängningar påverkar inte verksamhetens budgetförutsättningar. 

Det prognostiserade årsresultatet för verksamheten (före finansnetto) visar ett överskott på 1 033 
miljoner kronor vilket är 448 miljoner kronor högre än helårsbudgeten. Hela den prognostiserade 
avvikelsen mot budget beror på att skatteintäkter och statsbidrag blir väsentligt höge än budgeterat. 
Målet att investeringar ska egenfinansieras beräknas kunna nås även 2022 vilket förutom att 
årsresultatet för verksamheten ligger på en tillräcklig nivå även beror på att investeringarna beräknas 
bli lägre än budgeterat under året. Den lägre investeringsnivån är inte önskvärd eftersom det är ett 
tecken på att byggnationsprojekt inte går i den takt som planerats utifrån verksamhetens behov.  

I vår omvärld märks tydliga effekter på ekonomin både i form av efterverkningar av pandemin och av 
det pågående kriget i Ukraina. Inflationen är mycket hög och flera av de områden där priserna ökat 
kraftigt påverkar Region Jönköpings läns ekonomi direkt. Visserligen håller en god sysselsättning 
fortfarande uppe vår viktigaste intäktsbas, skatteunderlaget, men när det gäller kostnadssidan syns i 
denna rapport effekter i flera verksamheter, inte minst inom kollektivtrafiken där höga 
drivmedelspriser får direkt genomslag. Efter pandemin blir även de underliggande obalanser i budget 
som funnits tidigare år åter synliga. När det gäller investeringar kommer prisökningarna vad gäller 
byggnadsmaterial medföra stor påverkan på vår möjlighet att genomföra beslutade och planerade 
byggprojekt. För att hantera det har förslag från förvaltningen lämnats om en anpassad hantering vad 
gäller upphandlingar av byggprojekt.  
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Måluppfyllelse och god hushållning 
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-08-31 Andel 2021-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 10% 8 29% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

13 43% 9 32% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

14 47% 11 39% 

Totalt antal mätetal 30  28  

Av de 30 mål som fullmäktige angivit för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 
mäts för tertial två 2022 har 16 mål (53 procent) helt eller delvis uppnåtts. Det är en försämring med 
åtta procentenheter jämfört med föregående år. 

Den försämrade måluppfyllelsen finns främst inom perspektiv medarbetare och avser mätetalen 
kostnad för bemanningsföretag och personalhälsa sjukfrånvaro samt inom perspektivet ekonomi där 
det avser mätetalen ekonomi i balans samt prognos. 

Inom medborgare kund är det mätetal inom Folkhälsa sjukvård samt verksamhet inom Regional 
utveckling, utbildning kultur samt Länstrafiken som inte når måluppfyllelse. Främst är det 
tillgänglighetsmått inom Folkhälsa sjukvård och inom utbildning och kultur betalande publik 
Smålands Musik och Teater och inom Länstrafiken andel nöjda NKI allmäntrafiken-alla länsbor som 
inte når måluppfyllelse. Det mätetal som har full måluppfyllelse är publik vid föreställningar för barn 
och ungdom. 

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

Inom medarbetarperspektivet nås inte måluppfyllelse för kostnad för bemanningsföretag och 
personalhälsa-sjukfrånvaro. Delvis måluppfyllelse för mätetalet kandidatupplevelse - CNPS. 

Inom perspektiv ekonomi nås inte måluppfyllelse för ekonomi i balans, prognos, kostnad per 
resenärkilometer serviceresor samt skattesubventionsgard allmän trafik. Delvis måluppfyllelse nås för 
andel resenärer med giltig biljett. 

Inom perspektivet lärande och förnyelse finns inga mätningar delår utan bara årsmätetal. 
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Denna figur finns i rapporten för att visa vilka aktiviteter som stödjer Planen för framtidens hälso- 
och sjukvård 
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REGIONGEMENSAMMA INRIKTNINGAR 
Stöd och servicefunktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov 
och bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. Stödfunktionerna ska, i nära dialog med 
verksamheterna, ständigt utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar i syfte att bidra till en alltmer 
hållbar verksamhet. Region Jönköpings län behöver ständigt attrahera och rekrytera nya medarbetare 
för att våra verksamheter ska kunna utföra sina uppdrag. En välfungerande rekryteringsprocess och ett 
bra bemötande av alla arbetssökande är en viktig del i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. 

 
Medborgare och kund 

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik 
hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Framgångsfaktorer: Jämlikhet och jämställdhet 

Uppdrag: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 
jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

 Ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

En arbetsgrupp för att hålla ihop området Social hållbarhet har bildats med 
en styrgrupp som följer arbetet. Syftet är att så mycket av arbetet som sker 
utifrån delmål och aktiviteter i Hållbarhetsprogrammet, ska ske 
synkroniserat med arbetet som sker utifrån andra styrdokument och uppdrag. 
Fortlöpande arbete pågår. 

Uppdrag: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
organisationens samtliga verksamheter. Som att identifiera och åtgärda omotiverade 
eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan 
jämställdhetsintegrering 

Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med delmål och aktiviteter 
som finns i Hållbarhetsprogrammet i dimensionen social hållbarhet och 
framgångsfaktorn Vi är till för alla. 

Identifiera och åtgärd av 
omotiverade eller godtyckliga 
skillnader i förhållande till kön. 

Flertalet av mätetal i vården kan redovisas i förhållande till kön. 
Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade skillnader och ta 
ansvar för att åtgärda vid behov. Även på övergripande nivå värderas 
eventuella skillnader. 

 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon. 

Aktiviteter Analys 

Förbättra tillgängligheten till 
1177 vårdguiden på telefon. 

Målet att besvara 75 procent av inkommande samtal inom 9 minuter är 
svårt att nå. I dagsläget samverkar 9 regioner för att förbättra 
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Aktiviteter Analys 

tillgängligheten. Andra insatser för att öka tillgängligheten planeras, 
exempelvis 1177 Direkt, som gör det möjligt för patienterna att använda 
andra sätt för symtombedömning och triagering. 

Uppdrag: Utreda möjligheten att tillhanda rådgivning av 1177 vårdguiden på telefon 
på andra språk än svenska genom det nationella arbetet inom Inera 

Aktiviteter Analys 

Utreda möjligheten att 
tillhandahålla rådgivning på 1177 
Vårdguiden på telefon på andra 
språk än svenska. 

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

Process produktion 

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation 

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning 

Uppdrag: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning 

Aktiviteter Analys 

Region Jönköpings läns 
målstyrning ses över 
- Uppdraget i Budget 2022 är att 
se över målstyrningen och det 
konkreta uppdraget är - Process 
för ökad tillitsbaserad styrning 
och ledning.  
 

Den modell som Region Jönköpings län använder för planering, ledning 
och uppföljning av verksamheten har sin grund sedan 1990-talet och har 
utvecklats och anpassats löpande. Modellen bygger på vision, värderingar/ 
ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för förbättring och utveckling, 
mätetal samt ständiga förbättringar. Några nyckelbegrepp har funnits med i 
flera decennier såsom god hushållning och kvalitet som strategi. 
Sedan 2020 pågår ett arbete med koppling av de 13 grundläggande 
värderingarna till fem ledningsstrategier.  Detta ska bidra till att chefer i 
organisationen får tydligare vägledning i vilket agerande som behövs för 
att leva upp till värderingarna. Detta är en central del i chefsprogram samt i 
Nätverk för engagerat ledarskap, där samtliga chefer deltar. Ett annat 
arbete som fortsätter 2022 är att utveckla samverkansformer inom ramen 
för samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central samverkansgrupp 
(CSG) som i verksamhetsområdenas samverkansgrupper. Ett väl 
fungerande samverkansklimat på alla nivåer i organisationen är en viktig 
förutsättning för delaktighet och involvering.  

Framgångsfaktorer: Verksamhetsutveckling genom digitalisering 

Uppdrag: Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i 
Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem. 

Aktiviteter Analys 

Konkretisera arbete med att nå 
målet att  bli bäst i Sverige på 

Inom området digitala vårdtjänster finns sedan 2021 en satsning på 
Enklare vardag för patienter och medarbetare.  
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Aktiviteter Analys 

digitala vårdtjänster och 
stödsystem. 

Inom området stödsystem är projektet kring organisationsinformation en 
viktig förutsättning. Här behöver kraftsamlas kommande år och arbetet 
med den så kallade tekniska skulden intensifieras. I övrigt sker utveckling 
vad gäller användandet av stödsystemen. 
Regionens ledningsgrupp har för det fortsatta arbetet identifierat fyra 
fokusområden ur ett övergripande ledningsperspektiv.  

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Uppdrag: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka 
varumärket Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt stöd för chefers 
kommunikation, fortsatt 
utveckling av 
kommunikationskanaler, samt 
plattformar för samarbeten och 
dialog 

Arbetet med ett samlat chefsstöd på intranätet sker inom ramen för det 
stora intranätprojektet.  
Chefens kommunikation – verktyg och utbildning. Arbetet är startat 
inom ramen för KOM-forum, Kommunikation i samverkan med 
kommunikationscheferna. 
Kommunikation erbjuder upphandlade leverantörer/tjänster för 
verksamheternas kommunikationsbehov.  
Digitala skärmar i SmartSign. Projektet, som avslutades 2022-08-26, har 
utrustat personalutrymmen i specialistsjukvården med skärmar. 

Strategiska mål: Effektiva stödfunktioner 

Framgångsfaktorer: Vårdnära service 

Uppdrag: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal 
ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt 
använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

Öka antalet årsarbetare som utför 
vårdnära servicetjänster inom 
Närservice jämfört med 
föregående år. 

Från januari till och med april har vården utökat köp av vårdnära 
servicetjänster med 6 årsarbetare. Under tertial två har ingen utökning 
skett. 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende avtal 

Uppdrag: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas. 

Aktiviteter Analys 

Planera för hur innovationsvänlig 
upphandling ska genomföras med 
störst effekt i definierade 
områden. 

Innovation och att implementera innovationsvänliga moment i 
upphandlingar finns med som en del av upphandlingsstrategin. I alla 
upphandlingar ska möjligheten att implementera innovation undersökas i 
dialog med den beställande verksamheten. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Ta fram ett koncept för en gemensam innovationsplattform och regelverk 
för en regional innovationsfond under 2022 

Aktiviteter Analys 

Innovationsplattform Styrelsebeslut på innovationsplattform är taget. En innovationsplattform 
etableras med olika stödstrukturer och en innovationsfond designas 
varifrån innovationsprojekt kan söka medel.  

 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Utreda arbetssätt som kan fasas 
ut 

Arbete påbörjat för att fånga arbetssätt som möjligen kan fasas ut. 
Framförallt handlar det om att förenkla och fasa ut administrativa 
processer genom att exempelvis nyttja IT-stöd bättre eller införande av 
egenkontroller.  

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

Arbetet med att identifiera arbetssätt och arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms som värdeskapande är en ständigt pågående process. Exempelvis 
ser verksamheterna kontinuerligt över vilka fysiska besök som kan ersättas 
med t ex ett digitalt möte eller med egenvårdsråd. Arbetet fortsätter för att 
minska dubbel och trippeldokumentation som i sin tur kan frigöra mer tid 
till patienten. Verksamheterna följer nu upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet via Stratsys, vilket förväntas minska administrativa 
moment med att hantera handlingsplaner samt förbättra uppföljningen. 
Breddinförandet av dokumenthanteringssystemet Evolution medför ett mer 
resurseffektivt arbetssätt för att hålla rutiner och arbetssätt uppdaterade. 

Uppdrag: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med kopplingen mellan 
grundläggande värderingar, BCS 
och ledningsstrategier 

Grafiskt har vi sedan 2021 integrerat bilden av de sedan 1990-talet 
etablerade 13 grundläggande värderingarna med våra fem 
ledningsstrategier. Under årets verksamhetsdialoger, där syftet är att föra 
en dialog om arbetssätt och resultat mellan regionledningsföreträdare och 
verksamhetsområdesledningar, kommer fokus fortsatt vara på de 
fem ledningsstrategierna; skapa värde med kunder och intressenter, 
involvera engagerade medarbetare, leda för hållbarhet/god hushållning, 
utvecklar värdeskapande processer samt förbättrar verksamheten och 
skapar innovationer. 
Under våren och hösten 2022 i Nätverk för engagerat ledarskap (NEL), där 
våra 550 chefer deltar, är teamet våra ledningsstrategier.  
Vi fortsätter med digitala sändningar som vi valt att kalla RJL Fokus 
ledning. Det är en halvtimmes chefsforum för alla 550 chefer med syfte att 
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Aktiviteter Analys 

kommunicera gemensamma ledningsfrågor för hela organisationen. 
Utgångspunkten för samtalen som förs i RJL fokus ledning är visionen, 
värderingar/ledningsstrategier och våra gemensamma uppdrag i budget. 

 

 

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

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Kandidatupplevelse 
- CNPS (Candidate 
Net Promoter 
Score) 

75 % 67 % 
 

Tertial två var Region Jönköpings län bättre än 67 % av 
samtliga andra offentliga verksamheter i samma mätning. 
Det är en förbättring jämfört med samma period 2021 då 
Region Jönköpings län var bättre än 51 % men en 
försämring jämfört med tertial ett 2022 då vi var bättre än 
86 %. Som styrka för tertial två 2022 beskrivs nöjdhet med 
bemötande och som utvecklingsområde framgår att 
kandidater inte upplever att de har haft god insyn i hur 
rekryteringsprocessen sett ut. Ett pilotprojekt med syfte att 
ge ett positivt resultat på upplevd insyn i 
rekryteringsprocessen ska startas under hösten.  

 

Förändring av antal årsarbetare 
I genomsnitt under 2022 har Region Jönköpings län haft 9 462 faktiska årsarbetare. Detta är totalt sett 
en minskning av faktiska årsarbetare jämfört med föregående år med 38. Antalet anställda årsarbetare 
har i genomsnitt ökat med 68 medan frånvaron ökade med motsvarande 106 årsarbetare vilket medfört 
att färre medarbetare varit i tjänst och ger därmed en minskning av faktiska årsarbetare. Antalet 
tillsvidareanställda har ökat medan visstidsanställda och timavlönade har minskat. När det gäller 
frånvaron så är det främst sjukfrånvaron som varit högre under året, men även frånvaro för t ex 
utbildningsanställningar har ökat. Sett till personalgrupper så har snittet av faktiska årsarbetare för 
både exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor minskat medan det ökat för läkare.  

Förändring jämfört med föregående år Årsarbetare 

Tillsvidareanställda 188 

Visstidsanställda -85 

Timavlönade -35 

Summa förändring (anställda årsarbetare) 68 
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Förändring jämfört med föregående år Årsarbetare 

Sjukfrånvaro 89 

Föräldraledig och vård av barn 2 

Övrig frånvaro 15 

Summa förändring frånvaro (ökad frånvaro = minskat antal årsarbetare) 106 

Förändring totalt (faktiskt antal årsarbetare) 38 
 

Aktiviteter Analys 

 Läkarförsörjning Arbete har pågått med att analysera bemannat nuläge vad gäller anställda 
läkare inom Region Jönköpings läns verksamheter. Kartläggningar har 
samlats in och en analys tagits fram för respektive verksamhet. Den första 
delen av projektet med kartläggningen är klar. Materialet är presenterat för 
Vårdkompetensrådet och därmed överlämnat till projektbeställaren för 
vidare hantering och beslut om fortsatt inriktning och upplägg.  

Rekrytering till 
tandläkarutbildningen  

Rekryteringsarbete av adjungerande lärare som är RJL anställda pågår och 
hanteras av Folktandvården med visst stöd av Futurum. Arbetet går långsamt 
och behöver intensifieras då det är en viktig förutsättning för att lyckas få och 
genomföra tandläkarutbildningen. 

Uppdrag: Arbeta fram ett medarbetarlöfte 

Aktiviteter Analys 

 Utveckling av 
medarbetarlöfte 

Beskrivningen av hur det är att jobba i Region Jönköpings län och det bästa 
med oss som arbetsgivare är nu framtaget och sammanvägt med arbetet hur 
det är att vara medarbetare och ledare i Region Jönköpings län. Grunden för 
detta finns nu på intranätet under fliken Ledning och styrning - policyer, 
strategier och värdegrund. Nästa steg är att jobba med och integrera 
underlaget i organisationens processer, uppdrag och projekt som berör 
medarbetare och chefer. 

Uppdrag: Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare 

Aktiviteter Analys 

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

Handledarutbildning Planeringsarbete har gått bra. Första kurs börjar inom några veckor. 

Digital kompetensportfölj som 
följer BT-processen 

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

Uppdrag: Länsöverskridande resursenhet 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av 
bemanningsenheten 

Bemanningsverksamheten har som uppgift att förse verksamheten med 
kompetent personal. Detta görs inom tre olika områden.  

• Bemanningsenheten har erfaren personal som hyrs ut och hjälper 
avdelningar med stora behov. Fortsatt uppbyggnad av enheten 
pågår genom rekrytering av efterfrågade kompetenser. I dagsläget 
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Aktiviteter Analys 

finns yrkesgrupperna vårdadministratörer, sjuksköterskor och 
undersköterskor vid enheten.   

• ELSA enheten vid där nyutexaminerade sjuksköterskor roterar 
inom Höglandssjukhusets verksamheter. 

• Trainee enheten som startas upp 1 september med nyexaminerade 
sjuksköterskor i Värnamo. Sjuksköterskorna roterar inom 
Värnamo sjukhus under två år. Efter det fast tjänst på någon 
avdelning. 

Uppdrag: Bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist  

Aktiviteter Analys 

Aktivt stödja verksamheter med 
kompetensbrist 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar aktivt med att stödja verksamheter i 
att attrahera och rekrytera kompetens. Stöd till verksamheten i frågor kring 
utveckla och behålla hanteras av HR i respektive verksamhetsområde. 
Utveckling av nya arbetssätt för att arbeta mer systematiskt med delarna 
utveckla och behålla pågår. En särskild insats håller på att startas upp 
kopplad till kompetensförsörjning av Höglandssjukhuset. Arbetet utgår 
från Höglandssjukhusets behov och det som direkt påverkar sjukhusets 
kompetensförsörjning och sker i samarbete med Sunt arbetsliv. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Yrkesspecifik introduktion Ett samverkansprojekt pågår mellan kommunikationsavdelningen HR och 
Qulturum för att ta fram koncept och komponenter som skapar 
förutsättningar för en bra introduktion för alla medarbetare 

Allmän introduktion nya 
medarbetare 

Produktion pågår av de fyra delarna i introduktionsprojektet för alla nya 
medarbetare. Delarna är 1) ett välkomstbrev till nya medarbetare, 2) en 
välkommen-sida på www.rjl.se, 3) en film där regiondirektören 
välkomnar nya medarbetare, och 4) en allmän film om Region 
Jönköpings län som också ska kunna användas i 
rekryteringssammanhang. Alla fyra delarna beräknas bli klara under 
hösten 2022. 

Uppdrag: Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken i 
hela regionen 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt implementering av 
Lärande och kompetensportalen 

Arbete med LoK (Lärande och kompetensportalen) pågår genom att 
använda systemet för implementering av karriärmodeller. Modellen för 
Biomedicinska analytiker finns tillgänglig för chefer och medarbetare i 
systemet och för sjuksköterskor kommer modellen finnas tillgänglig 
under hösten. Fler funktioner testas i liten skala tillsammans med 
verksamheten. 

Karriärmodeller Karriärmodell för biomedicinska analytiker finns framtagen, 
implementering påbörjades i maj. Även karriärmodell för sjuksköterskor 
är färdig, implementering startar i slutet av september med gemensamma 
möten för chefer och lokala fackliga. Framtagande av karriärmodell 
för röntgensjuksköterskor är påbörjat och arbetet med karriärmodell 
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Aktiviteter Analys 

för specialistsjuksköterskor, där specialistutbildning är ett krav samt 
barnmorskor planeras starta under hösten. 

Specialiserad vidareutbildning på 
betald arbetstid 

Med central finansiering pågår utbildningsanställningar med 
specialistinriktning för sjuksköterskor och undersköterskor enligt tidigare 
upplägg. Med utgångspunkt i verksamhetens behov har möjligheten att 
erbjuda utbildningsanställning till sjuksköterskor och undersköterskor 
ökat. I september fanns det motsvarande 120 årsarbetare med 
utbildningsanställning, varav 14 undersköterskor. 

För andra yrkesgrupper pågår specialistutbildning utifrån respektive 
verksamhets behov. Dialog pågår med verksamheten för att hitta 
gemensamma nämnare och skapa en tydligare ram för att kunna 
identifiera och definiera specialistroller. Arbetet kopplas till utveckling 
av karriär och kompetensmodeller. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Aktiviteter Analys 

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

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 87 % 
 

Målsättningen med andel heltidsanställningar nås nästan. 
Andelen har ökat jämfört med tertial 1. Regionen tillämpar 
heltid som norm vilket innebär att medarbetare som vill ha 
en heltidsanställning får det. Nyrekryteringar ska också som 
utgångspunkt vara på heltid. Utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är det fortfarande klart lägre andel 
av kvinnorna som arbetar heltid. Det fortsatt viktigt att ha 
dialog med medarbetare som inte vill ha en 
heltidsanställning för att bidra till en ökad jämställdhet samt 
möta kompetensutmaningen i verksamheten.  

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbetet med chefers förutsättningar där chefers introduktion är en del 
pågår. Syftet är att skapa en bra gemensam grund och goda 
förutsättningar för nya chefer i Region Jönköpings län. Under hösten 
kommer fokus att vara på två av aktiviteterna, en kortare preboarding-
film som skickas till nyanställd chef när anställningsavtalet är signerat 
men innan chefen är på plats. Den andra aktiviteten är att bygga ett e-
lärande med olika moduler för nya chefer, till stora delar baserat på "att 
vara medarbetare och chef i RJL". 



Region Jönköpings län, Delårsrapport 2 RJL 16(101) 
 

 

Aktiviteter Analys 

Ledarskapsprofil En beskrivning av hur det är att vara ledare i Region Jönköpings län är 
nu framtagen. Beskrivningen är en sammanvägning av våra 
grundläggande värderingar, ledningsstrategier, friskfaktorer, 
medarbetarbetarlöfte, policys och vår utgångspunkt kring kvalitet som 
strategi. Beskrivningen finns på intranätet under Lednings och styrning - 
policyer, strategier och värdegrund. En ny förtydligad version av mitt 
och ditt ansvar är också framtagen. Pilottester pågår med en ny metod 
för chefsutveckling via en så kallad Heat map.  

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Implementering av digitalt stöd 
för SAM-arbetet 

Ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet för 
lika rättigheter och möjligheter lanserades 2021. Implementeringsarbete 
med stöd av bla det nya samverkansavtalet pågår. Alla arbetsplatser ska 
använda verktyget och årlig uppföljning genomförs i systemet 2022.  

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

Uppdrag: Införande av förmånspaket och nytt friskvårdbidrag 

Aktiviteter Analys 

Utreda nytt Förmånspaket Underlaget för upphandling av förmånsportal är färdigt och 
upphandlingen påbörjas i september. Om upphandling genomförs enligt 
plan så kommer portal med nya förmåner implementeras under vintern 
och finnas tillgänglig för medarbetare från januari 2023. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

6,1 % 7,0 % 
 

Den ackumulerade sjukfrånvaron (utifrån den nationella 
mätmetoden*) är högre än under föregående år. Under 
januari och februari ökade sjukfrånvaron på grund av en ny 
våg av covid för att sedan återgå till samma nivå som under 
2021. Under sommarmånaderna ökade sjukfrånvaron dock 
igen. Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre än var den var före 
pandemin t ex under 2019. Det är fortsatt den korta 
sjukfrånvaron (dag 1-14) som ligger på en högre nivå än 
före pandemin medan den långa sjukfrånvaron är ganska 
oförändrad. Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än 
män även om skillnaden minskat något jämfört med tidigare 
år. Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, 
HR och AME för att skapa goda förutsättningar för 
hälsofrämjande arbetsplatser, tidiga insatser och en 
långsiktigt god arbetsmiljö. 
(*Mättekniken för lagstadgad nationell sjukredovisning 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

skiljer sig från Region Jönköpings läns interna 
redovisning/mätning).  

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

Stöd i arbetet med aktiva 
åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter 

För att stödja chefers arbete med aktiva åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter kommer en e-utbildning att utvecklas/köpas in under 
hösten 2022.  

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

Aktiviteter Analys 

Utveckla verktyg för att stödja 
chefer 

Arbete pågår med att utveckla verktyg som stödjer chefer i deras 
systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Ett digitalt systemstöd är 
framtaget och implementerat i stratsys. Verksamheterna ska genomföra 
sin årliga uppföljning av SAM i det nya digitala verktyget. Utveckling 
av checklistor och rapporter fortsätter för att anpassa systemstödet till 
nya samverkansavtalet.     

 

 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat 

Ekonomi i balans, budgetavvikelse 0 tkr -551 685 tkr 
 

Prognos, budgetavvikelse   0 tkr -530 000 tkr 
 

 

Delårsresultatet sämre än budget beroende på finansnetto  
Efter andra tertialet visar utfallet ett överskott på 166 miljoner kronor, vilket är 552 miljoner kronor 
sämre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 42 miljoner kronor bättre än periodbudget och 
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 265 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det gör att 
verksamhetens resultat är 307 miljoner kronor bättre än budget och visar plus 882 miljoner kronor. 
Inledningen på året påverkades av fortsatta pandemieffekter i form av hög sjukfrånvaro och behov av 
ökad övertid. Även provtagningen av covid-19 var hög i främst januari då 77 miljoner kronor erhölls i 
rörligt provtagningsbidrag. Provtagningen har sedan sjunkit kraftigt och var i april nere i 3 miljoner 
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kronor och det har legat på den nivån sedan dess. Personalkostnaderna totalt är på samma nivå som 
föregående år. Rensat för krislägesavtalet 2021 visar det en ökning på 3,4 procent. 
 
Finansnettot för tillgångar visar för de två första tertialen ett underskott med 553 miljoner kronor 
vilket är 827 miljoner kronor sämre än budget. Perioden har påverkats negativt av främst orealiserade 
värdeminskningar på 656 miljoner kronor, vilket motsvarar 853 miljoner kronor sämre än budget. 
Samtidigt så visar ränteintäkter, utdelning och övriga finansposter såsom realiserade vinster plus 103 
miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättre än budget. 
 
Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner är 163 miljoner kronor vilket är 31 miljoner 
kronor sämre än budget på grund av högre basbeloppsuppräkningar och till viss del även högre 
inflation för 2022. 

 

Årsprognosen sämre än budget trots verksamhetsnetto i balans och högre 
skatteintäkter 
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 530 miljoner 
kronor sämre än budgeten på 760 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad beräknas till 12 477 
miljoner kronor vilket är 52 miljoner kronor bättre än budget. Det finns dock plus och minus mellan 
olika verksamheter vilket framgår av kommande tabeller. 
 
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 13 480 miljoner kronor vilket motsvarar 396 miljoner 
kronor bättre än budget. Utjämningssystemet visar 149 miljoner kronor bättre än årsbudget medan 
läkemedelsbidraget förväntas bli 26 miljoner kronor lägre än budget till följd av högre rabatter och 
därmed högre återbetalning än vad bruttobidraget medger. Prognosen på skatteintäkterna är 270 
miljoner kronor bättre än budget och det är hela 133 miljoner kronor bättre än prognosen från april. 
Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 1 003 miljoner kronor, vilket är 448 
miljoner kronor bättre än budget. 
 
Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt med 528 miljoner kronor, vilket är 931 miljoner 
kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Det ligger ingen värdering i att 
utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. Dessa poster motsvarar minus 
629 miljoner kronor vilket är 924 miljoner kronor sämre än budget. Övriga finansposter som räntor, 
utdelning och bankkostnader beräknas till plus 101 miljoner, vilket är 7 miljoner kronor sämre än 
budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 245 miljoner kronor vilket är 47 
miljoner kronor sämre än budget.  
 
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2021 med cirka 1 585 miljoner kronor, rensat för 
jämförelsestörande händelser 2021, som livslängdseffekt, merkostnadsersättning för 2020 och 
krislägesavtal. Den största försämringen avser finansnettot, där nettot för tillgångar försämrats med 
nästan 1 360 miljoner kronor och kostnaden för värdesäkring av pensioner blivit 100 miljoner högre 
rensat för livslängdseffekten. Verksamhetens resultat jämförbart har försämrats med cirka 125 
miljoner kronor. 
 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna 
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 505 miljoner kronor, vilket är 
990 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 
515 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 292 procent, vilket är bättre än 
budgetens 115 procent. De prognosticerade investeringarna är 413 miljoner kronor lägre än budget. 
Totalt för åren 2015-2022 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 138 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 2 213 miljoner 
kronors marginal.  
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Verksamhetens nettokostnad uppgår enligt prognosen för 2022 till 92,6 procent av skatter och 
generella statsbidrag. Det motsvarar 94,7 procent över tid från 2015 och klarar målet på högst 98 
procent. Investeringarna får över tid överstiga skatter och generella statsbidrag med högst 2 procent. 
Enligt prognosen för 2022 så överstiger de med 0,1 procent, vilket över tid från 2015 ger 2,9 procent.  
 
 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
2:2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
2:2021 

Bokslut  

2021 

 

Intäkter  2 161 3 348  2 280 3 581  

Kostnader  -9 936 -15 322  -9 968 -15 160  

Avskrivning  -331 -503  -296 -452  

Verksamhetens nettokostnad   

 

-8 106 -12 477 52 -7 984 -12 031 

 

 

Skatteintäkter  6 747 10 121 270 6 374 9 644  

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 2 241 3 359 126 2 100 3 143  

Verksamhetens resultat  882 1 003 448 490 756  

Finansnetto tillgångar  -553 -528 -931 620 831  

Finansnetto skulder/pensioner  -163 -245 -47 -264 -313  

Årets resultat  166 230 -530 845 1 274  

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

Finansiella intäkter  136 169 -237 703 927 

Finansiella kostnader  -852 -942 -741 -347 -409 

 

Verksamhetens nettokostnad 
Nettokostnaden har för de två första tertialen ökat med 1,5 procent jämfört med samma period 2021 
och visar överskott mot periodbudget med 42 miljoner kronor. Rensat för livslängdseffekten och 
merkostnadsersättningar 2021 så är det en ökning med 4,5 procent. Föregående år påverkades även av 
krislägesavtalet. Rensat även för det så har årets nettokostnad ökat med 6,6 procent.  
 
Nettokostnaden beräknas för helåret bli 12 477 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor lägre än 
budget. Nettokostnadsökningen blir då 3,7 procent. Rensat för livslängdseffekten, krislägesavtal med 
mera beräknas ökningen bli 7,0 procent. Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning beräknas till 5,4 procent. Då ingår lägre införandeavdrag i nya kostnadsutjämningen med 31 
miljoner kronor. Justerat för detta så är ökningen 5,2 procent. 
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-avvikelse 

FS +8 +37 
 varav verksamhetsområden -150 -235 
 varav centralt +158 +272 
   
ANA +20 +10 
 varav verksamhetsområde +13 +8 
 varav centralt +7 +2 
   
TIM -96 -130 
 varav verksamhetsområde -98 -130 
 varav centralt +2 0 
   
RS +98 +95 
 varav verksamhetsområden +41 +36 
 varav centralt +57 +59 
   
RSÖ +10 +38 
 varav riktade statsbidrag +5 +30 
 varav internränta/avskrivning mm -3 -4 
 varav pensioner mm +8 +12 
   
RF +2 +2 
Totalt +42 +52 

 
Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras i avsnitten Folkhälsa 
och sjukvård samt Regional utveckling. Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två 
delar, en som avser styrelsens ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser 
styrelsens övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  
 
Det överskott mot budget som prognostiseras för RS verksamhetsområden avser främst 
Regionledningskontoret med plus 25 miljoner kronor, men även IT-centrum och Verksamhetsstöd och 
service prognosticerar överskott med 4 respektive 7 miljoner kronor. Inom Regionledningskontoret 
beror den positiva budgetavvikelsen främst av medel för krisberedskap där fortsatt uppbyggnad sker 
samt medel för folkhälsoarbete där tjänster tillsats sent under året. IT-centrums överskott mot budget 
beror främst på en lägre leveranstakt från Cambio/Cosmic. Verksamhetsstöd och service positiva 
budgetavvikelse beror främst på lägre personalkostnader. Ej utfördelade budgetposter samt outnyttjade 
medel för RS oförutsett och inte fullt utnyttjande av direktavskrivningar för lös utrustning vid större 
fastighetsinvesteringar ger ett centralt överskott. Regiongemensam IT-utveckling beräknas visa minus, 
vilket kompenseras av motsvarande överskott på premien till Regionernas ömsesidiga försäkringbolag 
(LÖF).  
 
Prognosen avseende RSÖ är en positiv budgetavvikelse på 38 miljoner kronor. Den största delen, 30 
miljoner kronor, avser riktade statsbidrag vilka bidrar till finansiering av permanentade 
budgetsatsningar i verksamheten.  
I övrigt visar kostnaden för pensioner och arbetsgivaravgifter inom verksamhetens nettokostnad ett 
överskott på 11 miljoner kronor. Det avser lägre arbetsgivaravgifter och pensionsavsättning än vad 
verksamheterna avsätter.  
 
Lönekostnader minskar utöver avtal och hyrpersonalkostnader stiger 
Lönekostnaderna, beräknas öka med endast 0,3 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda 
lönesatsningen och helårseffekt från 2021 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade 
kostnadsökningen är cirka 150 miljoner kronor lägre än avtals- och lönesatsningsökningen. Särskilda 
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ersättningar 2021, som inte finns kvar 2022, i form av bland annat krislägesavtal utgjorde 108 miljoner 
kronor exklusive sociala avgifter. I övrigt ingår minskade kostnader för komp, jour och semester, 
något högre övertidskostnader samt färre årsarbetare.  
 
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 152 miljoner 
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 37 miljoner kronor. Det är 38 miljoner kronor högre än 
samma period 2021, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 15 miljoner kronor. Kostnaden har ökat 
inom alla områden utom tandvården och främst inom medicinsk service såsom röntgen, klinfys och 
akutklinikerna samt inom somatiska vården. Hyrpersonalkostnaden 2021 blev 187 miljoner kronor. 
Årets andra tertial överstiger motsvarande period 2021 med 20 miljoner kronor, så ökningstakten har 
inte avstannat. Bedömningen för 2022 är att kostnaden kommer bli högre än 2021. 
 

Läkemedelskostnaderna förväntas bli i nivå med budget 
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter 
ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning. 
 
Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel (förmån- samt 
rekvisitionsläkemedel), före återbäringar/rabatter, är 7,7 procent jämfört med samma tid förra året. Det 
är samma nivå som riket. Kostnadsökningen inklusive återbäringar är cirka 6,7 procent.  
 
Kostnadsökningarna för förmånsläkemedel har varit något högre än riket, vilket är ett trendbrott 
jämfört med de senaste åren där vi haft en lägre kostnadsökning än riket. Precis som 2020 och 2021 
var mars månad cirka 15 procent dyrare än en normal månad. Detta mönster startade med att många 
bunkrade läkemedel i början av pandemin, och eftersom ett recept vanligtvis är giltigt i ett år är det 
troligt att vi kommer att ha höga kostnader för läkemedel i mars under flera år framåt.  
 
För rekvisitionsläkemedel, som ökade klart mer än riket förra året, har kostnadsökningen i år varit 
lägre än riket. Region Jönköpings län ökade cirka 9 procent exklusive återbäringar (cirka 5 procent 
inklusive återbäringar) jämfört med samma period 2021, vilket ska jämföras med cirka 10 procent för 
riket.  
 
För att säkra att regionen har en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning sker löpande 
läkemedelsdialoger. Våra kostnader för läkemedel per invånare är helt i nivå med riket, och prognosen 
för året pekar på en kostnad i nivå med budget. 
 
Skatteintäkterna högre än budget och mycket bättre än aprilprognosen 
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 10 121 miljoner kronor 2022 vilket är 270 miljoner kronor högre 
än budget och 477 miljoner kronor högre än 2021, vilket motsvarar 4,9 procent. Prognosen bygger på 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i augusti, vilken är 133 miljoner kronor högre 
än prognosen i april. Detta förklarar SKR med att de nu räknar med en starkare skatteunderlagstillväxt 
2022-2025, främst beroende på att prognosen för lönesumman, men även pensionsinkomsterna är 
uppreviderade. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,9 procent 2022 och med 0,9 procent i snitt 
per år 2022-2025, vilket nästan är en halvering jämfört med de senaste tio årens genomsnitt. Under 
2023 faller köpkraften med nästan 2,0 procent, jämfört med 2022. 
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Generella statsbidrag och utjämning högre än budget  
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 2 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
årsbudget 

Tertial 2 
2021 

Bokslut  
2021 

Inkomstutjämningsbidrag 1 343 2 014 82 1 220 1 830 

Kostnadsutjämningsavgift -56 -84 -12 -54 -80 

Regleringsbidrag 160 241 79 169 253 

Läkemedelsbidrag 790 1 185 -26 765 1 140 

Generellt bidrag  3 3 3 0 0 

Summa 2 240 3 359 126 2 100 3 143 

 
Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2022, blir 2 171 miljoner kronor. 
Det är 149 miljoner kronor högre än budget. Den genomförda ändringen av 
kostnadsutjämningsavgiften baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för 
kommuner och regioner är budgeterad. Regionen har fått sänkt kostnadsutjämningsavgift årligen med 
cirka 262 miljoner kronor med start 2020 till följd av förändringen. För att mildra effekterna för de 
regioner som får ökade avgifter infördes ett införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med 
att finansiera. Den ligger i regleringsposten. För 2022 är införandeavgiften inom regleringsavgiften 16 
kronor/invånare, vilket för regionen utgör cirka 6 miljoner kronor. Det är det sista året med 
införandeavgift varför nya kostnadsutjämningen är fullt genomförd från och med 2023. Regeringen 
har dock gett ett nytt uppdrag att utreda utjämningssystemet och denna gång alla delar, både 
inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen samt strukturbidrag. Det ska särskilt undersökas om 
systemet är tillväxthämmande. Slutredovisning ska ske maj 2024. 
 
Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2022 ger drygt 1 220 miljoner kronor brutto. I 
avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till 
staten genom avdrag på läkemedelsbidraget. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 36 
miljoner kronor för 2022. Totala läkemedelsbidraget 2022 beräknas därmed till cirka 1 185 miljoner, 
vilket är 26 miljoner kronor lägre än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket 
påverkar nettokostnaden positivt.  
I juli erhölls 3,2 miljoner kronor i generellt bidrag som ett tillfälligt stöd för ökade kostnader för 
finansiering. 
 

Stort negativt finansnetto genom orealiserade värdesänkningar 
Inom finanssidan har de två första tertialen påverkats negativt av främst orealiserade värdesänkningar 
på 656 miljoner kronor. Nettot av de realiserade vinsterna/förlusterna visar plus 28 miljoner kronor. 
Dessa tillsammans motsvarar 825 miljoner kronor sämre än periodbudget, då finanserna över tid 
beräknas att öka i värde och att de ökar jämt över året. Samtidigt så visar ränteintäkter, utdelning och 
övriga finansposter plus 75 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre än budget. Totalt visar 
finansnettot för tillgångar ett underskott med 553 miljoner kronor vilket är 827 miljoner kronor sämre 
än budget.  
 
På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till minus 528 miljoner kronor, vilket är 931 
miljoner kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Det ligger ingen värdering i att 
utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. De orealiserade och de 
realiserade posterna, vilka förväntas kvarstå på minus 628 miljoner kronor, blir då 924 miljoner kronor 
sämre än budget. Ränteintäkterna, utdelning och övriga finansposter beräknas bli 101 miljoner, vilket 
motsvarar 7 miljoner kronor sämre än budget. 
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Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för åtta månader till -6,4 procent. Den prognostiserade 
årsavkastningen utgör -6,1 procent. Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar efter 
andra tertialet minus 163 miljoner kronor vilket är 31 miljoner kronor sämre än budget. På helår 
beräknas kostnaden bli 245 miljoner kronor. Det är 47 miljoner kronor sämre än budget. 
 
Egenfinansiering av investeringar nås i år och hittills över tid 
Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan för pensioner 
och är inte avsett för investeringar. Då även de orealiserade förändringarna är svåra att förutsäga för 
enskilda år, har definitionen för egenfinansiering sedan 2019 ändrats till att baseras på verksamhetens 
resultat. Det innebär resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar i förhållande till 
nettoinvesteringar. Den aktuella egenfinansieringsperioden är 2015-2025. 
 
Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 1 505 miljoner kronor, vilket är 
990 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 515 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 292 procent.  
 
Totalt för åren 2015-2022 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 138 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 2 213 miljoner 
kronors marginal. Enligt budget 2020 beslutades att investeringar som avser köp av tåg som tidigare 
leasats (156 miljoner kronor 2019) hanteras utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta 
är hela periodens marginal 2 369 miljoner kronor. De beräknade nettoinvesteringarna på 515 miljoner 
kronor är 13 miljoner kronor högre än de beräknade avskrivningarna. Det motsvarar 0,1 procent av 
skatter och statsbidrag, vilket ligger lägre än riktvärdet på max 2 procent. Totalt för åren 2015-2022 är 
motsvarande värde högre än riktvärdet och uppgår till 2,9 procent. 
 
Under de första två tertialen har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 317 miljoner kronor. Årets 
bruttoinvesteringar beräknas till 515 miljoner kronor, vilket är 413 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Avvikelsen avser främst mark och byggnader som beräknas bli 294 miljoner kronor lägre 
än budget till följd av svårigheter att få in anbud då prisutvecklingen på byggmaterial är osäker. Av de 
beräknade investeringarna utgörs 12 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 
programvaror, 320 miljoner kronor av byggnader samt 183 miljoner kronor av övriga materiella 
tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.  
De tio största fastighetsprojekten under året vilka tillsammans beräknas till cirka 240 miljoner kronor 
är: 

- Komponentutbyten 
- Ombyggnad hus 06 och 25 etapp 6 Eksjö 
- Elkraftsförsörjning Värnamo 
- Ombyggnad Folktandvården Nässjö 
- Lokaler för djurvårdsutbildning Tenhult 
- Nybyggnation hus 21 Psykiatri Värnamo 
- HAI, ombyggnation tre lab för hybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov 
- Markköp Stora Segerstad 
- Familjecentral Nässjö 
- Akutmottagningen psykiatri, Länssjukhuset Ryhov 

 
Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar något 
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 230 miljoner kronor. Det 
innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 28 procent.  
 
Balanskravsutredning 
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas detaljerade 
jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. Det prognosticerade 
resultatet enligt fullfondering på +230 motsvarar i blandmodellen +61 miljoner kronor. Här ingår 



Region Jönköpings län, Delårsrapport 2 RJL 24(101) 
 

 

orealiserade vinster/förluster på värdepapper på -656 miljoner kronor vilka inte ska inräknas i 
balanskravsresultatet som då blir +716 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några 
balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa. 
 
Redovisningsprinciper 
De riktade statsbidrag som baseras på sedan tidigare klara överenskommelser är periodiserade enligt 
tolftedelar. Flera av dessa är redan inbetalda och prognosen förutsätter att regionen uppfyller villkoren 
för bidragen. Vissa riktade bidrag beslutades under året och periodiseras därför på annat sätt till 
exempel under perioden april-december. 
 
Undantag från denna princip avser de prestationsbaserade tillgänglighetsmedlens block 1 (den så 
kallade kömiljarden). Dessa medel periodiseras i takt med uppfyllandet av tillgänglighetsmålen för 
februari-november. Ingen periodisering sker av de så kallade bonusmedlen då dessa är osäkra och är 
beroende av hur vi och övriga regioner klarar tillgängligheten. 
Ersättningar för genomförda provtagningar och vaccinationer har redovisats i den period insatserna 
utförts i likhet med hanteringen föregående år.  
 
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2021. 

 

Uppdrag: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Aktiviteter Analys 

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

Nyckeltal som arbetats fram av parlamentarisk grupp, för att följa upp 
framtidsstrategierna i Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso-och 
sjukvård, är nu en integrerad del i månads-, delårs- och årsrapporter. 

Ändra kostnaderna för digitala 
vårdbesök utifrån utredningens 
förslag 

En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala vårdbesök har tagits 
fram och finns med i regelbok för 2022. 

 

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

Aktiviteter Analys 

Att utvärdera egen 
egenfinansieringen och arbeta 
fram ett mål för egenfinansiering 
och ta hänsyn till eventuell 
förändring i kommunal lagen 
utifrån utredningen om God 
kommunal hushållning. 

Arbetet har påbörjats med att utvärdera målet om egenfinansiering inför 
kommande år. I arbetet med att arbeta fram mål för egenfinansiering för 
nästkommande period inväntas och beaktas förslaget från utredningen om 
God kommunal hushållning i det fortsatta arbetet. Remissvar har lämnats 
av ett antal remissinstanser där Region Jönköpings län lämnade remissvar 
till Finansdepartementet i december 2021. Därefter har ingen information 
om utredningen erhållits. Med anledning av detta kommer denna aktivitet 
inte bli klar innan årsskiftet. Aktiviteten att utvärdera målet om 
egenfinansiering och arbeta fram ett mål för egenfinansiering får fortsätta 
under 2023. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som siktar mot 2035. Region Jönköpings 
län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och samordna 
arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. I nära samverkan med länets kommuner, 
högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen skapar Region Jönköpings län 
förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt hållbar både 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning, forskning och 
hållbart resande prioriteras för att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. 

Under sommaren har länets förutsättningar för en långsiktigt hållbar regional utveckling påverkats. 
Ökade energipriser, höjda räntor och fortsatta störningar i leveranskedjor medför risk för konkurser av 
företag och ökad arbetslöshet. Levnadskostnaderna för länets invånare ökar genom inflationen och 
högre boendekostnader. Huspriserna ser samtidigt ut att sjunka vilket också påverkar länets invånare 
huvudsakligen negativt. 

Samtidigt har länet idag lägre arbetslöshet och fler lediga arbeten än före pandemin. De stödåtgärder 
som genomförts under pandemin har passat länets näringsliv väl. Om detta kvarstår kan eventuell 
arbetslöshet mötas med utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser. Genom de projekt som 
bedrivs inom Regional utveckling och tillsammans med länets aktörer så finns det en god grund för att 
kunna hantera eventuella behov och en modell för att kunna jobba med prognoser för kompetensbehov 
är under framtagande. 

Under hösten kommer EU-programmen inom nya programperioden att öppnas upp, vilket kommer att 
medföra att tillgången till regionala utvecklingsmedel ökar. Dessa bör kunna utgöra en grund för 
insatser för att stödja och motverka negativ påverkan på länet. Ett flertal projekt kommer att kunna 
beslutas under hösten. 

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

En hållbar region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

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

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

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

Uppföljning av de 17 målen i 
Agenda 2030. 

Uppföljningen av de 17 målen i Agenda 2030 pågår kontinuerligt och 
baseras framförallt på material i Kolada. En struktur för uppföljning av 
Agenda-målen i regionala utvecklingsstrategins delstrategier är framtagen. 

Samverkan Agenda 2030. Hittills i år har ett fysiskt möte genomförts i Agenda 2030-nätverket med 
kommunerna. Temat för mötet var Agenda 2030 i styrning och ledning. 
Även planering och förberedelser inför höstens Regionala träff 
tillsammans med Glokala Sverige har genomförts. 
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Uppdrag: Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra 
handlingsplan för skogsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Löpande stöd till genomförandet 
av handlingsplanen. 

Flera olika aktiviteter till stöd för skogsstrategin är genomförda i år. 
Exempel är Region Jönköpings läns medverkan och medfinansiering i 
projekt för Kaskadanvändning av skogsrester, arrangemanget av skogligt 
seminarium under Almedalsveckan samt medverkan i policypåverkan runt 
skogsrelaterade lagförslag och initiativ på EU-nivå genom bland annat 
framtagande och fastställande av Brysselkontoret för Småland Blekinge 
Halland South Sweden (SBHSS) skogsposition. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Grön mobilisering 
regionalfonden. 

Det har skett löpande insatser och träffar ör att intressera aktörer för det 
nya programmet om grön omställning. Regionerna inom Småland och 
öarna samarbetar för att identifiera gemensamma satsningar och samarbete 
sker även på den nationella nivån. 

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

Samordning och löpande rapportering pågår. Arbetet har resulterat i 
förslaget till ny klimatstrategi för länet som nu är ute på remiss. I den 
tydliggörs roll- och ansvarsfördelning mellan länets aktörer 

Genom Livsmedelsstrategins 
handlingsplaner bidra till 
klimat- och energistrategin. 

Under perioden har klimatanpassningsseminarium genomförts, där 
livsmedelsverkets expert visade vägledning för klimatanpassning för 
livsmedelsföretag. Planeringsarbetet för årets klimatkonferens och 
klimatveckan pågår, där Regional Utveckling deltar i styrgruppsarbetet. 

Mobilisering och stöttning av 
insatser för cirkulär ekonomi. 

Under denna period har projektledningen tillsammans med RISE och JU 
utvecklat en process för att mäta företagens hållbarhetsresa och verktyg för 
att identifiera cirkularitetspotential. 
Vidare pågår arbete med att öka kunskapen kring industriella symbioser i 
länet i syfte att fler skapas. Sävsjö kommun är den första kommunen som 
har tagit steget mot att skapa förutsättningar för industriella symbioser. 
Inom hållbarhetsnätverket pågår arbete med att ta fram en handlingsplan i 
syfte att mobilisera och stötta fler insatser för cirkulär ekonomi. 

Uppdrag: Stärka Energikontor Norra Smålands arbete. 
Aktiviteter Analys 

Utvecklat samarbete mellan 
Energikontoret och Regional 
Utveckling. 

Samverkan har förstärkts. Energikontoret bistår Regional utveckling med 
arbete kring länets klimatvecka samt energiförsörjningsfrågor inom 
Regionsamverkan Syd. Den förstärkta samverkan har lett till en ökad 
förmåga att bidra till god utveckling inom områdena klimat och 
energiförsörjning. 
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Uppdrag: I samverkan med övriga aktörer driva arbetet för att ta fram ett förslag till 
koldioxidbudget för Jönköpings län som ska visa hur mycket utsläppen måste minska 
årligen. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga och föreslå 
tillvägagångssätt för 
koldioxidbudgetering i länet. 

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

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

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

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

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningarna för 
sammanhållet arbete för social 
hållbarhet. 

Kartläggning inte påbörjad. Förberedelser för ett projekt pågår. 

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

Aktiviteter Analys 

Fortsatt mobilisering av insatser 
och samverkan för ökad digital 
inkludering. 

En uppdragsbeskrivning för den digitala plattformen DigitALLA har tagits 
fram för det fortsatta arbetet med att utveckla plattformen för en extern 
part. Syftet med plattformen är att bidra till ökad samverkan för digital 
inkludering. En rapport med statistik kring målgruppen digitalt utanför i 
Jönköpings län har tagits fram, tillsammans med en kartläggning av 
aktörer som jobbar med frågan och/eller möter målgruppen digitalt 
utanför. 
Avstämning med Folkhälsa kring arbete med digital inkludering har ägt 
rum. 
En sammanställning av insamlad statistik om målgruppen digitalt utanför 
under projektets aktiviteter samt kartläggning av aktörer som möter 
målgruppen har gjorts. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Samverkan pågår. En workshop har genomförts under sen vår och under 
hösten kommer resultatet att bearbetas för att knyta ihop den regionala 
utvecklingsstrategin och strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra 
liv i Jönköpings län. 
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Prioriterade delstrategier: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället. 

Delmål: Fler organisationer och företag som är jämställda i länet 

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

Aktiviteter Analys 

Mobilisera och stötta insatser 
för ökad jämställdhet. 

Arbete tillsammans med Länsstyrelsen pågår för att uppdatera och flytta 
webbplatsen jajkpg.se till en ny plattform. Innehållet på webbplatsen 
uppdateras och driften säkras och flyttas. Samarbete med 
Handelskammaren pågår för att genomföra kampanj för 100-listan under 
hösten. 

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

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

Samarbete internt och med bland annat Länsstyrelsen pågår inför kampanj 
och aktiviteter under höstens Orange Week - ett Jönköpings län fritt från 
våld. 

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

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningar och ta 
fram struktur för att löpande 
följa utvecklingen på 
jämställdhetsområdet i länet. 

En grundläggande struktur för att följa utvecklingen inom 
jämställdhetsområdet är framtagen. Strukturen kommer att fortsätta 
kompletteras för att ge en samlad bild av läget i länet. 

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

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

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

Aktiviteter Analys 

Planering och genomförande av 
Gårdsrundan 2022. 

Marknadsföringsmaterial har skickats till alla 70 medverkande företag och 
förberedande utbildning har anordnats inom värdskap, storytelling och 
fotografering. Finansiering av Gårdsrundan sker med medel ur anslaget för 
regionala utvecklingsmedel. 

Samordning av prioriterade 
insatser i livsmedelsstrategins 
handlingsplaner. 

Tre digitala seminarier kring klimatanpassning för livsmedelsföretag, 
ursprungsmärkning och trender har genomförts av Regional utveckling 
tillsammans med Länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och LRF. 
Arbetet med att möjliggöra för fler producenter och restauranger att göra 
affärer med varandra och arbeta resurssmart har fortsatt och resulterat i två 
fysiska träffar. 
Planeringsarbete pågår för den nationella krisberedskapsveckan, 
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Aktiviteter Analys 

Gårdsrundan och den regionala livsmedelsdagen 13 oktober. 

Kartläggning av förutsättningar 
för fördjupad analys på området. 

Framtagning av enkäter tilltänkta till livsmedelskedjans olika målgrupper. 
Ambitionen är att ge en inblick i hur arbetet med den regionala 
livsmedelsstrategin uppfattas, förbättringspotential och resultat. 
Enkätresultatet kommer att presenteras på den regionala livsmedelsdagen 
13 oktober. 

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

Möten är planerade och hittills har två genomförs enligt plan. Utbyte av 
kunskap, information och att hitta nya samarbeten står i centrum. Tio 
organisationer deltar i klustret, varav tre kommuner. 

Delmål: Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten. 

Uppdrag: Minskad andel läkemedelsrester i vatten. 
Aktiviteter Analys 

Insatser för att minska 
läkemedelsrester i vatten samt 
avloppsrening. 

Under perioden uppmärksammades Region Jönköpings läns arbete för rent 
vatten. På den internationella världsvattendagen publicerades resultat av 
arbetet på webbplatsen och via sociala medier. Konsumentkampanjen är 
under planering. Planerat möte i juni med kommunerna blev framflyttat till 
oktober pga. att för få anmält intresse att delta på det digitala mötet. 
Kontakt med vattenforskare på RISE har etablerats och framtida samarbete 
diskuteras. 

En attraktiv region 

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

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas 
av mångfald. 

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

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

Evenemangsstöd. Det nya evenemangsstödet har fallit väl ut. Ett flertal evenemang i länet 
har fått ta del av evenemangsstödet. Beviljade evenemang bidrar till ett 
attraktivare län och en starkare besöksnäring. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Reviderad Kulturplan. Processen löper på enligt plan. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet tar beslut om förslag till ny kulturplan 2023-2025 i 
september och den fastställs av regionfullmäktige i oktober. 

Kulturella och kreativa näringar. Arbetet med att stärka stödet till aktörer inom kulturella och kreativa 
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Aktiviteter Analys 

näringar tar sin ansats i den nationella strategin som är framtagen och 
publicerad. Arbetet med att mobilisera interna resurser inom regional 
utveckling pågår för att bättre kunna möta upp mot strategin. 

Smålandsleden. Länsstyrelsen, som är en aktör inom samverkansgruppen, har gjort en 
kartläggning/utredning runt hur Smålandsleden långsiktigt kan finansieras 
och driftas. Underlaget kommer att presenteras för kommuner och politiker 
med målbild att tillsammans hitta ett upplägg som säkerställer en 
långsiktig hållbar utveckling till nytta för invånare och besökare. 

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

Delmål: Utnyttja regionens fulla potential inom besöksnäringen. 

Uppdrag: Skapa en Regional besöksnäringsstrategi. 
Aktiviteter Analys 

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

Arbetet med framtagandet av strategin är inne i ett intensivt skede. En 
nulägesanalys är gjord och dialoger med aktörer i länet genomförs under 
hela hösten. Utfallet av dessa kommer ligga till grund för kommande 
inriktning i strategin. Processen uppskattas av aktörerna och effekterna av 
den breda förankringen gynnar arbetet när strategin ska implementeras. 

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

Paketera och marknadsföra 
länets utbud för invånarna. 

Aktiviteten är ej påbörjad då arbetet med framtagandet av 
besöksnäringsstrategin behöver bli färdigställt innan denna aktivitet 
förankras och påbörjas. 

Delmål: Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor. 

Uppdrag: Öka antal besökare. 
Aktiviteter Analys 

Samverka med Smålands 
Turism. 

Arbetet med besöksnäringsstrategin stärker samverkan mellan 
organisationerna och under processen tydliggörs olika roller. 
Bedömningen är att samarbetet stärks och skapar förutsättningar för att 
kunna jobba mer effektivt och tydligt tillsammans efter strategins lansering 
2023. 

Prioriterade delstrategier: Driva en hållbar digital utveckling. 

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

Uppdrag: Upprätta testbäddar för länets kommuner 
Aktiviteter Analys 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets 
kommuner. 

Formerna för samverkan, som tidigare skett inom ramen för 
digitaliseringsrådet, ses över. Arbetet med IoT-projektet övergår i 
driftsform efter årsskiftet.    
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Uppdrag: Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin. 
Aktiviteter Analys 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter. 

En slutrapport levereras av Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping 
University under hösten. Resultatet som presenteras via en slutkonferens 
kommer ligga till grund i det kommande arbetet med 
digitaliseringsstrategin. Projektet är en del i digitaliseringsrådets 
nuvarande verksamhetsplan. Viktigt att följa upp framöver är 
ägarstrukturen i projektet då digitaliseringsrådet övergår till kommunal 
utveckling från årsskiftet. 

Starta upp projektgrupp 
gällande handlingsplansarbetet. 

Uppstart av det viktiga förankringsarbetet sker via en konferens om 
digitalisering i oktober, i syfte att skapa en bred plattform för fortsatt 
arbete. Konferensen kommer bli startskottet för den digitala resa som 
väntas äga rum. 

Prioriterade delstrategier: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället. 

Delmål: Stärka civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete. 

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

Aktiviteter Analys 

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

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

Uppdrag: Identifiera prioriterade samverkansområden. 
Aktiviteter Analys 

Handlingsplan kopplat till 
samverkansområden utifrån 
analysen av nulägesrapporten. 

En digital bidragsplattform är framtagen för att underlätta 
ansökningsprocessen. Möte tillsammans med bidragsaktörerna planeras i 
höst och förväntad utveckling av starkare samverkan med civilsamhället 
kommer att uppnås under kommande halvår. 

Uppdrag: Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället. 
Aktiviteter Analys 

Skapa en dialogplattform med 
våra befintliga bidragstagare 
inom civilsamhället. 

Översynen av riktlinjer och policys är gjord och en uppdaterad version 
presenteras för politiken under hösten. En träff med samtliga bidragstagare 
planeras under hösten för att tydliggöra strukturerna runt arbetet kopplat 
till samverkan med civilsamhället och för att skapa möjlighet för aktörerna 
att nätverka med varandra. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Folkhälsa presenterar ett avtalsförslag för nämnden folkhälsa sjukvård på 
septembermötet. Avtalet förväntas skapa förutsättningar för att ge fler 
invånare en större möjlighet till bättre livskvalitet. 
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En tillgänglig region 

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län 

Prioriterade delstrategier: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och 
höghastighetståg. 

Delmål: Beslut om tidplan för höghastighetsbanan 

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

Aktiviteter för att realisera nya 
stambanor. 

Två större rapporter togs fram inför beslutet om nationell plan och även för 
att kunna användas vid de genomförda seminarierna i Almedalen. 
Rapporterna tar fäste på frågor som bedöms kunna få stor vikt i perioden 
efter valet, så att fakta finns tillgängliga när viktiga avgöranden nationellt 
kring stambanorna kan komma att ske. 

Uppdrag: Initiera samverkan inom regionen, med angränsande regioner och på 
nationell nivå. 

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

Delmål: Tillgång till säkra vägar och järnvägar 

Uppdrag: Utveckla länstransportplan 
Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen. 

Den regionala transportplanen antogs av regionfullmäktige den 30 augusti 
och arbetet med den här planeringsomgången är därmed avslutat. 

Delmål: Tillgång till vägar och järnvägar för tunga transporter 

Uppdrag: Utveckla godsstrategin 
Aktiviteter Analys 

Utveckla godsstrategin. Arbetet avbröts på grund av pandemin. Arbetet beräknas återstartas under 
år 2023. 

Delmål: Tillgång till/användning av fossilfria drivmedel 

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

Aktiviteter Analys 

Genomföra handlingsplanen för 
regionala tillväxtuppdraget för 
miljö och klimat - 2024 

Arbete har genomförts för att den regionala klimat och energistrategins 
åtgärdsplaner (Länsstyrelsens uppdrag) ska stödja det regionala 
tillväxtuppdraget (Regionens uppdrag). Vi har valt att inte genomföra en 
parallell handlingsplan till dessa åtgärdsprogram. Personer som 
representerar tillväxtuppdraget ingår i de arbetsgrupper som finns för de 
olika åtgärdsprogrammen och samverkan för att nå näringslivet specifikt i 
frågorna sker löpande. 
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Uppdrag: Bidra till klimatstrategins genomförande 
Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att genomföra 
klimatstrategin. 

Arbetet fortgår enligt handlingsplanerna med de åtgärder som åligger 
Region Jönköpings län. Klimat- och energistrategin är ett viktigt underlag 
för Regional utveckling och vid olika förslag på insatser och projekt vägs 
strategin in. 

Delmål: Småskalig infrastruktur 

Uppdrag: Utveckla cykelstrategi 
Aktiviteter Analys 

Regional cykelstrategi. Den regionala cykelstrategin är antagen och övergår därmed i en 
genomförandefas. 

Genomförande av cykelstrategi Ett projekt för genomförandet av cykelstrategin antogs av nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö före sommaren. En styrgrupp för projektet 
har utsetts och är i färd med att sammanträda för första gången. 

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

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

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

Aktiviteter för att genomföra 
den regionala bredbands- och 
digitaliseringsstrategin. 

Framtagande av handlingsplan kopplat till digitaliseringsstrategin löper på. 
En kartläggning av nuvarande aktiviteter i länet är genomförd och 
kommande handlingsplansarbete, som leds av digitaliseringsstrategen 
inom Regional utveckling, kommer att ha sin utgångspunkt i detta arbete. 
Handlingsplanerna mot det långsiktiga målet att bli bäst i Sverige på att ta 
vara på digitaliseringens möjligheter kommer att fokusera på tre 
delområden, Digital kompetens, Digital ledning och Digital innovation. 

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

Under perioden har arbetet skett i nära samverkan med angränsande län 
samt extern kompetens. Detta har resulterat i en ökad kunskap inom 
utmaningarna i södra Sverige. 

Genomförande av 
bredbandsstrategin 

De uppgifter som Post och Telestyrelsen (PTS) har begärt för mobilt 
bredband har lämnats under perioden för att kunna tillgodose den 
långsiktiga planeringen och utbyggnaden. Extern kompetens har behövts 
för att kunna säkerställa arbetet men det bedöms inte föreligga någon risk 
för att strategin inte ska kunna genomföras. 
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Prioriterade delstrategier: Gemensamma strukturbilder för länets framtida 
infrastruktursystem. 

Delmål: Samverkan kring strukturbilder för länets utveckling. 

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

Aktiviteter Analys 

Utveckla regionala 
strukturbilder för länet. 

Ett omtag gjordes under våren för att höja ambitionsnivån gällande arbete 
med strukturbilder. Ett projekt för genomförande av regionala geografiska 
analyser är under framtagande. 

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

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

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

En smart region 

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

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

Delmål: Ökad investeringsgrad i innovation. 

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

Aktiviteter Analys 

Etablera forum för 
innovationsarbete inom ramarna 
för främjandesystemet. 

Ett arbete har påbörjats för att skapa en samverkansarena mellan Region 
Jönköpings län, Almi, Science Park och JU som ska fungera som en 
katalysator för det innovations- och företagsfrämjande systemet och 
samtidigt kunna vara en pådrivande kraft i projektportföljsarbetet.. 

Insatser som främjar 
näringslivets omställningsarbete 
med höjt kunskaps- och 
teknologiinnehåll, digital 
transformation och jämställd 
regional utveckling. 

Projektet Vart i Hela Värden är Världen på väg bidrar till ökad insikt och 
förståelse om vad som krävs hos framtidens näringsliv i länet. Projektet 
bidrar till att öka förmågan till snabb omställning, ökad digitalisering och 
höjd innovationstakt. Detta har stor betydelse för den framtida 
konkurrenskraften. Det blir också allt viktigare att ta tillvara den kraft och 
dynamik som ofta uppstår när personerna i företagen präglas av mångfald 
ur olika aspekter. 
Insatser gjorda hos företagen har följts upp av extern konsult under 
sommaren och en rapport håller på att tas fram. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Ett närmare samarbete försöker skapas genom en gemensam 
samverkansarena mellan Region Jönköpings län, Jönköping University, 
Almi och Science Park. Detta för att förtydliga allas roller för att på så sätt 
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Aktiviteter Analys 

nyttja den gemensamma viljan och kraften för att stödja näringslivets 
innovationskraft och höja investeringsgraden 

Initiera processer, i bred 
samverkan och olika forum, 
som kan bidra till att öka 
företagens strategiska lednings- 
och innovationsförmåga för att 
möta komplexa 
samhällsutmaningar. 

Under perioden har processer initierats i olika forum, bland annat har 
dialogsamtal förts med samtliga kommuners näringslivsansvariga. Samtal 
har även initierats och förts med representanter för de olika 
aktörsorganisationer som Almi, Science Park samt bransch och 
företagarorganisationer som till exempel Skärteknikscentrum, Företagarna 
m.fl. 

Medverka till ökad insikt och 
förståelse, på flera nivåer, om 
framtida utmaningar som väntar 
länets näringsliv. 

Projektet Vart i Hela Värden är Världen på väg bidrar i den här aktiviteten 
med ökad insikt och förståelse vad som krävs hos framtidens näringsliv i 
länet. Projektet bidrar till att öka förmågan till snabb omställning, ökad 
digitalisering och höjd innovationstakt. Detta har stor betydelse för den 
framtida konkurrenskraften. Det blir också allt viktigare att ta tillvara den 
kraft och dynamik som ofta uppstår när personerna i företagen präglas av 
mångfald ur olika aspekter. 
Insatserna i en delmängd av företagen har följts upp av extern konsult 
under sommaren och en rapport håller på att tas fram. 

Delmål: Fler nya företag. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Transformationsanalys görs tillsammans med de andra regionerna inom 
Småland och öarna som syftar till att kartlägga innovationskraften inom 
det företagsfrämjande systemet, branschorganisationer och akademi. Detta 
tillsammans med aktuella breddprojekt, pågående och kommande, samt 
spetsprojekt inom Smart specialisering syftar till förändrade metoder och 
processer inom innovations- och näringslivsutveckling. 

Delmål: Fler kvinnliga företagsledare. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Regional utveckling stödjer också de nätverk som finns, om än inte 
ekonomiskt. Bland annat så ses möjligheterna över, tillsammans med 
Science Park, Almi och JU, för att skapa en samverkansplattform. Inom 
detta ingår också en kontinuerlig trendspaningsanalys. 
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Prioriterade delstrategier: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt 
näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Genom att bevilja 
affärsutvecklings- och 
konsultcheckar samt 
verifieringsmedel till 
tillväxtbenägna företag, bidra 
till ökad konkurrenskraft och 
därmed säkrade och nya 
arbetstillfällen i länets små och 
medelstora företag. 

Arbetet med affärsutvecklingscheckarna (AU) via React EU samt checkar 
till produktutveckling och verifieringsmedel på 1:1-anslaget, löper på väl. 
Länets arbete med AU-checkarna, inte minst checkarna för grön 
omställning, har lyfts fram som förebild vid Tillväxtverkets erfa-träff 
under våren 2022. 
Nu återstår ca. 5,5 mnkr att fram till den 31/1-23 besluta till länets företag 
när det gäller AU-checkar. Med hänsyn till den mycket stora summan som 
disponerats tack vare React EU samt det aktuella konjunkturläget kan det 
bli utmanande att kunna besluta ut alla kvarvarande medel. När det gäller 
checkar på 1:1-anslaget kommer tillgängliga medel att vara förbrukade 
redan under hösten 2022. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Smart specialisering är grunden för de kunskapsområden som finns i länet. 
Genom transformation mot styrkeområden ges stora möjligheter till 
tillväxt över hela länet. En transformationsanalys görs tillsammans med de 
övriga regionerna inom Småland och öarna för att påvisa kraften hos 
aktörer och lärosäten som möjliggörare för framtiden. 

Delmål: Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Arbetet med framtagandet av strategin är inne i ett intensivt skede. En 
nulägesanalys är gjord och dialoger med aktörer i länet genomförs under 
hela hösten. Utfallet av dessa kommer ligga till grund för kommande 
inriktning i strategin. Processen uppskattas av aktörerna och effekterna av 
den breda förankringen gynnar arbetet när strategin ska implementeras. 
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Delmål: Identifiera framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism. 

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

Aktiviteter Analys 

Utveckla insatser och aktiviteter 
inom kompetensfrågor för länets 
besöksnäringsaktörer. 

Förstudie kring koncept- och kompetensutveckling inom Hotell- och 
Restaurangnäringen är under arbete, och studiebesök i Algarve ska 
genomföras under slutet av september 

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

Arbetet med framtagandet av strategin är inne i ett intensivt skede. En 
nulägesanalys är gjord och dialoger med aktörer i länet genomförs under 
hela hösten. Utfallet av dessa kommer ligga till grund för kommande 
inriktning i strategin. Processen uppskattas av aktörerna och effekterna av 
den breda förankringen gynnar arbetet när strategin ska implementeras. 

Delmål: Implementera en smart specialiseringsstrategi. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Ett investprojekt har skapats och ska genom samarbete med den 
kommande samverkansplattformen generera en bra grund. Investeringar är 
en stor del i arbetet, som ska tillsammans med transformationsanalysen, 
höja länets innovationskapacitet genom Smart Specialisering. 

Prioriterade delstrategier: Samverka för kompetensutveckling. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Uppmärksamma och sprida 
goda exempel på samverkan. 

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

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

Samverka med Encell, 
Jönköping University och 
utbildningsaktörer i länet. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Samverka med 
utbildningsaktörer och 
arbetsmarknadens parter i länet. 

Förstudien har förlängts och en extern undersökning kommer presentera 
mer resultat kring hur näringslivscheferna i länet resonerar kring 
kopplingen mellan arbetsliv och skola. Fortsatt dialog kommer ske kring 
förstudiens resultat. En dialog med kommunal utveckling har skett och 
fortsatta dialoger planeras för att utveckla samverkan. 
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En kompetent region 

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

Prioriterade delstrategier: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och 
matchningen för integration och hållbar tillväxt. 

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

Uppdrag: Presentera en årlig prognos över kompetensbehov i länet på kort och lång 
sikt. Särskilt uppmärksamma kompetensnivå på kommunal och delregional nivå. En 
framtidsspaning tas fram en gång per mandatperiod. 

Aktiviteter Analys 

Under hösten 2022 presentera 
en kompetensbehovsprognos. 

I juni 2022 beviljades projektet Nuläge & Framtid: Regionala 
kompetensbehov och stärkt analys och prognosarbete. Inom ramen för 
projektet kommer en kompetensbehovsrapport att tas fram. Den är tänkt att 
vara färdig våren 2023. 

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

Detta arbete inleds under hösten. Projekt är beslutat av nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och projektorganisation är 
tillsatt. 

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

Inom ramen för projektet Nuläge & Framtid: Regionala kompetensbehov 
och stärkt analys och prognosarbete blev beviljad i juni 2022 av nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Nu pågår arbete med att 
kartlägga kompetensbehov med hjälp från olika branscher. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Tillsammans med relevanta 
aktörer genomföra en 
workshopserie. 

Ett kärnteam med representanter från YH, Komvux och 
branschorganisationer från industrin har bildats utifrån erfarenheterna i en 
workshopserie inom projektet Valideringslyft. 
Kärnteamet har pågående träffar och workshopseriens resultat är underlag 
till en pågående projektansökan till Tillväxtverket. 

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

Aktiviteter Analys 

Undersöka möjligheten av att 
etablera en portal för det 
livslånga lärandet där det är 
tydligt för individ och företag 
var man kan validera, utbilda 
och kompetensutvecklas. 

Ett spår inom det livslånga lärandet är validering. Här har aktörer inom 
komvux, YH och branschvalidering inom tillverkande industri uttalat ett 
behov av mer intern kommunikation mellan aktörerna än mot individ och 
företag som första steg. Inget arbete mot en portal är initierat idag. 
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Delmål: Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till 
genomförda valideringar. 

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

Aktiviteter Analys 

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

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

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

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

Aktiviteter Analys 

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

Regional utveckling avvaktar återkoppling från Skolverket. 

Delmål: Det livslånga lärandet har ökat i hela länet. 

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

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
yrkeshögskoleaktörer. 

Regional utveckling har återkommande träffar med 
yrkeshögskoleanordnare 2-3 gånger per år. Dessa kommer nu involveras i 
arbetet med projektet Nuläge & Framtid: Regionala kompetensbehov och 
stärkt analys och prognosarbete. 
I dialog med yrkeshögskoleanordnare ska Regional utveckling även ha 
regelbundna möten med myndigheten för yrkeshögskolan. Detta för att 
stödja yrkeshögskoleanordnarna i deras arbete men också för att kunna 
påverka myndigheten för yrkeshögskolan. Nästa möte med myndigheten 
äger rum i höst. 

Deltagande i 
Länsbildningsförbundets 
styrelse. 

Det pågår ett arbete att se över hur Regional utveckling kan fördjupa 
arbetet framledes. 
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Aktiviteter Analys 

Kontinuerliga möten med olika 
representanter för Jönköping 
University i syfte att stärka 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling i länet. 

Regional utveckling har olika pågående dialoger med Jönköping 
University (JU), till exempel med representanter för YH-utbildningen, 
SPARK och planeringen av den nya tandläkarutbildningen. För närvarande 
pågår ett samtal med Almi, Science Park och JU om att utveckla 
samarbetet. 

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

Just nu avvaktar vi Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömning av 
den inlämnade ansökan. UKÄ:s svar kommer under hösten. 

Uppdrag: Stärka integrationsperspektivet i regionalt kompetensförsörjningsarbete 
Aktiviteter Analys 

Vi stöder och medfinansierar 
regionala projekt som har ett 
starkt integrationsfokus inom 
kompetensförsörjning. 

Arbetet att stödja aktörer som driver relevanta projekt med fokus på 
integration och kompetensförsörjning fortlöper enligt planering. 

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

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

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

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten med vuxenutbildningens tre noder i länet har skett vid 
ansökan för statsbidrag. Länsvuxrektorsnätverket har inte varit aktivt den 
senaste tiden. 

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

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten med vuxenutbildningens tre noder i länet har skett vid 
ansökan för statsbidrag. Länsvuxrektorsnätverket har inte varit aktivt den 
senaste tiden. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Kartlägga om det finns 
motsvarigheter till lärcentra i de 
kommuner som saknar 
lärcentra. 

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för vuxenutbildning och 
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för lärcentra. Jönköpings 
kommun har en pågående process om de ska starta ett lärcentra, deras 
arbete bevakas. 
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Uppdrag: Verka för att alla relevanta utbildningsaktörer erbjuder 
kompetensförsörjningsmöjligheter i dessa lärcentra. 

Aktiviteter Analys 

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

Under perioden har möte med vuxenutbildningen i Jönköpings kommun 
ägt rum och de har tankar på att starta ett lärcentra. Regional utveckling 
följer utvecklingen. 

Uppdrag: Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka 
kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter Analys 

Följa upp projektet "Den 
digitala noden". 

Ingen återkoppling från projektet är lämnad ännu. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Delta i Länsbildningsförbundets 
styrelsemöten. 

Regional utveckling deltar regelbundet på möten och inhämtar aktuellt 
information, informerar om satsningar och försöker att matcha vad 
styrelsen beslutar i form av aktiviteter och insatser med pågående 
aktiviteter/utlysningar. 

En global Region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt 
län 

Prioriterade delstrategier: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar 
riktning. 

Delmål: Främjande av mänskliga rättigheter 

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

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för 
internationellt samarbete. 

En viktig förutsättning för att både bidra och dra nytta av internationellt 
samarbete är utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och dess 
delstrategier. I framtagande av program och handlingsplaner för EU:s 
strukturfonder under 2022 lyfts det internationella perspektivet in. Detta 
ger ökade förutsättningar att på sikt utifrån till exempel smart 
specialisering och grön omställning skapa internationella utbyten och 
erfarenheter. 
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Uppdrag: Sprida information kring mänskliga rättigheter med särskilt fokus på 
demokratifrågor 

Aktiviteter Analys 

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

Konferensen om Europas Framtid påbörjades 2021 och är nu avslutad. 
Europa Direkts funktion i Konferensen om Europas Framtid har främst 
varit att informera om möjligheten som detta initiativ ger för medborgare 
att visa på viken framtid de önskar i EU. Europa Direkt har uppmuntrat 
aktörer att genomföra evenemang och att ge inspel till den av EU 
upprättade plattformen för synpunkter och förslag. Europa Direkt har på 
eget initiativ skapat dialoger som legat till grund för inspel till plattformen. 
Detta har under 2022 skett till exempel genom Demokratisoppor och 
genomförandet av Model EU, ett rollspel för gymnasieungdomar, där två 
skolor från länet deltagit. Region Jönköpings län har, genom politisk 
representation, deltagit i EU-sakråd om konferensen arrangerat av 
regeringskansliet. 

Delmål: Bedriva lärande för Agenda 2030 

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

Aktiviteter Analys 

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

Region Jönköpings län samordnar tillsammans med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län Agenda 2030-samverkan i länet. Detta bidrar till att öka 
förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i regionalt 
utvecklingsarbete. Agenda 2030 finns i en internationell kontext, vilket 
samverkansaktörerna bland annat inspirerats kring av Agenda 2030-
sekretariatet. 

Delmål: Främjande av demokrati i ett europeiskt perspektiv. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Dialoger med fokus på besöksnäring och smart industri har genomförts 
med Brysselkontoret inom Småland, Blekinge och Halland. Dialogerna 
gav kunskapsökning kring kopplingar mellan EU-arenan och den regionala 
utvecklingsstrategin. Ytterliga önskvärda träffytor identifieras i pågående 
framtagande av länsspecifikt dokument. Under 2022 har EU:s 
skogsstrategi och dess konsekvenser varit i fokus i dialogen mellan länen i 
Småland, Blekinge och Halland. Detta har resulterat i ett gemensamt 
politiskt beslut av positionspapper för skog. Detta har använts som 
underlag för påverkan både nationellt och inom EU. 

Prioriterade delstrategier: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

Delmål: Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv 

Uppdrag: Ta fram omvärldsanalyser 
Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevakning av EU-
arenan utifrån prioriterade 
delstrategier i den regionala 

Region Jönköpings län tar del av omvärldsbevakningen genom nyhetsbrev 
och genom medverkan i kontaktpersonsgrupp, chefsgrupp och styrgrupp. 
Arbetsgrupper utifrån sakfrågor skapas efterhand. En särskild grupp med 
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Aktiviteter Analys 

utvecklingsstrategin primärt 
genom Småland Blekinge 
Halland South Sweden. 

fokus på EU:s skogsstrategi samt konsekvenser av denna finns under 2022 
med representation av både politik och sakkunniga tjänstepersoner. Denna 
omvärldsbevakning har lett fram till ett för alla län inom Småland, 
Blekinge och Halland gemensamt positionspapper. 

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

Den socioekonomiska analysen för Småland och Öarna färdigställdes i maj 
2020 för att utgöra underlag för framtagande av regional handlingsplan för 
Europeiska socialfonden. Under framtagandet av handlingsplanen har 
analytiker knutna till regionerna i Småland och Öarna gjort ytterligare 
inspel till arbetet utifrån förändringar utifrån pandemin. Den regionala 
handlingsplanen beslutades av Övervakningskommitén för Europeiska 
socialfonden i augusti 2022. De första utlysningarna med utgångspunkt i 
handlingsplanen genomförs 2022 av Svenska ESF-rådet. Uppdatering av 
delar av den socioekonomiska analysen kommer att bli relevant att 
genomföra först längre in i den precis påbörjade programperioden. 

Uppdrag: Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar till Brysselkontoret 
Aktiviteter Analys 

Att utifrån den regionala 
utvecklingsstrategin och dess 
prioriterade delstrategier 
utarbeta ett länsspecifikt 
dokument och att genom bland 
annat kontaktpersonsgrupp, 
chefsgrupp och styrgrupp bidra 
till den löpande dialogen inom 
samarbetet för Småland 
Blekinge Halland South 
Sweden. 

Länsspecifikt dokument tas årligen fram med utgångspunkt i den regionala 
utvecklingsstrategin. Dokumentet är under framtagning och ska levereras 
till Småland, Blekinge och Halland i oktober 2022. Dokumentet ligger 
sedan till grund för arbete på hemmaplan och för verksamhetsplanen för 
det gemensamma arbetet i Småland Blekinge Halland South Sweden. 
Region Jönköpings län bidrar och tar del av det löpande arbetet och 
dialogen genom medverkan i kontaktpersonsgrupp, chefsgrupp och 
styrgrupp. 

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

Delmål: Nyttjande av EU-medel 

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

Aktiviteter Analys 

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

Mobilisering har skett genom gemensamt lanseringsevent för Småland och 
Öarna i maj 2022. Region Jönköpings län har under maj månad för 
Småland och Öarnas räkning medverkat i Tillväxtverkets digitala lansering 
av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Särskild dialog med aktörer i 
länet har genomförts utifrån förslaget på regional handlingsplan för 
Europeiska socialfonden. Regional utveckling har under augusti medverkat 
vid informationsmöten arrangerade av Svenska ESF-rådet. Möjligheterna i 
nya programperioden har lyfts i sociala medier och i Regional utvecklings 
nyhetsbrev. Möte med potentiella projektaktörer sker löpande i samverkan 
med förvaltande myndigheter för strukturfonderna (Tillväxtverket och 
Svenska ESF-rådet). 

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

Regional Utveckling samordnar arbetet i Småland och Öarna sedan våren 
2020. Erbjudande om att ta fram operativt program för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden kom från näringsdepartementet våren 2020. 
Ett första förslag levererades enligt plan i december 2020. Justeringar har 
sedan skett inför regeringsbeslut och därefter under förhandling med EU-
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Aktiviteter Analys 

kommissionen. Förhandlingen mellan näringsdepartementet och EU-
kommissionen är pågående, vilket innebär att justeringar sker löpande. 

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

Regional utveckling samordnar arbetet i Småland och Öarna sedan 2020. 
Erbjudandet om att ta fram en regional handlingsplan kom från 
arbetsmarknadsdepartementet i december 2021. Handlingsplan levererades 
enligt tidsplan till Svenska ESF-rådet i april 2021 och genomgick där en 
kvalitetsgranskning. EU-kommissionen beslutade om det nationella 
programmet för Europeiska socialfonden under sommaren 2021. 
Övervakningskommitén för Europeiska socialfonden godkände den 
regionala handlingsplanen för Småland och Öarna 25 augusti 2022. 

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

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för att 
öka kunskap kring och förmåga 
att verka på och dra nytta av 
EU-arenan. En förutsättning är 
samordning, prioritering och 
specialisering på hemmaplan. 

Information har getts i samband med den inledande mobiliseringen med 
lanseringsevent inför uppstarten av EU:s nya programperiod. Frågan har 
också lyfts i Kommunalt forum och under vårens genomförda 
kommundialoger. Intresset av att verka på och dra nytta av EU-arenan 
finns hos flera aktörer i länet. Bedömningen är att förmågan som ett första 
steg kan öka genom kunskap. 

Uppdrag: Delta i Europaforum. 
Aktiviteter Analys 

Delta och sprida information om 
Europaforum som arrangeras i 
Halland inom samarbetet för 
Småland Blekinge Halland 
South Sweden. 

Europaforum arrangerades inom ramen för samarbetet inom Småland 
Blekinge Halland South Sweden i maj 2022. Politiker och medarbetare 
från Region Jönköpings län deltog. Information spreds till förtroendevalda 
genom nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen. Information spreds även via sociala medier, både genom 
Regional utvecklings kanaler och genom kanaler med utgångspunkt i 
värdskapet för Europa Direkt. 

Delmål: Intresse av EU 

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

Aktiviteter Analys 

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

I anslutning till Europadagen 9 maj genomfördes en kampanj i sociala 
medier med fokus på att lyfta nyttan som EU-medel skapar för länets 
utveckling. Särskild uppmärksamhet riktades mot React EU och satsningar 
som därigenom beviljats medel. Digital och grön omställning för länets 
företag var ett genomgående tema som exemplifierades av särskilda 
satsningar. 

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

Region Jönköpings län har av EU-kommissionen beviljats värdskap för 
Europa Direkt fram till 2025. Genom uppdraget tillhandahålls information 
via webb, sociala medier, förfrågningar via mail och telefon samt genom 
evenemang såsom t.ex. Demokratisoppa med föreläsning och information i 
skolor. En utgångspunkt för värdskapet är att visa på samband mellan EU-
frågor och regionala utvecklingsfrågor. 
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Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och 
kultur 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på 
naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög kvalitet, 
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning 

Uppdrag: Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i 
regionen/för regionen 

Aktiviteter Analys 

Naturbruksskolorna ska vara 
kunskaps- och kompetenscenter 
för den gröna sektorn i länet. 

Naturbruksskolorna fungerar redan idag som naturliga mötesplatser för 
den gröna sektorn. Under året och i samband med framtagandet av en ny 
verksamhetsinriktning för de kommande åren, har detta perspektiv belysts 
ytterligare i syfte att förstärka naturbruksskolornas roll. Den pågående 
förstudien kring projektet Återtag av livsmedel är ett led i att stärka 
skolornas roll som mötesplats för den gröna näringen. 
Coronapandemin har samtidigt betydligt försvårat arbetet med att ta emot 
externa besökare för att utveckla arbetet med naturliga mötesplatser för 
den gröna sektorn. Nu när restriktionerna har släppt kan skolorna åter 
öppna upp för externa besökare och aktörer av olika slag. Under året har 
skolorna bland annat haft inbokningar från Hushållningssällskapet, Södra 
skogsägarna och länsstyrelsen. Öppet hus på Stora Segerstadsdagen i april 
lockade drygt 3 000 besökare och det var ett bra tillfälle att sprida kunskap 
om de gröna näringarna. Stora Segerstad har genomfört sommarläger för 
ungdomar i år. 
Kartläggning och analys av skolornas organisation pågår. Att utveckla 
skolorna till att vara kunskaps- och kompetenscentrum för den gröna 
sektorn beaktas i uppdraget. 

Vuxenutbildning inom den 
gröna sektorn. 

Stora Segerstad genomför årligen ca 1 600 elevveckor inom 
vuxenutbildningen. Dessa genomförs i samverkan med t.ex. Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och komvux. Kortare kurser anordnas som 
uppdragsutbildningar åt branscherna. 
En utmaning är att kommuner ofta ger avslag på kurskostnaden för 
sökanden till komvuxutbildningarna. Detta trots att arbetsmarknaden 
efterfrågar utbildad arbetskraft, och att kommunerna kan få statsbidrag för 
att täcka upp för stora delar av eller hela kostnaden. Utbildningarna 
genomförs oftast ändå, men med lediga platser trots att sökanden finns. 
Under hösten 2022 startar ingen djurskötarutbildning av denna anledning, 
trots att tillräckligt många sökande finns. Dialog pågår med länets 
kommuner. 

Utveckla djurhållningen. Investeringar behövs i delar av verksamheten för att bibehålla en god 
djurhållning. Planering för nya djurstallar finns. Realisering av detta är en 
viktig åtgärd för att säkra både en god arbetsmiljö likväl som djurvälfärd 
på lång sikt. 
Metodik och rutiner kring utfodring, skötsel samt djurhälsoplaner 
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Aktiviteter Analys 

förbättras ständigt. Skolorna har i dagsläget en god djurvälfärd, vilket 
också syns i statistik från slakteriet och mjölkleveranserna. 

Verksamhetsinriktning för 
naturbruksskolorna. 

Verksamhetsinriktning finns framtagen som en bilaga till nytt avtal med 
kommunerna om naturbruksutbildningar. Avtalet ska beslutas av 
kommunerna under hösten. 

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

Aktiviteter Analys 

Identifiera folkhögskolorna roll. Dialog om folkhögskolornas roll pågår kontinuerligt i 
Länsbildningsförbundets styrelse, där representant från Regional 
utveckling ingår. 
Omorganisationen 2021 har bidragit till att förtydliga folkhögskolornas 
roll som viktiga aktörer i arbetet med utbildning och 
kompetensförsörjning. Folkhögskolorna är samtidigt en del av 
folkbildningsfamiljen och arbetar i enlighet med detta för att bedriva en 
folkbildningsverksamhet som syftar till att stärka och utveckla demokratin, 
göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, samt skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Detta bidrar till att utjämna 
utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 
Folkhögskolorna arbetar också för att bredda intresset för, och öka 
delaktigheten, i kulturlivet. 

Strategiska mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och 
kulturupplevelser. 

Framgångsfaktorer: Kultur med fokus på barn och unga 

Uppdrag: Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i Jönköpings 
län. 

Aktiviteter Analys 

Verksamheter för barn och 
unga. 

Barn och unga är prioriterade inom samtliga verksamheter. Under årets 
första åtta månader har insatser genomförts och andra planeras att 
genomföras under hösten 2022. Exempel på verksamheter som 
kulturutveckling stödjer, driver och samverkar kring: Röster om 
yttrandefrihet riktat till unga, Skapa Dans - unga koreografer, 
filmpedagogik - Skolbioturné, slöjdaktiviteter för barn och unga under 
sommarlovet, Slöjdklubben i Hemslöjdens Hus, feriepraktik inom 
kulturområdet, KulturCrew-unga arrangörer. Insatserna sker i samverkan 
med kommuner, kulturskolor, kulturinstitutioner och fria kulturaktörer. 

Uppdrag: Ge möjlighet för barn i grundskolan att få en kulturupplevelse både i 
kulturhuset Spira och i sina hemkommuner 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater 
erbjuder skolklasser en 
kulturupplevelse riktad till barn- 
och unga i kulturhuset Spira. 

Länets skolklasser har erbjudits att ta del av produktionerna FLOW 
(turné), POW, Barnens bästa, PB movie musik (extern) och Maawsarts. 
På turné har kommunerna Vaggeryd, Tranås, Gnosjö, Jönköping och Habo 
besökts under de två första tertialen. 
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Uppdrag: Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas 
möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande genom att under 2022 skapa 
ökade förutsättningar för skapande kulturverksamhet, främja ungt arrangörskap och 
möjliggöra för barn och unga att uppleva kultur. 

Aktiviteter Analys 

Revidering av Strategi för barn- 
och ungdomskultur 

Arbetet med att revidera Strategi för barn- och ungdomskultur i 
Jönköpings län (2015-2017) påbörjas under hösten 2022. Den nya 
strategin ska ligga i linje med den nya kulturplanen som tas upp för beslut 
av Regionfullmäktige i oktober 2022. I förslaget Regional Kulturplan 
Jönköpings län 2023-2025 har området barn och unga blivit tydligare 
definierat. Därför behöver formen för Strategi för barn- och 
ungdomskultur ses över. Möjligtvis ska den övergå till en mer renodlad 
handlingsplan för att skapa bästa förutsättningar för förflyttningar mot 
målen i kulturplanen. 

Uppdrag: Att utifrån FN's barnkonvention systematiskt arbeta med att tillhandahålla 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att tillhandahålla 
lämpliga och lika möjligheter 
för kulturell och konstnärlig 
verksamhet inom samtliga 
konstområden. 

Förslaget till ny Regional kulturplan har granskats ur ett 
barnrättsperspektiv. För att se till att barnkonventionens intentioner 
beaktas i den löpande verksamheten tas frågan upp i olika forum, 
exempelvis vid strategiska verksamhetsmöten. Inför kommande 
kulturplanperiod kommer en checklista att upprättas för att säkerställa att 
barnrättsperspektivet beaktas vid planering och genomförande av 
verksamheterna. Idag sker en samverkan och samordning inom ramen för 
Kulturrätten, där aktörerna inom kultursamverkansmodellen, de fria 
kulturaktörerna och kommunerna ingår, för att barn och unga i alla länets 
kommuner ska få tillgång till kulturella och konstnärliga verksamheter 
inom samtliga konstområden. Tillsammans med andra riktade insatser, 
exempelvis feriepraktik, workshops och nätverk, är bedömningen att 
området utvecklas i en positiv riktning, men att det krävs ett fortsatt 
målmedvetet arbete för att säkerställa alla barn och ungas rätt till kultur. 
En grundförutsättning för att nå målet är fortsatt samverkan mellan 
regionen, kommunerna, kultursamverkansmodellens parter, fria 
kulturaktörer och civilsamhället. 

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

Aktiviteter Analys 

Samverkan och dialog med 
regionala och kommunala 
museer 

Inom ramen för arbetet med att ta fram en ny Regional kulturplan 
genomfördes dialoger i januari/februari inom området där både regionala 
och kommunala museer var inbjudna. 
Under sommaren har samarbete genomförts mellan hemslöjden och 
Jönköpings läns museum. Under november månad kommer nya dialoger 
genomföras inom samtliga konst- och kulturområden med länets olika 
aktörer, där länets regionala och kommunala museer ingår. Dialogerna är 
planerade att ske varje år och behandla så väl utvecklingsfrågor som 
uppföljningen av den Regionala kulturplanen. 
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Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

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

Kulturutveckling för 
regelbundna dialoger med det 
fria kulturlivet i länet. 

De dialoger som har genomförts under 2022 har bidragit till viktiga inspel 
till förslaget till ny Regional kulturplan samt översyn av 
arrangörsbidragen. Kulturutveckling har tagit fram en plan för årliga 
dialoger inom respektive konst- och kulturområde, som vänder sig till 
samtliga aktörer i Jönköpings län. Dialogerna fokuserar på uppföljning av 
gjorda insatser syftar till att ge inspel till det fortsatta utvecklingsarbetet 
enligt den Regionala kulturplanen. Kontinuerligt under året förs dialog och 
samtal med enskilda aktörer inom det fria kulturlivet. Genom olika nätverk 
skapas plattformar där regionen, kulturaktörer och branscher möts för 
kunskapsinhämtning, skapa nya kontakter och hitta gemensamma 
utvecklingsmöjligheter. Exempel på sådana nätverk är Konstforum som 
vänder sig till konstnärer i länet, VänLit som samlar författare, bibliotek, 
förlag, bokhandel etc. och Plattform Dans som är ett nätverk för aktörer 
inom dansområdet. Under året har de olika nätverken bidragit till nya 
samarbeten och aktiviteter mellan enskilda kulturaktörer, region, 
näringsliv och civilsamhälle. 

Uppdrag: Utveckla former som ger alla möjligheter att delta i och ta del av kulturliv 
och kulturupplevelser 

Aktiviteter Analys 

Främjande insatser för 
arrangörer och 
verksamhetsskapare. 

Insatser pågår inom alla konst- och kulturområden. Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har beslutat om nya riktlinjer 
för arrangemangsbidrag för att dessa bättre ska passa arrangörernas behov 
och samtidigt styra mot de kulturpolitiska målen. Förändringen har 
inneburit ett ökat söktryck från arrangörerna. Främjande insatser pågår i 
respektive konstområde. Dock behöver mer göras inom områden som 
kultur på landsbygden och att tillgängliggöra platser där kultur skapas och 
upplevs (exempelvis för personer med funktionsnedsättningar). 
Kunskapsstödjande aktiviteter och nätverkande genomförs löpande. Det 
kan vara i form av Konsforum med konstnärssamtal eller i samarbete med 
SmåLit och Värnamo filmhistoriska festival. 

Uppdrag: Stärka möjligheterna för personer med funktionsvariationers att ta del av 
och skapa kultur i Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Undersöka förutsättningarna för 
att personer med 
funktionsvariationer ska kunna 
ta del av och skapa kultur. 

En kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga och medskapande i kulturlivet i 
Jönköpings län ska påbörjas under 2022. Kartläggningen blir ett underlag 
för kommande främjande och utvecklingsinsatser där arbetet kommer att 
ske tillsammans med aktörerna inom kulturssamverkansmodellen samt 
med länets kommuner. 

Framgångsfaktorer: Kulturell infrastruktur 

Uppdrag: Kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler 
Aktiviteter Analys 

Undersöka infrastrukturen och 
få en samlad bild av hur det ser 
ut i länets 13 kommuner. 

Arbetet med att samla in information om den kulturella infrastrukturen i 
Jönköpings län inleddes med verksamhetsdialogerna som ingick i 
processen med att ta fram en ny Regional kulturplan. Arbetet är nu 
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Aktiviteter Analys 

påbörjat och det kommer att krävas en omfattande insats för att få fram en 
samlad bild över hela länet. Bedömningen är att arbetet inte kommer att 
slutföras under 2022, utan fortsätta under 2023. 

Uppdrag: Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och 
spridning av kultur och bildning. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla erfarenheterna av 
digitaliseringens möjligheter 
som vi tillgodosett oss under 
pandemin. 

Digitala arbetssätt som prövades under pandemins restriktioner visade sig i 
vissa fall öka förutsättningarna för ett ökat deltagande i kulturlivet. Det 
kan handla om att ta bort hinder som fysiska avstånd eller att fler får 
möjlighet att medverka när det fysiska rummet inte längre är en 
begränsning. Ett par exempel på detta är hemslöjden som erbjuder digital 
medverkan vid workshops och Dansens dag vars digitala genomförde 
möjliggjorde att alla som ville kunde medverka. Dessa lärdomar kommer 
att användas för att utveckla digitala arbetssätt inom andra konstområden. 

Regional biblioteksverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar löpande med ett flertal 
projekt och verksamheter inom ramen för sitt uppdrag. Fokus är på 
verksamhetsområdena Biblioteksarenan, Digital delaktighet och 
kompetens samt Läsfrämjande berättelser och bildning. Ett extra fokus 
under året har varit att ta fram ett förslag till ny Biblioteksplan Region 
Jönköpings län 2023-2025. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet beslutade om förslaget den 7 september och 
Regionfullmäktige fastställer Biblioteksplan för Region Jönköpings län 
2023-2025 vid sitt sammanträde i oktober. 

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

Skapa tvärkulturella forum för 
möte och samtal mellan olika 
konstformer. 

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

Strategiska mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet 
inom både bredd och spets 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Betalande publik 
Smålands Musik 
och Teater 

42 000 25 223 
 

Höstsäsongen startade med två utsålda konserter av 
sinfoniettan och Uno Svenningsson, den första spelades i 
Spira och den andra i Värnamo. Salongerna var fulla till 
sista plats. 
Publikantalet på dryga 25 000 betalande personer ska, 
tillsammans med de 19 000 icke-betalande personerna som 
deltagit i det som SMOT erbjuder kostnadsfritt, ses som en 
stor framgång. 44 000 personer totalt är inte riktigt i paritet 
med hur det såg ut innan pandemin men publikantalet är på 
väg att fortsätta öka. Exempel på gratis kultur är lunchlyrik, 
konserter i offentliga rummet, Pride och Freja utställning. 
Publiken till de klassiska konserterna har varit svårast att få 
tillbaka efter pandemin. En företeelse som Kulturhuset Spira 
delar med många andra scenkonsthus i landet. 
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Uppdrag: Ökad närvaro i länets samtliga kommuner. 
Aktiviteter Analys 

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

Hittills i år har samtliga konstformer tagit plats i kulturhuset Spira. På 
turné har verksamheten kunnat erbjuda dans, musik och teater till publiken 
utanför Spira. 

Uppdrag: Ökad samverkan med det fria kulturlivet 
Aktiviteter Analys 

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

I teaterpjäsen Cyrano erbjöd SMOT mentorskap och delaktighet till 
skådespelare från Vulkanteatern och i Maawsart var elever från 
kulturskolan med. Ännu ett exempel är att under Prideinvigningen 
uppträdde Teatertolvan. 

Det fria kulturlivet erbjuds 
rabatt på hyran av scener i 
kulturhuset Spira. 

Det fria kulturlivet får 60 procent rabatt på hyra, inklusive en tekniker. 

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

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

Hittills i år har samtliga konstformer tagit plats i kulturhuset Spira. På 
turné har verksamheten kunnat erbjuda dans, musik och teater till publiken 
utanför Spira. 

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

Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

12 000 12 445 
 

Under maj månad spelade SMOT flera produktioner riktade 
till barn och unga. Allsång med Jönköpings sinfonietta i 
föreställningen Barnens bästa var den största produktionen, 
4 287 barn fick uppleva detta tillsammans med sina 
klasskamrater. Att se barn stå upp och hoppa och dansa till 
klassisk musik i modern tappning var en fröjd och en 
upplevelse så nära en rockkonsert man kan komma. 
På turné spelades klassrumsföreställningen FLOW för 612 
barn. Teaterstickorna spelade Alice i underlandet och Per 
Brahes estetelever hade sin slutproduktion på Spira. 
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Process och produktion 

Verksamhetsmått kultur 

Smålands musik och teater Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändring
 % 2022-

2021 

Förändring
 % 2022-

2019 

Betalande publik Smålands 
Musik och Teater 

25 223 746 7 629 u.s.  3 281 %   -  

varav Kulturhuset Spira 23 382 413 7 629 u.s.  5 562 %   -  

varav Jönköpings kommun, 
exklusive kulturhuset Spira 

1 178 0 0 u.s.  -   -  

varav Övriga kommuner i länet 663 333 0 u.s.  99 %   -  

Publik Smålands Musik och 
Teater 

43 686 2 204 18 013 60 947  1 882 %   -28 %  

varav Kulturhuset Spira 38 606 1 406 12 819 47 819  2 646 %   -19 %  

varav Jönköpings kommun, 
exklusive kulturhuset Spira 

1 093 401 2 845 4 813  173 %   -77 %  

varav Övriga kommuner i länet 3 987 397 2 349 8 315  904 %   -52 %  

Publik vid föreställningar för 
barn och ungdom Smålands 
Musik och Teater 

12 445 242 6 824 18 524  5 043 %   -33 %  

varav Kulturhuset Spira 10 508 137 4 261 17 299  7 570 %   -39 %  

varav Jönköpings kommun, 
exklusive kulturhuset Spira 

1 093 0 1 705 230  -   375 %  

varav Övriga kommuner i länet 844 105 858 995  704 %   -15 %  

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

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

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

Ansvarig för sociala medier flyttades våren 2022 över till 
marknadskommunikatören, där främsta syftet är att driva försäljning och 
konvertering. Andra målsättningar är att bredda målgrupperna och öka 
relevansen för varumärket hos befintliga målgrupper. Detta görs med hjälp 
av redaktionellt material varvat med marknadskommunikation, exempelvis 
genom tydligt publikfokus i sociala medier där innehåll som publiken 
verkar vilja se och interagera med prioriteras. Ett nytt underkonto på 
Instagram skapades i juni 2022, Spirakvartetten. 
Mediacenter sänder fortsatt från lunchlyrikprogrammen samt att ett urval 
lunchkonserter sprids till länets kommunala äldreboenden via 
Seniorportalen, totalt 128 visningar i sin egen kanal under 2022. 
Statistik – Facebook 
Räckvidd hittills under året 499 806 – ökat 6,8 % under året 
174 nya följare 
Instagram 
Räckvidd hittills under året 82 526 – ökat 14,9 % 
444 nya följare 
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Strategiska mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet 
inom både bredd och spets 

Framgångsfaktorer: Villkor för konstnärligt skapande 

Uppdrag: Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 
Aktiviteter Analys 

Främjande verksamhet för 
professionella utövare. 

Det genomförs ett löpande arbete med att främja professionella utövare i 
form av bidragsgivning, kunskapsförmedling, dialoger och stöd från 
utvecklare. Ett bra exempel på hur kulturutveckling arbetar med att skapa 
nya plattformar för att stärka professionella utövare är det nya nätverket 
VänLit, som är ett branschnätverk för litteraturområdet. Målet är att fler 
litterära verk ska skrivas och att fler kan leva på litteraturen. Under 
nätverksträffarna ges möjlighet att knyta kontakter, presentera sig själv och 
sin planerade eller publicerade bok, söka samarbeten, uppdrag, erbjuda 
tjänster med mera. Ett annat exempel är Konstforum, vars syfte är att vara 
en mötesplats för länets konstnärer, som erbjuder inspirerande 
föreläsningar och möjligheter att knyta nya kontakter. Båda nätverken har 
under året medfört att nya samarbeten har uppstått mellan arrangörer, 
konstnärer, författare och bokbranschen. 

Uppdrag: Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet 
Aktiviteter Analys 

Stöd till och utveckling av 
konstnärliga residensprogram. 

Under året har fokus varit att genomföra krisresidens för Ukrainska 
konstnärer med anledning av kriget i Ukraina. Region Jönköpings län 
genomför residensen i samarbete med kommunerna och kulturaktörer i 
Tranås, Jönköping, Nässjö och Värnamo. 
Residensverksamheten är fortfarande under uppbyggnad i länet och något 
som fortsatt behöver arbetas mer med. Under året har det blivit klart med 
ett nytt internationellt residens i Frankrike, med start 2023, för länets 
konstnärer och författare. Residenset ger deltagaren möjligheter att under 
en månad arbeta i en internationell miljö. Arbete pågår också för att få 
tillstånd ett stadigvarande residensprogram inom form och designområdet i 
länet. 

Uppdrag: Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela 
länet. 

Aktiviteter Analys 

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

Lanseringen av verksamheten Röster om yttrandefrihet, som startade 
december 2021, riktar sig till unga. Under hösten 2022 arrangeras Röster 
för yttrandefrihet på temat demokrati och yttrandefrihet, för ungdomar på 
yrkesgymnasium. Vid arrangemanget medverkar två fristadsförfattare som 
berättar om sina erfarenheter av att vara förföljda och fängslade på grund 
av sitt författarskap. 
I samverkan med organisationen ICORN har en ny fristadsförfattare 
utsetts. Personen är kontaktad och har tackat ja till inbjuden från Region 
Jönköpings län. Nu pågår processen för att få personen på plats, vilket 
beräknas ske under hösten 2022. 
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Uppdrag: Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med 
funktionsvariationer. 

Aktiviteter Analys 

Undersöka förutsättningarna för 
att personer med 
funktionsvariationer ska kunna 
ta del av och skapa kultur. 

En kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga och medskapande i kulturlivet i 
Jönköpings län ska påbörjas under 2022. Kartläggningen blir ett underlag 
för kommande främjande och utvecklingsinsatser där arbetet kommer att 
ske tillsammans med aktörerna inom kulturssamverkansmodellen samt 
med länets kommuner. 

Framgångsfaktorer: Samverkan och dialog 

Uppdrag: Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och 
bildningsområden. 

Aktiviteter Analys 

Samarbeta inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsverige 
och med andra regioner inom 
etablerade forum. 

Kulturutvecklings samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) 
har blivit alltmer etablerat och kontakten mellan regionernas utvecklare 
inom de olika konstområdena har utvecklats till att fungera som bollplank i 
frågor bortom RSS-samarbetet. Genom samarbetet ges förutsättningar till 
insatser som regionen har svårt eller inte kan genomföra på egen hand. 
Ett annat interregionalt samarbete sker mellan Region Jönköpings län, 
Region Skåne och Västra Götalands Regionen. Ett samverkansavtal 
undertecknades 2022 om interregional samfinansiering av verksamheten 
ShareMusic and Performing Arts. Syftet med överenskommelsen är att 
reglera den gemensamma finansieringen av ShareMusic and Performing 
Arts (ShareMusic) verksamhet och därmed stärka verksamhetens 
långsiktiga förutsättningar att utvecklas till ett kunskapscentrum för 
konstnärlig utveckling och inkludering med nationell bärighet och 
relevans. 

Uppdrag: Bidra till att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela 
landet genom att samverka inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS). 

Aktiviteter Analys 

Verksamheterna inom 
Kulturutveckling samarbetar 
kring uppdrag inom de olika 
konstformerna. 

Att samarbeta mellan de olika konstformerna är ett grundläggande 
arbetssätt i verksamheten. I samarbetet inom RSS har kontakten mellan 
regionernas utvecklare etablerats och utvecklare inom olika konstområden 
samverkar och fungerar som varandras bollplank. En effekt av samarbetet 
är att kulturinsatser har genomförts i Jönköpings län som inte hade varit 
genomförbara på egen hand. Ett bra exempel är "Barnens biennal", ett 
konstarrangemang med, för och av barn. 

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

Aktiviteter Analys 

Årliga dialogmöten (kultur) Dialogmöten med verksamheter inom kultursamverkansmodellen har 
genomförts som planerat och kulturutskottet har genomfört dialoger med 
verksamheterna under maj månad enligt sitt uppdrag. 

Dialogmöten med civilsamhället Dialogmöten har genomförts inom samtliga konst- och kulturområden. 
Dialoger förs också regelbundet med samverkansmodellens aktörer och 
länets kommuner. Under de första månaderna av 2022 genomfördes 
dialogerna med civilsamhället och övriga aktörer inom ramen för att ta 
fram ett förslag till Regional kulturplan 2023-2025. I november genomförs 
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Aktiviteter Analys 

nya dialoger med samma målgrupper och då i syfte att hitta gemensamma 
utvecklingsområden och underlag till kommande handlingsplaner. 

Kulturforum Utifrån processen med framtagande av ny Regional Kulturplan kommer 
Kulturforum att genomföras någon gång under första kvartalet år 2023. 
Fokus då kommer att vara att presentera den nya kulturplanen samt föra 
diskussion om utvecklingsområdet för planperioden. 

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

Aktiviteter Analys 

Skapa tvärkulturella forum för 
möte och samtal mellan olika 
konstformer. 

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

Uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig 
kulturplan skall antas 2022 

Aktiviteter Analys 

Arbeta fram ny kulturplan Arbetet med att ta fram en ny Regional kulturplan 2023-2025 har 
genomförts som planerat. Den 31 mars skickades förslaget till ny Regional 
kulturplan ut på remiss. Remisstiden sträckte sig fram till den 2 juni och 
det inkom 31 remissyttranden. I förslaget till Regional kulturplan 2023 
- 2025 har remissyttrandena beaktats och nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet beslutar om förslaget den 7 september. 
Regionfullmäktige ska enligt plan fastställa Regional kulturplan 2023-
2025 vid sammanträdet i oktober 2022. 

Uppdrag: Samverkan och dialog med och kring nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Aktiviteter Analys 

Genom löpande dialog och 
samverkan inom etablerade 
kanaler med föreningsliv och 
fria kulturlivet säkerställa 
nationella minoriteters och 
minoritetsspråks deltagande och 
tillgång till kultur. 

Dialoger och samverkan med föreningslivet och fria kulturlivet för att 
säkerställa nationella minoriteters och minoritetsspråks deltagande och 
tillgång till kultur har inte genomförts under 2022. Dialogerna bör ske i 
samband med de ordinarie dialoger som planeras under hösten inom 
samtliga konstområden. 
  

Uppdrag: Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till kulturens roll för 
god hälsa 

Aktiviteter Analys 

Medverka i konferensen Kultur 
för hälsa. 

Konferensen Kultur för hälsa genomförs den 15 september 2022. Inom 
ramen för Kultur för hälsa medverkar Kulturutvecklingen i planeringen av 
konferensen. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Löpande organisations- och 
processutveckling. 

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

Strategiska mål: Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och 
det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna 
näringarnas utveckling. 

Framgångsfaktorer: Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar 
behöver utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och 
näringsliv 

Uppdrag: Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, 
försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad självförsörjningsgrad av 
livsmedel och ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla miljöer och sprida 
kunskap för att miljömålen. 

Naturbruksskolorna arbetar systematiskt för att utveckla och sprida 
kunskaper, som bidrar till att nå miljömålen. Målen beaktas inom 
organisationens styrning och uppföljningsarbete. Som exempel har 
satsningar på avfall- och kemikaliehantering genomförts internt. 
Föreläsningar för allmänheten har genomförts vid flertalet tillfällen under 
året, tex med Södra, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och med 
hushållningssällskapet. Teman har då varit framtidens skogsprodukter, 
proteingrödor och akvaponik. 
Stora Segerstad har under 2022 startat två projekt som syftar till att prova 
nya metoder för att minska klimatpåverkan inom jordbruket och 
djurhållningen. Det ena handlar om att binda mer koldioxid i marken 
genom kollagringsmetoder i sättet att bruka jorden, växtföljd och val av 
grödor. Det andra projektet som drivs av Stora Segerstad tillsammans med 
Hushållningssällskapet handlar om att minska proteininnehållet i 
mjölkkornas foder för att se om det påverkar produktionen. 

Sprida kunskap om de gröna 
näringarnas potential. 

Lättnaderna i pandemirestriktionerna har medfört att naturbruksskolorna 
återigen har kunnat öppna upp verksamheten för bl.a. besökare och externa 
kurser. Under året genomförs många evenemang och deltagande i mässor. 
Öppet hus på Stora Segerstaddagen i april lockade drygt 3 000 besökare 
och det var ett bra tillfälle att sprida kunskap om de gröna näringarna. 
Under hösten deltar Stora Segerstad på länets gårdsrunda och arrangerar en 
stor julmarknad för att lyfta närproducerad mat. 
Efter pandemin bokas skolans lokaler alltmer in för möten, kurser och 
konferenser som anordnas och hålls av aktörer inom de gröna näringarna. I 
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Aktiviteter Analys 

samband med detta får deltagarna en bra bild av Stora Segerstads 
verksamhet. 
Skoltidningen som vanligtvis skickas till ungdomar i årskurs nio, har i år 
även skickats till alla boende i ett relativt stort område kring skolan. På 
detta sätt sprids kunskap om skolans verksamhet till en bred målgrupp. 
Sociala medier används allt mer som plattform för att nå ut med 
information om naturbruksutbildningen samt för att sprida kunskap om de 
gröna näringarna. 

Strategiska mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag: Öka Smålands Musik och Teaters närvaro i länets samtliga kommuner 
Aktiviteter Analys 

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

Hittills i år har samtliga konstformer tagit plats i kulturhuset Spira. På 
turné har verksamheten kunnat erbjuda dans, musik och teater till publiken 
utanför Spira. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Uppdrag: Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som möjligt 
Aktiviteter Analys 

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

Hittills i år har samtliga konstformer tagit plats i kulturhuset Spira. På 
turné har verksamheten kunnat erbjuda dans, musik och teater till publiken 
utanför Spira. 

Framgångsfaktorer: Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

Uppdrag: Främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och 
utveckla internationell samverkan och samspel, samt delta i de nationella och 
regionöverskridande samtalen om kulturens och bildningens möjligheter och 
utveckling 

Aktiviteter Analys 

Delta i regionala och nationella 
nätverk och samverkansforum. 

Sektionen för kulturutveckling deltar i ett flertal regionala och nationella 
nätverk. RSS är det mest omfattande nätverket där flertalet av konst- och 
kulturområdena är representerade. Några andra exempel är regional 
samverkansgrupp för nationella minoritetsfrågor, interregionalt nätverk 
gällande kultur för barn och unga, det nationella dräktsrådet, ICORN 
(International Cities of Refuge Network), SKR:s nätverk för regionala 
kulturchefer. Deltagande i nätverk och olika samverkansforum, såväl 
regionala, interregionala, nationella och internationella nätverk skapar 
förutsättningar för verksamheten att lösa sitt uppdrag. Ett aktuellt exempel 
är de krisresidens för Ukrainska konstnärer som Region Jönköpings län 
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Aktiviteter Analys 

genomför under 2022. Dessa residens hade varit svåra att få till stånd utan 
de nationella och internationella nätverk som sektionen ingår i och verkar 
igenom. 

Uppdrag: Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, 
mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för 
frågorna 

Aktiviteter Analys 

Fortsatta integration av 
fristadsarbetet i ordinarie 
processer. 

Fristadsarbetet är integrerat i de processer som Sektionen kulturutveckling 
använder för sin verksamhetsplanering. Det innebär bland annat att 
fristadskonstnären kan delta i planeringen såväl som i genomförandet av 
insatser inom sektionens olika verksamhetsområden. Det har bland annat 
skett inom dans-, litteratur-, yttrandefrihet- och filmområdet. 

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

Lanseringen av verksamheten Röster om yttrandefrihet, som startade 
december 2021, riktar sig till unga. Under hösten 2022 arrangeras Röster 
för yttrandefrihet på temat demokrati och yttrandefrihet, för ungdomar på 
yrkesgymnasium. Vid arrangemanget medverkar två fristadsförfattare som 
berättar om sina erfarenheter av att vara förföljda och fängslade på grund 
av sitt författarskap. 
I samverkan med organisationen ICORN har en ny fristadsförfattare 
utsetts. Personen är kontaktad och har tackat ja till inbjuden från Region 
Jönköpings län. Nu pågår processen för att få personen på plats, vilket 
beräknas ske under hösten 2022. 

Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Heltid är norm 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 75 % 
 

Andelen heltidsanställda steg under pandemin men i och 
med att verksamheterna åter har öppnats så stiger andel 
deltidsanställda igen. Deltids- och timanställningar används i 
samband med föreställningar inom kulturverksamheterna 
samt för att säkerställa djurtillsyn under helger och lov och 
återöppningarna av de publika verksamheterna medför en 
ökad andel deltidsanställda. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Anpassat ledarskapsutveckling 
utifrån behov och uppdrag. 

Ledningsgruppen för Regional utveckling lyfter ledarskapsfrågor 
återkommande för att utveckla det tillitsbaserade ledarskapet. Individuellt 
anpassade åtgärder kan genomföras utifrån och vid behov. 
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Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Aktiviteter Analys 

Strukturer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Strukturerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på plats. Rutiner 
utvecklas under året med införande under hösten. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

3,3 % 4,8 % 
 

Sjukfrånvaron är 4,8 procent, vilket är högre än samma 
period föregående år då den var 3,3 procent. Ökningen har 
skett bland både kvinnor och män. En djupare analys 
kommer att göras för att utreda orsaker. 

 

Aktiviteter Analys 

Flexibelt arbetssätt. Regelverk för flexibelt arbete finns för Regional utveckling utifrån 
riktlinjerna för Region Jönköpings län. Överenskommelser och 
anpassningar görs i samverkan mellan chef och medarbetare. 
Förutsättningarna och dess påverkan kommer att följas upp under året. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 
Aktiviteter Analys 

Riktade och 
verksamhetsanpassade åtgärder. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Riktade och 
verksamhetsanpassade åtgärder. 

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

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 
-ANA nämnd 

0 tkr 20 436 tkr 
 

Regional utveckling (ANA) +20,4 mnkr 
A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+13,3 
mnkr) 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 
3,8 mnkr och beror till största delen på högre statsbidrag än 
budgeterat bland annat för utökade platser. Även några 
vakanser bidrar till den positiva budgetavvikelsen. 
Verksamheten vid Smålands musik och teater uppvisar en 
positiv budgetavvikelse med 3,8 mnkr. Den positiva 
budgetavvikelsen beror framför allt på flera vakanser. Dessa 
vakanser förväntas vara tillsatta under hösten. 
Produktionskostnaderna under våren har varit högre än 
beräknat men flera publiksuccéer, bland annat Cyrano de 
Bergerac, har även givit högre intäkter än budget.           
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt 
kulturprojekten har en positiv budgetavvikelse på 4,6 mnkr. 
Bland annat finns det flera vakanser inom verksamheten, 
statsbidraget är högre än budgeterat samt att flera aktiviteter 
inte har kunnat genomföras med anledning av vakanserna. 
För närvarande är följande tjänster vakanta: dansutvecklare, 
scenkonstutvecklare samt en tekniker inom bild och form. 
Förhoppningen är att en eller flera av tjänsterna är tillsatta 
innan året är slut. 
Kostnader för bidragsgivning visar på en positiv 
budgetavvikelse med 0,3 mnkr och beror bland annat på att 
arrangörsbidrag beviljas löpande under året. De 
administrativa kostnaderna visar en positiv budgetavvikelse 
på 0,8 mnkr bland annat beroende på lägre lönekostnader 
med anledning av en föräldraledighet. 
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas vara i balans för 
perioden. 
B. Centrala anslag (+7,1 mnkr) 
Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att medel för 
regional utveckling inte är nyttjade i nivå med budget. 

Prognos 
-ANA nämnd 

 10 500tkr 
 

Regional utveckling (ANA) +10,5 mnkr 
A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+8,5 
mnkr) 
Prognosen för helåret 2022 för verksamhetsområdet visar ett 
sammantaget budgetöverskott på 8,5 mnkr, vilket är nästan 5 
mnkr lägre jämfört med utfallet efter augusti månad. Den 
största förklaringen är att periodiserad budget och utfall inte 
stämmer överens.  
Helårsprognosen för SMoT visar på en positiv avvikelse 
med 0,8 mnkr, vilket är en lägre avvikelse jämfört med 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

utfallet efter augusti. Den största förklaringen är att 
budgeten inte är periodiserad efter faktiska förhållanden med 
lägre verksamhet under sommaren. 
Folkhögskolornas prognos visar en positiv budgetavvikelse 
med 4,0 mnkr som i stort beror på beräknade högre intäkter 
jämfört med budget och stämmer väl överens med utfallet 
efter augusti månad. 
Prognosen för kulturutveckling visar en positiv avvikelse på 
2,9 mnkr. Anledning är bland annat lägre beräknade 
personalkostnader jämfört med budget beroende på 
vakanser. Administrationens prognos visar en i stort samma 
positiva budgetavvikelse som efter augusti det vill säga ca 
0,8 mnkr.  
Naturbruksskolornas prognos visar en liten negativt resultat 
med ca 0,4 mnkr som bland annat  beror på 
engångssatsningar i samband med en byggnation. 
Underskottet kommer att täckas av tidigare års balanserade 
resultat vis årets slut.   
B. Centrala anslag (+2,0 mnkr) 
Utfallet för projektmedel för helåret 2022 beror till stor del 
på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas 
under resterande del av året. Bedömningen av vilka projekt 
som kommer att beslutas under resterande del av året är svår 
att göra. Prognosen som är lagd nu visar på en positiv 
budgetavvikelse med 2 mnkr vid årets slut. 
Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans för 
helåret. 

 

Länstrafiken 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade 
serviceresor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Uppdrag: Starta ett pilotprojekt för att på några lämpliga ställen i länet prova ett nytt 
upplägg med linjelagd anropsstyrd trafik. 

Aktiviteter Analys 

Pilotprojekt anropsstyrd trafik Nämnden har fått en avrapportering i juni om hur ett projekt skulle kunna 
gå till. En grundligare utredning kommer att göras innan testverksamhet 
påbörjas. 

Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prisvärdhet 50 % 45 % 
 

Prisvärdheten har stigit med 3 procentenheter sedan första 
tertialet och med fyra procentenheter sedan årsskiftet. 
Resultatet är åtta procentenheter högre än landets 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

genomsnitt. Förutom senior- och ungdomskort har det under 
våren införts en flexbiljett 10/30. 

Uppdrag: Fortsätta utreda möjligheten att utveckla en modell med resekort med 
personliga zoner 

Aktiviteter Analys 

Modell med personliga zoner. Nämnden har fått avrapportering om innebörden av en förändring. 

Uppdrag: Personer med funktionsvariationer som är berättigade till 
sjukersättning/aktivitetsersättning från försäkringskassan ska kunna använda ett 
motsvarande kort som seniorkort/ungdomskort till och med fyllda 70 år. 

Aktiviteter Analys 

Resekort för personer med 
funktionsvariationer 

Från och med 28:e mars är det möjligt för personer med 
funktionsvariationer som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller 
handikappersättning att resa med 30-dagarsbiljett Senior. 

Uppdrag: Cykel ska i mån av plats få tas med kostnadsfritt på tåg 
Aktiviteter Analys 

Cykel på tåg. Möjligheten att ta med cykel kostnadsfritt är infört och gäller i mån av 
plats på Krösatåg, Västtåg samt regionbussar från och med den 18 april. 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel nöjda NKI 
- allmän trafik 
- alla länsbor 

55 % 45 % 
 

Resultatet har sjunkit något sedan förra tertialet, och är sju 
procentenheter lägre än landets genomsnitt. 

Andel nöjda NKI 
- allmän trafik 
- resenärer 

65 % 57 % 
 

Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som förra 
tertialet, och är två procentenheter lägre än landets 
genomsnitt. 

Andel nöjda NKI 
- serviceresor 

85 % 84 % 
 

Det är små rörelser när det gäller andelen nöjda eller mycket 
nöjda inom Serviceresor, resultatet har minskat med en 
procentenhet jämfört med förra tertialet. 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95 % 93 % 
 

Av 24 959 avgångar med Krösatåg i Jönköpings Län ankom 
23 293 stycken inom gränsen för punktlighet vilket innebär 
ett resultat på 93%. Det är en förbättring jämfört med första 
tertialet, men något sämre än föregående år. 

Uppdrag: Efter beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram utarbeta plan och redovisa 
delmål för perioden 2021- 2024 med utblick mot 2025-2035. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan och delmål för 
Trafikförsörjningsprogrammet 

Delmål för resandeutvecklingen för olika trafikslag och trafikområden har 
tagits fram och den framtagna tågplanen ses som en del i arbetet med 
Trafikförsörjningsprogrammet. 
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Uppdrag: Ta avstamp i nytt Trafikförsörjningsprogram för att få igång det kollektiva 
resandet efter pandemin. 

Aktiviteter Analys 

Öka resandet efter pandemin. En hel del kampanjer har genomförts under året och höstens kampanjer för 
att öka kollektivt resande kommer att bestå av: 
September - Ny websida lanseras för att göra det ännu enklare att hitta 
information, planera sin resa och förbättrade funktioner. 
Oktober - Uppföljning på kampanjen "Vad betalar du" som startade v 19 
med en bredare kanalstrategi i stadstrafiken i Jkpg, Värnamo, Nässjö och 
Tranås. 
November/December - App-kampanj, så här enkelt reser du i appen för att 
stimulera ett digitalt resande. 
December - Varumärkesstärkande film med storytelling, våra resenärer 
(personas) 

Uppdrag: Ta fram riktlinjer och kostnader för att ta med sig husdjur på färdtjänstresor 
Aktiviteter Analys 

Husdjur på färdtjänstresor Uppdraget har utretts av Serviceresor och presentation av uppdraget inkl 
tänkbara lösningar har gjorts för nämnden. Utredningen inklusive underlag 
har gått vidare i budgetprocessen. 

Uppdrag: Förbättra Trygghet, Restid och Lyhördhet och därigenom få nöjdare kunder 
inom allmänna trafiken. 

Aktiviteter Analys 

Identifiera aktiviteter för att 
förbättra Trygghet, Restid och 
Lyhördhet 

Djupare analyser och följdfrågor har gjorts för de olika mätetalen. 
Aktiviteter tas fram i samband med pågående arbete med att ta fram 
affärsplaner för resp. trafikavtal. 

Uppdrag: Förbättra Trygghet och därigenom nöjdare kunder inom Serviceresor. 
Aktiviteter Analys 

Identifiera aktiviteter för att 
förbättra Trygghet inom 
Serviceresor 

På samtliga avtalsmöten med trafikföretagen, har "tryggheten" varit i fokus 
och vissa nyckeltal har följts upp som har betydelse för kundens 
upplevelse vid restillfället. Vi har konstaterat att det finns 
förbättringspotential på några områden bl.a. förarnas agerande och 
bemötande. 
Särskilt informationsbrev har även skickats ut till samtliga förare där 
tryggheten varit i fokus. 

 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändring
 % 2022-

2021 

Förändring
 % 2022-

2019 

Antal resor- buss och 
tågtrafik 

9 924 5 542 9 268 14 020  +79%   -29%  
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Länstrafiken (tusental) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändring
 % 2022-

2021 

Förändring
 % 2022-

2019 

Andel regelbundna 
resenärer (% av länets 
invånare) 

20 15 21 22  +5%   -2%  

Antal serviceresor 428 365 330 465  +17%   -8%  

- Varav färdtjänstresor 351 288 264 383  +22%   -8%  

- Varav sjukresor 76 77 66 82  -1%   -7%  

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

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

Fortsätta utveckla och förbättra 
våra verksamhetssystem. 

Arbete med verksamhetssystemen pågår enligt systemförvaltningsplaner i 
samarbete med angränsande län, leverantörer och ITC. 

Uppdrag: Fortsätta med upphandlings och leveransprojekt av nya tågfordon samt 
bidra till arbetet med ny tågdepå 

Aktiviteter Analys 

Slutföra 
spårfordonsupphandling 

Upphandling är klar och tillverkning av fordon pågår. 

Uppdrag: Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll inom Krösatågen 
Aktiviteter Analys 

Uppstart av nytt avtal för drift 
och underhåll inom Krösatågen 

Nytt avtal och ny operatör för drift och underhåll av Krösatågen i 
december 2021. 

Uppdrag: Uppstart av nya avtal inom Serviceresor 
Aktiviteter Analys 

Uppstart av nya avtal inom 
Serviceresor 

Avtalsstart har skett för Serviceresor 2022 den 1/9 helt enligt plan. 

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal 
påstigande/mil 

9,2 5,6 
 

Resultatet för påstigande per mil når inte målet vilket beror 
på att resandet är lägre än före pandemin samt att 
valideringarna (stämplingarna) är lägre än själva resandet. 
Samtidigt är antal körda mil fler än föregående år. Jämfört 
med föregående år har det ökat från 3,7 påstigande/mil för 
samma period. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal resor ska 
öka jfm 
föregående år 

Öka jfm 
2021   

77 % 
 

I augusti månad är resandet uppe i 86 % av resandet 2019 
samma månad. Resandet har ökat stadigt sedan årets början 
och det är troligt att resandet är ännu högre än vad antalet 
valideringar i statistiken visar. Det pågår arbete med 
intrimning av kundräkningssystem ombord på bussarna 
vilket på ett bättre sätt kommer visa antalet faktiska resor 
framöver. En kampanj har pågått under sommaren för att 
öka valideringarna genom att uppmana resenärer att gå 
ombord i framdörren. Ackumulerad ökning i år jämfört med 
föregående år är 77 %. 

Uppdrag: Att genomlysa resandemönster och ekonomiska effekter på kort och lång 
sikt utifrån pandemin under 2022 som ska utgöra underlag inför budget 2023 och 
översyn av Trafikförsörjningsprogram. 

Aktiviteter Analys 

Utreda effekter utifrån 
pandemin 

Aktiviteten är delvis påbörjad, men det är något för tidigt att fullt ut se 
effekter av pandemin och effekten av att mer arbete sker hemifrån än 
tidigare. 

Uppdrag: En utvärdering av stadstrafiken i Värnamo och Nässjö görs innan uppstart 
av ny stadstrafik i Tranås. 

Aktiviteter Analys 

Utvärdering av stadstrafiken i 
Värnamo och Nässjö innan 
uppstart av stadstrafik i Tranås 

En utvärdering är framtagen och presenterad. Utvärderingen visar på 
behov av utveckling av trafiken i båda städerna. 

Uppdrag: Fortsatt dialog med Halland sker för fortsatt drift av Krösatåg mellan 
Värnamo – Halmstad. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta dialogen med Halland 
om Krösatågstrafiken till 
Halmstad 

En löpande dialog kring Krösatågstrafiken förs med Hallandstrafiken och 
vi avvaktar deras besked om fortsättningen. 

Uppdrag: Under 2022 slutförs en utredning för en bussförbindelse Eksjö – Värnamo 
– Sävsjö 

Aktiviteter Analys 

Slutföra utredning om 
bussförbindelse Eksjö-
Värnamo-Sävsjö 

Ett förslag på trafikeringslösning tillsammans med en 
kostnadsuppskattning har presenterats för nämnden. 

Uppdrag: En långsiktig tågplan tas fram för Jönköpings län. Tågplanen ska innehålla 
en strategi för hur den regionala tågtrafiken ska utvecklas på sikt och skapa 
robusthet i järnvägssystemet. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en tågplan för 
Jönköpings län 

Tågplanen godkändes av nämnden i maj 2022. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Identifiera ej värdeskapande 
arbetssätt eller arbetsuppgifter 

Det pågår ett flertal olika förändringar av arbetssätt genom nya digitala 
lösningar. Bland annat en förstudie kring analys och beslutsstöd för olika 
delar av verksamheten. 

Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med framtagen 
Kompetensförsörjningsplan. 

En revidering av kompetensförsörjningsplanen är påbörjad och ska 
slutföras under året. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med lönebildning Vi jobbar med lönebildning i samband med löneöversynen och strävar 
efter att ha konkurrenskraftiga löner i jämförelse med angränsande län och 
kollektivtrafikbranschen. 

Uppdrag: Heltid är norm 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 96 % 
 

Det är en hög andel heltidsanställda och målet nås. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med chefskapet. Ett arbete kring tillitsbaserat ledarskap där alla chefer är involverade 
pågår. 
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Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Aktiviteter Analys 

Tillse att alla chefer börjar 
arbeta i SAM-verktyget i 
Stratsys 

Utbildning är genomförd och verktyget används i verksamheten. 
  

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

2,4 % 3,2 % 
 

Sjukfrånvaron har gått ner under andra tertialet men är högre 
än föregående år. Det är den korta sjukfrånvaron som ökat 
mest jämfört med föregående år. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 
Aktiviteter Analys 

Information om Regionens 
policies och riktlinjer ska ske på 
APT. 

Information och diskussion om aktiva åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter görs i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

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

Aktiviteter Analys 

Information om Regionens 
policies och riktlinjer ska ske på 
APT. 

Frågan om kränkande särbehandling tas upp bl.a. i arbetsmiljöronder och 
på APT. 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 
- TIM nämnd 

0 tkr -96 153 tkr 
 

A. Länstrafiken (-97,6 mnkr) 
Budgetavvikelsen är negativ med totalt ca 97,6 mnkr tom 
augusti månad. 
Allmän trafik (-74 mnkr) 
På biljettintäktssidan har avvikelserna mot budget minskat 
varje månad hittills i år. I juli månad nåddes budget om man 
även beaktar skuld till resenär på förköpta biljetter. I augusti 
nås inte budgeterat försäljning men försäljningen är uppe i 
2019 års nivå. Ackumulerat är avvikelsen på biljettintäkter 
ca 39 mnkr mot budget inkl hänsyn till skuld till resenär för 
förköpta biljetter. Det kommande statsbidraget för 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

intäktsbortfall är uppbokat med ca 10 mnkr för perioden. 
På kostnadssidan är det fortsatt negativa avvikelser 
framförallt på grund av prisutvecklingen på bränsle och 
energi vilket innebär ökade ersättningar till entreprenörerna. 
Kostnadsutvecklingen har ökat ytterligare under 
sommarmånaderna och ackumulerat tom augusti rör det sig 
om ca 48 mnkr som kostnadsökningarna på bränsle och 
energi avviker mot budget i busstrafiken. Kostnadsökningar 
syns även inom Krösatågen men dessa vägs upp av 
kostnadsminskningar pga färre körda kilometer då det varit 
många inställda turer. Samtidigt har de många inställda 
tågavgångarna inom Krösatågen lett till ökade kostnader för 
ersättningsbussar. 
Serviceresor (-23 mnkr) 
Inom Serviceresor är avvikelsen efter augusti ca 23 mnkr där 
ca 3 mnkr beror på efterreglering av miljöersättning 
avseende 2021, ca 11 mnkr beror på bränsle samt övrigt ca 9 
mnkr beror på tidigare ensamåkning och glesare i fordonen, 
men även dyrare resor överlag. Vi ser att kostnad per resa 
ökat vilket beror på ett flertal faktorer. Samkörningen är 
något lägre än den var före pandemin och åtgärder kommer 
vidtas för att öka samåkningen. Kostnadsökningar har skett 
pga nya avtal som startade 2020 men effekten av det har vi 
inte sett förrän nu när resandet går upp. Resorna har i 
genomsnitt blivit något längre per resa och i somras fanns en 
viss överkapacitet när det gäller antal fordon vilket ökat 
kostnaderna. Inför sommaren gjordes en planering där man 
tog höjd för en ännu större resandeökning. 
B. Centrala ansvar (+1,5 mnkr) 
Ett överskott på 1 367 tkr finns för anslaget för projektmedel 
som inte nyttjats samt att nämnden egna kostnader visar ett 
budgetöverskott på 131 tkr  till och med augusti månad 
2022. 

Prognos 
- TIM nämnd 

 -130 110 tkr 
 

A. Länstrafiken (-130,3 mnkr) 
Prognosen efter tertial 2 landar på ett underskott för helåret 
mot budget på ca 130,3 mnkr. 
När det gäller biljettintäkter är prognosen densamma som 
efter tertial 1, bedömningen är att vi når 95 procent av 
budget resterande månader och ackumulerat underskott blir 
- 42 mnkr (exkl statsbidrag). Statsbidraget prognostiseras till 
15 mnkr. 
Kostnaderna överskrider budget kraftigt och är högre än i 
prognosen för tertial 1 pga fortsatt mycket hög 
kostnadsutveckling när det gäller drivmedel. 
Kostnadsutvecklingen beräknas gå över budget med ca 76 
mnkr i den allmänna trafiken, främst busstrafiken. Inom 
Krösatågen ökar drivmedelskostnaderna också men det är 
framförallt ersättningstrafik som går över budget. Det 
beräknas bli högre kostnader för tågunderhåll i år då det är 
omfattande eftersläpande underhåll som behöver göras. För 
Serviceresor beräknas ett underskott på ca 29 mnkr där 
ungefär hälften beror på hög kostnadsutveckling för 
drivmedel och resten pga miljöersättning, ökade kostnader 
pga ensamåkning i början på året och överlag högre kostnad 
per resa. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

B. Centrala anslag (+0,2 mnkr) 
I helårsprognosen beräknas hela utrymmet för projektmedel 
nyttjas. För nämndens egna kostnader förväntas ett överskott 
om 190 tkr för helåret. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 

Efter första tertialets prognos fick Regionledningskontoret i uppdrag av 
nämnden att se över trafikutbudet. Uppdraget har avrapporterats och 
förutom att eventuellt dra ner på trafikutbudet så föreslås även andra 
alternativ, tex att ta bort nuvarande rabatt på förköpta enkelbiljetter, i 
princip inte starta projekt som ökar kostnaderna samt att använda 
budgettillskott enligt Trafikförsörjningsprogram under 2023 för att 
kompensera för ökade kostnader. En mer omfattande nerdragning av 
trafikutbudet kräver en framförhållning på minst 6 månader. Hur 
underskottet ska hanteras framåt ingår som en del i budgetprocessen 2023. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
24,88 
kr/km 

24,93 
kr/km 

 

Samåkningen i fordonen har ökat efter pandemin (men är 
något lägre än före pandemin) vilket ger effekt på 
kostnaden/resenärkm, kostnaden har minskat något sedan 
förra tertialet. Kostnadsutvecklingen gör att kostnaderna 
ökat mer än index. 

Skattesubventions
grad - allmän 
trafik 

60 % 71 % 
 

Trots sommarmånader med lägre biljettintäkter så minskar 
skattesubventionsgraden vilket beror på att intäkterna har 
ökat stadigt under året. Målet nås inte pga högt kostnadsläge 
samt att de ackumulerade intäkterna inte når budget. 

Andel resenärer 
med giltig biljett 

95 % 93 % 
 

Andelen resenärer med giltig biljett under det andra kvartalet 
uppgår till 93 procent enligt statistik från 
biljettkontrollverksamheten, vilket är på samma nivå som 
efter första tertialet. Ca 7 procent hade alltså ogiltig/ingen 
biljett. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Under tertial 2 har fokus på coronapandemin avtagit och smittspridningen har varit lägre, dock har det 
under inledningen av hösten återigen setts en ökad smittspridning och antalet vårdade på sjukhus med 
covid-19 har sakta ökat. 

Vaccinationsarbetet har fortsatt. Under hösten erbjuds framförallt personer 65 år eller äldre samt 
riskgrupper ytterligare vaccination. Sammanlagt har nu över 840 000 doser vaccin mot covid-19 givits 
i Region Jönköpings län.  

Den händelsegrupp inom Region Jönköpings län som under våren bildades för att bevaka lägesbild 
och behov av åtgärder utifrån kriget i Ukraina har fortsatt. Flyktingströmmar och 
försörjningsberedskap är viktiga fokusområden för hälso- och sjukvården. Flyktingströmmarna från 
Ukraina har inte blivit så omfattande som befarat. 

Arbetet med den uppskjutna vården har fortsatt och flera kökortningsinsatser har genomförts. 
Kapacitets- och produktionsstyrning har intensifierats, operationer har omfördelats i länet, 
mottagningsoperationer har ökat och Region Jönköpings län har ett fortsatt samarbete med Art Clinic. 

Utifrån planen för framtidens hälso- och sjukvård har aktiviteter för Bästa plats att växa upp, leva och 
åldras på tagit fart. Arbetet har fortsatt med uppbygganden av elevhälsocentraler, hälsocentraler, 
aktiviteter för äldre och en ökad samverkan mellan primärvård och sjukhusvård genom uppbyggnad av 
konsultstöd. Även uppbyggnaden av länsgemensamma programområden och införande av 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har fortsatt. 

Den ekonomiska prognosen för Folkhälsa och sjukvårdsnämnden visar en ekonomi i balans 2022. 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag: Personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utveckla den 
personcentrerade vården och 
inkludera patientföreningar och 
brukarråd i arbetet. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den 
personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och 
närståendes behov och förmåga att hanteras sin sjukdom. 
I lärandenätverk med patientföreningar har nätverksträffar genomförts 
under våren. Syftet med nätverket är att utveckla ett samskapande där vi 
tillsammans lär av varandra, utbyter kunskaper, erfarenheter och stödjer 
varandra i omställningen till nära vård, samt stärker kunskaperna om 
patientkontrakt. 
Dialog pågår med Patientnämnden kring hur vi kan arbeta med patient-
/närståendeberättelser och inkomna ärenden på olika sätt kopplat till 
förbättrings- och innovationsarbeten. Berättelser som är kopplade till 
patientkontraktets innehåll (samverkan, kommunikation, tillgänglighet, 
delaktighet) har efterfrågats och använts i till exempel Region Jönköpings 
läns kapacitets- och produktionsstyrningsarbete. Patientnämnden är i sin 
tur ambassadörer för patientkontrakt. 
Ett utökat samarbete har skett mellan Levande bibliotek, Peer och 
volontärerna på Hjärtats hus. 
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Uppdrag: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda samtalsgrupper för 
medarbetare i vården. 

Fyra samtalsgrupper/termin planeras att genomföras, fördelat på två 
grupper i Jönköping, en grupp i Eksjö och en grupp i Värnamo. AT-
läkarna får kontinuerligt introduktion i ämnet. Planering pågår för ny 
målgrupp som är sjuksköterskor och undersköterskor på RIU-utbildningen 
hösten 2022. Förslag finns att via Hälsocenter erbjuda hälsocoacher en 
digital utbildning. 

Uppdrag: Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete kring livsfrågor i 
patientens vårdplan samt via 
självhjälpsgrupper och lärcaféer. 

Arbete pågår inom berörda verksamheter, men formerna för att beskriva 
vilka åtgärder som görs, samt effekterna av desamma behöver utvecklas 
ytterligare. Exempelvis är grupputbildningar inom existentiell hälsa som 
genomförs vid några vårdavdelningar. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom tre dagar. 

90 % 83 % 
 

Ett bättre resultat än augusti 2021. Stor variation mellan de 
olika enheterna, från 66 procent till 99 procent inom 3 dagar. 

 Tid till 
ambulans - andel 
prio 1 larm inom 
20 minuter 
 

80 % 69 % 
 

Tillgängligheten uppgår i genomsnitt under perioden januari 
till och med augusti till 69 procent. Föregående år 
motsvarande period 67 procent. Antalet prioritet 1 uppdrag 
har ökat med 2 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år. Det ökade antalet uppdrag har bidragit till en 
minskad tillgänglighet. Inom- och utomlänstransporter 
mellan vårdinrättning fortsätter att öka och tar allt mer av 
ambulanssjukvårdens resurser, vilket reducerar 
tillgängligheten. Under sommarmånaderna har en viss 
neddragning av ambulansresurserna genomförts. 
Planering pågår för start av ambulanssjuksköterska på SOS 
Alarm i november som ska hjälpa till med logistik för 
utomlänstransporter, vilket kan ha positiv effekt på 
tillgänglighet. 

 Faktisk 
väntetid till första 
besök inom 60 
dagar i 
specialiserad vård 
nationell 
rapportering. 

80 % 68 % 
 

Ett sämre utfall än 2021. Både Kirurgisk vård och Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik uppger att de arbetar med sina 
väntelistor samt har en handlingsplan för att förbättra sin 
tillgänglighet. Antal väntande augusti 2022 var 12 800 
individer. 

 Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 77 % 
 

Ungefär på samma nivå som under året. Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik är relativt nära måluppfyllelse, 
Kirurgisk vård beskriver ett aktivt arbete med att förbättra 
resultatet. 

 Faktisk 
väntetid till 

80 % 70 % 
 

Ett klart sämre resultat jämfört med augusti 2021. Alla 
prioriterade operationer under sommaren ingår i siffran och 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

operation/åtgärd 
inom 60 dagar, 
specialiserad vård 
 

inte särskilt många ej prioriterade med längre väntetider 
genomförs. Det planeras för åtgärder med extrainsatser och 
öppnande av fler operationssalar, men det kommer sannolikt 
behövas ännu meråtgärder för att nå målet. Antalet väntande 
i augusti 2022 var 5 753 individer. 

 

Aktiviteter Analys 

Utökning av 
rehabiliteringsresurserna i 
primärvården. 

Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården har skett 
kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med direkttriagering till 
rehabiliteringspersonalen för flera olika besvär. 

Förstärkning av psykosociala 
team. 

I regelbok för 2021 förstärktes vårdpengen, som är riktat till de 
psykosociala teamen. Varje vårdcentral säkerställer tillgången till ett 
psykosocialt team. 

Uppdrag: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården 

Aktiviteter Analys 

Planering och uppföljning av 
den uppskjutna vården. 

Under sommaren har antalet väntande till ett första besök minskat med 6-7 
procent samtidigt som väntande till operation ökat med strax under 20 
procent. Detta är ungefär som tertial 2 2020 och 2021, med skillnaden att 
läget efter tertial 1 var fler väntande än motsvarande år. Det finns en 
handlingsplan framtagen för att öka antalet operationer varje vecka under 
hösten, för att minska antalet väntande. Vid en nationell jämförelse kan 
man ändå se att Region Jönköpings län är bland de regioner med bäst 
tillgänglighet till både besök och operationer. 

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i 
hbtq-frågor 

Under andra tertialen har fler verksamheter genomgått hbtqi-diplomering 
eller har genomgått omdiplomering. Större föreläsningar har genomförts 
vid tre tillfällen och sammanlagt nått ca 160 personer. Aktiviteter för att 
främja kompetenshöjning hos personal och invånare har genomförts under 
Jönköpings Pride och Kärleksveckan i Eksjö. 

Uppdrag: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

Förstärka resurserna för 
hälsokommunikatörer. Upplys 
om hälso- och sjukvården på 
olika språk. 

Hälsoskolan pågår på olika platser i länet. Jönköping, Anderstorp, Nässjö, 
Vaggeryd, Tranås och Mullsjö. Arbetsmarknadsavdelningar, SFI, Sociala 
företag och civil samhället. Samverkan och erfarenhetsutbyte sker även 
med Kalmar och Kronoberg. 
Andra aktiviteter som pågår är exempelvis att hälsokommunikatörerna 
deltar i ett ESF projekt med Nässjö kommun. Information om 
barnvaccinationer för somaliska föräldrar med Barnhälsovården. 
Inspelning av Podcast om Patient kontrakt och Nära vård har genomförts 
tillsammans. 
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Aktiviteter Analys 

Fortsatt samverkan och 
samarbete tillsammans med 
kommuner. 

Exempel på aktiviteter som pågår eller genomförts är en genomförd 
trafiksäkerhetsdag med 70 asylsökande som fick information om 
trafiksäkerhet tillsammans med Räddningstjänsten och NTF. 
Tobaksfriadagen med information riktad till en gymnasieskola i där 
hälsokommunikatörerna mötte 220 gymnasieungdomar. Diabetesskolor på 
arabiska och somaliska genomförda på en vårdcentral och föreläsningar 
om egenvård, stress och oro samt suicidprevention. 
Enkätuppföljningar från Hälsoskolan visar att 75 procent av deltagare som 
genomgått Hälsoskolan har börjat motionera. 69 procent av deltagna har 
förändrat sina matvanor. Deltagare kan hantera stress och oro, fått bättre 
sömnvanor och minskad skärmtid. Enkäten visar även att deltagare önskar 
mer information om ämnen som föräldraskapsstöd. 

Sprida konceptet med 
hälsoguider i länet. 

Projektet kring hälsoguider är slutrapporterat. Under projekttiden har 
personer som har förtroende i sina respektive nätverk utbildats till 
Hälsoguider och fått ökad kunskap om bland annat levnadsvanor och hur 
det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Tillfrågade personer 
säger att de känner stort förtroende för Hälsoguiden. De har fått svar på 
sina frågor, de rekommenderar andra att prata med en Hälsoguide vid 
frågor kring hälsa, och de sprider vidare den information de har fått. 
Utifrån det som framkommit vid utvärderingen rekommenderas en fortsatt 
verksamhet med Hälsoguider inom Region Jönköpings län. Planering 
pågår för att sprida konceptet till övriga kommuner i länet. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn och 
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 

Uppdrag: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- 
och ungdomshälsan 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska 
hälsa. 

Ett stort antal aktiviteter pågår. Exempel på detta är: 
• Psykisk hälsa metoder: Dansa utan krav! 
• Normbreddande arbete: exempel Hbtqi, omdiplomering genomförd av 

några verksamheter. Region Jönköpings län erbjuder stöd för 
implementering av MVP/AT (Mentorer i våldsprevention och Agera 
Tillsammans) tillsammans med länsstyrelsen.  

• En förälder blir till - En avslutande vernissage genomfördes i juni.  
• Folkhälsoenkät Ung och Kultur (FUnK) är i en implementeringsfas 

för spridning av satsningen inom olika forum. 
• Fortsatt pågående arbete med att utveckla processen för 

behandlingsmetoden fysisk aktivitet på recept (FaR) inom barn- och 
ungdomsverksamheterna inom Region Jönköpings län 

Arbetet med en väg in fortsätter. En Väg In, barn och unga, psykisk hälsa, har varit igång i 2,5 år och är 
numera en helt integrerad del av verksamhetens flöde. Förbättringsarbeten 
har genomförts i takt med att behov har identifierats, bland annat inom 
akutprocessen. Ett utvecklingsarbete som pågår just nu är att börja skicka 
ut årsuppföljningar. 

Bygga ut utredning och 
behandling för neuropsykiatri. 

Budgetmedel har tillförts Barn- och ungdomspsykiatrin för att öka 
kapaciteten för utredning och behandling. Utvecklingsarbete pågår inom 
flera områden. Arbetet med att förbättra tillgängligheten till utredning sker 
både med egna resurser och köpta utredningar. Utmaningar finns när det 
gäller rekrytering för att förstärka egen utredningskapacitet, framförallt 
psykologer. Samverkan med kompetensförsörjningsenheten pågår 
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Aktiviteter Analys 

avseende psykologrekrytering, men även för att förstärka kapacitet för 
uppföljning och behandling efter utredning. Uppdrag att starta primär nivå 
för barn och unga med psykisk ohälsa blir viktigt för att frigöra resurser på 
Barn- och ungdomspsykiatrin att öka den egna kapaciteten att genomföra 
fler utredningar och korta köer till behandling. 

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av barn- 
och ungdomars psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Starta upp ett arbete 
tillsammans med kommunerna 

Arbetet med förstärkt samverkan med kommuner inom ramen för 
omställningen till nära vård pågår. Samverkansarbetet utgår från ReKo och 
de tre strategigrupperna där arbetet fortgår inom den övergripande 
visionen Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på! 

Uppdrag: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Aktiviteter Analys 

 Förbättringsarbetet fortsätter 
tillsammans med kommunerna. 

Arbetet i Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på - barn och unga 
fortsätter. Arbetet sker i samverkan mellan Region Jönköpings län och 
kommunerna. Ett lärandeseminarium genomfördes 31 maj, med deltagare 
från elevhälsocentral, familjecentralen, kommuner, skolor, aktivitets- och 
utvecklingscenter - allaktivitetshus i Jönköping, Värnamo Hälsocenter, 
Kommunalt Aktivitetsansvar Jönköping (KAA). 

 Antal kommuner som deltar i 
samverkan kring förbättrings-
arbetet barn och unga 

Vid nätverksträffen i maj deltog sju team. Dessa team var från Jönköping, 
Värnamo och Vetlanda kommuner. 

Uppdrag: Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Riktade insatser till familjer 
med behov av extra stöd. 

Flera familjecentraler erbjuder föräldrarna gemensamt hembesök av 
sjuksköterska från barnhälsovården (BHV) samt kurator. Arbetet med 
riktade hembesök av enbart barnhälsovården samt också gemensamt med 
familjecentralerna och socialtjänsten fortgår. Erfarenheterna av de riktade 
hembesöken så här långt är att de ytterligare stärker möjligheten att 
identifiera och ge tidigt stöd till de familjer som behöver detta. 
Fortsatt arbete med Barnsäkert/SEEK som är en arbetsmetod med syfte att 
identifiera psykosociala riskfaktorer på individnivå. Insatsen utgår från 
barnhälsovårdens grunduppdrag, att genom universella insatser 
uppmärksamma behov och sedan rikta insatser till familjer med behov av 
extra stöd. 

Uppdrag: Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Påbörja utvecklingsarbete kring 
föräldraskapsstöd för länets 
familjecentraler 

Arbetet med att utforma ett gemensamt material för föräldrastöd i grupp på 
familjecentralerna pågår. Materialet kommer att presenteras för samtlig 
personal på familjecentralerna. Vid familjecentralernas planeringsdagar 
under hösten kommer personalen arbeta med införandet av materialet 
utifrån de olika familjecentralernas struktur. 

Nya familjecentraler. Familjecentralsamverkan är en viktig förutsättning för barnhälsovårdens 
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Aktiviteter Analys 

arbete. Mullsjö familjecentral invigdes 15 mars 2022. I Gnosjö öppnas en 
ny familjecentral i september 2022, i väntan på nybyggnation är 
verksamheten lokaliserad i anpassade paviljonger. När Gnosjö 
familjecentral, som är länets 23:e, är på plats kommer alla länets 
kommuner ha minst en familjecentral. 
Nässjö familjecentral flyttade till nya lokaler i april 2022 och 
Norrahammar familjecentral planerar inflyttning i nya lokaler i september 
2022. 

Uppdrag: Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Utåtriktad verksamhet Ungdomsmottagningarna har i Region Jönköpings län ett aktivt arbete där 
de ständigt arbetar med att nå fler ungdomar. Nya möjligheter har skapats 
under våren i kommunerna på Höglandet för att öka tillgänglighet och 
bevara den nära ungdomsmottagningen. Digitala redskap används allt mer 
och kommer att fortsätta att utvecklas. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Uppdrag: Arbeta riktat mot äldres hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en plan för arbetet 
med att förbättra äldres psykiska 
hälsa 

Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter 
i Jönköpings län, samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt 
digital inkludering och insatser för minskad ensamhet. 

 Metodstöd för äldres 
psykiska hälsa 

Arbete pågår för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet. Flera olika 
insatser och aktiviteter för seniorer har startats upp exempelvis Kulturlust i 
Nässjö, Seniorportalen, där alla länets kommuner har under året skaffat 
konton och planering pågår för Kultur för hälsa konferens i Gislaved. 

 Levnadsvanor för äldre En konferens om alkohol och äldre kommer att genomföras i november. 
Planering pågår för genomförande. Detta görs i samverkan med 
Systembolaget, Kommunal utveckling, Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län. 

Uppdrag: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta införandet av 
patientkontrakt och fast 
vårdkontakt 

Arbetet med införandet av patientkontrakt pågår enligt plan. Information 
till invånare om att efterfråga sitt patientkontrakt finns på 1177 och som 
invånare i Jönköpings län kan man läsa sin överenskommelse med vården i 
sin journal på 1177 alternativt efterfråga att få sitt patientkontrakt 
utskrivet. Arbetet med att finna en teknisk lösning för registrering av fast 
läkarkontakt pågår. Stödmaterial finns paketerat för verksamheter som 
arbetar med att få patientkontrakt till att bli ett systematiskt arbetssätt. 
Patientens kunskapsstöd utvecklas som en del i patientkontrakten. 
Patientkontrakt är även en viktig del i införandet av de personcentrerade 
och sammanhållna vårdförloppen. Utveckling av patientkontrakt sker 
också i nära samverkan med patientorganisationer. 

 Fortsatt utökning av 
läkarstödet i kommunerna. 

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den 
kommunala hemsjukvården har genomförts 2021 för att samordnads med 
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Aktiviteter Analys 

utvecklingen av nära vård i samverkan med länets kommuner. Avtalet 
fastställdes i ReKo i februari 2022. 

 Trygg och säker vård och 
omsorg i hemmet. 

Lokala avtal angående läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan 
vårdcentraler och kommuner är tecknade. Ny överenskommelse med 
länets kommuner om gemensamma arbetssätt för de mest sjuka, sköra med 
behov av insatser i hemmet är beslutad och ska spridas. Här inkluderas 
även arbete med fast läkarkontakt och fast vårdkontakt. Kontinuerligt 
utvecklingsarbete pågår för att stödja de nya arbetssätt som behövs för att 
stärka vården i samverkan, bland annat i Bästa platsen att åldras. 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Täckningsgrad 
för den 
uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedöm
ningar) 

70 % 51 % 
 

Av de personer som har "Intyg om nödvändig tandvård" och 
som önskat få en munhälsobedömning utförd har 51 procent 
fått det (1 829 av 3 598). Målvärdet 70 procent är inte 
uppfyllt. 

 Andel 
berättigade till 
nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

53 % 44 % 
 

Under andra tertialet har 44 procent (2 529 av 5 800) fått 
nödvändig tandvård utförd. 
Män 44 procent (1 099 av 2 495), kvinnor 43 procent (1430 
av 3305). 
  

 
Allmäntandvård: 
Andel 
revisionspatienter 
i tid till 
undersökning och 
behandling, 
Folktandvården 

90 % 73 % 
 

Brist på personal samt hög frånvaro (sjukdom, vård av barn, 
föräldraledighet) har gett ytterligare försämrat utfall. 

 Tillgänglighet 
specialisttandvård 
inom 60 dagar 
efter remiss 
 

80 % 35 % 
 

Sedan drygt ett år mäts tillgängligheten till 
specialisttandvården på samma sätt som tillgänglighet till 
sjukvården. Initialt fanns vissa mättekniska problem och 
åtgärder har genomförts. Det ackumulerade utfallet på 35 
procent ligger fortsatt under målnivån. Tillgängligheten 
skiljer sig dock åt mellan olika specialiteter, där 
käkkirurgiska kliniken, som har flest patienter, har en låg 
tillgänglighet (11 procent). 
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Process och produktion 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utökningen och 
tillgängligheten till digitala 
vårdmöten och andra digitala 
tjänster inom sjukhusvården och 
primärvården. 

Digitala vårdbesök kan i princip genomföras i alla vårdverksamheter i 
länet. En kampanj är lanserad innan sommaren för att påminna personalen 
om vilka e-tjänster som kan erbjudas invånare och patienter. Ett material är 
framtaget för att underlätta för medarbetare att använda sig av Region 
Jönköpings läns e-tjänster och digitala vårdmöten. Material kan lämnas 
både till patienterna och användas av vårdpersonalen som checklistan i 
samtalet med patienten. 
Användningen av Journalen via nätet är stor och arbete pågår med att 
ytterligare utöka antalet informationsmängder i Journalen via nätet och 
Nationella patientöversikten. Digitala kallelser är ett annat område där 
utveckling pågår. 

 Införa lösningar för 
egenmonitorering. 

Upphandling av hemmonitorering planeras tillsammans med Region 
Kalmar samt ytterligare några regioner i kundgrupp Cosmic. 
Upphandlingen har försenats på grund av oklarheter och olika synpunkter 
på upphandlingen, driftsformer och volymer. 

 Införa första linjens digitala 
vård - automatiserad anamnes 
och triagering. 

Förberedelsearbete pågår för införande 1177 Direkt (den nationell 
plattform för första linjens digitala vård). Programmets huvudsyften är att 
öka tillgängligheten för invånaren i den första kontakten med vården och 
därigenom också spara tid för vårdens medarbetare. Den nationella 
upphandlingen har dock blivit överklagad till Kammarrätten och projektet 
avvaktar e beslut om prövningstillstånd. 

Uppdrag: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Starta förstudie för Artificiell 
Intelligens 

Förstudien är klar och arbetet avslutat. Nya IT-stöd med artificiell 
intelligens bör även fortsättningsvis införas i våra verksamheter utifrån 
verksamhetens behovs- och nyttoanalys. Hantering sker i ordinarie 
process, med beredning, beslutsgång och prioritering i programstyrgrupps- 
och styrgruppsstrukturen. 

Uppdrag: Digifysisk vårdcentral 

Aktiviteter Analys 

Undersök möjligheterna för 
digifysisk vårdcentral 

Arbetet har försenats på grund av pandemin. Olika alternativ har 
diskuterats men ännu finns ingen plan för detta. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

 Program för Enklare vardag 
- för patienter och medarbetare 

Programmet tar ett helhetsgrepp om de e-hälsotjänster som finns inom 
Region Jönköpings län. Programmet arbetar med att säkerställa att Region 
Jönköpings län har angreppssätt och metoder som gör det möjligt att dra 
full nytta av och använda befintliga e-hälsotjänster optimalt. Metod för 
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Aktiviteter Analys 

implementering har tagits fram och införandet av tjänster har genomförts 
vid ett flertal verksamheter. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic och andra system som 
används i vården 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig utveckling och 
förbättring av vårdsystemet 
Cosmic 

Flera olika utvecklingsprojekt pågår och planeras. Vecka 22 genomfördes 
en uppgradering av Cosmic. Cosmics beslutsstöd CDS strokeprevention 
och taligenkänning har genomfört piloter och breddinförande påbörjats. Ett 
arbete genomförs i kundgrupp Cosmic för att ta fram kopplingar till 
kvalitetsregister. Under vecka 46 kommer överföring av data till Rikssvikt 
påbörjas i Region Jönköpings län. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Arbeta enligt handlingsplanen 
för Jämlik hälsa 

Handlingsplan antogs i januari av nämnd för Folkhälsa och sjukvård. 
Under våren påbörjades ett arbete med handlingsplanen. En ny modell har 
tagits fram i Stratsys som gör det möjligt att följa mål och aktiviteter. 

 Föra dialog och erbjuda 
systematiskt stöd till primärvård 
och specialistvård i 
levnadsvanearbetet. 

I stöd och behandlingsplattformen (SoB) har programmet Tobakshjälpen 
tagits fram, även ett nytt program inom fysisk aktivitet och barn/unga 
kommer att byggas. Arbetet med övriga program (Fysisk aktivitet som 
behandling, Hälsosamma matvanor) har bromsats upp på grund av 
pandemin och andra faktorer som inte vår region kan påverka. Utvärdering 
av programmet Mindfulness pågår med förseningar (tekniska problem). 
Effektutvärdering av programmet Hälsosamma matvanor pågår. 
Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen fortsätter. Ytterligare en ny 
diplomeringsutbildning för tobaksavvänjare har startat och en e-utbildning 
för vårdpersonal i att bli tobaksavvänjare är klar. Arbetet med att ta fram e-
utbildning för förskrivare av fysisk aktivitet på recept pågår. 

Uppdrag: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

 Hälsofrämjande arbete i 
socioekonomiskt utsatta 
områden. 

Vårdcentralerna arbetar med utvecklingsinsatser och projekt med 
hälsofrämjande insatser i socioekonomiska utsatta områden pågår. 

 Fortsätta att arbeta 
målinriktat för att förbättra 
folkhälsan hos länets invånare. 

Folkhälsoutvecklarna som täcker upp alla länets kommuner jobbar aktivt 
med Hälsocenter och för att ge underlag för hur befolkningen mår. 
Hälsokommunikatörerna stödjer kommun och primärvård i olika uppdrag. 

 Fortsätta satsningen på att 
etablera hälsocenter i merparten 
av länets kommuner. 

Det finns 25 hälsocoacher fördelat mellan alla länets 13 kommuner. 
Nätverket för hälsocoacher har haft nätverksträffar med teman nikotin och 
tobak, sömn, återhämtning och stress. En större kommunikationsinsats för 
Hälsocenter planeras för hösten 2022, nu när alla kommuner har anställd 
hälsocoach. 
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Uppdrag: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utveckla olika 
tjänster för hälsa och prevention 
(Meny till invånare). 

Ett arbete pågår för att ta fram olika koncept som ska ingå i Meny för 
invånare. En lista på olika koncept (till exempel Hälsocafés olika delar) 
ska vara tillgängligt för alla invånare. Digitala tjänster som finns i Stöd-
och behandlingsplattformen finns också, men här måste patienten ha en 
vårdkontakt för att kunna ta del av upplägget. 

 Utveckling och spridning av 
fler mötesplatser och 
hälsocaféer likt hjärtats hus i 
länet. 

En sammanställning av koncept för rehabilitering har tagits fram. Det 
pågår ett fortsatt arbete med ny digital plattform. Med en översyn av 
samtliga koncept för invånare (meny till invånare) kan den digitala 
plattformen omfatta fler koncept än dagens Hälsocafé. Det pågår också ett 
fortsatt arbete med breddning för fler diagnoser och ett fortsatt samarbete 
med Hälsocenter och Recovery college. Digitala föreläsningar på Hjärtats 
hus har fortsatt, samt att genomföra digitala Lärcaféer och 
självhjälpsgrupper. Arbete fortsätter även med breddning av diagnoser från 
cancer till ett flertal andra diagnoser. Planering pågår för fortsatta 
gemensamma nätverksträffar för volontärer Hjärtats hus, Levande biliotek 
och Peer. 

Uppdrag: Rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt arbete med att 
utveckla jämlik rehabilitering 
utifrån patientens behov, 
tillsammans med kommun, 
primärvård och specialistvård. 

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård, 
kommun och specialiserad vård. I samarbetet har det varit fokus på arbete 
med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett med 
patientmedverkan och involvering av rehabpersonal från hela rehabkedjan. 
Rehabiliteringen för covid-19 patienter har utvecklats även för den 
kommunala hälso- och sjukvården. En uppföljning för personer som 
vårdats för covid-19 inom slutenvården är framtagen. 

Utveckla omhändertagandet 
efter långtidsbesvär efter covid-
19 

Ett multidiciplinärt team för patienter med svåra och kvarstående besvär 
efter covid-19 etablerades under 2021. Teamet består av flera 
sjukhusspecialiteter och har en distriktsläkare som ordförande. Läkare från 
primärvård eller specialistvård kan anmäla svåra fall till teamet för 
konsultbedömning vid en multidisciplinär konferens. 

Utreda införandet av 
tonusmottagning 
(spasticitetsmottagning) 

Tonusmottagningen är uppstartad och flertalet aktiviteter pågår för att 
utveckla verksamheten. Ombyggnation av lokaler pågår.  
Sjuksköterska/koordinator, arbetsterapeutresurs, sjukgymnastresurs och 
vårdadministrativ resurs har tillsats eller rekrytering pågår. Översyn även 
gjord av läkarresurs. Omvärldsbevakning och kompetenshöjande 
aktiviteter  genomförda. Arbete på gång med att skapa ett tydligt flöde för 
tonusmottagningen och rutiner för nybesök och uppföljning mm. 

Uppdrag: Rehabilitering återgång till arbetet 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna 
inom området psykisk ohälsa 

Hösten 2018 startade sju vårdcentraler arbetet som benämns ”Helhetsgrepp 
kring sjukskrivningar”. Sedan dess har 28 av länets 40 vårdcentraler 
deltagit i förbättringsarbetet. Hösten 2021 avslutades arbetet pga pandemin 
samt satsningen ”Smärta med eller utan psykisk ohälsa”. Där ingår ett 
”Strukturerat arbetssätt i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen” och 
resultatet och arbetssättet från helhetsgrepp har överförts dit. 

Utveckla arbetssätt inom 
sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 

Forskningsstudien är försenad men pågår. Utbildningsdagar för alla 
rehabkoordinatorer planeras till november. En webbutbildning för 
arbetssättet håller på att tas fram gemensamt inom sydöstra 
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Aktiviteter Analys 

sjukvårdsregionen. 

Ett arbetssätt inom området 
smärta med eller utan psykisk 
ohälsa tas fram 

Ytterligare ACT-utbildningar planeras till hösten. Flera vårdcentraler låter 
hela personalen gå utbildningen för att få ett gemensamt förhållningssätt. 
Rehabmedicin och psykiatrin planerar samma utbildning för att få 
samma förhållningssätt. Ett smärtrehab-program är klart och ska föras ut i 
primärvården i september. 

Tillgång till rehabkoordinator Rehabkoordinator ska finnas tillgänglig vid behov oavsett vårdnivå. 
Samarbete pågår med rehabcentrum som nu har det övergripande ansvaret 
för rehabkoordineringen på klinik. 

Strategiska mål: God och säker hälso- och sjukvård, och tandvård överallt och 
alltid 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Strategiska angreppssätt för arbetet för patientsäkerhet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Vårdprevention 
 

90 % 84 % 
 

Andel patienter som fått åtgärd utförd ligger som tidigare på 
en jämn nivå. Systematiska utbildningar till alla nyanställda 
sjuksköterskor och återkommande utbildningarna för 
undersköterskor pågår vilket kan förbättra resultatet 
ytterligare framöver.  

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger. En lokal samverkansgrupp patientsäkerhet är etablerad för att tydligare 
leda och koordinera arbetet, med anpassning till nationell handlingsplan 
för patientsäkerhet. Sommaren har inneburit en stor belastning i 
sjukvården. Arbete med en utvärdering pågår. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Arbeta i enlighet med resultatet från utredningarna av tre akutsjukhus, 
sjukhusledning och länskliniker. 

Aktiviteter Analys 

Starta arbetet med lokal ledning 
sjukhus 

Lokala sjukhusledningarna är bemannade för alla tre sjukhusen. Rollerna 
är fördelade och man har haft ett första gemensamt uppstartsmöte. 

Uppdrag: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Aktiviteter Analys 

 Följer den nationella 
utvecklingen av nationellt 
kliniskt kunskapsstöd och 
genomför lokala anpassningar 
vid behov. 

Utvecklingen av kliniska kunskapsstöd för en hel vårdkedja bevakas och 
dialoger pågår om utveckling av hur regionerna ska  hämta 
kunskapsinnehållet. Projekt för att flytta länsgemensamma vårdriktlinjer 
till webbplatsen Folkhälsa och sjukvård pågår. Samarbete sker även i 
Sydöstra sjukvårdsregionen kring frågor om förvaltning av 
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Aktiviteter Analys 

kunskapsstödet. 

Uppdrag: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med 
införandet av personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp. 

Arbetet inom befintliga grupper och tillsammans med bildandet av 
Länsgemensamma programområden (LPO) fortsätter som tidigare. I 
relation till bildande av LPO är det vårdförloppen hjärtsvikt, stroke samt 
schizofreni som är i fokus under hösten. Utöver dessa pågår arbete med 
sepsis, KOL och RA. 

Uppdrag: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

 Patienter med kronisk 
sjukdom. 

Arbetet inom kunskapsstyrning och länsgemensamma programområden 
fortgår. Även andra utvecklingsinitiativ pågår, t ex inom ramen för 
vårdsamordningsprocessen och målsättningarna inom patientkontrakt samt 
inom samarbetsvård psykisk hälsa. Inom området hjärtsvikt pågår ett 
arbete för att förbättra samverkan mellan primärvård, slutenvård och 
kommuner. Inom Vårdcentralerna Bra Liv pågår arbeten med att 
strukturera och individanpassa vården av kroniskt sjuka patienter. Först ut 
är nya arbetssätt gällande diabetes- och astma/KOL-patienter som är de 
största kroniska sjukdomsgrupperna. 

 Förbättra konsultstöd från 
specialistvården till 
primärvården. 

Projektet med att skapa bättre samverkan mellan primärvården och den 
specialiserade vården (”sömlösa vårdövergångar”) i Region Jönköpings 
län går under september in i implementeringsfas. 

Uppdrag: Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

Utforma den palliativa vården 
så att alla länsinvånare har 
jämlik tillgång till palliativ vård 
dygnet runt 

Arbetet fortsätter med utveckling av den palliativa vården i länet och stöd 
till kommunerna. 

Vårdplatser för specialiserad 
palliativ vård. 

Arbetsgrupper har startat upp arbetet med att tillskapa palliativa 
åtgärdsplatser på länets tre akutsjukhus. Två åtgärdsplatser har under våren 
öppnats på kirurgkliniken i Värnamo. Fem åtgärdsplatser öppnas den 19 
september på onkologen i Jönköping. Tidplan för Eksjö ej klart ännu.  

Fortsätta utvecklingen av 
specialiserad sjukvård i 
hemmet. 

Specialiserad sjukvård i hemmet (SSiH) ska ge ett ökat stöd till 
primärvården och kommunerna samt till slutenvårdskliniker på sjukhusen. 

Uppdrag: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av 
suicidprevention 

Tjänst som suicidsamordnare är tillsatt. Tjänsten är delad mellan Region 
Jönköpings län och Räddningstjänsten i Jönköping. Arbetet fortsätter med 
att hålla ihop nätverket av suicidsamordnare i länets 13 kommuner, samt 
arbeta med gemensam handlingsplan. 
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Uppdrag: Våld i nära relationer 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta det påbörjade arbetet 
med implementering av 
utbildningsprogram med 
inriktning på hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Ett arbete har genomförts med inriktning på hedersrelaterat våld och 
förtryck där framtagande och implementering av utbildningsprogram 
påbörjats. Utbildning har exempelvis skett för hälsokommunikatörerna i 
ämnet våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Strukturera arbetssätt för att 
identifiera och bemöta 
hedersrelaterad problematik 
kopplat till barn- och unga. 

Utbildning- och informationsmaterial rörande barns utsatthet har tagits 
fram. Ett arbete har även genomförts med inriktning på hedersrelaterat 
våld och förtryck där framtagande och implementering av 
utbildningsprogram påbörjats.  

Uppdrag: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättningar 

Aktiviteter Analys 

Beslut kring habiliteringens 
verksamhet vad gäller lokaler. 

Politiskt beslut är taget om att nya lokaler skall byggas i Värnamo. 

Uppdrag: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla handlingsplanen för 
äldre och läkemedel 

Samarbetet mellan läkare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
apotekare fortsätter i ett flertal kommuner. Ett flertal 
läkemedelsgenomgångar har genomförts för nyinskrivna på äldreboende. 
Apotekare har kommunicerat reviderad utgåva av ”Läkemedelsbehandling 
av de mest sjuka och sköra äldre” för distriktsläkare och för vissa läkare 
inom slutenvården. ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” är en 
lathund som planeras att revideras under hösten, då Socialstyrelsen 
kommer med en ny utgåva. Handlingsplanen för Äldre och Läkemedel 
kommer att diskuteras under Läkemedelskommitténs möte i september i 
syfte att se över behov av revidering. 

Genomföra läkemedelsdialoger 
med fokus på patientsäkerhet 
samt kostnadseffektivitet 

Läkemedelsdialoger genomförs löpande med klinikerna. Initiering kan ske 
både av verksamheten eller av läkemedelskommittén. Vid dialogerna 
deltar representanter från verksamheten, läkemedelskommitténs 
ordförande, läkemedels-ekonom samt apotekare. 

Uppdrag: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Storskalig vaccinationskampanj 
mot covid-19. 

Under sommaren har vaccinationsarbetet fortgått, men i lägre takt än 
tidigare eftersom inga nya grupper rekommenderats vaccination. 
Planeringsarbete pågår inför höstens vaccinationskampanj som startar 1 
september och riktar sig till personer 65 år och äldre samt riskgrupper. 
Sammanlagt har nu över 840 000 doser vaccin mot covid-19 givits i 
Region Jönköpings län (varav drygt 800 000 doser till personer skrivna i 
länet). 

Förstärkning av vårdhygiens 
arbete mot primärvården. 

Under våren har ett flertal aktiviteter genomförts för att förstärka 
vårdhygiens arbete mot primärvården. Exempelvis har hygienronder 
genomförts. Ett utkast på vårdhygienisk egenkontroll för vårdcentral är 
framtaget och test av modellen planeras till hösten. Digital utbildning för 
vårdpersonal på vårdcentral i smitta/smittspridning och basala 
hygienrutiner. Arbete har påbörjats för att skapa rutiner för städning och 
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Aktiviteter Analys 

för sårdusch på vårdcentral då behovet uppmärksammats. Levande 
Bibliotek är aktiverat inför patientenkät samt för att en patient ska föreläsa 
på hygienombudsträffar för vårdcentraler i höst. 

Förstärka mot smittskydd och 
infektionskliniken på grund av 
det ökade trycket under 
coronapandemin 

Ytterligare en halv hygienläkartjänst är tillsatt inom Smittskydd och 
vårdhygien för att bättre täcka de ökade behov som finns. 

Utöka arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivning 

Under sommaren har Region Jönköpings län blivit officiell partner i 
Antibiotikasmart Sverige. Region Jönköpings läns strama-koordinator 
kommer att arbeta cirka 10 procent inom det nationella projektet med att ta 
fram kriterier för primärvården. Tack vare att Region Jönköping län 
kommit relativt långt med Antibiotikasmarta vårdcentraler har vi 
värdefulla erfarenheter att bidra med. 

Uppdrag: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Aktiviteter Analys 

Civilt försvar Planeringsarbetet fortgår utifrån överenskommelser mellan Sveriges 
kommuner och regioner och Socialdepartementet samt med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. Rekrytering av en 
beredskapssamordnare med ansvarsområde civilt försvar pågår för att 
arbeta med olika delområden i överenskommelsen. Planeringsarbetet 
genomförs i samverkan med länsstyrelsen, Socialstyrelsen samt 
Försvarsmakten. 

Kompetenshöjning gällande 
totalförsvar mm 

Det kompetenshöjande arbetet fortgår kontinuerligt inom olika områden. 
Ökade insatser inom säkerhetsskydd planeras. 

Översyn av lagerhållning och 
lokaler 

Kartläggningen fortgår enligt den planerade processen, ökad lagerhållning 
av läkemedel är prioriterad. Utifrån det säkerhetspolitiska läget har viss 
lagerhållning ökat. Översyn av Region Jönköpings läns egenägda lokaler 
pågår ständigt. En statusgenomgång av alla skyddsrum är genomförd. För 
att öka robustheten har en viss ökning av lagerhållning av 
fastighetstekniskt material med långa leveranstider ökat. 

Utbildning i kris- och 
katastroflägen. 

En större katastrofmedicinsk övning genomfördes i maj med deltagare från 
ambulanssjukvården, akutmottagning, operation/intensivvård samt 
primärvården. Under övningen tränades omhändertagande av många 
skadade samt samverkan med andra aktörer, polis, räddningstjänst och 
försvarsmakten. Planering har påbörjats för höstens utbildningar. 

Påbörja arbete med 
kontinuitetsplanering 

Alla prioriterade verksamheter inom försörjningsberedskapsområdet har 
deltagit i workshop med syfte att kartlägga för att kunna förslå insatser för 
att öka robustheten. Kontinuitetsplanering har påbörjats. En gemensam 
metod för kontinuitetsplanering har tagits fram för kommande 
kontinuitetsplanering inom övriga verksamheter. 

Uppdrag: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP) 

Aktiviteter Analys 

Arbeta utifrån framtagen 
strategi för idéburen offentligt 
partnerskap 

Två IOP avtal är framtagna tillsammans med Origo Resurs och Vårsol 
Samtalscenter och väntar på beslut i nämnd för folkhälsa och sjukvård. 
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Uppdrag: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Marknadsföra tjänsten SMS-
livräddare 

Tjänsten är införd. Marknadsföring, samt uppföljning av tjänsten pågår 

Uppdrag: Utreda om antalet vårdplatser inom intensivvården i Region Jönköpings län 
motsvarar länsinvånarnas behov av intensivvård. 

Aktiviteter Analys 

Utreda behov av 
intensivvårdsplatser 

Medicinsk programgrupp för operation och intensivvård har arbetat fram 
ett underlag med beskrivning av behov av intensivvårdsplatser i länet och 
bemanning av dessa. Underlaget ska behandlas av sjukvårdens 
ledningsgrupp i september. 

Framgångsfaktorer: Psykisk hälsa 

Uppdrag: Utveckla det individuella stödet för bättre somatisk hälsa vid psykisk hälsa 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätten vid 
somatisk hälsa vid psykisk 
sjukdom. 

Fortsatt arbete pågår främst inom de vuxenpsykiatriska klinikerna, bl a via 
årliga hälsosamtal och uppföljning av somatisk hälsa och levnadsvanor. 
Samarbete sker med folkhälsa, primärvården och rehabiliteringscentrum. 
Samarbetsvård - psykisk hälsa är infört är infört på Höglandet. Syftet är att 
förbättra resultaten vid somatisk samsjuklighet genom upprättade 
hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och 
ökad patientnöjdhet. De viktigaste delarna är tillgänglighet för patienterna 
och mötesplatser för samverkan mellan vårdgivare. Arbetssättet sprids nu 
till övriga länsdelar. 

Uppdrag: Utveckla stödet att möta och behandla personer med trauma som kan 
utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Aktiviteter Analys 

Verksamheten identifierar 
prioriterade aktiviteter för att 
utveckla omhändertagandet av 
personer med eller som kan 
utveckla PTSD. 

Arbete pågår, bland annat med stöd av specialistpsykiatrins kliniska 
programområde (KPO) "KPO trauma" som fortsätter med utbildningar 
inom kartläggning och prioriterade insatser. En ny modell för gruppterapi 
är även framtagen inom de vuxenpsykiatriska verksamheterna. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan i Strategigrupp Barn 
och unga. 

Strategigrupp barn och ungas arbete pågår enligt plan. Revidering av 
överenskommelser pågår samt skapandet av nya. Arbetet med aktiviteter 
till handlingsplan för 2023 har påbörjats. 



Region Jönköpings län, Delårsrapport 2 RJL 84(101) 
 

 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan i Strategigrupp 
psykiatri och missbruk. 

Handlingsplan har lämnats vidare till ReKo för att fastställas. Parallellt 
diskuteras behov av översyn av ledningssystemet för samverkan och 
fördjupad beskrivning av målgruppen för strategigruppen. Beslut är taget 
om en förlängning av projektet Recovery college från 1 mars till 30 juni 
2023. Kostnad för förlängning för en termin tas av befintliga statsmedel. 
Under förlängningen av projektet tas underlag fram om eventuell 
fortsättning där samverkansmöjligheter med andra närliggande 
hälsofrämjande alternativ ingår. 

 Stärka vården för beroende 
och missbruk i samverkan med 
kommunerna. 

Riksdagens socialutskott har lagt förslag om utredning av 
huvudmannaskapet för vårdansvar för personer med psykisk ohälsa och 
beroendesjukdom. Den så kallade samsjuklighetsutredningen lämnade i 
november 2021 delbetänkande som innebär både förändrat 
huvudmannaskap och utökad krav på samverkan. Beslut väntas under år 
2023. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan i Strategigrupp äldre. 

God samverkan med kommunerna i strategigrupp Äldres olika områden 
och processer. Arbete utifrån "Bästa platsen att leva och åldras på" pågår 
som en del i Nära vård omställningen. Där ingår Trygg och säker vård och 
omsorg, hälsofrämjande och förebyggande insatser.  

Uppdrag: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Samverka med kommunerna 
kring ehälsofrågor 

Arbete pågår med revidering av målbilden för ehälsa i samverkan mellan 
kommunerna och Region Jönköpings län. Systemet för vaccination, 
Mittvaccin, används nu även av kommunerna. Ett projekt ska starta för att 
möjliggöra tillgång till Cosmic för kommunerna och digitalisering av 
AVK-flödet pågår. 

Uppdrag: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

 Samverkan med 
kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom 
ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under ReKo. 
Bibehålla och utveckla denna samverkan i den nya 
kunskapsstyrningsorganisationen. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel inom max 

80 % 35 % 
 

Under den senaste 12- månadsperioden har totalt 2 
109 patienter behandlingsstartats i standardiserade 
vårdförlopp och av dessa har 747 (35 procent) skett inom 
fastlagen ledtid för respektive förlopp. Motsvarande period 
föregående år har 45 procent behandlingsstartats inom 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

ledtid 
 

angiven ledtid. Under perioden når enbart SVF Buksarkom 
uppsatt målvärde baserat på 11 startade vårdförlopp där 3 
behandlingsstartats, samtliga inom uppsatt mål. SVF 
bröstcancer, prostatacancer, malignt melanom samt tjock- 
och ändtarmscancer är exempel på förlopp med stora 
volymer (4 497 startade vårdförlopp varav 1 259 startade 
behandlingar) och sammantaget når dessa en måluppfyllelse 
på 34 procent. 

 
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel utredda 
patienter i SVF 

70 % 100 % 
 

Successivt en förbättring under året och periodens resultat 
speglar vad som förväntas enligt det nationella 
beräkningsunderlaget för standardiserade vårdförlopp. 

 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt utveckling och 
förvaltning av standardiserade 
vårdförlopp. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet. 
Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt utifrån 
patienternas väg i vården. 

Uppdrag: Screening av tjocktarmscancer 

Aktiviteter Analys 

Samordning och planering av 
tarmscreening 

Förberedelsearbete med bland annat utbildning av personal och 
kommunikation gick in i slutfas inför årsskiftet 2021/2022. Utskick med 
erbjudande om provtagning för tidig upptäckt av tjock- och 
ändtarmscancer startades i februari 2022. Första året till 60- och 62-åringar 
för att sedan skalas upp och efter fem år omfatta hela åldersgruppen 60-74-
åringar. 

Uppdrag: Prostatacancertestning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i arbetet för 
införande av organiserad 
prostatacancertestning 

Arbetet fortsätter i införandeprojektet för organiserad 
prostatacancertestning. En intern arbetsgrupp har startas upp på urologen 
som tillsammans arbetar med att ta fram riktlinjer för arbetet. 
Kontinuerliga träffar med projektledare och kravanalytiker under tertial 1 
och 2 för att säkerställa att alla moment finns med i planeringen. 

Uppdrag: Cancerrehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete för att utveckla 
en trygg personcentrerad, 
behovsinriktad och 
resurseffektiv rehabilitering av 
hög kvalitet. 

I enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 
pågår olika förbättringsinitiativ inom bl a följande områden: 
Kontaktsjuksköterska – erbjudande om kontaktsjuksköterska mäts och 
redovisas centralt. Min vårdplan cancer – erbjudande om Min vårdplan 
cancer mäts och redovisas centralt. Behovsbedömning – Hälsoskattning för 
cancerrehabilitering implementeras successivt i samband med nationellt 
införande av digital Min vårdplan. En rehabguide för cancersjukdomar har 
utarbetats. Rehabiliteringsplan – Implementering av länsgemensam mall 
och arbetssätt pågår. 
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Uppdrag: Öka deltagandet i screeningprogram 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationsinsatser för att 
öka deltagandet i 
screeningprogram 

Förberedelsearbete pågår inför pilotprojekt organiserad 
prostatacancertestning, OPT. Kommunikationen kommer riktas både till 
dem som erbjuds testning men också till övriga invånare, i likhet med 
kommunikationsinsatserna tidigare i år vid start av provtagning för att 
upptäcka cancer eller förstadium till cancer i tjock- och ändtarmen. 
Kommunikationsinsatserna handlar om patientinformation på 1177, inlägg 
i sociala medier och pressmeddelanden. 

Uppdrag: Avancerad läkemedelsbehandling 

Aktiviteter Analys 

Behandlingsenheter Arbetet har påbörjats och fungerar nu i Värnamo. På Höglandssjukhuset i 
Eksjö har arbetet försenats på grund svårighet att hitta lämplig lokal. 

Uppdrag: Utrota livmoderhalscancer 

Aktiviteter Analys 

Arbete med att utrota 
livmoderhalscancer 

Planering pågår inför genomförande av catch-up vaccinationer för kvinnor 
födda mellan 1994 och 1998. 

Framgångsfaktorer: God tandvård 

Uppdrag: Allmäntandvård barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Översyn av det preventiva 
arbetet inom Folktandvården 
(kollektiva satsningar). 

Under perioden har inventering av det kollektiva arbetet som utförs på 
respektive klinik fortsatt. Ett arbete pågår med att se över och utvärdera 
förslag samt prioritera insatser. Översynen förväntas leda till 
förbättringsförslag som bidrar till ett mer produktivt arbete och ökad 
kvalitet i det preventiva arbetet inom den externa barntandvården. 

Verksamhetsstatistik 

Primärvård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändr
ing % 
2022-
2021 

Förändr
ing % 
2022-
2019 

Antal besök, läkare 285 994 274 291 264 374 530 866 4,3 % -46,1 % 

Antal besök, annan personalkategori 384 879 385 509 402 670 493 838 -0,2 % -22,1 % 

-varav distansbesök utomlänare 20 398 12 702 14 844 231 991 60,6 % -91,2 % 

-varav distansbesök länsbor 10 028 10 700 13 390 6 656 -6,3 % 50,7 % 

Andel distansbesök  4,5 % 3,5 % 4,2 % 23,3 % 1,0 % -18,8 % 

Länets vårdkonsumtion       

Antal besök, läkare 281 132 280 283 266 396 301 877 0,3 % -6,9 % 

Antal besök, annan personalkategori 436 514 444 722 455 768 518 127 -1,8 % -15,8 % 
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Antalet besök till läkare av länets invånare ökar jämfört med 2021 men är inte tillbaka på 2019 års 
nivå. Besök till annan personalkategori ligger på ungefär samma nivå som 2021 men betydligt lägre än 
innan pandemin vilket främst beror på att sjuksköterskorna vaccinerade stora volymer i början av året. 
Andelen distansbesök uppgår till 4,5 procent vilket är en ökning jämfört med 2021. Det är 
distansbesök av utomläns patienter som står för ökningen, länets invånare minskar antalet 
distanskontakter. 

Specialiserad somatisk vård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändr
ing % 
2022-
2021 

Förändr
ing % 
2020-
2019 

Antal disponibla vårdplatser 531 531 527 559 0,0 % -5,0 % 

Vårdtid i dagar 113 079 112 822 104 905 113 876 0,2 % -0,7 % 

Antal vårdtillfällen 29 945 30 548 28 372 31 718 -2,0 % -5,6 % 

Medelvårdtid, dagar 3,8 3,7 3,7 3,6 2,4 % 5,3 % 

Antal läkarbesök 234 119 227 276 213 787 239 248 3,0 % -2,1 % 

Antal besök annan personalkategori 218 410 195 678 187 807 210 403 11,6 % 3,8 % 

Varav distansbesök 4 724 5 900 662 166 -19,9 %  

Andel distansbesök 1,0 % 1,4 % 0,2 % 0,0 % -0,4 % 1,0 % 

Länets vårdkonsumtion       

Vårdtid i dagar 122 216 115 126 107 022 116 430 6,2 % 5,0 % 

Antal vårdtillfällen 31 794 30 818 28 700 32 001 3,2 % -0,6 % 

Antal läkarbesök 249 792 240 547 235 613 259 971 3,8 % -3,9 % 

Antal besök annan personalkategori 215 363 192 001 186 537 209 501 12,2 % 2,8 % 

Inom den slutna vården är antalet disponibla vårdplatser oförändrat jämfört med motsvarande period 
2021. Jämfört med året innan pandemin (2019) är minskningen 5 procent vilket motsvarar 28 
vårdplatser. Antalet producerade vårdtillfällen minskar något jämfört med 2021 men antalet vårddagar 
ökar, det innebär att medelvårdtiden har ökar något under 2022. 

Sett till länets invånares konsumtion av vård (dvs när vi justerar för köpt och såld vård till andra 
regioner) ökar såväl slutenvården som öppenvården. Inom öppenvården ses en kraftig ökning av besök 
till annan personalkategori. 

Andel distansbesök är fortsatt på en blygsam nivå och minskar jämfört för 2021. 

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-04 

Förändr
ing % 
2022-
2021 

Förändr
ing % 
2022-
2019 

Antal disponibla vårdplatser 105 115 110 119 -9 % -12 % 

Vårdtid i dagar 22 415 23 714 22 603 24 708 -5 % -9 % 

Antal vårdtillfällen 2 461 2 662 2 696 2 839 -8 % -13 % 

Medelvårdtid, dagar 9,1 8,9 8,4 8,7 2 % 5 % 

Antal läkarbesök 21 074 19 539 17 609 19 977 8 % 5 % 

Antal besök annan personalkategori 69 436 64 226 69 036 72 278 8 % -4 % 
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Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-04 

Förändr
ing % 
2022-
2021 

Förändr
ing % 
2022-
2019 

Varav distansbesök 6 360 6 216 566 154 2 %  

Varav andel distansbesök 7,0 % 7,4 % 0,7 % 0,2 % -0,4 % 6,9 % 

Länets vårdkonsumtion       

Vårdtid i dagar 29 542 30 003 28 158 24 701 -1,5 % 19,6 % 

Antal vårdtillfällen 2 614 2 707 2 642 1 916 -3,4 % 36,4 % 

Antal läkarbesök 20 401 18 650 16 682 18 342 9,4 % 11,2 % 

Antal besök annan personalkategori 67 570 62 106 67 020 70 643 8,8 % -4,4 % 

Inom den slutna vården minskar antalet disponibla vårdplatser relativt mycket såväl jämfört med 
motsvarande period 2021 som året innan pandemin (2019). Samma utveckling ses även för antalet 
producerade vårddagar och vårdtillfällen. Även invånarnas konsumtion av vårdtillfällen och vårddagar 
minskar jämfört med 2021 men ökar kraftigt sedan 2019. 

Inom den öppna vården ökar antalet besök till såväl läkare som annan personalkategori relativt mycket 
jämfört med 2021. 

Antalet distansbesök ökar jämfört med 2021 men då antalet besök totalt ökat mer blir andelen något 
lägre. Inom den psykiatriska vården är dock andelen distanskontakter relativt hög. 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden 
och kunskapsunderlag i arbetet med nära vård 

Aktiviteter Analys 

Skapa stödjande strukturer och 
processer. Skapa mötesplatser, 
nätverk och utvärdera 

Arbetet med planering av forskningsskola i Sydöstra sjukvårdsregionen 
relaterat till nära vård pågår. Planering pågår också för att Futurum skall 
stödja nära-vårdomställningen och skapa stödjande strukturer och 
processer. 

Uppdrag: Tandvård  - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum 

Aktiviteter Analys 

Inrätta utbildningar för både 
tandläkare och tandsköterskor i 
länet. 

Besök av universitetskanslersämbetet (UKÄ) är planerat till den 17 
oktober för att syna läroplan för ny tandläkarutbildning. Fortsatta 
diskussioner pågår med YH-myndigheten för att tillskapa 
utbildningsplatser för tandsköterskor i Jönköpings län. 

Uppdrag: Fortsatt arbete med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheten i arbetet 
med KPS 

Kapacitets och produktionsstyrnings (KPS) arbetet består av flera 
komponenter och närliggande kunskapsutvecklingar. Arbetet är nära 
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Aktiviteter Analys 

knutet till Kostnad per patient (KPP) men också till väntetidsfrågor samt 
interna digitala personalplaneringssystem. Det är i grunden ett lean arbete 
som syftar till att ta tillvara "produktions" resurser på bästa sätt. 
Barnhälsovården och det kirurgiska verksamhetsområdet har kommit 
längst. Inom medicinska verksamhetsområdet är man på gång att börja på 
flertal kliniker. En speciell insats görs också kring akuten på Ryhov. 

Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Kostnad för 
bemanningsföreta
g (hyrkostnad 
som andel av egna 
personalkostnader
) 
 

2 % 4 % 
 

Utfallet ligger över målnivån. Den ackumulerade kostnaden 
för bemanningsföretag har ökat med ca 34% jämfört med 
samma period föregående år och ligger nu på ca 151 mnkr. 
Kostnaden för hyrläkare har ökat med ca 26% medan 
kostnaden för sjuksköterskor har ökat med ca 68%. 
Verksamheterna arbetar utifrån sina handlingsplaner för att 
minska beroendet av hyrpersonal men en hög frånvaro bland 
personalen i kombination med ett högt tryck på hälso- och 
sjukvården har påverkat behovet av hyrpersonal inom vissa 
verksamheter. 

Uppdrag: Utökad bemanning 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla och pröva arbetssätt 
tillsammans med primärvården 
för att öka tillgång till stöd från 
dietist. 

Dietister har anställts vid rehabiliteringscentrum med uppdrag att vara stöd 
för primärvården i länet. 

Översyn av deltidsarbete Heltid som norm är riktlinje och heltidsanställning som utgångspunkt vid 
nyanställning. Om särskilda omständigheter anges beviljas partiell 
tjänstledighet. I dessa fall gör chefen en bedömning utifrån verksamhetens 
och medarbetarens behov. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Yrkesspecifik introduktion Ett samverkansprojekt pågår mellan kommunikationsavdelningen, HR och 
Qulturum för att ta fram koncept och komponenter som skapar 
förutsättningar för en bra introduktion för alla medarbetare 
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Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 
 

87 % 87 % 
 

Målsättningen är att  87 procent av alla anställningar ska 
utgå från heltid. Samtliga tjänster annonseras med 
sysselsättningsgrad på 100%. Arbete pågår för att följa 
utvecklingen och stödja cheferna vid anställning och 
planering. Om särskilda omständigheter anges beviljas 
partiell tjänstledighet. I dessa fall gör chefen en bedömning 
utifrån verksamhetens och medarbetarens behov. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbetet med chefers förutsättningar där chefers introduktion är en del 
pågår. Syftet är att skapa en bra gemensam grund och goda förutsättningar 
för nya chefer i Region Jönköpings län. 

Ledarskapsprofil En beskrivning av hur det är att vara ledare i Region Jönköpings län är nu 
framtagen. Beskrivningen är en sammanvägning av våra grundläggande 
värderingar, ledningsstrategier, friskfaktorer, medarbetarbetarlöfte, policys 
och vår utgångspunkt kring kvalitet som strategi. Beskrivningen finns på 
intranätet. En ny förtydligad version av mitt och ditt ansvar är också 
framtagen. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Implementering av digitalt stöd 
för SAM-arbetet 

Ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet för lika 
rättigheter och möjligheter lanserades 2021. Implementeringsarbete med 
stöd av bla det nya samverkansavtalet pågår. Alla arbetsplatser ska 
använda verktyget och årlig uppföljning genomförs i systemet 2022. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

5,5 % 6,3 % 
 

Den ackumulerade sjukfrånvaron är högre än under 
föregående år. Under januari och februari ökade 
sjukfrånvaron på grund av en ny våg av covid-19 för att 
sedan återgå till samma nivå som under 2021. Under 
sommarmånaderna ökade sjukfrånvaron dock igen. 
Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre än var den var före 
pandemin t ex under 2019. Det är fortsatt den korta 
sjukfrånvaron (dag 1-14) som ligger på en högre nivå än 
före pandemin medan den långa sjukfrånvaron är ganska 
oförändrad. Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än 
män även om skillnaden minskat något jämfört med tidigare 
år. Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, 



Region Jönköpings län, Delårsrapport 2 RJL 91(101) 
 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

HR och AME för att skapa goda förutsättningar för 
hälsofrämjande arbetsplatser, tidiga insatser och en 
långsiktigt god arbetsmiljö. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

Stöd i arbetet med aktiva 
åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter 

För att stödja chefers arbete med aktiva åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter kommer en e-utbildning att utvecklas/köpas in under hösten 
2022. 

 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 
-FS nämnd 

0 tkr 8 479 tkr 
 

Fs nämnden har efter åtta månader en positiv avvikelse mot 
budget på 8,5 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med 
maj då avvikelsen var minus 91,6 miljoner kronor. Förbättringen 
beror främst på att nämnden har fått del av statsbidrag 
via Regionstyrelsen vilket till och med augusti uppgår till 
96 miljoner kronor. 

    
Avvikelse mot budget i miljoner kronor    
Verksamhetsområde Utfall  Budget  Avvikelse 

Privata vårdgivare -50,2 -42,5 -7,7 

Vårdcentralerna Bra Liv 42,2 21,5 20,7 

Folktandvården -170,6 -174,9 4,2 

Medicinsk vård -1 962,1 -1 904,4 -57,7 

Kirurgisk vård -1 950,2 -1 857,8 -92,4 

Psykiatri rehab o diagnostik -879,3 -854,4 -24,8 

Summa verksamhetsområde inkl privata -4 970,2 -4 812,5 -157,7 

Regionens åtagande -1 920,8 -2 086,90 166,1 

Totalt FS nämnd -6 891,0 -6 899,5 8,5 

 
Privata vårdgivare har ett underskott vilket främst beror på köpt psykiatri inom länet. Bra Liv och 
Folktandvården har positiva avvikelser mot budget. Bra Liv har haft relativ höga intäkter för 
provtagning och vaccinationer i inledningen av året men dessa har minskat och påverkar det 
ekonomiska utrymme. För verksamhetsområdena Medicinsk vård, Kirurgisk vård och 
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Psykiatri/rehabilitering/diagnostik fortsätter ekonomin att visa negativa resultat men en viss 
uppbromsning finns.  

Inom Regionens åtagande är det en positiv budgetavvikelse på 166 miljoner kronor. Det beror främst 
på de statsbidrag som överförts från regionstyrelsen ligger bokförd här samt att vissa reserverade 
budgetmedel som nämnden har beslutat om inte har adresserats till slutanvändare ännu. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prognos 
-FS nämnd 

0 tkr 36 900 tkr 
 

FS nämndens prognos för helår 2022 är ett plusresultat på 37 
miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med 
årsprognosen i samband med delårsrapport ett då det 
förväntades ett underskott på 125 miljoner kronor. Den 
största orsaken till förbättringen är att FS nämnden erhållit 
statsbidrag från Regionstyrelsen som för helåret uppgår till 
123 miljoner kronor. Även utan detta tillskott finns en 
förbättring i prognosen jämfört med tertial ett.  

 
Bokslut och prognos, budgetavvikelse i miljoner kronor.   

 

Verksamhetsområden  
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Prognos 
2022 T1 

Prognos 
2022 T2 

Privata vårdgivare 3,7 -21,7 -9,1 -7,4 

Vårdcentralerna Bra Liv 20,9 96,7 0 5 

Folktandvården -9,4 0,2 -0,6 -0,3 

Medicinsk vård 37,9 -24,7 -125 -80 

Kirurgisk vård 8,7 -106,9 -80 -120 

Psykiatri rehab o diagnostik 1,3 -58,3 -50 -40 

Summa verksamhetsområde inkl privata 63,2 -114,8 -264,7 -242,7 

Centralt/Regionens åtagande 66,7 34 139,7 279,6 

Totalt FS nämnd 130,0 -80,8 -125,0 36,9 

 

För Privata vårdgivare förväntas ett underskott på 9,1 miljoner kronor 2022. Orsaken är fortsatt köp av 
externa neuropsykiatriska utredningar för främst barn.  

Bra Liv prognostiserar ett överskott på 5 miljoner kronor för helår 2022. Det innebär att kostnadssidan 
kommer att vara högre än intäktssidan i slutet av året. Intäktsprognosen bygger på att 
covidersättningen ökar jämfört med sommaren och att tillgänglighetspengar faller ut även under 
hösten. Kostnadsprognosen antar att läkarbemanningen ligger kvar på en högre nivå än föregående år 
och kostnaderna för hyrbemanning kommer öka svagt.  

Folktandvårdens ekonomiska prognos bygger på en försämrad ekonomisk utveckling under hösten 
främst till följd av personalbrist som leder till färre kliniska timmar och lägre intäkter. Under hösten 
förväntas också en större andel barn behandlas vilket leder till färre vuxentimmar och lägre intäkter.  

Medicinsk vård prognostiserar ett budgetunderskott om 80 mnkr för helåret 2022. Ekonomi i balans 
förväntas under andra halvåret 2023. 

Kirurgisk vård prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 120 miljoner kronor. I utfallet finns 
kostnader för intensivvård av patienter med covid-19 med cirka 20 mnkr. I prognosen ingår förväntade 
intäkter ur "kömiljarden" och medel för uppskjuten vård. De största budgetavvikelserna finns för 
personalkostnader inom OP/IVA-klinikerna och för köp av bemanningsföretag. 
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Psykiatri, rehabilitering och diagnostik beräknar ett underskott mot budget på 40 mnkr. Den största 
budgetavvikelsen finns inom röntgen vilket beror på höga kostnader för bemanningsföretag, fler 
faktiska årsarbetare samt ökade avskrivningskostnader för ny utrustning. Även inom psykiatrin finns 
underskott vilket delvis är kopplat till behov av bemanningsföretag.  

 

Årsprognosen för FS nämndens centrala delar/Regionens åtagande är plus 280 miljoner kronor för 
2022.  

Det positiva resultatet beror främst på: 

• omfördelning av medel/statsbidrag från RS till FS nämnd på 123 miljoner kronor. Dessa 
medel kommer att fördelas till verksamhetsområdena men slutlig fördelning är ännu inte klar. 
vissa reserverade budgetmedel som nämnden beslutat om har ännu inte fördelats till slutlig 
användare - ca 30 mnkr. 

• Även kömiljarden beräknas ge ett överskott för den fasta delen samt bonusdel totalt ca 
80 miljoner kronor. 

• Reserverade budgetmedel för läkemedel beräknas ge ett överskott på 25 miljoner för helåret 
man kan komma att fördelas till verksamhetsområden innan året slut. 

• Vårdval primärvård beräknas ha ett överskott på 28,5 miljoner främst till följd av att 
reserverad budget för ST läkare inte disponerats lika mycket som tidigare.  

• Köpt psykiatrisk vård prognostiseras ett underskott på 25 miljoner. 
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HÅLLBARHET 
Av de 10 delmål/mätetal som för närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 2 att sex av 
målen uppnås. Arbetet med energieffektivisering i fastigheter löper på med gott utfall. 
Regeringsuppdraget om att offentlig verksamhet ska energieffektivisera med anledning av rådande 
elpriser innebär dock att alla verksamheter behöver höja ambitionsnivån under kommande vinter. Det 
finns fortfarande utmaningar när det gäller att använda bra byggmaterial (A/B-klassade enligt Sunda 
Hus) vid ny- och om byggnation. Inom livsmedelsområdet uppnås målen om andel svensk frukt, bär 
och potatis, MSC-märkning samt eko/fairtademärkt kaffe/te/choklad/banan medan det är en bit kvar 
till målen när det gäller svenskt kött, mejeriprodukter, ägg samt ekologiska livsmedel. Kriget i Ukraina 
har gjort det extra problematiskt att nå målet om ekologiska livsmedel. Det är även svårt att erhålla 
svenska äggprodukter, ostprodukter och laktosfri grädde. 

Arbetet med att minska matsvinn från restaurangportioner pågår och årets målsättning uppnås. Arbetet 
med, att i samverkan med avdelningarna, minska matsvinn från patientportioner har ännu inte kommit 
igång i alla delar av organisationen. Detta arbete behöver prioriteras eftersom matsvinnet per 
patientportion är relativt stort (ca 207 g/portion). Den nya 15-rättersmenyn i Eksjö och Värnamo 
bidrar dock generellt till mindre matsvinn. 

En strategi för resfria möten är beslutad. Arbetet med att minimera inköp av buteljerat vatten med 
hjälp av den s.k. vattentrappan har inletts men reduktionen uppgår endast till 7 % jämfört med T2 
2021. Nybyggnation av Habilitering i Värnamo är ett exempel på en byggnad med trästomme och 
solceller. Flera åtgärder har vidtagits för att minska användningen av engångsprodukter och när 
engångsprodukter måste användas, välja produkter som rekommenderas från miljösynpunkt. Anställda 
i Region Jönköpings län ges 20 procents rabatt på månadskort hos Jönköpings länstrafik under 6 
månader för att främja hållbara arbetsresor. 

Inom social hållbarhet har utbildning i rättighetsbaserat arbetssätt gått in i fas 2 då verksamhetsteam 
deltar. Webbsida med stöd för ökad hälsolitteracitet har publicerats och arbete pågår med webbsida för 
stöd till jämlik verksamhet, där normmedvetenhet och icke-diskriminering är bärande perspektiv. Ett 
stöd för att arrangera hållbara konferenser och evenemang finns publicerat på intranätet. 
Arbetsgruppen för nationella minoriteter har bl.a. utvecklat samarbetet med Länsstyrelsen, Jönköpings 
kommun och med Gislaveds kommun. 

7 av totalt 46 aktiviteter ur hållbarhetsprogrammet har inte påbörjats. 

Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och 
anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning 

Uppdrag: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska 
minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning 
med 11 procent jämfört med 2019. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Köpt energi 
(kWh/m2) 

155 
kWh/m2 

150 
kWh/m2 

 

Driftoptimeringsåtgärder i kombination med gynnsamt väder 
och ändrade korrigeringsfaktorer för energiindex bidrar till 
att prognosvärdet ser mycket bra ut. 
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Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och 
hållbara. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer 

Uppdrag: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- och 
B-klassade byggmaterial enligt SundaHus. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel A- och B-
klassade 
byggmaterial vid 
om- och 
nybyggnation. 

80 % 76% 
 

Utfallet är oförändrat jämfört med T1. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma 
matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, 
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom djuromsorg. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel 
svenskproducerat 
kött, 
mejeriprodukter 
och ägg 

89 % 84% 
 

Område måltid: Leverantörerna har svårigheter att leverera 
vissa produkter i den uträckning som efterfrågas, till 
exempel svensk laktosfri grädde, äggprodukter och 
ostprodukter. Även vissa svenska köttprodukter ersätts med 
andra varor. Det finns en stor risk att priset ökar markant på 
svenska köttprodukter med tanke på omvärlden och bristen 
på spannmål till djuren. 
Skolorna uppfyller i genomsnitt målet. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, 
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom livsmedelsproduktion. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel 
svenskproducerad 
frukt, bär, 
grönsaker och 
potatis 

41 % 42% 
 

Svensk oskalad potatis som nyttjas i Jönköping och 
grönsaker, frukt och bär i säsong har bidragit till resultatet. 
Enheten i Eksjö ser svårigheter att nå målet och ligger under 
målvärdet. 
Skolorna har i genomsnitt nått målet men utfallet varierar 
relativt stort mellan skolorna. Ibland finns målkonflikt 
mellan svenskt och ekologiskt. 
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Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och skaldjur 
vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andelen MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

89 % 89% 
 

En svårighet med att kunna nå en ytterligare ökning är att 
lax endast finns som ASC-märkt (vilket är OK enligt 
hållbarhetsprogrammet) men den märkningen redovisas inte 
i det statistiksystem som används för uppföljning. De 
kräftstjärtar som köps är inte MSC-märkta och ibland 
levereras det inte utbytesprodukter som uppfyller rätt krav. 
För skolorna har en klar förbättring uppnåtts jämfört med 
T1. Ingen av skolorna når dock målnivån. Laxen är en 
utmaning. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel ekologiska 
livsmedel 

62 % 60% 
 

Område måltid: Coronapandemin har gjort det extra 
problematiskt att nå målet och nu försvårar kriget i Ukraina 
samt ökade livsmedelspriser tillgången på varor. I vissa fall 
finns även en kvalitetsproblematik för färsk frukt och grönt. 
15-rättersmenyn bidrar till ökad andel ekologiska livsmedel, 
likaså utbudet av specerivaror till vårdavdelningarna. 
Arbetet med att hitta bra ekologiska produkter fortsätter bl.a. 
via den regionala EKO-gruppen som träffas månadsvis. 
Två av fyra skolor når målet. Vissa ekologiska livsmedel är 
ibland även en beställningsvara som kräver framförhållning 
och i viss mån även bättre lagringsmöjligheter som kanske 
inte alltid finns. Vissa produkter har också periodvis varit 
restnoterade. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, drickchoklad 
och bananer vara producerade med sociala och etiska krav motsvarande Fairtrade 
och vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel 
Fairtrademärkt 
och ekologiskt 
producerat kaffe, 
te, drickchoklad 
och banan 

97 % 97% 
 

Målet uppnåddes även om det har varit vissa problem med 
att få bananer som uppfyller kraven. Även teer som inte 
uppfyller kraven har levereras som utbytesprodukter. 
Även skolorna uppnådde målet i genomsnitt. 
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Uppdrag: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar 
klimatpåverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Genomsnittlig 
klimatpåverkan, 
kg CO2-ekv/kg 
livsmedel 

<1,93 CO2-
ekv/kg 
livsmedel 

2,14 CO2-
ekv/kg 
livsmedel 

 

Område måltid: Mätetalet är övergripande och därmed svårt 
att analysera. Det finns en teori om att det är svårare att nå 
ett lågt tal under vinterhalvåret beroende på tillgång till 
varor och ätmönster. Mindre andel rött kött, mer fisk, 
kyckling samt grönsaker och hög andel vegetariska måltider 
påverkar generellt resultatet i positiv riktning. Nuvarande 
ökningar av priser inom livsmedelsområdet har lett till nya 
tankar kring fördelning av råvaror inom recept vilket kan 
gagna resultatet med fler vegetariska inslag. 
Skolorna: Det finns i vissa fall en utmaning att servera vissa 
maträtter med en ökad risk för mer matsvinnet som en 
konsekvens. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden 
ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 2020. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Matsvinn per 
restaurangportion 

-15 % -30% 
 

Område måltid: Åtgärder som planeras för att nå ytterligare 
förbättringar är till exempel översyn av portionsstorlek där 
det portioneras samt förfining i tillagningsprognoser. Det har 
varit svårt att beräkna hur mycket mat som ska produceras 
när gästantalet ökat. Positiva aktiviteter är till exempel åter-
vinning av råvaror och överbliven mat som inte varit ute på 
buffén samt att tillaga mat efterhand där lokalerna så tillåter. 
Jönköping blev tvungen att senarelägga den senaste 
mätningen och statistiken är därför ofullständig.  
Skolorna: Målet uppnås inte. Mätning av matsvinn görs 
endast 1-2 veckor per år vilket ökar risken för variationer till 
följd av meny eller särskilda förhållanden under mätveckan. 
Värnamo folkhögskola har nu beslutat att mäta en 
vecka/tertial. 

Matsvinn per 
patientportion 

-15 % -36% 
 

Sammantaget har produktionsmetoden med pastöriserad mat 
till patienter som tillverkas mot lager för Eksjö och Värnamo 
reducerat produktionssvinnet i köken. Jönköping som har 
varmmatsproduktion till patienterna har svårigheter att 
prognostisera rätt och det är av olika anledningar variationer 
i avdelningarnas beställningsnivå. På avdelningarna har 
matsvinn per patientportion minskat med 3 % . Där 15-
rättersmenyn införts är den uppskattad av patienterna och 
bedöms ha gett ett minskat matsvinn. Flera kliniker arbetar 
med att tillsammans med vårdnära service beställa rätt antal 
portioner och rätt mat anpassat till de patienter de har. Det 
kan ibland vara svårt att avboka matbeställningar då tiden 
för sista förändringen kan vara innan beslut om utskrivning 
fattas. Pastöriserade matlådor med lång håll-barhet finns på 
vissa avdelningar för att minska behovet av extrabrickor. 
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Bilagor 

 
 

 

 

 

 

 

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning fullfond 2022T2 2022 budget 2021T2 2021
Verksamhetens intäkter 2 161,0 3 347,8 2 279,8 3 580,9
Verksamhetens kostnader -9 935,8 -15 322,1 -9 968,0 -15 160,0
Avskrivningar -330,9 -502,5 -295,8 -451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -8 105,8 -12 476,9 52,1 -7 984,0 -12 030,9
Skatteintäkter 6 747,2 10 120,8 269,8 6 373,5 9 644,1
Generella statsbidrag o utjämningssystem 2 240,5 3 358,9 125,9 2 100,1 3 142,9
VERKSAMHETENS RESULTAT 881,9 1 002,8 447,8 489,6 756,1
Finansnetto tillgångar -553,2 -527,9 -930,9 619,5 830,9
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -163,3 -244,9 -46,9 -263,6 -313,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 165,5 230,0 -530,0 845,5 1 274,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 165,5 230,0 -530,0 845,5 1 274,0

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2022T2 2022 2021T2 2021
Likviditet 4,39 4,14 3,89
Soliditet  fullfondering 28,3% 28,0% 25,9% 27,2%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 90,2% 92,6% 94,2% 94,1%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 1,8% 1,7% 10,0% 10,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år 1,5% 3,7% 9,4%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 6,6% 7,0% 6,6%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 6,1% 5,4% 4,8%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res) 292,2% 211,3%
Rörelsekapital miljoner kronor 8 566 7 879 8 290
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 2 216 1 657 1 870

Definitioner:

Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exkl avskrivningar / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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BALANSRÄKNING FULLFOND (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2022-08-31 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 34,1 32,3
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 616,1 4 605,2
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 126,7 1 155,0
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 386,6 384,4
Summa Anläggningstillgångar 6 163,5 6 176,9
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 130,8 127,0
Fordringar 15xx-17xx 1 321,2 1 398,8
Kortfristiga placeringar 18xx 8 794,1 9 215,8
Kassa och bank 19xx 846,9 415,7
Summa Omsättningstillgångar 11 093,0 11 157,3
Summa Tillgångar 17 256,5 17 334,1
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 4 711,4 3 437,4
Årets resultat 3xxx-8xxx 165,5 1 274,0
Summa Eget kapital 4 876,9 4 711,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 9 803,8 9 705,7
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 9 803,8 9 705,7
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 49,2 49,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 526,7 2 867,6
Summa Skulder 2 575,9 2 917,0
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 17 256,5 17 334,1

Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 922,2 922,2
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 26,0 26,0
Övriga ansvarsförbindelser 100,0 100,0
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Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall
Resultaträkning blandmodell 2022T2 2022 budget 2021
Verksamhetens intäkter 2 161,0 3 347,8 3 580,9
Verksamhetens kostnader -10 124,1 -15 604,4 -15 443,5
Avskrivningar -330,9 -502,5 -451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -8 294,0 -12 759,2 46,8 -12 314,4
Skatteintäkter 6 747,2 10 120,8 269,8 9 644,1
Generella statsbidrag o utjämningssystem 2 240,5 3 358,9 125,9 3 142,9
VERKSAMHETENS RESULTAT 693,7 720,5 442,5 472,6
Finansnetto tillgångar -553,2 -527,9 -930,9 830,9
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -88,0 -132,0 -21,0 -79,3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 52,6 60,6 -509,4 1 224,2
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 52,6 60,6 -509,4 1 224,2

Tertialutfall Prognosutfall Utfall
Finansiella nyckeltal blandmodell 2022T2 2022 2021
Likviditet 4,39 3,89
Soliditet blandmodell 53,3% 53,0% 52,8%
Nettokostnad/skatt o bidrag 92,3% 94,7% 96,3%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 0,6% 0,4% 9,6%
Nettkostnadsökning mot föregående år 3,6% 9,3%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 6,8%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 5,4% 4,8%
Rörelsekapital 8 566 8 290

1) Definitioner:

Likviditet: Visar regionens betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar regionens betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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BALANSRÄKNING BLANDMODELL (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2022-08-31 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 34,1 32,3
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 616,1 4 605,2
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 126,7 1 155,0
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 386,6 384,4
Summa Anläggningstillgångar 6 163,5 6 176,9
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 130,8 127,0
Fordringar 15xx-17xx 1 321,2 1 398,8
Kortfristiga placeringar 18xx 8 794,1 9 215,8
Kassa och bank 19xx 846,9 415,7
Summa Omsättningstillgångar 11 093,0 11 157,3
Summa Tillgångar 17 256,5 17 334,1
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 9 153,5 7 929,4
Årets resultat 3xxx-8xxx 52,6 1 224,2
Summa Eget kapital 9 206,1 9 153,5
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 5 474,6 5 263,6
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 5 474,6 5 263,6
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 49,2 49,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 526,7 2 867,6
Summa Skulder 2 575,9 2 917,0
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 17 256,5 17 334,1

Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 922,2 922,2
Pensionsansvarsförbindelse (förmåner intjänade före 1998) 4 329,2 4 442,2
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 26,0 26,0
Övriga ansvarsförbindelser 100,0 100,0



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ Paragraf  
 
Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 
Diarienummer: RJL 2022/74 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 

• Revidera planering för budgetbeslut enligt nedan.  
• Föreslå regionstyrelsen skattesats om 11,76 för 2023. 

Sammanfattning  
Vid dagens sammanträde beslutas om revidering av planering när 
budgetbeslut kan tas regionfullmäktige enligt följande:  

• 18 oktober/regionstyrelsens arbetsutskott - förslag om skattesats 
2023 

• 25 oktober regionstyrelsen beslut om förslag till skattesats 2023 
• 8 november regionfullmäktige fastställande av skattesats 2023 
• 22 november/regionstyrelsens arbetsutskott – politisk ledning 

kommande mandatperiod lägger förslag till budget 
• 29 november/regionstyrelsen – opposition kommande mandatperiod 

lägger förslag till budget 
Beslut om förslag till regionfullmäktige  

• 6 december – regionfullmäktige beslutar om budget  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterat 2022-10-10 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet ställer sig bakom revidering av 
planering inför budgetbeslut samt bifaller förslag om oförändrad skattesats 
för 2023.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige 

Skattesats 2023  
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• För år 2023 fastställa en skattesats om 11,76 kronor. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen föreslå skattesats före oktober månads 
utgång. Beslut om skattesats följer i vanliga fall budgetbeslutet men eftersom 
budgetarbetet skjutits fram behöver skattesatsen hanteras i separat ärende.  
 
Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,76 kronor.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterat 2022-10-10 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ Paragraf  
 
Förstärkt reservvattenförsörjning, Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/2424 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås  

• Godkänna nybyggnation av reningsanläggning inklusive byggnad 
samt bufferttank på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad 
om 36 200 000 kronor. 

Sammanfattning  
Länssjukhuset Ryhov behöver förstärkt reservvattenförsörjning för att på 
lång sikt säkerställa patientsäkerhet vid störningar i den kommunala 
vattenleveransen.  
Detta för att göra Regionen Jönköpings läns tekniska försörjningssystem 
mer robusta. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta enligt 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige  

Förstärkt reservvattenförsörjning på 
Länssjukhuset Ryhov 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige  

• Godkänna nybyggnation av reningsanläggning inklusive byggnad samt 
bufferttank på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad om  
36 200 000 kronor. 

Sammanfattning  
Länssjukhuset Ryhov behöver förstärkt reservvattenförsörjning för att på lång sikt 
säkerställa patientsäkerhet vid störningar i den kommunala vattenleveransen.  
Detta för att göra Regionen Jönköpings läns tekniska försörjningssystem mer 
robusta. 

Information i ärendet 
Sjukhusets yttre försörjning med kommunalt vatten har god kapacitet sett till antal 
inmatningspunkter och kapacitet i rörledningar. Historiskt har vattenavbrotten 
varit få. Jönköpings kommun bedriver ett systematiskt arbete med att förstärka 
distributionsnätet i Jönköping, vilket inom några år kommer ge ytterligare 
tryggare vattenförsörjning till staden, inklusive Ryhov. 
 
Sjukhuset har idag en egen reservvattentäkt med borrhål, utan reningsanläggning. 
Vattentäkten har inte tillstånd för att bedriva vattenverksamhet, och är inte 
inkopplad till sjukhusets ordinarie vattenförsörjning. Vattentäktens kapacitet 
täcker hela sjukhusets behov under normal drift. Var 6:e månad tas vattenprov på 
reservvattnet och det klassificeras då som ”Tjänligt med anmärkning”. 
 
För att på lång tid säkra vattenförsörjningen behöver Länssjukhuset Ryhov 
kompletteras med tekniska system som gör att sjukhuset blir mer självförsörjande, 
i de fall det blir avbrott i den kommunala vattenleveransen eller om den blir 
kontaminerad. Jönköping kommun ser positivt på att sjukhuset tryggar sin egen 
vattenförsörjning för att samhället som helhet ska bli robustare vid störningar.  
 
För att kunna ta vattentäkten i bruk krävs ett tillstånd för att bedriva 
vattenverksamhet, vilket söks hos Mark- och miljödomstolen. 
Tillståndsprocessens tar minst ett år och beroende på domstolen kan utformningen 
av reservvattenanläggningen komma att påverkas. 
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Huvudförslag 
Förslaget innehåller tre delar: 
Reningsanläggning - En reningsanläggning installeras som dels kan hämta vatten 
från egna grundvattenbrunnar på sjukhusområdet, dels från det kommunala 
vattennätet. Anläggningen kommer därmed ge ett mycket rent vatten som kan 
vara kontinuerligt inkopplat på det ordinarie vattenledningssystemet. Detta 
innebär alltså att vattenprov inte först behöver tas för att kunna använda 
anläggningen. Reningsanläggningen skyddar exempelvis mot kemiska 
föroreningar, amöbor och virus. I ordinarie drift går reningsanläggningen endast 
på ett delflöde, men kan öka i kapacitet när behov uppstår. 
 
Bufferttank - En bufferttank på ca 400 kbm grävs ner på södra delen av 
sjukhusområdet. Volymen på ca 400 kbm kan täcka sjukhusets vattenbehov under 
ca 1 dygn vid normal drift och ca 2-3 dygn om vissa vattenbesparande åtgärder 
genomförs. Tanken byggs i betong, likt de flesta vattentankar/vattenreservoarer i 
det kommunala vattennätet. Tanken fylls antingen med vatten via ny servis från 
det kommunala nätet, eller med vatten från egna brunnar, och har därefter 
kontinuerlig genomströmning av vatten.  
 
Ny byggnad - Ovanpå bufferttanken byggs en mindre byggnad om ca 50 kvm där 
reningsanläggningen placeras. Byggnaden utrustas med starkt skalskydd för att 
förhindra eventuellt sabotage eller skadegörelse. 
 
Med den lösning som presenteras ovan så kommer sjukhuset alltid ha en fylld 
reservtank med rent vatten. Allt vatten – brunnsvatten såväl som kommunalt 
vatten – passerar först reningsanläggningen. Detta innebär att om det konstateras 
en kontaminering av det kommunala vattnet med till exempel en bakterie kan 
tanken anses vara en ren vattenkälla. För vattenavbrott kan inkommande ventiler 
stängas av och anläggningen helt försörjas från reservbrunnarna som klarar hela 
Ryhov utan ransonering. Anläggning har också möjlighet att fylla externa 
tankbilar från till exempel Civilförsvaret. 

Utvärdering av olika alternativ 
1. Enklare utformning på vattenreningsanläggning 

Flera alternativ som blir billigare har utvärderats med antingen färre filter 
och/eller utan att kommunalt vatten inkopplat. Utan inkopplat kommunalt vatten 
kommer provtagning behöva göras innan anläggningen kan tas i bruk. I värsta fall 
kan sjukhuset stå utan vatten i väntan på provsvar, vilket tar flera dagar. 
Bedömning görs också att det är bättre att bygga reningsanläggningen så den 
klarar så många föroreningar som möjligt. 
 

2. Rostfri vattentank istället för betongtank 
Ett alternativ med en rostfri tank istället för en betongtank har utretts. Den rostfria 
tanken kan inte grävas ner som den är utan måste ha en betongkonstruktion som 
den ställs ned i. Oavsett måste en konstruktion som motsvarar en betongtank ändå 
byggas. Eftersom kommunala vattenleverantörer i princip enbart gör vattentankar 
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(också kallat vattenreservoarer) i betong så bedöms det även för Ryhov vara ett 
bra alternativ. Tillkommande kostnad för rostfri tank är ca 3,2 mkr. 
 

3. Ställa tank på mark 
Istället för att gräva ner vattentank så skulle den kunna ställas ovanpå mark. Då 
hade en hel del grävning kunnat undvikas. Men då vattentanken ändå måste 
konstrueras för att kunna stå emot det interna vattentrycket så är det en fördel att 
gräva ner den då marktrycket ger ett naturligt stöd. 

Konsekvensanalys 
Om projektet inte genomförs kvarstår de risker som finns idag, och som 
Länssjukhuset Ryhov redan är utsatt för: 
 
Avbrott i vattenleverans 
Sjukhuset har under lång tid inte varit drabbat av något avbrott i vattenleveransen, 
men skulle det ske kan det få mycket stora konsekvenser för sjukhusets 
möjligheter att bedriva vård. 
 
Förorenat kommunalt vatten 
Det kommunala vattnet kan förorenas på flera olika sätt, även om kommunen har 
många egna skyddssystem på plats. Exempel på föroreningar är: 

• Inläckage av smutsigt vatten vid ett rörläckage 
• Amöbor, bakterier, virus 
• Kemiska föroreningar  

Föroreningarna kan komma in i det kommunala vattensystemet antingen via 
olyckor eller aktivt sabotage. Det är viktigt att känna till att om det kommunala 
vattnet blir förorenat så kommer även vattnet inom sjukhuset att drabbas av 
föroreningen. I ordinarie drift går kommunalt vatten direkt in i sjukhuset, och vid 
en kontaminering tas reningsanläggningen i anspråk för att renspola sjukhusets 
vattenledningar. Reningsanläggningen är i sig inte redundant, utan utgör själva 
redundansen. 
 
Anpassning under byggnation 
Vattenleveransen till sjukhuset kommer under ombyggnadstiden inte att påverkas.  

Verksamhetens bedömning av investeringen 
 
Förstärkt vattenförsörjning på Länssjukhuset Ryhov RJL 2022/2424 

Ur ett kund-/patientperspektiv bidrar investeringen med 
Ökad tillgänglighet Liten påverkan 
Förbättrad kvalité Stor påverkan 
Förbättring patientsäkerhet Stor påverkan 
Minskad smittspridning Stor påverkan 
Ekonomiskt perspektiv 
Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller: 
Underhåll (fastighetsrelaterat) Ökar 
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Finansiering 
För investeringen på maximalt 36 200 000 kronor finns reserverat utrymme i 
investeringsplanen.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Verksamhetsstöd och service 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ Paragraf  
 
Byte av centralt personuppgiftsansvar - Svenska 
Barnepilepsiregistret 
Diarienummer: RJL 2022/2315 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

• Att handlingar tillhöriga Svenska Barnepilepsiregistret ska avhändas 
till Karolinska Universitetssjukhuset från Region Jönköpings län. 

Regionstyrelsen föreslås 
• Besluta att sekretess inte hindrar ett utlämnande av samtliga 

uppgifter i Svenska Barnepilepsiregistret till Karolinska 
Universitetssjukhuset samt 

• Överlämna personuppgiftsansvar för Svenska Barnepilepsiregistret 
till Karolinska Universitetssjukhuset. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt 
personuppgiftsansvarig (nedan CPUA) för det nationella kvalitetsregistret  
Svenska Barnepilepsiregistret (nedan BEpQ).  
 
Ärendet avser överlämnande av CPUA från Region Jönköpings län till 
Karolinska Universitetssjukhuset, beslut om övertagande togs av Karolinska 
2022-06-30. 
 
Ett överlämnande förutsätter dock beslut av Region Jönköpings läns 
regionstyrelse och regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
• Beslut om centralt personuppgiftsansvar, Karolinska 

Universitetssjukhuset daterad 2022-06-30  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
2 
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Regionstyrelsen 

Byte av centralt personuppgiftsansvar - 
Svenska Barnepilepsiregistret 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Att handlingar tillhöriga Svenska Barnepilepsiregistret ska avhändas till 
Karolinska Universitetssjukhuset från Region Jönköpings län. 

Regionstyrelsen  
• Beslutar att sekretess inte hindrar ett utlämnande av samtliga uppgifter i 

Svenska Barnepilepsiregistret till Karolinska Universitetssjukhuset. 
• Överlämnar personuppgiftsansvar för Svenska Barnepilepsiregistret till 

Karolinska Universitetssjukhuset. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt 
personuppgiftsansvarig (nedan CPUA) för det nationella kvalitetsregistret  
Svenska Barnepilepsiregistret (nedan BEpQ).  
 
Ärendet avser överlämnande av CPUA från Region Jönköpings län till Karolinska 
Universitetssjukhuset, beslut om övertagande togs av Karolinska 2022-06-30. 
 
Ett överlämnande förutsätter dock beslut av Region Jönköpings läns 
regionstyrelse och regionfullmäktige. 

Information i ärendet 
BEpQ är ett nationellt kvalitetsregister från 2016 med syfte att utveckla och 
förbättra epilepsivården för barn och ungdomar. 
 
BEpQ är ett delregister i Svenska Neuroregistret för vilket Karolinska 
Universitetssjukhuset är CPUA. Mot bakgrund av BEpQ nära anknytning till  
Svenska Neuroregistret har styrgrupperna för respektive registren enats i att 
föreslå att CPUA för BEpQ övergår till Karolinska. 
 
För att Karolinska Universitetssjukhuset ska kunna bli ny CPUA måste 
Regionstyrelsen besluta om ett utlämnande av uppgifterna. Uppgifterna i registret 
omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen i 25 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400, OSL) vilket innebär att uppgifterna inte får lämnas ut 
om det inte står klart att enskilde eller deras närstående inte lider men. Ett 
utlämnade måste som regel ha stöd i en, sekretessbrytande bestämmelse, ett 
samtycke eller en menprövning. Någon sekretessbrytande bestämmelse finns inte. 
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Huruvida det är möjligt att göra ett utlämnande baserat på en generell 
menprövningar har varit föremål för diskussion och viss prövning genom åren, 
framförallt i forskningssammanhang 
 
Det är här fråga om utlämnande från en myndighet inom hälso- och sjukvården till 
en annan sådan myndighet. Samma stränga sekretess gäller hos båda 
myndigheterna och båda myndigheterna omfattas också av samma bestämmelser i 
patientdatalagen (2008:355) om behandling av personuppgifter. Ett utlämnande 
innebär i egentlig mening inte någon ökad spridning av uppgifterna och de 
registrerades rättigheter förändras inte av ett utlämnande. 
 
Bedömningen är därför att sekretessen i 25 kap. 1 § OSL inte hindrar att 
uppgifterna i BEpQ lämnas ut till Karolinska Universitetssjukhuset i syfte att 
överflytta registret till denna huvudman, som kommer att överta det centrala 
personuppgiftsansvaret. 
 
De registrerade måste dock tydligt informeras om att Karolinska blir ny CPUA för 
BEpQ.  
 
Enligt 15 § första stycket andra punkten i Arkivlagen (1990:782) får en kommunal 
myndighet avhända sig allmänna handlingar endast om överlämnandet sker med 
stöd av särskilt beslut av regionfullmäktige. För att Karolinska 
Universitetssjukhuset ska kunna ta över ansvaret för BEpQ måste således 
regionfullmäktige i Region Jönköpings län även besluta om avhändande.  
 
Regionstyrelsens centrala personuppgiftsansvar upphör när Karolinska 
Universitetssjukhuset bekräftat mottagande av uppgifterna i BEpQ, under 
förutsättning att regionfullmäktige bifaller frågan om avhändande.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
• Beslut om centralt personuppgiftsansvar, Karolinska Universitetssjukhuset 

daterad 2022-06-30  

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret kansli 
Karolinska Universitetssjukhuset 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siw Kullberg  
Kanslidirektör 
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§ Paragraf  
 
Internkontroll 1 - Delårsrapport nr 2 2022 för 
regionstyrelsnens områden 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna delårsrapport 2 2022 avseende verksamhetsområden inom 
regionstyrelsens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade regionstyrelsen förslag till budget och 
verksamhetsplan för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom 
regionstyrelsens ansvarsområde. Delårsrapport 2 2022 ger återrapportering 
av verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• IT-centrum delårsrapport 2 2022 
• Verksamhetsstöd och service delårsrapport 2 2022 
• Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 

2 2022  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Delårsrapport 2 2022- Regionstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• godkänner delårsrapport 2 2022 avseende verksamhetsområden inom 
regionstyrelsens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade regionstyrelsen förslag till budget och verksamhetsplan 
för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom regionstyrelsens 
ansvarsområde. Delårsrapport 2 2022 ger återrapportering av verksamhetsplan och 
budget. 

Information i ärendet 
Regionfullmäktige har i budget för 2022 angivit mål för verksamheten och i 
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I december 2021 
noterade regionstyrelsen förslag till budget och verksamhetsplan för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom regionstyrelsen 
ansvarsområde. 
 
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och 
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd  
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt 
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till 
regiondirektören. 
 
Verksamhetsområdenas delårsrapport och utgör tillsammans regiondirektörens 
återrapportering av förvaltningens verksamhet och resultat för delår två 2022. Den 
är också en del av Region Jönköpings län interna kontroll. Delårsrapporten utgör 
även ett viktigt underlag för regionledningskontorets arbete med Region 
Jönköpings läns delårsrapport som utgör regionstyrelsens återrapportering till 
regionfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• IT-centrum delårsrapport 2 2022 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/83 

 
 

 

• Verksamhetsstöd och service delårsrapport 2 2022 
• Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 2 2022  

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

 

 



 
 

 

 

 

 

Delårsrapport 2  
Tertial 2 2022 
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, 
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. 
Nettobudgeten för 2022 är cirka 507 miljoner kronor och verksamheten har cirka 475 faktiska 
årsarbetare. Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion arbetar regionövergripande med 
uppdrag och aktiviteter inom huvudområdena regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra 
liv i en attraktiv region. En väl fungerande verksamhet som ständigt förbättras och förnyas med 
utgångspunkt i invånarnas behov är verktyget. 

Regionledningskontorets arbete har under början av 2022 fortsatt varit inriktat på de behov av ledning 
och insatser som coronapandemin fört med sig men har under våren kunnat lämna detta fokus. Det 
innebär att arbetet med uppdrag i budget har kunnat återupptas på ett annat sätt. Detta återspeglas i de 
kommentarer som finns i rapporten avseende systemmätetal och uppdrag inom alla de områden som 
regionledningskontoret verkar. 

Det viktiga arbetet med chefs- och ledarskap genom Nätverk för engagerat ledarskap och våra 
chefsprogram pågår. Temat på nätverksträffarna har varit våra ledningsstrategier. Arbetet med att 
tydliggöra och teckna ner den lednings- och ledarskapsidé som Region Jönköpings län grundat arbetet 
på sedan 1990-talet har även blivit synligt i de grundunderlag för budget 2023 som 
regionledningskontoret lämnat till partierna i april 2022. 

Arbetet med ett medarbetarlöfte har fortsatt och har vägts in i arbetet med att ta fram ett material om 
att vara medarbetare och ledare i Region Jönköpings län. Beskrivningen av hur det är att jobba i 
Region Jönköpings län och det bästa med oss som arbetsgivare är nu synkat och sammanvägt med 
arbetet hur det är att vara medarbetare och ledare i Region Jönköpings län. Grunden för detta finns nu 
på intranätet under fliken Ledning och styrning - policyer, strategier och värdegrund. 

Inom regionledningskontoret gjordes tillsammans med regionfastigheter och en extern aktör under 
hösten 2021 ett arbete för att utveckla våra arbetssätt och användningen av lokaler och arbetsplatser. 
En förstudierapport är framtagen och är utgångspunkt för fortsatt arbete för de beslutsunderlag som är 
framtagna inför nästa steg. Inriktningen är att genomföra förstudiens rekommendationer med vissa 
anpassningar utifrån medarbetare och chefers inspel. En viktig pusselbit är även externa hyreskontrakt 
som med dessa åtgärder kan minskas. Regionstyrelsen har fattat beslut i den riktningen och arbetet 
fortsätter. Under våren har halva Regionens hus varit evakuerat och vi har på ett naturligt sätt fått träna 
oss i att vara flexibla vad gäller arbetsplats. För de medarbetare som har behövt en stadig plats har 
detta möjliggjorts. Efter sommaren är alla lokaler åter tillgängliga i Regionens Hus. I början av 
september invigdes sutterängvåningen med många nyrenoverade konferensrum. 

Inom regionledningskontoret har sjukfrånvaron ökat från en låg nivå till 2,9 procent. Resultatet tom 
augusti är +18,2 miljoner kronor och prognosen visar på en positiv budgetavvikelse på 25 miljoner 
kronor. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-08-31 Andel 2021-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 50% 4 80% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

1 17%   

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

2 33% 1 20% 

Antal mätetal som 
mäts 

6  5  

Måluppfyllelse finns för mätetalen antal heltidsanställda, ekonomi i balans samt prognos. Delvis 
uppfyllt är andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den utförd. De mätetal som inte har 
måluppfyllelse är personalhälsa sjukfrånvaro samt täckningsgrad för den uppsökande verksamheten 
(munhälsobedömningar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

denna figur finns i rapporten för att visa vilka aktiviteter som stödjer Planen för framtidens hälso- 
och sjukvård 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag: Personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

 
 Fortsätta utveckla den personcentrerade 

vården och inkludera patientföreningar och 
brukarråd i arbetet. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är 
den personcentrerade vården central och utgår från 
patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att 
hanteras sin sjukdom. 
I lärandenätverk med patientföreningar har fyra 
nätverksträffar genomförts under våren med teman som har 
varit efterfrågade. Syftet med nätverket är att utveckla ett 
samskapande där vi tillsammans lär av varandra, utbyter 
kunskaper, erfarenheter och stödjer varandra i omställningen 
till nära vård. Och att stärka kunskaper om patientkontrakt. 
Dialog pågår med Patientnämnden kring hur vi kan arbeta 
med patient-/närståendeberättelser och inkomna ärenden på 
olika sätt kopplat till förbättrings- och innovationsarbeten. 
Berättelser som är kopplade till patientkontraktets innehåll 
(samverkan, kommunikation, tillgänglighet, delaktighet) har 
efterfrågats och använts i till exempel Region Jönköpings 
läns kapacitets- och produktionsstyrningsarbete. 
Patientnämnden är i sin tur ambassadörer för 
patientkontrakt. 
Under våren har det även skett ett utökat samarbete mellan 
Levande bibliotek, Peer och volontärerna på Hjärtats hus. 
Gemensamma nätverksträffar och uppstart av det 
gemensamma bemanningssystemet LeanLink för Levande 
bibliotek och Peer, för att förenkla processerna att leta rätt 
kompetenser till uppdrag. 

Uppdrag: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

 Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i 
vården. 

Fyra samtalsgrupper/termin planeras att genomföras, 
fördelat på två grupper i Jönköping, en grupp i Eksjö och en 
grupp i Värnamo. AT-läkarna får kontinuerligt introduktion 
i ämnet. Planering pågår för ny målgrupp 
sjuksköterskor/undersköterskor på RIU-utbildningen hösten 
2022. Förslag finns att via Hälsocenter erbjuda hälsocoacher 
en digital utbildning. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

 Utökning av rehabiliteringsresurserna i 
primärvården. 

Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården 
har skett kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med 
direkttriagering till rehabiliteringspersonalen för flera olika 
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Aktiviteter Analys 

besvär. 

 Förstärkning av psykosociala team. I regelbok för 2021 förstärktes vårdpengen, som är riktat till 
de psykosociala teamen. Varje vårdcentral säkerställer 
tillgången till ett psykosocialt team. 

Uppdrag: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården 

Aktiviteter Analys 

 Planering och uppföljning av den 
uppskjutna vården. 

Under sommaren har antalet väntande till ett första besök 
minskat med 6-7 procent samtidigt som väntande till 
operation ökat med strax under 20 procent. Detta är ungefär 
som tertial 2 2020 och 2021, med skillnaden att läget efter 
tertial 1 var fler väntande än motsvarande år. Det finns en 
handlingsplan att operera mer varje vecka under hösten för 
att minska antalet väntande. Vid en nationell jämförelse kan 
man ändå se att Region Jönköpings län är bland de regioner 
med bäst tillgänglighet till både besök och operationer. 

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

 Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Under andra tertialen har fler verksamheter genomgått hbtqi-
diplomering eller har genomgått omdiplomering. Större 
föreläsningar har genomförts vid tre tillfällen och 
sammanlagt nått ca 160 personer. Aktiviteter för att främja 
kompetenshöjning hos personal och invånare har genomförts 
under Jönköpings Pride och Kärleksveckan i Eksjö. 

Uppdrag: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

 Förstärka resurserna för 
hälsokommunikatörer. Upplys om hälso- och 
sjukvården på olika språk. 

Hälsoskolan pågår på olika platser i länet. Jönköping, 
Anderstorp, Nässjö, Vaggeryd, Tranås och Mullsjö. 
Arbetsmarknadsavdelningar, SFI, Sociala företag och civil 
samhället. Samverkan och erfarenhetsutbyte sker även med 
Region Kalmar och Region Kronoberg. 
Andra aktiviteter som pågår är exempelvis att 
hälsokommunikatörerna deltar i ett ESF projekt med Nässjö 
kommun. Information om barnvaccinationer för somaliska 
föräldrar med Barnhälsovården. Inspelning av Podcast om 
Patient kontrakt och Nära vård har genomförts tillsammans. 

 Fortsatt samverkan och samarbete 
tillsammans med kommuner. 

Exempel på aktiviteter som pågår eller genomförts är: 
• trafiksäkerhetsdag med 70 asylsökande som fick 

information om trafiksäkerhet tillsammans med 
Räddningstjänsten och NTF.  

• tobaksfriadagen med information riktad till en 
gymnasieskola i där hälsokommunikatörerna mötte 
220 gymnasieungdomar.  

• två diabetesskolor på arabiska och somaliska på en 
vårdcentral. 
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Aktiviteter Analys 

• föreläsning  om egenvård, stress och oro samt 
suicidprevention  

Hälsoskolan fortsätter i Jönköping, Anderstorp, Nässjö, 
Vaggeryd, Tranås och Mullsjö. På olika arenor som 
Arbetsmarknadsavdelningar, Sociala företag, språkcafé, SFI 
och i samverkan med civilsamhället. Hälsoskolan har även 
utvecklats med nytt ämne gällande spel om pengar. Utredare 
på Länsstyrelsen har bistått med kompetensutveckling. 
Enkätuppföljningar från Hälsoskolan visar att 75 procent av 
deltagare som genomgått Hälsoskolan under tio tillfällen och 
har börjat motionera. 69 procent av deltagna har förändrat 
sina matvanor. Enkätuppföljningarna visar att deltagare även 
kan hantera stress och oro, har bättre sömnvanor och 
minskad skärmtid. Enkäten visar även att deltagare önskar 
mer information om ämnen som föräldraskapsstöd. 

 Sprida konceptet med hälsoguider i länet. Projektet kring hälsoguider är slutrapporterat. Under 
projekttiden har personer som har förtroende i sina 
respektive nätverk utbildats till Hälsoguider och fått ökad 
kunskap om bland annat levnadsvanor och hur det svenska 
hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. 
Vid avslut av projektet i juni 2022 var samtliga projektmål 
uppnådda, vilka var att utbilda 50 Hälsoguider i Jönköpings 
kommun fördelat på Jönköpings fyra prioriterade områden. 
20 av dessa har även genomfört fördjupad utbildning genom 
Hälsoguide Plus. Varje Hälsoguide har varit i kontakt med 
minst 50 unika personer i de utvalda närområdena varav 
minst 50 procent har förändrat beteenden i en hälsosam 
riktning. 
Tillfrågade personer säger att de känner stort förtroende för 
Hälsoguiden. De har fått svar på sina frågor, de 
rekommenderar andra att prata med en Hälsoguide vid 
frågor kring hälsa, och de sprider vidare den information de 
har fått. Alla tillfrågade har ändrat på en eller flera 
levnadsvanor, och flera har fått praktisk hjälp i kontakt med 
sjukvården eller myndigheter. Utvärderingen tyder på att 
Hälsoguider är en värdefull resurs för spridning av 
information bland nyanlända och utlandsfödda. Hälsoguider 
är en insats som kan bidra till mer jämlik hälsa och ökad 
integration då flera får möjlighet att nyttja sjukvården på rätt 
sätt, sköta sin hälsa och få viktig information för att kunna 
fungera i samhället. 
Utifrån det som framkommit vid utvärderingen 
rekommenderas en fortsatt verksamhet med Hälsoguider 
inom Region Jönköpings län. Planering pågår för att sprida 
konceptet till övriga kommuner i länet. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn 
och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 

Uppdrag: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- 
och ungdomshälsan 

Aktiviteter Analys 

 Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Ett stort antal aktiviteter pågår. Exempel på detta är: 
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Aktiviteter Analys 

Psykisk hälsa metoder: exempel Disa, utbildningen 
genomfördes i maj med deltagare framförallt ifrån 
elevhälsan. Dansa utan krav! Insatsen pågår i samverkan 
med Studieförbundet Vuxenskolan 2022. Ett pilotprojekt 
planeras kring Dans mot depression.  
Normbreddande arbete: exempel Hbtqi, omdiplomering 
genomförd av några verksamheter. Region Jönköpings län 
erbjuder stöd för implementering av MVP/AT (Mentorer i 
våldsprevention och Agera Tillsammans) tillsammans med 
länsstyrelsen. 
Föreläsning planeras för skolpersonal och tobaksavvänjare 
om nya tobaks- och nikotinprodukter med extra fokus på det 
vita så kallade tobaksfria snuset och e- cigaretter och hur 
dessa produkter marknadsförs i sociala medier. 
En förälder blir till - En avslutande vernissage genomfördes 
i juni. Fortsatt planering för ny uppstart pågår med temat- 
Jämställt föräldraskap och stjärnfamiljer. 
Folkhälsoenkät Ung och Kultur (FUnK) är i en 
implementeringsfas för spridning av satsningen inom olika 
forum. 
Fortsatt pågående arbete med att utveckla processen för 
behandlingsmetoden fysisk aktivitet på recept (FaR) inom 
barn- och ungdomsverksamheterna inom Region Jönköpings 
län. 

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av barn- 
och ungdomars psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Starta upp ett arbete tillsammans med 
kommunerna 

Arbetet med förstärkt samverkan med kommuner inom 
ramen för omställningen till nära vård pågår. 
Samverkansarbetet utgår från ReKo och de tre 
strategigrupperna där arbetet fortgår inom övergripande 
vision Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på! 

Uppdrag: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Aktiviteter Analys 

 Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans 
med kommunerna. 

Arbetet i Bästa platsen att växa upp, leva och bo på 
fortsätter. Arbetet sker i samverkan mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna. Ett lärandeseminarie 
genomfördes 31 maj, med deltagare från elevhälsocentral, 
familjecentralen. Aktivitets- och utvecklingscenter 
- Allaktivitetshus i Jönköping, Värnamo Hälsocenter, 
Kommunalt Aktivitetsansvar Jönköping (KAA). 

Nämnd Antal kommuner som deltar i 
samverkan kring förbättringsarbetet barn och 
unga 

Vid nätverksträffen i maj deltog sju team. Dessa team var 
från Jönköping, Värnamo och Vetlanda kommuner. 
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Uppdrag: Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

 Påbörja utvecklingsarbete kring 
föräldraskapsstöd för länets familjecentraler 

Arbetet med att utforma ett gemensamt material för 
föräldrastöd i grupp på familjecentralerna pågår enligt plan. 
Materialet kommer att presenteras för samtlig personal på 
familjecentralerna vid en inspirationsdag i oktober. Vid 
familjecentralernas respektive planeringsdagar under hösten 
kommer personalen arbeta med införandet av materialet 
utifrån de olika familjecentralernas struktur. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Uppdrag: Arbeta riktat mot äldres hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en plan för arbetet med att 
förbättra äldres psykiska hälsa 

Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen 
av hälsocenter i Jönköpings län, samverkan med civil- och 
pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och insatser för 
minskad ensamhet. 

 Metodstöd för äldres psykiska hälsa Aktiviteter som pågår är: 
• Kulturlust i Nässjö. 
• Seniorportalen, ett utvecklingsprojekt för att främja 

äldres hälsa och arbeta med att tillgängliggöra 
kultur och aktiviteter digitalt. Målgruppen är 
personal och boende inom äldreomsorg eller till 
äldre i Jönköpings län. Alla länets kommuner har 
under året skaffat konton och har använt portalen 
under våren 2022. Responsen på innehållet i 
portalen från användarna och aktivitetssamordnare 
är att det finns mycket bra material som är 
användbart. Det finns många idéer om att utveckla 
portalen och öka användningen i framtiden.  

• Planering för Kultur för hälsa konferens i Gislaved. 
Sprider kunskapen om kulturens betydelse för hälsa 
samt bidrar till genomförandekraft. Konferensen 
riktar sig till de som är engagerade i arbetet med 
barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, 
hälso- och sjukvård och integration.  

Levnadsvanor för äldre En konferens om alkohol och äldre kommer att genomföras 
den 30 november på Elmia. Planering pågår för 
genomförande. Detta görs i samverkan med Systembolaget, 
Kommunal utveckling, Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län. 

Uppdrag: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 
 Fortsätta införandet av patientkontrakt och 

fast vårdkontakt 

Arbetet med införandet av patientkontrakt pågår enligt plan. 
Information till invånare om att efterfråga sitt 
patientkontrakt finns på 1177 och som invånare i Jönköpings 
län kan man läsa sin överenskommelse med vården i sin 
journal på 1177 alternativt efterfråga att få sitt 
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Aktiviteter Analys 

patientkontrakt utskrivet. Arbetet med att finna en teknisk 
lösning för registrering av fast läkarkontakt pågår. 
Stödmaterial finns paketerat för verksamheter som arbetar 
med att få patientkontrakt till att bli ett systematiskt 
arbetssätt. En del i stödmaterialet är också ett verktyg för 
verksamheter att självgranska kvalitén i innehållet i de 
dokumenterade patientkontrakten. Patientens kunskapsstöd 
utvecklas som en del i patientkontrakten. Patientkontrakt är 
även en viktig del i införandet av de personcentrerade och 
sammanhållna vårdförloppen 
Utveckling av Patientkontrakt sker också i nära samverkan 
med patientorganisationer. 

 
 Fortsatt utökning av läkarstödet i 

kommunerna. 

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena 
och den kommunala hemsjukvården har genomförts under 
hösten 2021 för att samordnads med utvecklingen av nära 
vård i samverkan med länets kommuner. Avtalet har 
fastställas i ReKo i februari 2022. 

 Trygg och säker vård och omsorg i 
hemmet. 

Lokala avtal angående läkaruppdrag och medicinsk 
samverkan mellan vårdcentraler och kommuner är tecknade. 
Ny överenskommelse med länets kommuner om 
gemensamma arbetssätt för de mest sjuka, sköra med behov 
av insatser i hemmet är beslutad och ska spridas. Här 
inkluderas även arbete med fast läkarkontakt och fast 
vårdkontakt. Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att 
stödja de nya arbetssätt som behövs för att stärka vården i 
samverkan, bland annat i Bästa platsen att åldras. 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Täckningsgrad 

för den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömnin
gar) 

70 % 51% 
 

Av de personer som har "Intyg om nödvändig tandvård" 
och som önskat få en munhälsobedömning utförd har 51 
procent fått det (1829 av 3598). Målvärdet 70 procent är 
inte uppfyllt. 

 
 Andel 

berättigade till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd 

53 % 44 % 
 

Under andra tertialet har 44 procent (2529  av 5800) fått 
nödvändig tandvård utförd. 
Män 44 procent (1099 av 2495), kvinnor 43 procent (1430 
av 3305). 
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Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Framgångsfaktorer: Jämlikhet och jämställdhet 

Uppdrag: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 
jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

 Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

En arbetsgrupp för att hålla ihop området Social hållbarhet 
har bildats med en styrgrupp som följer arbetet. Syftet är att 
så mycket av arbetet som sker utifrån delmål och aktiviteter 
i Hållbarhetsprogrammet, ska ske synkroniserat med arbetet 
som sker utifrån andra styrdokument och uppdrag. 
Fortlöpande arbete pågår. 

Uppdrag: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
organisationens samtliga verksamheter. Som att identifiera och åtgärda omotiverade 
eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan jämställdhetsintegrering Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med de 
delmål och aktiviteter som finns i dimensionen social 
hållbarhet i Hållbarhetsprogrammet under framgångsfaktorn 
vi är till för alla. 

 Identifiera och åtgärd av omotiverade eller 
godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 

Flertalet av mätetal i vården kan redovisas i förhållande till 
kön. Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade 
skillnader och ta ansvar för att åtgärda vid behov. Även på 
övergripande nivå värderas eventuella skillnader. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utökningen och tillgängligheten 
till digitala vårdmöten och andra digitala 
tjänster inom sjukhusvården och 
primärvården. 

Digitala vårdbesök kan i princip genomföras i alla 
vårdverksamheter i länet. En kampanj är lanserad innan 
sommaren för att påminna personalen om vilka e-tjänster 
som kan erbjudas invånare och patienter. Ett material är 
framtaget för att underlätta för medarbetare att använda sig 
av Region Jönköpings läns e-tjänster och digitala 
vårdmöten. Material kan lämnas till patienterna och 
vårdpersonalen han använda checklistan i samtalet med 
patienten. 
Användningen av Journalen via nätet fortsätter att öka och 
arbete pågår med att ytterligare utöka antalet 
informationsmängder i Journalen via nätet och Nationella 
patientöversikten. 

 Införa lösningar för egenmonitorering. Upphandling av hemmonitorering planeras tillsammans med 
Region Kalmar samt ytterligare några regioner i kundgrupp 
Cosmic. Upphandlingen har försenats på grund av oklarheter 
och olika synpunkter på upphandlingen, driftsformer och 
volymer. 

 Införa första linjens digitala vård 
- automatiserad anamnes och triagering. 

Förberedelsearbete pågår för införande 1177 Direkt (den 
nationell plattform för första linjens digitala vård). 
Förvaltningsrättens dom av upphandlingen är överklagad till 
kammarrätten. Det innebär att Inera inte kan ingå avtal 
förrän kammarrätten har prövat saken. Situationen leder till 
ytterligare fördröjning av införandet av den nya plattformen. 
Enligt de uppgifter som Inera har tillgång till är ett par, tre 
månader en normal handläggningstid för kammarrätten att 
besluta om prövningstillstånd. Ännu finns inget besked. 

Uppdrag: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

 Starta förstudie för Artificiell Intelligens En kartläggning av vad som finns i form av AI i 
verksamheten idag är genomförd och presenterad för 
programstyrgruppen för ehälsa. Leverantörerna till flera av 
våra befintliga IT-stöd har AI-produkter som 
tilläggsapplikationer eller som en kommande 
vidareutveckling i sina produkter. Förslaget är att nya IT-
stöd med artificiell intelligens bör även fortsättningsvis 
införas i våra verksamheter utifrån verksamhetens behovs- 
och nyttoanalys. Hantering sker i ordinarie process, med 
beredning, beslutsgång och prioritering i 
programstyrgrupps- och styrgruppsstrukturen. 
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Uppdrag: Digifysisk vårdcentral 

Aktiviteter Analys 

 Undersök möjligheterna för digifysisk 
vårdcentral 

Arbetet har försenats på grund av pandemin. Olika alternativ 
har diskuterats men ännu finns ingen plan för detta. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

 Program för Enklare vardag - för patienter 
och medarbetare 

Programmet tar ett helhetsgrepp om de e-hälsotjänster som 
finns inom Region Jönköpings län. Programmet arbetar med 
att säkerställa att Region Jönköpings län har angreppssätt 
och metoder som gör det möjligt att dra full nytta av och 
använda befintliga e-hälsotjänster optimalt. Metod för 
implementering har tagits fram och införandet av tjänster har 
genomförts vid ett flertal verksamheter. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic och andra system som 
används i vården 

Aktiviteter Analys 

 Kontinuerlig utveckling och förbättring av 
vårdsystemet Cosmic 

Flera olika utvecklingsprojekt pågår och planeras. Vecka 22 
genomfördes en uppgradering av Cosmic. Cosmics 
beslutsstöd CDS strokeprevention och taligenkänning har 
genomfört piloter och breddinförande påbörjats. Ett arbete 
genomförs i kundgrupp Cosmic för att ta fram lösning kring 
överföring till kvalitetsregister. Under vecka 46 kommer 
överföring till Rikssvikt påbörjas i Region Jönköpings län. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

 Arbeta enligt handlingsplanen för Jämlik 
hälsa 

Handlingsplan antogs i januari av nämnden för Folkhälsa 
och sjukvård. Under våren samlades ansvariga för de olika 
handlingsområdena för uppstart av arbetet med 
handlingsplanen. En ny modell har tagits fram i Stratsys som 
gör det möjligt att följa mål och aktiviteter. 

 Föra dialog och erbjuda systematiskt stöd 
till primärvård och specialistvård i 
levnadsvanearbetet. 

I stöd och behandlingsplattformen (SoB) har programmet 
Tobakshjälpen tagits fram. Det har beslutats att ett nytt 
program inom fysisk aktivitet och barn/unga kommer att 
byggas. Arbetet med övriga program (Fysisk aktivitet som 
behandling, Hälsosamma matvanor) har bromsats upp på 
grund av pandemin som varit och andra faktorer som inte 
vår region kan påverka. Utvärdering av programmet 
Mindfulness pågår med förseningar (tekniska problem). 
Effektutvärdering av programmet Hälsosamma matvanor 
pågår.  
Det har beslutats att starta en pilot LPO Levnadsvanor. 
Socialstyrelsens årliga uppföljning av Region Jönköpings 
läns arbete med prevention och behandling vid ohälsosamma 
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Aktiviteter Analys 

levnadsvanor har genomförts. Svårigheter finns med att få 
fram rätt utdata på grund av bristande dokumentation och 
bristande systematik i utdatahanteringen. 
Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen fortsätter. 
Ytterligare en ny diplomeringsutbildning för 
tobaksavvänjare har startat och en e-utbildning för 
vårdpersonal i att bli tobaksavvänjare är klar. Regional 
arbetsgrupp för fysisk aktivitet har fortsatt med arbetet att ta 
fram e-utbildning för förskrivare av fysisk aktivitet på 
recept. 

Uppdrag: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

 Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt 
utsatta områden. 

Vårdcentralerna arbetar med utvecklingsinsatser och projekt 
med hälsofrämjande insatser i socioekonomiska utsatta 
områden pågår. 

 Fortsätta att arbeta målinriktat för att 
förbättra folkhälsan hos länets invånare. 

Folkhälsoutvecklarna som täcker upp alla länets kommuner 
jobbar aktivt med Hälsocenter, med att ge underlag för hur 
befolkningen mår. Hälsokommunikatörerna stödjer kommun 
och primärvård i olika uppdrag. 

 Fortsätta satsningen på att etablera 
hälsocenter i merparten av länets kommuner. 

Det finns 25 stycken hälsocoacher fördelat mellan alla länets 
13 kommuner. Nätverket för hälsocoacher har haft två 
nätverksträffar sedan förra tertialuppföljningen. Teman har 
varit nikotin och tobak, sömn, återhämtning och stress. 
En större kommunikationsinsats för Hälsocenter planeras för 
hösten 2022, nu när alla kommuner har anställd hälsocoach. 

Uppdrag: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa 
och prevention (Meny till invånare). 

Ett arbete pågår för att ta fram olika koncept som ska ingå i 
Meny för invånare. Lista på olika koncept (till exempel 
Hälsocafés olika delar) ska vara tillgängligt för invånare och 
att denna sida kan ligga på 1177 med samlad information, 
där invånarna själva kan söka information. Digitala tjänster 
som finns i Stöd- och behandlingsplattformen finns också 
med, men här måste patienten ha en vårdkontakt för att 
kunna ta del av upplägget. 

 Utveckling och spridning av fler 
mötesplatser och hälsocaféer likt hjärtats hus i 
länet. 

En sammanställning av koncept för rehabilitering har tagits 
fram, som börjat distribueras. Det pågår ett fortsatt arbete 
med ny digital plattform. Med en översyn av samtliga 
koncept för invånare (meny till invånare) kan den digitala 
plattformen omfatta fler koncept än dagens Hälsocafé. Det 
pågår också ett fortsatt arbete med breddning för fler 
diagnoser och ett fortsatt samarbete med Hälsocenter och 
Recovery college. Digitala föreläsningar på Hjärtats hus har 
fortsatt, samt att genomföra digitala Lärcaféer och 
självhjälpsgrupper. 
Arbete fortsätter med breddning av diagnoser från cancer till 
ett flertal andra diagnoser. Besök på Vråens vårdcentral med 
berörd personal för att igång en dialog för större nyttjande 
av Hjärtats hus, både för personal och invånare/patienter. 
Efter pandemin så är det åter fullt öppet för fysiska möten på 
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Aktiviteter Analys 

de fyra "Hjärtats hus". Planering pågår för fortsatta 
gemensamma nätverksträffar för volontärer Hjärtats hus, 
Levande biliotek och Peer 
 
Den nya beställarfunktionen (esmaker) för levande 
bibliotek/Peer är igång. Parallellt har det skickats ut en 
kompetenskartläggning till Levande böcker som nu läggs in 
i bemanningssystem Leanlink. En patientstödjare har 
tillsammans med två levande böcker haft utbildning i 
Vaggeryd, för en grupp seniorer, som digitala coacher för att 
lära 1177. 

Uppdrag: Rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt arbete med att utveckla jämlik 
rehabilitering utifrån patientens behov, 
tillsammans med kommun, primärvård och 
specialistvård. 

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan 
primärvård, kommun och specialiserad vård. 
Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under 
ReKo. I samarbetet har det varit fokus på arbete med 
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett 
med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers 
rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan. Under 
coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla 
rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer 
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen 
har även var i delaktig i att ta fram en uppföljning för 
personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården. Fokus 
framåt blir att koppla arbetet ännu tydligare till den 
nationella kunskapsstyrningen via organiseringen i lokala 
programområden. 

Uppdrag: Rehabilitering återgång till arbetet 

Aktiviteter Analys 

VO Optimera sjukskrivningarna inom området 
psykisk ohälsa 

Hösten 2018 startade sju vårdcentraler arbetet som benämns 
”Helhetsgrepp kring sjukskrivningar”. Sedan dess har 28 av 
länets 40 vårdcentraler deltagit i förbättringsarbetet. Hösten 
2021 avslutades arbetet pga pandemin samt att regionen 
startade satsningen ”Smärta med eller utan psykisk ohälsa”. 
Där ingår ett ”Strukturerat arbetssätt i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen” och resultatet och arbetssättet från 
Helhetsgrepp har överförts dit. 
Resultat av Helhetsgrepp: 

• vårdcentralerna anger att de nu har ett enhetligt 
förhållningsätt kring hur man pratar om 
sjukskrivningar med vårdcentralens patienter 

• andra professioner involveras ofta eller alltid i 
sjukskrivningsärende 

• läkare och annan berörd personal har förbättrade 
kunskaper om DFA-kedjans (diagnos, 
funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning) 
betydelse i intygsskrivandet 

• de flesta anger att de nu har förankrade och kända 
rutiner kring sjukskrivningsarbetet, och att de 
upplevs vara till nytta i det dagliga arbetet 
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• förbättringsarbetet har gjort att arbetet med 
sjukskrivningsärende känns enklare 

• alla vårdcentralerna anger att förbättringsarbetet 
kommer vara till nytta för vårdcentralens 
sjukskrivna patienter 

• majoritet upplever att de nu har en bättre 
samverkan med Försäkringskassan 

 Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen. 

Forskningsstudien försenad men pågår. Utbildningsdagar för 
alla rehabkoordinatorer planeras till november. En 
webbutbildning för arbetssättet håller på att tas fram 
gemensamt inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

 Ett arbetssätt inom området smärta med 
eller utan psykisk ohälsa tas fram 

Ytterligare ACT-utbildningar planeras till hösten. Flera 
vårdcentraler låter hela personalen gå utbildningen för att få 
ett gemensamt förhållningssätt. Rehabmedicin och 
psykiatrin planerar samma utbildning för att få samma 
förhållningssätt. Ett smärtrehab-program är klart och ska 
föras ut i primärvården i september. 

 Tillgång till rehabkoordinator Rehabkoordinator ska finnas tillgänglig vid behov oavsett 
vårdnivå. Samarbete pågår med rehabcentrum som nu har 
det övergripande ansvaret för rehabkoordineringen på klinik. 

Strategiska mål: God och säker hälso- och sjukvård, och tandvård 
överallt och alltid 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Strategiska angreppssätt för arbetet för patientsäkerhet. 

Aktiviteter Analys 

 Säker vård alla gånger. En lokal samverkansgrupp patientsäkerhet är etablerad för 
att tydligare leda och koordinera arbetet, med anpassning till 
nationell handlingsplan för patientsäkerhet. 
Sommaren har inneburit en stor belastning i sjukvården, 
risker för patientsäkerhet har förelegat. Arbete med en 
utvärdering pågår. 
En utmaning är den ökande arbetsbördan för chefläkarna. 
Arbete sker nu med fler lex Maria-utredningar än vanligt, 
och IVO har ändrat arbetssätt i bedömning av anmälningar. 
Förutsättningarna för chefläkarnas deltagande i det proaktiva 
arbetet är därför nu sämre. 

 Genomföra patientsäkerhetsberättelser. En ny nationell mall för patientsäkerhetsberättelse (PSB) har 
används som grund för rapportering i Stratsys. Arbetet med 
att sammanställa och förankra PSB på övergripande nivå i 
organisationen är klart. 

 Genomför patientsäkerhetsronder Vårens planerade ronder är genomförda. Arbetssättet med 
patientsäkerhetsronder har utvärderats och justerats för att 
stärka det proaktiva patientsäkerhetsarbetet. 
Patientsäkerhetsronder i realtid (PiR) inom kirurgkliniken 
samt ambulans och akutklinikerna är genomförda och fler 
kliniker kan nu erbjudas detta. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av 
patientsäkerhetsarbetet har påbörjats och sker i anslutning av 
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Aktiviteter Analys 

verksamhetsuppföljningarna. Fokus för dialogerna är att 
följa upp arbetet med de grundläggande förutsättningarna i 
Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Arbeta i enlighet med resultatet från utredningarna av tre akutsjukhus, 
sjukhusledning och länskliniker. 

Aktiviteter Analys 

 Starta arbetet med lokal ledning sjukhus Lokala sjukhusledningarna är bemannade, rollerna är 
fördelade och man har haft ett första uppstartsmöte. 

Uppdrag: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med kunskapsstyrning 
utifrån nationell och sjukvårdsregional modell. 

Under våren har arbetet med att bilda de första 
Länsgemensamma programområdena (LPO) motsvarande de 
sjukvårdsregionala- och nationella grupperna Psykisk hälsa, 
Nervsystemets sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdom 
initierats. En process för uppstart av LPO har utvecklats, 
beskrivits och testas i dessa områden. Bemanningen av dessa 
LPO är påbörjad. LPO-uppdraget har också uppdateras och 
informationsmaterial är framtaget som stöd. Ett team som 
stöd för mätning och analys har skapats. 

 Följer den nationella utvecklingen av 
nationellt kliniskt kunskapsstöd och genomför 
lokala anpassningar vid behov. 

Bevakar utvecklingen av kliniska kunskapsstöd för en hel 
vårdkedja och deltar i dialog om utveckling av hur 
regionerna ska hämta kunskapsinnehåll (test av nytt API 
hösten 2022). Dialog om förvaltningsorganisation för 
Verktyg för kunskapsstöd. Stödjer Faktagrupper som 
reviderar dokument utifrån nationella rekommendationer. 
Projekt för att flytta länsgemensamma vårdriktlinjer till 
webbplatsen Folkhälsa och sjukvård senast 31 december. 
Projekt för att flytta sjukvårdsregionala vårdriktlinjer till 
regionernas dokumenthanteringssystem senast 31 december. 
Arbetet samordnas med införandet av länsgemensamma 
programområden och implementering av vårdförlopp. 
Samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen kring frågor om 
förvaltning och visning av kunskapsstöd. 

Uppdrag: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med införandet av 
personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp. 

Arbetet med införande av personcentrerade och 
standardiserade vårdförlopp för kroniska sjukdomar (PSVF) 
fortlöper. Verksamhetsområden inom kirurgi, medicin, 
psykiatri, rehabilitering och diagnostik samt vårdcentral 
ingår i implementeringsarbetet. I arbetet ingår att bemanna 
lokala programområden och arbetssätt utvecklas för att möte 
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Aktiviteter Analys 

behovet i den nationella kunskapsstyrningen. 

Uppdrag: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

 Arbeta med samordning av 
suicidprevention 

En tjänst som ska arbetat riktat kring suicidprevention är på 
gång att tillsättas. Tjänsten är en samrekrytering med 
Räddningstjänsten i Jönköpings kommun. 

Uppdrag: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla handlingsplanen för äldre och 
läkemedel 

Samarbetet mellan läkare, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) och apotekare fortsätter i ett flertal kommuner i 
söder. I Gnosjö har bl.a. ett flertal läkemedelsgenomgångar 
genomförts för nyinskrivna på äldreboende. I maj träffades 
distriktsläkarna i Aneby tillsammans med MAS och 
apotekare. Dialog skedde om läkemedelsanvändning och 
intresse fanns att involvera apotekare i 
läkemedelsgenomgångar. 
Apotekare har kommunicerat reviderad utgåva av 
”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre” 
för distriktsläkare och för vissa läkare inom slutenvården. 
”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” är en 
lathund som planeras att revideras under hösten, då 
Socialstyrelsen kommer med en ny utgåva. Handlingsplanen 
för Äldre och Läkemedel kommer att diskuteras under 
Läkemedelskommitténs möte i september i syfte att se över 
behov av revidering. 

 Genomföra läkemedelsdialoger med fokus 
på patientsäkerhet samt kostnadseffektivitet 

Läkemedelsdialoger genomförs löpande med klinikerna. 
Initiering kan ske både av verksamheten eller av 
läkemedelskommittén. Vid dialogerna deltar representanter 
från verksamheten, läkemedelskommitténs ordförande, 
läkemedels-ekonom samt apotekare. 

Uppdrag: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

 Storskalig vaccinationskampanj mot 
covid-19. 

Under sommaren har vaccinationsarbetet fortgått, men i 
lägre takt än tidigare eftersom inga nya grupper 
rekommenderats vaccination. Planeringsarbete inför höstens 
vaccinationskampanj som startar 1 september och riktar sig 
till personer över 65 år och riskgrupper. 
Sammanlagt har nu över 840 000 doser vaccin mot covid-19 
givits i regionen (varav drygt 800 000 doser till personer 
skrivna i länet). 

 Förstärkning av vårdhygiens arbete mot 
primärvården. 

Under våren har ett flertal aktiviteter genomförts för att 
förstärka vårdhygiens arbete mot primärvården. Exempelvis 
har hygienronder genomförts. Utkast på vårdhygienisk 
egenkontroll för vårdcentral är framtaget och test av 
modellen planeras till hösten. Digital utbildning för 
vårdpersonal på vårdcentral i smitta/smittspridning och 
basala hygienrutiner. Arbete har påbörjats för att skapa 
rutiner för städning och för sårdusch på vårdcentral då 
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Aktiviteter Analys 

behovet uppmärksammats. 

 Förstärka mot smittskydd och 
infektionskliniken på grund av det ökade 
trycket under coronapandemin 

Ytterligare en halv hygienläkartjänst är tillsatt inom 
Smittskydd och vårdhygien för att bättre täcka de ökade 
behov som finns. 

 Utöka arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivning 

Under sommaren har Region Jönköpings län blivit officiell 
partner i Antibiotikasmart Sverige. Region Jönköpings läns 
strama-koordinator kommer att arbeta cirka 10 procent inom 
det nationella projektet med att ta fram kriterier för 
primärvården. Tack vare att Region Jönköping län kommit 
relativt långt med Antibiotikasmarta vårdcentraler har vi 
värdefulla erfarenheter att bidra med. 

Uppdrag: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Aktiviteter Analys 

 Civilt försvar Planeringsarbetet fortgår utifrån överenskommelser mellan 
Sveriges kommuner och regioner och Socialdepartementet 
samt med Myndigheten för säkerhetsskydd och beredskap. 
Rekrytering av en beredskapssamordnare med 
ansvarsområde civilt försvar pågår för att arbeta med olika 
delområden i överenskommelsen.  Planeringsarbetet 
genomförs i samverkan med länsstyrelsen, Socialstyrelsen 
samt Försvarsmakten. 

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar 
mm 

Det kompetenshöjande arbetet fortgår kontinuerligt inom 
olika områden. Ökade insatser inom säkerhetsskydd 
planeras. 

 Översyn av lagerhållning och lokaler Kartläggningen fortgår enligt den planerade processen, ökad 
lagerhållning av läkemedel är prioriterad. Utifrån det 
säkerhetspolitiska läget har viss lagerhållning ökat. 

 Utbildning i kris- och katastroflägen. En större katastrofmedicinsk övning genomfördes i maj med 
deltagare från ambulanssjukvården, akutmottagning, op/IVA 
samt primärvården. under övningen tränades 
omhändertagande av många skadade samt samverkan med 
andra aktörer, polis, räddningstjänst och försvarsmakten. 
Planering har påbörjats för höstens utbildningar. 

Påbörja arbete med kontinuitetsplanering Alla prioriterade verksamheter inom 
försörjningsberedskapsområdet har deltagit i workshop med 
syfte att kartlägga för att kunna förslå insatser för att öka 
robustheten. Kontinuitetsplanering har påbörjats inom dessa 
verksamheter inom verksamhetsstöd och service. En 
gemensam metod för kontinuitetsplanering har tagits fram 
för kommande kontinuitetsplanering inom övriga 
verksamheter. 

Uppdrag: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP) 

Aktiviteter Analys 

VO Arbeta utifrån framtagen strategi för 
idéburen offentligt partnerskap 

Två IOP avtal är framtagna tillsammans med Origo och 
Vårsol och väntar på beslut i nämnd för folkhälsa och 
sjukvård. 
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Uppdrag: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

 Marknadsföra tjänsten SMS-livräddare Tjänsten är införd. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan i Strategigrupp Barn 
och unga. 

Strategigrupp barn och ungas arbete pågår enligt års- och 
tidplan. Revidering av överenskommelser pågår samt 
skapandet av nya. Arbetet med aktiviteter till handlingsplan 
för 2023 har påbörjats. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan i Strategigrupp 
psykiatri och missbruk. 

Handlingsplan har lämnats vidare till ReKo för att 
fastställas. Parallellt diskuteras behov av översyn av 
ledningssystemet för samverkan och fördjupad beskrivning 
av målgruppen för strategigruppen. 
 
Beslut är taget om en förlängning av projektet Recovery 
college från 1 mars till 30 juni 2023 Kostnad för förlängning 
för en termin tas av befintliga statsmedel. Under 
förlängningen av projektet tas underlag fram om eventuell 
fortsättning där samverkansmöjligheter med andra 
närliggande hälsofrämjande alternativ ingår. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan i Strategigrupp äldre. 

God samverkan med kommunerna i strategigrupp Äldres 
olika områden och processer. Arbete utifrån "Bästa platsen 
att leva och åldras på" pågår som en del i Nära vård 
omställningen. Där ingår Trygg och säker vård och omsorg, 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Uppdrag: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Samverka med kommunerna kring 
ehälsofrågor 

Arbete pågår med revidering av målbilden för ehälsa i 
samverkan mellan kommunerna och Region Jönköpings län. 
Systemet för vaccination, Mittvaccin, används nu även av 
kommunerna, ett projekt ska starta för att möjliggöra 
tillgång till Cosmic för kommunerna, digitalisering av AVK-
flödet pågår. 
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Uppdrag: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

 Samverkan med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 
sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp 
rehabilitering under ReKo. Bibehålla och utveckla denna 
samverkan i den nya kunskapsstyrningsorganisationen, 
Lokala programområden. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie 
arbetssättet. Cancervården fortsätter med processorienterat 
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. 

Uppdrag: Öka deltagandet i screeningprogram 

Aktiviteter Analys 

 Kommunikationsinsatser för att öka 
deltagandet i screeningprogram 

Pågår enligt plan. Kommunikationen av Organiserad 
prostatacancertestning sker i samverkan med Kirurgisk vård. 

Uppdrag: Avancerad läkemedelsbehandling 

Aktiviteter Analys 

 Behandlingsenheter Arbetet har påbörjats och fungerar nu i Värnamo. På 
Höglandssjukhuset i Eksjö har arbetet försenats på grund 
svårighet att hitta lämplig lokal. 

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation 

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning 

Uppdrag: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning 

Aktiviteter Analys 

 Region Jönköpings läns målstyrning ses 
över 

Uppdraget i Budget 2022 är att se över målstyrningen och 
det konkreta uppdraget är - Process för ökad tillitsbaserad 
styrning och ledning. 
Den modell som Region Jönköpings län använder för 
planering, ledning och uppföljning av verksamheten har sin 
grund sedan 1990-talet och har utvecklats och anpassats 
löpande. Modellen bygger på vision, 
värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för 
förbättring och utveckling, mätetal samt ständiga 
förbättringar. Några nyckelbegrepp har funnits med i flera 
decennier såsom god hushållning och kvalitet som strategi. 
Sedan 2020 pågår ett arbete med koppling av de 13 
grundläggande värderingarna till fem ledningsstrategier, 
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Aktiviteter Analys 

detta ska bidra till att chefer i organisationen får tydligare 
vägledning i vilket agerande som behövs för att leva upp till 
värderingarna. Detta är en central del i våra chefsprogram 
samt i Nätverk för engagerat ledarskap, där samtliga chefer 
deltar. Ett annat arbete som fortsätter 2022 är att utveckla 
våra samverkansformer inom ramen för vårt 
samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central 
samverkansgrupp (CSG) som i verksamhetsområdenas 
samverkansgrupper. Ett väl fungerande samverkansklimat 
på alla nivåer i organisationen är en viktig förutsättning för 
delaktighet och involvering. 
Inom ramen för arbetet med tillitsbaserad styrning och 
ledning genomfördes ett seminarium under 
budgetberedningens dagar i september 2021 med en 
fortsättning under budgetberedningen januari 2022. 

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Uppdrag: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka 
varumärket Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt stöd för chefers kommunikation, 
fortsatt utveckling av kommunikationskanaler, 
samt plattformar för samarbeten och dialog 

Arbetet med ett samlat chefsstöd på intranätet är efter 
uppehåll åter startat och sker inom ramen för det stora 
intranätprojektet "Stänga det blå". Arbetsgrupp och 
referenspersoner är engagerade. 
Chefens kommunikation – verktyg och utbildning. Arbetet 
är startat inom ramen för KOM-forum, Kommunikation i 
samverkan med kommunikationscheferna. 
Kommunikation erbjuder upphandlade leverantörer/tjänster 
för verksamheternas kommunikationsbehov. Arbetet löper 
på med god fart. Många upphandlingar är klara och nya 
avtal tecknade. 
Webbarna – se över förvaltningsorganisation och arbetssätt. 
Under året ta fram förslag på ny förvaltningsorganisation 
webb. Arbetet sker i samverkan Kommunikation - ITC. 
Svårt att rekrytera ämnesredaktörer till intranätförvaltningen. 
Digitala skärmar i SmartSign. Projektet, som avslutades 
2022-08-26, har utrustat personalutrymmen i 
specialistsjukvården med skärmar. Arbetssätt och rutiner på 
plats. Nu breddinförande av SmartSign i takt med 
avveckling av gammal epi-lösning. 
Mediaflow, ny plattform för lagring och distribution av film 
ska ersätta YouTube och Vimeo. Att göra: gallra och flytta 
filmer till MF samt ta fram arbetssätt och rutiner. 
Systemförvaltare behöver tillsättas innan arbetet kan starta. 
Val av system för enklare grafisk produktion. Test för att se 
om designmallar i MediaFlow kan ersätta Kontorstryck för 
enklare grafisk produktion. Arbetet förväntas bli klart hösten 
2022. 



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 2 24(68) 
 

 

Framgångsfaktorer: Verksamhetsutveckling genom digitalisering 

Uppdrag: Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i 
Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem. 

Aktiviteter Analys 

VO Konkretisera arbete med att nå målet 
att  bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster 
och stödsystem. 

Inom området digitala vårdtjänster finns sedan 2021 en 
satsning på Enklare vardag för patienter och medarbetare. 
Sektionen som stödjer verksamheten att bättre ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter finns inom Folkhälsa och 
sjukvård. 
Inom området stödsystem är projektet kring 
organisationsinformation en viktig förutsättning även om det 
inte ger så synliga effekter. De två "lager" under det som är 
direkt synligt för användarna såsom appar och 
funktionaliteter i system är eftersatt, något vi delar med 
många organisationer inte minst övriga regioner. Här 
behöver kraftsamlas kommande år och arbetet med den så 
kallade tekniska skulden intensifieras. I övrigt sker 
utveckling vad gäller användandet av stödsystemen. 
Regionens ledningsgrupp har för det fortsatta arbetet 
identifierat fyra fokusområden ur ett övergripande 
ledningsperspektiv: 
1. Hur vi kommunicerar kring varför det är det viktigt med 
förändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling genom 
digitalisering behöver utvecklas. 
2. Skapa utrymme i verksamheterna för att driva de 
förbättringsprojekt som innebär digitalisering - vi behöver 
säkerställa resurser i verksamheten som matchar IT-
resurserna för att arbetet ska kunna gå i takt och med det 
tempo som behövs. Verksamheterna behöver säkerställa att 
det finns ambassadörer för nyttjande av de digitala 
möjligheterna. 
3. Främja standardisering - fokusera på att använda det vi 
redan har och mindre på att efterfråga nya digitala lösningar 
4. Systematiskt arbeta med och efterfråga effekter av 
förändrade arbetssätt i verksamhetsberättelser. 

Strategiska mål: Region Jönköpings län ska leda, driva och 
genomföra strategiskt avgörande regionala utvecklingsprojekt. 

Framgångsfaktorer: Kapacitet för att genomföra strategiska utvecklingsprojekt. 

Uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för projekt 
drivna i egen regi 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och implementera projektkontor för 
regional utvecklingsprojektkontor. 

Arbetet med att utveckla projektkontoret pågår enligt plan. 
Utvecklingsarbetet med projekthandbok avslutas under 
våren och nätverket för projektledarna övergår nu i en 
implementerings- och konsolideringsfas. Arbetsgruppen för 
projektkontoret omformas för att bättre stödja den nya 
rollen. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden 
och kunskapsunderlag i arbetet med nära vård 

Aktiviteter Analys 

Skapa stödjande strukturer och processer. 
Skapa mötesplatser, nätverk och utvärdera 

Arbetet med planering av forskningsskola i Sydöstra 
sjukvårdsregionen relaterat till nära vård pågår. Planering 
pågår också för att Futurum skall stödja omställningen till 
nära vård och skapa stödjande strukturer och processer. 

VO Internationellt arbete Region Jönköpings län arbetar inom flera fält internationellt. 
För att stärka ledning i kvalitetsarbete finns partners 
identifierade för benchmarking. Ett avtal finns om samarbete 
med Institute for Healthcare Improvement (IHI) där 
strategiska partners finns över hela världen. Det finns även 
ett samarbetsavtal med system i Singapore och i England för 
att stärka processutveckling. Även avtal finns med Italien för 
att stärka professionsutveckling och ytterligare ett är på gång 
med college i USA. Inom ramen för forskning kring ledning 
och ledarskap finns utbyte med Kanada och USA. Dessutom 
pågår samverkan med Armenien och Litauen för att stödja 
deras möjligheter till Hälso- och sjukvårdsutveckling. 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Utreda arbetssätt som kan fasas ut Inom regionledningskontoret pågår arbete på samtliga 
avdelningar. Framför allt handlar det om att förenkla och 
fasa ut administrativa processer. Några exempel: 
automatisering av bokföringsprocesser, förenkling av arbetet 
med delårsrapport och årsredovisning genom att nyttja IT-
stödet bättre samt förenklad hantering vid utlämnande av 
handlingar, automatisering av anställningsprocess med hjälp 
av roboten Ruben. Utomlänsfakturor hanteras i ett nytt IT-
stöd vilket förenklat en tidigare manuell och resurskrävande 
hantering. 
Ett annat exempel är att Futurum fasat ut studentbostäder 
som inte behövs vilket minskar arbete på flera håll i 
organisationen. Smittskydd och vårdhygien har bytt ut 
hygienronder mot egenkontroll utifrån formulär. Även VFU-
samordningen ses över för att minska den administration 
som sker lokalt i verksamheterna. 
En översyn av vilka nätverk och arbetsgrupper man deltar i 
har skett inom HR och några har därmed avslutats eftersom 
deltagande inte skapar värde. 
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Uppdrag: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

VO Stödja verksamheten i arbetet med KPS Kapacitets och produktionsstyrnings (KPS) arbetet består av 
flera komponenter och närliggande kunskapsutvecklingar. 
Arbetet är nära knutet till Kostnad per patient (KPP) arbete 
men också till väntetidsfrågor samt det interna digitala 
personalplaneringssystem. Det är i grunden ett lean arbete 
som syftar till att ta tillvara "produktions" resurser på bästa 
sätt. Barnhälsovården och det kirurgiska 
verksamhetsområdet har kommit längst. Inom medicinska 
verksamhetsområdet är man på gång att börja på flertal 
kliniker. En speciell insats görs också kring akuten på 
Ryhov. 

Uppdrag: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 

Aktiviteter Analys 

VO Arbeta med kopplingen mellan 
grundläggande värderingar, BSC och 
ledningsstrategier 

Grafiskt har vi sedan 2021 integrerat bilden av de sedan 
1990-talet etablerade 13 grundläggande värderingarna med 
våra fem ledningsstrategier. Under årets 
verksamhetsdialoger, där syftet är att föra en dialog om 
arbetssätt och resultat mellan regionledningsföreträdare och 
verksamhetsområdesledningar, kommer fokus fortsatt vara 
på de fem ledningsstrategierna; skapa värde med kunder och 
intressenter, involvera engagerade medarbetare, leda för 
hållbarhet/god hushållning, utvecklar värdeskapande 
processer samt förbättrar verksamheten och skapar 
innovationer. 
Under våren och hösten 2022 i Nätverk för engagerat 
ledarskap (NEL), där våra 550 chefer deltar, är teamet våra 
ledningsstrategier. 
Vi fortsätter med digitala sändningar som vi valt att kalla 
RJL Fokus ledning. Det är en halvtimmes chefsforum för 
alla 550 chefer med syfte att kommunicera gemensamma 
ledningsfrågor för hela organisationen. Utgångspunkten för 
samtalen som förs i RJL fokus ledning är visionen, 
värderingar/ledningsstrategier och våra gemensamma 
uppdrag i budget. 

Uppdrag: Erbjuda kompetensutveckling för Region Jönköpings län och kommuner i 
samverkan, praktisk träning och teoretisk bas. 

Aktiviteter Analys 

VO Erbjuda utbildning till kommunen Påbörjat ett gemensamt arbete för att tillsammans träna och 
utbilda oss i olika aktuella områden. De flesta områdena är 
inom äldrevård. Träning planeras tillsammans på 
Metodikum. 

Uppdrag: Ta fram ett koncept för en gemensam innovationsplattform och regelverk 
för en regional innovationsfond under 2022 

Aktiviteter Analys 

VO Innovationsplattform Styrelsebeslut på innovationsplattform i augusti. Styrgrupp 
utsedd. Arbetsgrupp igång med framtagande av struktur och 
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Aktiviteter Analys 

processer för innovation. En innovationsplattform etableras 
med olika stödstrukturer och en innovationsfond designas 
varifrån innovationsprojekt kan söka medel. Partners och 
coacher för att stödja arbetet är involverade. 

Strategiska mål: Kunskap om effekter av regionala 
utvecklingsprojekt 

Framgångsfaktorer: Tillgång till verktyg och underlag för att genomföra 
analyser 

Uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering 
med fokus på projektverksamhetens effekter i länet på en aggregerad nivå. Region 
Jönköpings län skall utveckla analysarbetet 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla metoder och verktyg för analyser 
och utvärderingar. 

Arbetet med att utveckla metoder och verktyg för analyser 
pågår. En länsgemensam barometer kommer att tas fram 
under året. Nya verktyg för att i samverkan göra analyser 
eller scenarion prövas tillsammans med Länsstyrelsen. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Aktiviteter Analys 

VO Läkarförsörjning Arbete har pågått med att analysera bemannat nuläge vad 
gäller anställda läkare inom Region Jönköpings läns 
verksamheter. Kartläggningar har samlats in och en analys 
tagits fram för respektive verksamhet. 
Materialet är presenterat för Vårdkompetensrådet och 
därmed överlämnat till projektbeställaren för vidare 
hantering. Möte med Bra Livs ledning är inbokat i 
september och en diskussion kring materialet kommer föras 
då. 
Den första delen av projektet med kartläggningen klar. Det 
fortsatta arbetet med läkarförsörjningsfrågan tar sin 
utgångspunkt i kartläggningen och beslutas av 
vårdkompetensrådet. 

 Rekrytering till tandläkarutbildningen Rekryteringsarbete av adjungerande lärare som är RJL 
anställda pågår och hanteras av Folktandvården med visst 
stöd av Futurum. Arbetet går långsamt och behöver 
intensifieras då det är en viktig förutsättning för att lyckas få 
och genomföra tandläkarutbildningen. 

Uppdrag: Arbeta fram ett medarbetarlöfte 

Aktiviteter Analys 

 Utveckling av medarbetarlöfte Beskrivningen av hur det är att jobba i Region Jönköpings 
län och det bästa med oss som arbetsgivare är nu synkat och 
sammanvägt med arbetet hur det är att vara medarbetare och 
ledare i Region Jönköpings län. Grunden för detta finns nu 
på intranätet under fliken Ledning och styrning - policyer, 
strategier och värdegrund. Nästa steg är att jobba med 
underlaget i organisationens processer, uppdrag och projekt 
som berör medarbetare och chefer. 

Uppdrag: Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare 

Aktiviteter Analys 

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

VO Handledarutbildning Planeringsarbete har gått bra. Första kurs börjar inom några 
veckor. 
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Aktiviteter Analys 

VO Digital kompetensportfölj som följer BT-
processen 

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

Uppdrag: Länsöverskridande resursenhet 

Aktiviteter Analys 

 Utveckling av bemanningsenheten Bemanningsverksamheten har som uppgift att förse 
verksamheten med kompetent personal. Detta görs inom tre 
olika områden. 

• Bemanningsenheten har erfaren personal som hyrs 
ut och hjälper avdelningar med stora behov. 
Fortsatt uppbyggnad av enheten pågår genom 
rekrytering av efterfrågade kompetenser. I 
dagsläget finns yrkesgrupperna 
vårdadministratörer, sjuksköterskor och 
undersköterskor vid enheten. 

• ELSA enheten vid där nyutexaminerade 
sjuksköterskor roterar inom Höglandssjukhusets 
verksamheter. 

• Trainee enheten som startas upp 1 september med 
nyexaminerade sjuksköterskor i Värnamo. 
Sjuksköterskorna roterar inom Värnamo sjukhus 
under 
två år. Efter det fast tjänst på någon avdelning. 

Uppdrag: Bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist 

Aktiviteter Analys 

VO Aktivt stödja verksamheter med 
kompetensbrist 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar aktivt med att stödja 
verksamheter i att attrahera och rekrytera kompetens. Stöd 
till verksamheten i frågor kring att utveckla och behålla 
hanteras av HR i respektive verksamhetsområde. Utveckling 
av nya arbetssätt för att arbeta mer systematiskt med delarna 
utveckla och behålla pågår. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda 
utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

 Yrkesspecifik introduktion Ett samverkansprojekt pågår mellan 
kommunikationsavdelningen HR och Qulturum för att ta 
fram koncept och komponenter som skapar förutsättningar 
för en bra introduktion för alla medarbetare 

VO Allmän introduktion nya medarbetare Produktion pågår av de fyra delarna i introduktionsprojektet 
för alla nya medarbetare. Delarna är 1) ett välkomstbrev till 
nya medarbetare, 2) en välkommen-sida på www.rjl.se, 3) 
en film där regiondirektören välkomnar nya medarbetare, 
och 4) en allmän film om Region Jönköpings län som också 
ska kunna användas i rekryteringssammanhang. Alla fyra 
delarna beräknas bli klara under hösten 2022. 
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Uppdrag: Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken i 
hela regionen 

Aktiviteter Analys 

VO Fortsatt implementering av Lärande och 
kompetensportalen 

Arbete med LoK (Lärande och kompetensportalen) pågår 
genom att använda systemet för implementering av 
karriärmodeller. Modellen för Biomedicinska analytiker 
finns tillgänglig för chefer och medarbetare i systemet och 
för sjuksköterskor kommer modellen finnas tillgänglig under 
hösten. Fler funktioner testas i liten skala tillsammans med 
verksamheten. 

VO Karriärmodeller Karriärmodell för biomedicinska analytiker finns framtagen, 
implementering påbörjades i maj. Även karriärmodell för 
sjuksköterskor är färdig, implementering startar i slutet av 
september med gemensamma möten för chefer och lokala 
fackliga. Arbete med modell för röntgensjuksköterskor är 
påbörjat och modell för specialistsjuksköterskor, där 
specialistutbildning är ett krav samt barnmorskor planeras 
starta under hösten. 

VO Specialiserad vidareutbildning på betald 
arbetstid 

Med central finansiering pågår utbildningsanställningar med 
specialistinriktning för sjuksköterskor och undersköterskor 
enligt tidigare upplägg. Utifrån dialog med verksamheten 
om verksamhetens behov har möjligheten att erbjuda 
utbildningsanställning till sjuksköterskor och 
undersköterskor ökat. I september fanns det motsvarande 
120 årsarbetare med utbildningsanställning, varav 14 
undersköterskor. 
För andra yrkesgrupper pågår specialistutbildning utifrån 
respektive verksamhets behov. Dialog pågår med 
verksamheten för att hitta gemensamma nämnare och skapa 
en tydligare ram för att kunna identifiera och definiera 
specialistroller. Arbetet kopplas till utveckling av karriär och 
kompetensmodeller. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Aktiviteter Analys 

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

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Andel 

heltidsanställda 

87 % 95 % 
 

Region Jönköpings län tillämpar heltid som norm vilket 
innebär att medarbetare som vill ha en heltidsanställning får 
det. Nyrekryteringar ska också som utgångspunkt vara på 
heltid. 
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Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

VO Chefers introduktion Projekt introduktion för chefer fokuserar under hösten på två 
aktiviteter, en kortare preboarding-film som skickas till 
nyanställd chef när anställningsavtalet är signerat men innan 
chefen är på plats. Andra aktiviteten är att bygga ett e-
lärande med olika moduler för nya chefer, till stora delar 
baserat på "att vara medarbetare och chef i RJL". Vi ser även 
att många delar är gemensamma med introduktion för alla 
nya medarbetare, därför kommer vi se över möjligheterna att 
tänka på båda målgrupperna i de aktiviteter vi genomför. 

VO Ledarskapsprofil En beskrivning av hur det är att vara ledare i Region 
Jönköpings län är nu framtagen. Beskrivningen är en 
sammanvägning av våra grundläggande värderingar, 
ledningsstrategier, friskfaktorer, medarbetarbetarlöfte, 
policys och vår utgångspunkt kring kvalitet som strategi. 
Beskrivningen finns på intranätet under Lednings och 
styrning - policyer, strategier och värdegrund. En ny 
förtydligad version av mitt och ditt ansvar är också 
framtagen. Pilottester pågår med en ny metod för 
chefsutveckling via en så kallad Heat map. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

VO Implementering av digitalt stöd för SAM-
arbetet 

Ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter lanserades 2021. 
Implementeringsarbete med stöd av bla det nya 
samverkansavtalet pågår. Alla arbetsplatser ska använda 
verktyget och årlig uppföljning genomförs i systemet 2022. 
Syftet är att ge ökat stöd till chefer som har 
arbetsmiljöansvar. Skyddsombud och medarbetare kommer 
även stödjas i delaktighet/samverkan. Stödet ger enklare och 
enhetligare arbetssätt och säkerställer lagefterlevnad. 
Exempelvis möjlighet att på övergripande nivå säkerställa 
att organisationen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
utifrån det lagstadgade uppföljningsarbetet "årlig 
uppföljning" och arbete för lika rättigheter och möjligheter. 

Uppdrag: Införande av förmånspaket och nytt friskvårdbidrag 

Aktiviteter Analys 

VO Utreda nytt Förmånspaket Underlaget för upphandling av förmånsportal är färdigt och 
upphandlingen påbörjas i september. Om upphandling 
genomförs enligt plan så kommer portal med nya förmåner 
implementeras under vintern och finnas tillgänglig för 
medarbetare från januari 2023. 
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Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Personalhälsa 

- sjukfrånvaro 

2,3 % 2,9 % 
 

Sjukfrånvaron är fortsatt högre än under föregående år. 
Regionledningskontoret har dock generellt en låg 
sjukfrånvaro relativt andra verksamhetsområden. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

Inom Regionledningskontoret arbetar varje avdelning utifrån 
sina förutsättningar och behov för ett hälsofrämjande arbete 
och med insatser för att sjukfrånvaron ska bibehållas på en 
låg nivå. Regionledningskontoret har generellt en låg 
sjukfrånvaro relativt andra verksamhetsområden. Sedan 
pandemin, då många medarbetare arbetade på 
distans/hemifrån, har arbetssätten fortsatt att utvecklas 
utifrån de möjligheter som distansarbete skapar. Men också 
de frågor som kommer upp utifrån det nya sättet att arbeta. 
Det är dels frågor om utrustning som man behöver har 
tillgång till när man arbetar i hemmet och dels frågor om den 
psykosociala arbetsmiljön. En riktlinje för arbete på distans 
har antagits i Region Jönköpings län och med den som 
utgångspunkt arbetar vi vidare. 
Regionledningskontorets lokalbehov behöver anpassas 
utifrån dessa förändrade arbetssätt. Under hösten 2021 
gjorde vi en genomlysning tillsammans med 
Regionfastigheter samt extern resurs. En förstudierapport är 
framtagen och är utgångspunkt för fortsatt arbete för de 
beslutsunderlag som är framtagna inför nästa steg. 
Inriktningen är att genomföra förstudiens rekommendationer 
med vissa anpassningar utifrån medarbetare och chefers 
inspel. De lokalanpassningar som behövs för det är tänkta att 
samordnas med de fastighetstekniska åtgärderna som 
kommer att behövas i Regionens hus. En viktig pusselbit är 
även externa hyreskontrakt som med dessa åtgärder kan 
minskas. Regionstyrelsen har fattat beslut i den riktningen 
och arbetet fortsätter. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

 
 Stöd i arbetet med aktiva åtgärder för lika 

rättigheter och möjligheter 

För att stödja chefers arbete med aktiva åtgärder för lika 
rättigheter och möjligheter kommer en e-utbildning att 
utvecklas/köpas in under hösten 2022. 

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

Aktiviteter Analys 

VO 
 Utveckla verktyg för att stödja chefer 

Arbete pågår med att utveckla verktyg som stödjer chefer i 
deras systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Ett digitalt 
systemstöd är framtaget och implementerat i Stratsys. 
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Aktiviteter Analys 

Verksamheterna ska genomföra sin årliga uppföljning av 
SAM i det nya digitala verktyget. Utveckling av checklistor 
och rapporter fortsätter för att anpassa systemstödet till nya 
samverkansavtalet. 



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 2 34(68) 
 

 

Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som 
lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr 18 231 tkr 
 

Budgetavvikelsen förklaras främst av Folkhälsa och 
sjukvård inklusive Folkhälsoarbetet. (+19,7 mnkr). 
Negativa avvikelser redovisas främst för Kansli/Arkiv, 
Kompetensförsörjning och Qulturum. 

 Prognos  25 000 tkr 
 

Årsprognosen är +25,0 miljoner kronor jämfört med budget. 
Det positiva resultatet 2022 förklaras främst av beräknat 
överskott inom Folkhälsa och sjukvård. 

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av medel för 
krisberedskap där fortsatt uppbyggnad sker samt medel för 
folkhälsoarbete där tjänster tillsats sent under året. Utöver 
det finns det medel för förstärkning för chefssjuksköterska 
och patientsäkerhet kopplat till lokala sjukhusledningar. 

Uppdrag: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Aktiviteter Analys 

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

Nyckeltal som arbetats fram av parlamentarisk grupp, för att 
följa upp framtidsstrategierna i Tillsammans möter vi 
framtidens behov av hälso-och sjukvård, är nu en integrerad 
del i månads-, delårs- och årsrapporter. 

Uppdrag: Kostnader för digitala besök 

Aktiviteter Analys 

 Ändra kostnaderna för digitala vårdbesök 
utifrån utredningens förslag 

En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala 
vårdbesök har tagits fram och finns med i regelbok för 2022. 

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

Aktiviteter Analys 

Att utvärdera egenfinansieringen och arbeta 
fram ett mål för egenfinansiering och ta 
hänsyn till eventuell förändring i kommunal 
lagen utifrån utredningen om God kommunal 
hushållning. 

Arbetet har påbörjats med att utvärdera målet om 
egenfinansiering inför kommande år. I arbetet med att arbeta 
fram mål för egenfinansiering för nästkommande period 
inväntas och beaktas förslaget från utredningen om God 
kommunal hushållning i det fortsatta arbetet. Remissvar har 
lämnats av ett antal remissinstanser där Region Jönköpings 
län lämnade remissvar till Finansdepartementet i december 
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Aktiviteter Analys 

2021. Därefter har ingen information om utredningen 
erhållits. Med anledning av detta kommer denna aktivitet 
inte bli klar innan årsskiftet. Aktiviteten att utvärdera målet 
om egenfinansiering och arbeta fram ett mål för 
egenfinansiering får fortsätta under 2023. 

Strategiska mål: Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån 
länets behov ska öka 

Framgångsfaktorer: Anpassad bemyndiganderam 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för ökad tilldelning av 1:1-medel och 
andra nationella utvecklingsmedel till länet 

Region Jönköpings län har i samband med rapportering av 
1:1-medel aviserat till Tillväxtverket och 
näringsdepartementet att behovet av utvecklingsmedel ökar 
de kommande åren. Detta med utgångspunkt bland annat i 
att ökat behov finns för att klara medfinansiering av React 
EU och två parallellt pågående programperioder inom EU: 
strukturfonder 2023. En viktig del i detta är att nyttja 
befintligt bemyndigande och anslag. Rutiner och arbetssätt 
har setts över för att öka förutsättningarna för detta. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som siktar mot 2035. Region Jönköpings 
län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och samordna 
arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. I nära samverkan med länets kommuner, 
högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen skapar Region Jönköpings län 
förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt hållbar både 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning, forskning och 
hållbart resande prioriteras för att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. 

Under sommaren har länets förutsättningar för en långsiktigt hållbar regional utveckling påverkats. 
Ökade energipriser, höjda räntor och fortsatta störningar i leveranskedjor medför risk för konkurser av 
företag och ökad arbetslöshet. Levnadskostnaderna för länets invånare ökar genom inflationen och 
högre boendekostnader. Huspriserna ser samtidigt ut att sjunka vilket också påverkar länets invånare 
huvudsakligen negativt. 

Samtidigt så har länet idag lägre arbetslöshet och fler lediga arbeten än före pandemin. De 
stödåtgärder som genomförts under pandemin har passat länets näringsliv väl. Om detta kvarstår kan 
eventuell arbetslöshet mötas med utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser. Genom de projekt 
som bedrivs inom Regional utveckling och tillsammans med länets aktörer så finns det en god grund 
för att kunna hantera eventuella behov och en modell för att kunna jobba med prognoser för 
kompetensbehov är under framtagande. 

Under hösten kommer EU-programmen inom nya programperioden att öppnas upp, vilket kommer att 
medföra att tillgången till regionala utvecklingsmedel ökar. Dessa bör kunna utgöra en grund för 
insatser för att stödja och motverka negativ påverkan på länet. Ett flertal projekt kommer att kunna 
beslutas under hösten. 

För att lösa näringslivets utmaningar på lång sikt måste hållbarhetsarbetet i länet accelerera, främst 
omställningen till en klimatneutral energianvändning, för att minska kostnaderna och sårbarheten 
gentemot osäkra leveranskedjor från omvärlden. EU:s program har en tydlig inriktning på grön 
omställning, vilket bör medföra en god kapacitet. 
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En hållbar region 
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

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

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

Uppdrag: Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030. 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av de 17 målen i Agenda 2030. Uppföljningen av de 17 målen i Agenda 2030 pågår 
kontinuerligt och baseras framförallt på material i 
Kolada. En struktur för uppföljning av Agenda-målen 
i regionala utvecklingsstrategins delstrategier är 
framtagen. 

Samverkan Agenda 2030. Hittills i år har ett fysiskt möte genomförts i Agenda 
2030-nätverket med kommunerna. Temat för mötet 
var Agenda 2030 i styrning och ledning. Även 
planering och förberedelser inför höstens Regionala 
träff tillsammans med Glokala Sverige har 
genomförts. 

Uppdrag: Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra 
handlingsplan för skogsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Löpande stöd till genomförandet av handlingsplanen. Flera olika aktiviteter till stöd för skogsstrategin är 
genomförda i år. Exempel är Region Jönköpings 
Läns medverkan och medfinansiering i projekt för 
Kaskadanvändning av skogsrester, arrangemanget av 
skogligt seminarium under Almedalsveckan samt 
medverkan i policypåverkan runt skogsrelaterade 
lagförslag och initiativ på EU-nivå genom bland 
annat framtagande och fastställande av 
Brysselkontoret för Småland Blekinge Halland South 
Swedens (SBHSS) skogsposition. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Grön mobilisering regionalfonden. Det har skett löpande insatser och träffar för att 
intressera aktörer för det nya programmet om grön 
omställning. Regionerna inom Småland och öarna 
samarbetar för att identifiera gemensamma satsningar 
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Aktiviteter Analys 

och samarbete sker även på den nationella nivån. 

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

Samordning och löpande rapportering pågår. Arbetet 
har resulterat i förslaget till ny klimatstrategi för länet 
som nu är ute på remiss. I den tydliggörs roll- och 
ansvarsfördelning mellan länets aktörer. 

Genom Livsmedelsstrategins handlingsplaner bidra 
till klimat- och energistrategin. 

Under perioden har klimatanpassningsseminarium 
genomförts, där livsmedelsverkets expert visade 
vägledning för klimatanpassning för 
livsmedelsföretag. Planeringsarbetet för årets 
klimatkonferens och klimatveckan pågår, där 
Regional Utveckling deltar i styrgruppsarbetet. 

Mobilisering och stöttning av insatser för cirkulär 
ekonomi. 

Under denna period har projektledningen tillsammans 
med RISE och JU utvecklat en process för att mäta 
företagens hållbarhetsresa och verktyg för att 
identifiera cirkularitetspotential. 
Vidare pågår arbete med att öka kunskapen kring 
industriella symbioser i länet i syfte att fler skapas. 
Sävsjö kommun är den första kommunen som har 
tagit steget mot att skapa förutsättningar för 
industriella symbioser. 
Inom hållbarhetsnätverket pågår arbete med att ta 
fram en handlingsplan i syfte att mobilisera och stötta 
fler insatser för cirkulär ekonomi. 

Uppdrag: Stärka Energikontor Norra Smålands arbete. 

Aktiviteter Analys 

Utvecklat samarbete mellan Energikontoret och 
Regional Utveckling. 

Samverkan har förstärkts. Energikontoret bistår 
Regional utveckling med arbete kring länets 
klimatvecka samt energiförsörjningsfrågor inom 
Regionsamverkan Syd. Den förstärkta samverkan har 
lett till en ökad förmåga att bidra till god utveckling 
inom områdena klimat och energiförsörjning. 

Uppdrag: I samverkan med övriga aktörer driva arbetet för att ta fram ett förslag till 
koldioxidbudget för Jönköpings län som ska visa hur mycket utsläppen måste minska 
årligen. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga och föreslå tillvägagångssätt för 
koldioxidbudgetering i länet. 

Frågan har hanterats i Klimatrådet och upphandling 
av verktyg genomförs i samverkan med 
Länsstyrelsen. 
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Prioriterade delstrategier: Skapa en hållbar social utveckling för människor och 
företag. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningarna för sammanhållet arbete 
för social hållbarhet. 

Kartläggning inte påbörjad. Förberedelser för ett 
projekt pågår. 

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

Aktiviteter Analys 

Fortsatt mobilisering av insatser och samverkan för 
ökad digital inkludering. 

En uppdragsbeskrivning för den digitala plattformen 
DigitALLA har tagits fram för det fortsatta arbetet 
med att utveckla plattformen för en extern part. Syftet 
med plattformen är att bidra till ökad samverkan för 
digital inkludering. En rapport med statistik kring 
målgruppen digitalt utanför i Jönköpings län har 
tagits fram, tillsammans med en kartläggning av 
aktörer som jobbar med frågan och/eller möter 
målgruppen digitalt utanför. 
Avstämning med Folkhälsa kring arbete med digital 
inkludering har ägt rum. 
En sammanställning av insamlad statistik om 
målgruppen digitalt utanför under projektets 
aktiviteter samt kartläggning av aktörer som möter 
målgruppen har gjorts. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Samverkan pågår. En workshop har genomförts 
under sen vår och under hösten kommer resultatet att 
bearbetas för att knyta ihop den regionala 
utvecklingsstrategin och strategin Tillsammans för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. 



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 2 40(68) 
 

 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället. 

Delmål: Fler organisationer och företag som är jämställda i länet 

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

Aktiviteter Analys 

Mobilisera och stötta insatser för ökad jämställdhet. Arbete tillsammans med Länsstyrelsen pågår för att 
uppdatera och flytta webbplatsen jajkpg.se till en ny 
plattform. Innehållet på webbplatsen uppdateras och 
driften säkras och flyttas. Samarbete med 
Handelskammaren pågår för att genomföra kampanj 
för 100-listan under hösten. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Samarbete internt och med bland annat Länsstyrelsen 
pågår inför kampanj och aktiviteter under höstens 
Orange Week - ett Jönköpings län fritt från våld. 

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

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningar och ta fram struktur för att 
löpande följa utvecklingen på jämställdhetsområdet i 
länet. 

En grundläggande struktur för att följa utvecklingen 
inom jämställdhetsområdet är framtagen. Strukturen 
kommer att fortsätta kompletteras för att ge en 
samlad bild av läget i länet. 

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

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

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

Aktiviteter Analys 

Planering och genomförande av Gårdsrundan 2022. Markandsföringsmaterial har skickats till alla 70 
medverkande företag och förberedande utbildning har 
anordnats inom värdskap, storytelling och 
fotografering. Finansiering av Gårdsrundan sker med 
medel ur anslaget för regionala utvecklingsmedel. 

Samordning av prioriterade insatser i 
livsmedelsstrategins handlingsplaner. 

Tre digitala seminarier kring klimatanpassning för 
livsmedelsföretag, ursprungsmärkning och trender 
har genomförts av Regional utveckling tillsammans 
med Länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och LRF. 
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Aktiviteter Analys 

Arbetet med att möjliggöra för fler producenter och 
restauranger att göra affärer med varandra och arbeta 
resurssmart har fortsatt och resulterat i två fysiska 
träffar. 
Planeringsarbete pågår för den nationella 
krisberedskapsveckan, Gårdsrundan och den 
regionala livsmedelsdagen 13 oktober. 

Kartläggning av förutsättningar för fördjupad analys 
på området. 

Framtagning av enkäter tilltänkta till 
livsmedelskedjans olika målgrupper. Ambitionen är 
att ge en inblick i hur arbetet med den regionala 
livsmedelsstrategin uppfattas, förbättringspotential 
och resultat. Enkätresultatet kommer att presenteras 
på den regionala livsmedelsdagen 13 oktober. 

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

Möten är planerade och hittills har två st. genomförs 
enligt plan. Utbyte av kunskap, information och att 
hitta nya samarbeten står i centrum. Tio 
organisationer deltar i klustret, varav tre kommuner. 

Delmål: Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten. 

Uppdrag: Minskad andel läkemedelsrester i vatten. 

Aktiviteter Analys 

Insatser för att minska läkemedelsrester i vatten samt 
avloppsrening. 

Under perioden uppmärksammades Region 
Jönköpings läns arbete för rent vatten. På den 
internationella världsvattendagen publicerades 
resultat av arbetet på webbplatsen och via sociala 
medier. Konsumentkampanjen är under planering. 
Planerat möte i juni med kommunerna blev 
framflyttat till oktober pga. att för få anmält intresse 
att delta på det digitala mötet. Kontakt med 
vattenforskare på RISE har etablerats och framtida 
samarbete diskuteras. 
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En attraktiv region 
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att 
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla 

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som 
präglas av mångfald. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Evenemangsstöd. Det nya evenemangsstödet har fallit väl ut. Ett flertal 
evenemang i länet har fått ta del av 
evenemangsstödet. Beviljade evenemang bidrar till 
ett attraktivare län och en starkare besöksnäring. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Reviderad Kulturplan. Processen löper på enligt plan. Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tar beslut 
om förslag till ny kulturplan 2023-2025 i september 
och den fastställs av regionfullmäktige i oktober. 

Kulturella och kreativa näringar. Arbetet med att stärka stödet till aktörer inom 
kulturella och kreativa näringar tar sin ansats i den 
nationella strategin som är framtagen och publicerad. 
Arbetet med att mobilisera interna resurser inom 
regional utveckling pågår för att bättre kunna möta 
upp mot strategin. 

Smålandsleden. Länsstyrelsen, som är en aktör inom 
samverkansgruppen, har gjort en 
kartläggning/utredning runt hur Smålandsleden 
långsiktigt kan finansieras och driftas. Underlaget 
kommer att presenteras för kommuner och politiker 
med målbild att tillsammans hitta ett upplägg som 
säkerställer en långsiktig hållbar utveckling till nytta 
för invånare och besökare. 
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Prioriterade delstrategier: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och 
landsbygd. 

Delmål: Utnyttja regionens fulla potential inom besöksnäringen. 

Uppdrag: Skapa en Regional besöksnäringsstrategi. 

Aktiviteter Analys 

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

Arbetet med framtagandet av strategin är inne i ett 
intensivt skede. En nulägesanalys är gjord och 
dialoger med aktörer i länet genomförs under hela 
hösten. Utfallet av dessa kommer ligga till grund för 
kommande inriktning i strategin. Processen 
uppskattas av aktörerna och effekterna av den breda 
förankringen gynnar arbetet när strategin ska 
implementeras. 

Uppdrag: Få länets invånare som våra bästa ambassadörer. 

Aktiviteter Analys 

Paketera och marknadsföra länets utbud för 
invånarna. 

Aktiviteten är ej påbörjad då arbetet med 
framtagandet av besöksnäringsstrategin behöver bli 
färdigställt innan denna aktivitet förankras och 
påbörjas. 

Delmål: Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor. 

Uppdrag: Öka antal besökare. 

Aktiviteter Analys 

Samverka med Smålands Turism. Arbetet med besöksnäringsstrategin stärker 
samverkan mellan organisationerna och under 
processen tydliggörs olika roller. Bedömningen är att 
samarbetet stärks och skapar förutsättningar för att 
kunna jobba mer effektivt och tydligt tillsammans 
efter strategins lansering 2023. 

Prioriterade delstrategier: Driva en hållbar digital utveckling. 

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

Uppdrag: Upprätta testbäddar för länets kommuner 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den digitala kompetensen i länets 
kommuner. 

Formerna för samverkan, som tidigare skett inom 
ramen för digitaliseringsrådet, ses över. Arbetet med 
IoT-projektet övergår i driftsform efter årsskiftet 
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Uppdrag: Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Projekt – kartlägga digitaliseringens effekter. En slutrapport levereras av Handelshögskolan i 
Stockholm och Jönköping University under hösten. 
Resultatet som presenteras via en slutkonferens 
kommer ligga till grund i det kommande arbetet med 
digitaliseringsstrategin. Projektet är en del i 
digitaliseringsrådets nuvarande verksamhetsplan. 
Viktigt att följa upp framöver är ägarstrukturen i 
projektet då digitaliseringsrådet övergår till 
kommunal utveckling från årsskiftet. 

Starta upp projektgrupp gällande 
handlingsplansarbetet. 

Uppstart av det viktiga förankringsarbetet sker via en 
konferens om digitalisering i oktober, i syfte att 
skapa en bred plattform för fortsatt arbete. 
Konferensen kommer bli startskottet för den digitala 
resa som väntas äga rum. 

Prioriterade delstrategier: Skapa, upprätta en samverkansmodell med 
civilsamhället. 

Delmål: Stärka civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete. 

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

Aktiviteter Analys 

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

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

Uppdrag: Identifiera prioriterade samverkansområden. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan kopplat till samverkansområden 
utifrån analysen av nulägesrapporten. 

En digital bidragsplattform är framtagen för att 
underlätta ansökningsprocessen. Möte tillsammans 
med bidragsaktörerna planeras i höst och förväntad 
utveckling av starkare samverkan med civilsamhället 
kommer att uppnås under kommande halvår. 

Uppdrag: Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället. 

Aktiviteter Analys 

Skapa en dialogplattform med våra befintliga 
bidragstagare inom civilsamhället. 

Översynen av riktlinjer och policys är gjord och en 
uppdaterad version presenteras för politiken under 
hösten. En träff med samtliga bidragstagare planeras 
under hösten för att tydliggöra strukturerna runt 
arbetet kopplat till samverkan med civilsamhället och 
för att skapa möjlighet för aktörerna att nätverka med 
varandra. 
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Uppdrag: Under 2022 tar Region Jönköpings Län fram regelverk för samarbete i IOP-
form och tar handslag med civilsamhället för ökad samverkan. 

Aktiviteter Analys 

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

Folkhälsa presenterar ett avtalsförslag för nämnden 
folkhälsa sjukvård på septembermötet. Avtalet 
förväntas skapa förutsättningar för att ge fler invånare 
en större möjlighet till bättre livskvalitet. 
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En tillgänglig region 
Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i 
Jönköpings län 

Prioriterade delstrategier: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor 
och höghastighetståg. 

Delmål: Beslut om tidplan för höghastighetsbanan 

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

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att realisera nya stambanor. Två större rapporter togs fram inför beslutet om 
nationell plan och även för att kunna användas vid de 
genomförda seminarierna i Almedalen. Rapporterna 
tar fäste på frågor som bedöms kunna få stor vikt i 
perioden efter valet, så att fakta finns tillgängliga när 
viktiga avgöranden nationellt kring stambanorna kan 
komma att ske. 

Uppdrag: Initiera samverkan inom regionen, med angränsande regioner och på 
nationell nivå. 

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

Delmål: Tillgång till säkra vägar och järnvägar 

Uppdrag: Utveckla länstransportplan 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala transportplanen. Den regionala transportplanen antogs av 
regionfullmäktige den 30 augusti och arbetet med 
den här planeringsomgången är därmed avslutat. 

Delmål: Tillgång till vägar och järnvägar för tunga transporter 

Uppdrag: Utveckla godsstrategin 

Aktiviteter Analys 

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

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

Aktiviteter Analys 

Genomföra handlingsplanen för regionala 
tillväxtuppdraget för miljö och klimat - 2024 

Arbete har genomförts för att den regionala klimat 
och energistrategins åtgärdsplaner (Länsstyrelsens 
uppdrag) ska stödja det regionala tillväxtuppdraget 
(Regionens uppdrag). Vi har valt att inte genomföra 
en parallell handlingsplan till dessa åtgärdsprogram. 
Personer som representerar tillväxtuppdraget ingår i 
de arbetsgrupper som finns för de olika 
åtgärdsprogrammen och samverkan för att nå 
näringslivet specifikt i frågorna sker löpande. 

Uppdrag: Bidra till klimatstrategins genomförande 

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för genomföra klimatstrategin. Arbetet fortgår enligt handlingsplanerna med de 
åtgärder som åligger Region Jönköpings län. Klimat- 
och energistrategin är ett viktigt underlag för 
Regional utveckling och vid olika förslag på insatser 
och projekt vägs strategin in. 

Delmål: Småskalig infrastruktur 

Uppdrag: Utveckla cykelstrategi 

Aktiviteter Analys 

Regional cykelstrategi. Den regionala cykelstrategin är antagen och övergår 
därmed i en genomförandefas. 

Genomförande av cykelstrategi Ett projekt för genomförandet av cykelstrategin 
antogs av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
före sommaren. En styrgrupp för projektet har utsetts 
och är i färd med att sammanträda för första gången. 

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

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

Uppdrag: Ta fram en bredbandstrategi och genomföra handlingsplan för denna 

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att genomföra den regional bredbands- 
och digitaliseringsstrategin. 

Framtagande av handlingsplan kopplat till 
digitaliseringsstrategin löper på. En kartläggning av 
nuvarande aktiviteter i länet är genomförd och 
kommande handlingsplansarbete, som leds av 
digitaliseringsstrategen inom Regional utveckling, 
kommer att ha sin utgångspunkt i detta arbete. 
Handlingsplanerna mot det långsiktiga målet att bli 
bäst i Sverige på att ta vara på digitaliseringens 
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Aktiviteter Analys 

möjligheter kommer att fokusera på tre delområden, 
Digital kompetens, Digital Ledning och Digital 
innovation. 

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

Under perioden har arbetet skett i nära samverkan 
med angränsande län samt extern kompetens. Detta 
har resulterat i en ökad kunskap inom utmaningarna i 
södra Sverige. 

Genomförande av bredbandsstrategin De uppgifter som Post och Telestyrelsen (PTS) har 
begärt för mobilt bredband har lämnats under 
perioden för att kunna tillgodose den långsiktiga 
planeringen och utbyggnaden. Extern kompetens har 
behövts för att kunna säkerställa arbetet men det 
bedöms inte föreligga någon risk för att strategin inte 
ska kunna genomföras. 

Prioriterade delstrategier: Gemensamma strukturbilder för länets framtida 
infrastruktursystem. 

Delmål: Samverkan kring strukturbilder för länets utveckling. 

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

Aktiviteter Analys 

Utveckla regionala strukturbilder för länet. Ett omtag gjordes under våren för att höja 
ambitionsnivån gällande arbete med strukturbilder. 
Ett projekt för genomförande av regionala 
geografiska analyser är under framtagande. 

Uppdrag: Skapa en interaktiv digital lösning för strukturbilder. 

Aktiviteter Analys 

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

Projektet är avslutat. Digital lösning finns men vidare 
utveckling och integrering i Region Jönköpings läns 
webblösning behövs. Arbetet bedrivs vidare inom 
ordinarie verksamhet och i samordning inom 
regionledningskontoret. 
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En smart region 
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och 
innovativ tillväxtregion 

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

Delmål: Ökad investeringsgrad i innovation. 

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

Aktiviteter Analys 

Etablera forum för innovationsarbete inom ramarna 
för främjandesystemet. 

Ett arbete har påbörjats för att skapa en 
samverkansarena mellan Region Jönköpings län, 
Almi, Science Park och JU som ska fungera som en 
katalysator för det innovations- och 
företagsfrämjande systemet och samtidigt kunna vara 
en pådrivande kraft i projektportföljsarbetet.. 

Insatser som främjar näringslivets omställningsarbete 
med höjt kunskaps- och teknologiinnehåll, digital 
transformation och jämställd regional utveckling. 

Projektet Vart i Hela Värden är Världen på väg bidrar 
till ökad insikt och förståelse om vad som krävs hos 
framtidens näringsliv i länet. Projektet bidrar till att 
öka förmågan till snabb omställning, ökad 
digitalisering och höjd innovationstakt. Detta har stor 
betydelse för den framtida konkurrenskraften. Det 
blir också allt viktigare att ta tillvara den kraft och 
dynamik som ofta uppstår när personerna i företagen 
präglas av mångfald ur olika aspekter. 
Insatser gjorda hos företagen har följts upp av extern 
konsult under sommaren och en rapport håller på att 
tas fram. 

Implementera Smart Specialiseringsstrategin. Ett närmare samarbete försöker skapas genom en 
gemensam samverkansarena mellan Region 
Jönköpings län, Jönköping University, Almi och 
Science Park. Detta för att förtydliga allas roller för 
att på så sätt nyttja den gemensamma viljan och 
kraften för att stödja näringslivets innovationskraft 
och höja investeringsgraden 

Initiera processer, i bred samverkan och olika forum, 
som kan bidra till att öka företagens strategiska 
lednings- och innovationsförmåga för att möta 
komplexa samhällsutmaningar. 

Under perioden har processer initierats i olika forum, 
bland annat har dialogsamtal förts med samtliga 
kommuners näringslivsansvariga. Samtal har även 
initierats och förts med representanter för de olika 
aktörsorganisationer som Almi, Science Park samt 
bransch och företagarorganisationer som till exempel 
Skärteknikscentrum, Företagarna m.fl. 

Medverka till ökad insikt och förståelse, på flera 
nivåer, om framtida utmaningar som väntar länets 
näringsliv. 

Projektet Vart i Hela Värden är Världen på väg bidrar 
i den här aktiviteten med ökad insikt och förståelse 
vad som krävs hos framtidens näringsliv i länet. 
Projektet bidrar till att öka förmågan till snabb 
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Aktiviteter Analys 

omställning, ökad digitalisering och höjd 
innovationstakt. Detta har stor betydelse för den 
framtida konkurrenskraften. Det blir också allt 
viktigare att ta tillvara den kraft och dynamik som 
ofta uppstår när personerna i företagen präglas av 
mångfald ur olika aspekter. 
Insatserna i en delmängd av företagen har följts upp 
av extern konsult under sommaren och en rapport 
håller på att tas fram. 

Delmål: Fler nya företag. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Transformationsanalys görs tillsammans med de 
andra regionerna inom Småland och öarna som syftar 
till att kartlägga innovationskraften inom det 
företagsfrämjande systemet, branschorganisationer 
och akademi. Detta tillsammans med aktuella 
breddprojekt, pågående och kommande, samt 
spetsprojekt inom Smart specialisering syftar till 
förändrade metoder och processer inom innovations- 
och näringslivsutveckling. 

Delmål: Fler kvinnliga företagsledare. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Regional utveckling stödjer också de nätverk som 
finns, om än inte ekonomiskt. Bland annat så ses 
möjligheterna över, tillsammans med Science Park, 
Almi och JU, för att skapa en samverkansplattform. 
Inom detta ingår också en kontinuerlig 
trendspaningsanalys. 
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Prioriterade delstrategier: Utveckla ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Genom att bevilja affärsutvecklings- och 
konsultcheckar samt verifieringsmedel till 
tillväxtbenägna företag, bidra till ökad 
konkurrenskraft och därmed säkrade och nya 
arbetstillfällen i länets små och medelstora företag. 

Arbetet med affärsutvecklingscheckarna (AU) via 
React EU samt checkar till produktutveckling och 
verifieringsmedel på 1:1-anslaget, löper på väl. 
Länets arbete med AU-checkarna, inte minst 
checkarna för grön omställning, har lyfts fram som 
förebild vid Tillväxtverkets erfa-träff under våren 
2022. 
Nu återstår ca. 5,5 mnkr att fram till den 31/1-23 
besluta till länets företag när det gäller AU-checkar. 
Med hänsyn till den mycket stora summan som 
disponerats tack vare React EU samt det aktuella 
konjunkturläget kan det bli utmanande att kunna 
besluta ut alla kvarvarande medel. När det gäller 
checkar på 1:1-anslaget kommer tillgängliga medel 
att vara förbrukade redan under hösten 2022. 

Implementera Smart Specialiseringsstrategin. Smart specialisering är en grunden för de 
kunskapsområden som finns i länet. Genom 
transformation mot styrkeområden ges stora 
möjligheter till tillväxt över hela länet. En 
transformationsanalys görs tillsammans med de 
övriga regionerna inom Småland och öarna för att 
påvisa kraften hos aktörer och lärosäten som 
möjliggörare för framtiden. 

Delmål: Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Arbetet med framtagandet av strategin är inne i ett 
intensivt skede. En nulägesanalys är gjord och 
dialoger med aktörer i länet genomförs under hela 
hösten. Utfallet av dessa kommer ligga till grund för 
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Aktiviteter Analys 

kommande inriktning i strategin. Processen 
uppskattas av aktörerna och effekterna av den breda 
förankringen gynnar arbetet när strategin ska 
implementeras. 

Delmål: Identifiera framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism. 

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

Aktiviteter Analys 

Utveckla insatser och aktiviteter inom 
kompetensfrågor för länets besöksnäringsaktörer. 

Förstudie kring koncept- och kompetensutveckling 
inom Hotell- och Restaurangnäringen är under 
arbete, och studiebesök i Algarve ska genomföras 
under slutet av september 

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

Arbetet med framtagandet av strategin är inne i ett 
intensivt skede. En nulägesanalys är gjord och 
dialoger med aktörer i länet genomförs under hela 
hösten. Utfallet av dessa kommer ligga till grund för 
kommande inriktning i strategin. Processen 
uppskattas av aktörerna och effekterna av den breda 
förankringen gynnar arbetet när strategin ska 
implementeras. 

Delmål: Implementera en smart specialiseringsstrategi. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Ett investprojekt har skapats och ska genom 
samarbete med den kommande 
samverkansplattformen generera en bra grund. 
Investeringar är en stor del i arbetet, som ska 
tillsammans med transformationsanalysen, höja 
länets innovationskapacitet genom Smart 
Specialisering. 

Prioriterade delstrategier: Samverka för kompetensutveckling. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Uppmärksamma och sprida goda exempel på 
samverkan. 

Projektet Framtidssäkrad industri är ett exempel på 
denna aktivitet, men också projekt/utbildningar som 
andra aktörer genomför (JU, Träcentrum, 
Polymercentrum, Campus Värnamo). 
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Uppdrag: Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition. 

Aktiviteter Analys 

Samverka med Encell, Jönköping University och 
utbildningsaktörer i länet. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Samverka med utbildningsaktörer och 
arbetsmarknadens parter i länet. 

Förstudien har förlängts och ett extern undersökning 
kommer presentera mer resultat kring hur 
näringslivscheferna i länet resonerar kring 
kopplingen mellan arbetsliv och skola. Fortsatt dialog 
kommer ske kring förstudiens resultat. En dialog med 
kommunal utveckling har skett och fortsatta dialoger 
planeras för att utveckla samverkan. 
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En kompetent region 
Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden 
i Jönköpings län genom det livslånga lärandet 

Prioriterade delstrategier: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och 
matchningen för integration och hållbar tillväxt. 

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

Uppdrag: Presentera en årlig prognos över kompetensbehov i länet på kort och lång 
sikt. Särskilt uppmärksamma kompetensnivå på kommunal och delregional nivå. En 
framtidsspaning tas fram en gång per mandatperiod. 

Aktiviteter Analys 

Under hösten 2022 presentera en 
kompetensbehovsprognos. 

I juni 2022 beviljades projektet Nuläge & 
Framtid:Regionala kompetensbehov och stärkt analys 
och prognosarbete. Inom ramen för projektet kommer 
en kompetensbehovsrapport att tas fram. Den är tänkt 
att vara färdig våren 2023. 

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

Detta arbete inleds under hösten. Projekt är beslutat 
av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet och projektorganisation är tillsatt. 

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

Inom ramen för projektet Nuläge & Framtid: 
Regionala kompetensbehov och stärkt analys och 
prognosarbete blev beviljad i juni 2022 av nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Nu 
pågår arbete med att kartlägga kompetensbehov med 
hjälp från olika branscher. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Tillsammans med relevanta aktörer genomföra en 
workshopserie. 

Ett kärnteam med representanter från YH, Komvux 
och branschorganisationer från industrin har bildats 
utifrån erfarenheterna i en workshopserie inom 
projektet Valideringslyft. 
Kärnteamet har pågående träffar och 
workshopseriens resultat är underlag till en pågående 
projektansökan till Tillväxtverket. 
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Uppdrag: Utveckla en portal på RU:s webbsida som stöder effektiva strukturer för 
validering inom länet. 

Aktiviteter Analys 

Undersöka möjligheten av att etablera en portal för 
det livslånga lärandet där det är tydligt för individ 
och företag var man kan validera, utbilda och 
kompetensutvecklas. 

Ett spår inom det livslånga lärandet är validering. Här 
har aktörer inom komvux, YH och branschvalidering 
inom tillverkande industri uttalat ett behov av mer 
intern kommunikation mellan aktörerna än mot 
individ och företag som första steg. Inget arbete mot 
en portal är initierat idag. 

Delmål: Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till 
genomförda valideringar. 

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

Aktiviteter Analys 

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

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

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

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

Aktiviteter Analys 

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

Regional utveckling avvaktar återkoppling från 
Skolverket. 
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Delmål: Det livslånga lärandet har ökat i hela länet. 

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

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
yrkeshögskoleaktörer. 

Regional utveckling har återkommande träffar med 
yrkeshögskoleanordnare 2-3 gånger per år. Dessa 
kommer nu involveras i arbetet med projektet Nuläge 
& Framtid: Regionala kompetensbehov och stärkt 
analys och prognosarbete. 
I dialog med yrkeshögskoleanordnare ska Regional 
utveckling även ha regelbundna möten med 
myndigheten för yrkeshögskolan. Detta för att stödja 
yrkeshögskoleanordnarna i deras arbete men också 
för att kunna påverka myndigheten för 
yrkeshögskolan. Nästa möte med myndigheten äger 
rum i höst. 

Deltagande i Länsbildningsförbundets styrelse. Det pågår ett arbete att se över hur Regional 
utveckling kan fördjupa arbetet framledes. 

Kontinuerliga möten med olika representanter för 
Jönköping University i syfte att stärka 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling i 
länet. 

Regional utveckling har olika pågående dialoger med 
Jönköping University (JU), till exempel med 
representanter för YH-utbildningen, SPARK och 
planeringen av den nya tandläkarutbildningen. För 
närvarande pågår ett samtal med Almi, Science Park 
och JU om att utveckla samarbetet. 

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

Just nu avvaktar vi Universitetskanslersämbetets 
(UKÄ) bedömning av den inlämnade ansökan. 
UKÄ:s svar kommer under hösten. 

Uppdrag: Stärka integrationsperspektivet i regionalt kompetensförsörjningsarbete 

Aktiviteter Analys 

Vi stöder och medfinansierar regionala projekt som 
har ett starkt integrationsfokus inom 
kompetensförsörjning. 

Arbetet att stödja aktörer som driver relevanta projekt 
med fokus på integration och kompetensförsörjning 
fortlöper enligt planering. 

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

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

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

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten med vuxenutbildningens tre noder i 
länet har skett vid ansökan för statsbidrag. 
Länsvuxrektorsnätverket har inte varit aktivt den 
senaste tiden. 
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Uppdrag: Regelbundna träffar med länets vuxrektorer, dels länsövergripande, men 
också i de tre kommungrupperingarna. Den årliga kompetensprognosen används 
som underlag vid samtalen. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten med vuxenutbildningens tre noder i 
länet har skett vid ansökan för statsbidrag. 
Länsvuxrektorsnätverket har inte varit aktivt den 
senaste tiden. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Kartlägga om det finns motsvarigheter till lärcentra i 
de kommuner som saknar lärcentra. 

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för 
vuxenutbildning och finns med i dialogen vid 
ansökan om statsbidrag för lärcentra. Jönköpings 
kommun har en pågående process om de ska starta ett 
lärcentra, deras arbete bevakas. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Under perioden har möte med vuxenutbildningen i 
Jönköpings kommun ägt rum och de har tankar på att 
starta ett lärcentra. Regional utveckling följer 
utvecklingen. 

Uppdrag: Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka 
kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter Analys 

Följa upp projektet "Den digitala noden". Ingen återkoppling från projektet är lämnad ännu. 

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

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

Aktiviteter Analys 

Delta i Länsbildningsförbundets styrelsemöten. Regional utveckling deltar regelbundet på möten och 
inhämtar aktuellt information, informerar om 
satsningar och försöker att matcha vad styrelsen 
beslutar i form av aktiviteter och insatser med 
pågående aktiviteter/utlysningar. 
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En global Region 
Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt 
konkurrenskraftigt län 

Prioriterade delstrategier: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer 
hållbar riktning. 

Delmål: Främjande av mänskliga rättigheter 

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

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för internationellt samarbete. En viktig förutsättning för att både bidra och dra 
nytta av internationellt samarbete är utgångspunkt i 
den regionala utvecklingsstrategin och dess 
delstrategier. I framtagande av program och 
handlingsplaner för EU:s strukturfonder under 2022 
lyfts det internationella perspektivet in. Detta ger 
ökade förutsättningar att på sikt utifrån till exempel 
smart specialisering och grön omställning skapa 
internationella utbyten och erfarenheter. 

Uppdrag: Sprida information kring mänskliga rättigheter med särskilt fokus på 
demokratifrågor 

Aktiviteter Analys 

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

Konferensen om Europas Framtid påbörjades 2021 
och är nu avslutad. Europa Direkts funktion i 
Konferensen om Europas Framtid har främst varit att 
informera om möjligheten som detta initiativ ger för 
medborgare att visa på viken framtid de önskar i EU. 
Europa Direkt har uppmuntrat aktörer att genomföra 
evenemang och att ge inspel till den av EU 
upprättade plattformen för synpunkter och förslag. 
Europa Direkt har på eget initiativ skapat dialoger 
som legat till grund för inspel till plattformen. Detta 
har under 2022 skett till exempel genom 
Demokratisoppor och genomförandet av Model EU, 
ett rollspel för gymnasieungdomar, där två skolor 
från länet deltagit. Region Jönköpings län har, genom 
politisk representation, deltagit i EU-sakråd om 
konferensen arrangerat av regeringskansliet. 
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Delmål: Bedriva lärande för Agenda 2030 

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

Aktiviteter Analys 

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

Region Jönköpings län samordnar tillsammans med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län Agenda 2030-
samverkan i länet. Detta bidrar till att öka förmågan 
att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i 
regionalt utvecklingsarbete. Agenda 2030 finns i en 
internationell kontext, vilket samverkansaktörerna 
bland annat inspirerats kring av Agenda 2030-
sekretariatet. 

Delmål: Främjande av demokrati i ett europeiskt perspektiv. 

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

Aktiviteter Analys 

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

Dialoger med fokus på besöksnäring och smart 
industri har genomförts med Brysselkontoret inom 
Småland, Blekinge och Halland. Dialogerna gav 
kunskapsökning kring kopplingar mellan EU-arenan 
och den regionala utvecklingsstrategin. Ytterliga 
önskvärda träffytor identifieras i pågående 
framtagande av länsspecifikt dokument. Under 2022 
har EU:s skogsstrategi och dess konsekvenser varit i 
fokus i dialogen mellan länen i Småland, Blekinge 
och Halland. Detta har resulterat i ett gemensamt 
politiskt beslut av positionspapper för skog. Detta har 
använts som underlag för påverkan både nationellt 
och inom EU. 

Prioriterade delstrategier: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

Delmål: Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv 

Uppdrag: Ta fram omvärldsanalyser 

Aktiviteter Analys 

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

Region Jönköpings län tar del av 
omvärldsbevakningen genom nyhetsbrev och genom 
medverkan i kontaktpersonsgrupp, chefsgrupp och 
styrgrupp. Arbetsgrupper utifrån sakfrågor skapas 
efterhand. En särskild grupp med fokus på EU:s 
skogsstrategi samt konsekvenser av denna finns 
under 2022 med representation av både politik och 
sakkunniga tjänstepersoner. Denna 
omvärldsbevakning har lett fram till ett för alla län 
inom Småland, Blekinge och Halland gemensamt 
positionspapper. 
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Aktiviteter Analys 

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

Den socioekonomiska analysen för Småland och 
Öarna färdigställdes i maj 2020 för att utgöra 
underlag för framtagande av regional handlingsplan 
för Europeiska socialfonden. Under framtagandet av 
handlingsplanen har analytiker knutna till regionerna 
i Småland och Öarna gjort ytterligare inspel till 
arbetet utifrån förändringar utifrån pandemin. Den 
regionala handlingsplanen beslutades av 
Övervakningskommitén för Europeiska socialfonden 
i augusti 2022. De första utlysningarna med 
utgångspunkt i handlingsplanen genomförs 2022 av 
Svenska ESF-rådet. Uppdatering av delar av den 
socioekonomiska analysen kommer att bli relevant att 
genomföra först längre in i den precis påbörjade 
programperioden. 

Uppdrag: Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar till Brysselkontoret 

Aktiviteter Analys 

Att utifrån den regionala utvecklingsstrategin och 
dess prioriterade delstrategier utarbeta ett 
länsspecifikt dokument och att genom bland annat 
kontaktpersonsgrupp, chefsgrupp och styrgrupp bidra 
till den löpande dialogen inom samarbetet för 
Småland Blekinge Halland South Sweden. 

Länsspecifikt dokument tas årligen fram med 
utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin. 
Dokumentet är under framtagning och ska levereras 
till Småland, Blekinge och Halland i oktober 2022. 
Dokumentet ligger sedan till grund för arbete på 
hemmaplan och för verksamhetsplanen för det 
gemensamma arbetet i Småland Blekinge Halland 
South Sweden. Region Jönköpings län bidrar och tar 
del av det löpande arbetet och dialogen genom 
medverkan i kontaktpersonsgrupp, chefsgrupp och 
styrgrupp. 

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

Delmål: Nyttjande av EU-medel 

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

Aktiviteter Analys 

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

Mobilisering har skett genom gemensamt 
lanseringsevent för Småland och Öarna i maj 2022. 
Region Jönköpings län har under maj månad för 
Småland och Öarnas räkning medverkat i 
Tillväxtverkets digitala lansering av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. Särskild dialog med 
aktörer i länet har genomförts utifrån förslaget på 
regional handlingsplan för Europeiska socialfonden. 
Regional utveckling har under augusti medverkat vid 
informationsmöten arrangerade av Svenska ESF-
rådet. Möjligheterna i nya programperioden har lyfts 
i sociala medier och i Regional utvecklings 
nyhetsbrev. Möte med potentiella projektaktörer sker 
löpande i samverkan med förvaltande myndigheter 
för strukturfonderna (Tillväxtverket och Svenska 



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 2 61(68) 
 

 

Aktiviteter Analys 

ESF-rådet). 

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

Regional Utveckling samordnar arbetet i Småland 
och Öarna sedan våren 2020. Erbjudande om att ta 
fram operativt program för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden kom från näringsdepartementet 
våren 2020. Ett första förslag levererades enligt plan i 
december 2020. Justeringar har sedan skett inför 
regeringsbeslut och därefter under förhandling med 
EU-kommissionen. Förhandlingen mellan 
näringsdepartementet och EU-kommissionen är 
pågående, vilket innebär att justeringar sker löpande. 

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

Regional utveckling samordnar arbetet i Småland och 
Öarna sedan 2020. Erbjudandet om att ta fram en 
regional handlingsplan kom från 
arbetsmarknadsdepartementet i december 2021. 
Handlingsplan levererades enligt tidsplan till Svenska 
ESF-rådet i april 2021 och genomgick där en 
kvalitetsgranskning. EU-kommissionen beslutade om 
det nationella programmet för Europeiska 
socialfonden under sommaren 2021. 
Övervakningskommitén för Europeiska socialfonden 
godkände den regionala handlingsplanen för Småland 
och Öarna 25 augusti 2022. 

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

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för att öka kunskap kring och 
förmåga att verka på och dra nytta av EU-arenan. En 
förutsättning är samordning, prioritering och 
specialisering på hemmaplan. 

Information har getts i samband med den inledande 
mobiliseringen med lanseringsevent inför uppstarten 
av EU:s nya programperiod. Frågan har också lyfts i 
Kommunalt forum och under vårens genomförda 
kommundialoger. Intresset av att verka på och dra 
nytta av EU-arenan finns hos flera aktörer i länet. 
Bedömningen är att förmågan som ett första steg kan 
öka genom kunskap. 

Uppdrag: Delta i Europaforum. 

Aktiviteter Analys 

Delta och sprida information om Europaforum som 
arrangeras i Halland inom samarbetet för Småland 
Blekinge Halland South Sweden. 

Europaforum arrangerades inom ramen för 
samarbetet inom Småland Blekinge Halland South 
Sweden i maj 2022. Politiker och medarbetare från 
Region Jönköpings län deltog. Information spreds till 
förtroendevalda genom nämnden för arbetsmarknad 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen. 
Information spreds även via sociala medier, både 
genom Regional utvecklings kanaler och genom 
kanaler med utgångspunkt i värdskapet för Europa 
Direkt. 
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Delmål: Intresse av EU 

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

Aktiviteter Analys 

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

I anslutning till Europadagen 9 maj genomfördes en 
kampanj i sociala medier med fokus på att lyfta 
nyttan som EU-medel skapar för länets utveckling. 
Särskild uppmärksamhet riktades mot React EU och 
satsningar som därigenom beviljats medel. Digital 
och grön omställning för länets företag var ett 
genomgående tema som exemplifierades av särskilda 
satsningar. 

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

Region Jönköpings län har av EU-kommissionen 
beviljats värdskap för Europa Direkt fram till 2025. 
Genom uppdraget tillhandahålls information via 
webb, sociala medier, förfrågningar via mail och 
telefon samt genom evenemang såsom t.ex. 
Demokratisoppa med föreläsning och information i 
skolor. En utgångspunkt för värdskapet är att visa på 
samband mellan EU-frågor och regionala 
utvecklingsfrågor. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska 
och transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till 
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och 
stimulerande av hållbara resealternativ. 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla digitala vårdmöten så att 
patienten i ökad utsträckning kan få vård i 
hemmet. 

Spridning av digitala vårdmöten fortsätter. 

 Utveckla samordningen av vårdbesök till 
och mellan våra sjukhus. 

Samordning av vårdbesök sker utifrån patienternas behov 
och verksamheternas möjlighet till samordning. 

 Stimulera fler patienter att välja hållbara 
resealternativ till vårdinrättningar. 

Målsättningen är att patienter ska kunna åka gratis till 
sjukhusen med kollektivtrafiken via sin kallelse. En 
nulägesanalys har gjorts i syfte för att se hur andra regioner 
hanterat frågan och vilka möjligheter som vi har i Region 
Jönköpings län att lösa detta. Analysen visar att det är svårt 
att lösa detta kortsiktigt för olika typer av besök till 
sjukhusen. Det kan fungera via papperskallelse från Cosmic, 
men om patienten ombokar, bokar via 1177.se eller får en 
tid i handen fungerar det inte. En djupare förstudie skulle 
behövas. 

Uppdrag: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med 
minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019 

Aktiviteter Analys 

 Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 70 
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt 
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt 
drivmedel. 

Fordon och transportsätt väljs enligt riktlinjer vilket innebär 
att rätt fordon och rätt drivmedel används i hög grad. 

 Ta fram en strategi för resfria möten. Strategi för resfria möten är framtagen och har beslutats i 
programstyrgrupp - IT. 

Uppdrag: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ 
för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med 
30 procent under programperioden, jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

 Uppmuntra medarbetare att resa hållbart 
genom att erbjuda förmånscyklar. 

Tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gick ut 
2021. Nya förmåner, däribland förmånscyklar, kommer att 
hanteras inom ramen för utveckling av förmånspaket som en 
helhet. Arbete inför ny upphandling pågår och planen är 
upphandlingen genomförs under 2022. 
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Aktiviteter Analys 

 Erbjuda medarbetare gratis prova-på-
perioder med kollektivtrafik. 

För att uppmuntra till att resa med kollektivtrafik erbjuds 
anställda i Region Jönköpings län 20 procents rabatt på 
månadskort hos Jönköpings länstrafik. Erbjudandet finns 
under 6 månader och kommer att utvärderas när 
projektperioden är slut. 

 Utveckla och erbjuda ett centralt system 
för samåkning till och från jobbet. 

Förslag finns på ett forum för samåkning på intranätet. 
Tyvärr stödjer inte nuvarande intranät detta så detta ligger 
som en utvecklingspunkt hos ITC i utvecklingen av 
intranätets funktionalitet. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med 
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från 
läkemedel. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel 

Uppdrag: År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250 recept 
per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med 2019. 
Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas 
målsättningar. 

Mätetal finns som redovisas årsvis. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar 
klimatpåverkan. 

Aktiviteter Analys 

 Kostpolicyn med tillhörande 
tillämpningsanvisningar ska implementeras 
och följas upp. 

Arbetet fortlöper genom det bildade Rådet för hållbara 
matvanor. Kostpolicyn med tillhörande 
tillämpningsanvisningar samt uppföljning av kostpolicy är 
nu publicerade på webben för Folkhälsa och sjukvård. 
Uppföljningen sker tertialvis eller årligen, för att över tid 
kunna följa efterlevnaden av kostpolicyn. 
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Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan 
från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

 Främja användning av 
förbrukningsmaterial som går att 
materialåtervinna och består av återvunnen 
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska 
användningen av engångsprodukter och när 
engångsprodukter måste användas; Välj 
produkter som rekommenderas från 
miljösynpunkt. 

Kontinuerligt arbete pågår att använda förbrukningsmaterial 
som går att återvinna. 
Inköp valideras mot det som redan finns inköpt, exempelvis 
möbler, 
Nedre plan i Regionens hus är ett gott exempel på 
återanvändning av möbler. 

Uppdrag: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av 
inredningen vara återanvänd. 

Aktiviteter Analys 

VO Återanvända inredning Vid behov av ny inredning kontrolleras först om det finns 
begagnad utrustning i regionen innan något inköp sker. 

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och 
bidra till minskat fossilberoende. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning 

Uppdrag: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska 
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index. 

Mätetal finns som redovisas årsvis. 

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, 
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och 
bemötande 

Uppdrag: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, 
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt. 

Aktiviteter Analys 

 Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom 
jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för 
politiker, chefer, HR-partners, 

Fördjupning i rättighetsbaserade arbetssätt pågår. MR-
utbildningen Från Vad till Hur År 1 2021-22 
(grundutbildning och nyckelpersoner), År 2 2022-23 
(verksamhetsteam) 
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Aktiviteter Analys 

verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och 
andra strategiskt viktiga funktioner 

 Se över, och vid behov komplettera, 
befintligt beslutsstöd och utbildningsutbud. 

Inom ramen för SÖSR pågår en gemensam 
kunskapsutveckling för kontaktpersoner för PSVF. I dessa 
mötesplatser ingår också cancerresurser och informatik 
resurser. Mötesplatserna syftar till gemensamt utbyte och 
lärande av angreppssätt för bättre horisontell integration och 
likvärdiga insatser i 3 regioner. 

 Följa upp jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och 
förbättrar våra verksamheter, samt när vi 
beviljar finansiellt stöd och projektmedel. 

Pågår enligt långsiktig plan. Utbildning i rättighetsbaserade 
arbetssätt. Planering för integrering av jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv i Budget 2023. 

Uppdrag: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och icke-
diskriminering innebär i praktiken. 

Aktiviteter Analys 

 Målgruppsanpassa stöd inom 
normmedvetenhet och icke-diskriminering för 
att ge medarbetarna de verktyg de behöver. 

Arbete pågår med webbsida för stöd till jämlik verksamhet, 
där normmedvetenhet och icke-diskriminering är bärande 
perspektiv. 

 Anpassa befintligt stöd för förbättrings- 
och kvalitetsarbete till att omfatta 
normmedvetenhet. 

Arbete med webbsida kring stöd för jämlik verksamhet, där 
normmedvetenhet är den röda tråden. 

 Erbjuda coaching i normmedvetenhet och 
icke-diskriminering för verksamheter. 

Coaching erbjuds verksamheter, kopplat till framtaget stöd 
för jämlik verksamhet. Webbutbildning i normmedvetenhet 
planeras. 

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger 
på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling 

Uppdrag: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera 
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler. 

Aktiviteter Analys 

 Målgruppsanpassa stöd inom tillgänglighet 
för att ge medarbetarna de verktyg de behöver. 

Påbörjas under hösten 

 Utöka användningen av universell 
utformning . 

Material tas under hösten fram för att öka kunskap om vad 
universell utformning innebär och på vilka sätt man kan 
använda principen i sitt arbete, oavsett verksamhetsområde. 
Materialet kommer att finnas tillgänglig på gemensam 
plattform för hållbar utveckling. Spridning sker på olika sätt 
bl.a. vid kunskapsdagar. 

 Sprida kunskap om hälsolitteracitet  och 
användningen av verktyg som stödjer 
hälsolitteracitet. 

Material om hälsolitteracitet och verktyg att använda är 
framtaget och finns samlat på FS webben under 
normbreddande arbete. Spridning av begreppet och dess 
innebörd sker i olika sammanhang, ex. i arbetet med 
patientkontrakt. 
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Aktiviteter Analys 

 Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom området 
funktionsnedsättningar och tillgänglighet för 
vårdpersonal, transportpersonal, politiker, 
verksamhetsutvecklare och andra strategiskt 
viktiga funktioner. 

Presentationsmaterial om normmedvetenhet och om 
normbreddande arbete håller på att tas fram bl.a. till 
Hälsocenter. Information, att hänvisa till, kommer att finnas 
löpande på plattform hållbar utveckling. 

Uppdrag: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter ska 
ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras erfarenheter 
och upplevelser. 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utveckla arbetet med olika former 
av aktivt samskapande. 

Inom ramen för Hälsocafe har flera initiativ påbörjats 
- liksom inom cancerområdet och i viss utsträckning inom 
bästa platsen 

 Fortsätta utveckla mötesplatser för 
inflytande, delaktighet och medskapande. 

Regionövergripande nätverk, viktig del i kvalitetsprogram. 

 Ge stöd för samskapande genom coaching 
och verktyg åt verksamheter 

Stöd i kommunikationsplanering, -verktyg, -coachning och -
produktion, löpande och inom ramen för prioriterade 
projekt. 

 Utveckla uppdraget som finskt 
förvaltningsområde genom ökad samverkan 
med den finska minoriteten i länet. 

Arbetet med den finska minoriteten är inkluderat i uppdraget 
för arbetsgruppen för nationella minoriteter. Samarbete med 
Jönköpings kommun sker i syfte att engagera den finska 
gruppen i Jönköping. Som är en svårnådd grupp med hög 
medelålder. En dialog finns även med den finska 
ungdomsföreningen som startade under hösten 2021. 
Samarbete finns med Gislaveds kommun och det finska 
förvaltningsområdet. Detta samarbete kommer utökas 
genom deltagande på de planerade samlingarna med finska 
föreningar i Gislaved. 
Mål- och inriktningsdokument för nationella minoriteter 
täcker även den finska gruppen. 

Uppdrag: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen för 
strategier, planer och program. 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla arbetet med de nationella 
minoriteternas rättigheter. 

Arbetet med att utveckla de nationella minoriteternas 
rättigheter går långsamt. Skrivningar om rättigheterna finns i 
det årliga budgetdokumntet samt i Hållbarhetsplanen (5-
årig) 
Under våren har en representant för arbetsgruppen gått 
utbildning i mänskliga rättigheter som väl anknyter till de 
rättigheter som minoriteterna har och som Region 
Jönköpings län har en skyldighet att värna. 
Arbetsgruppen för nationella minoriteter har utvecklat 
samarbetet med Länsstyrelsen, Jönköpings kommun och 
med Gislaveds kommun. 
Arbetsgruppens ambition är att på ett bättre sätt lyfta 
beslutade inriktningar samt aktiviteter synligt mot 
länsinvånarna att Region Jönköpings län har minoriteternas 
rättigheter på största allvar. Här kommer sidan för 
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Aktiviteter Analys 

Nationella minoriteter på www.rjl.se att vara basen. 

 Genomföra utbildningsinsatser för att öka 
kulturmedvetenhet 

Erbjudande till verksamheter. Fortlöpande planering för 
anpassat innehåll och konkreta utbildningsinsatser. 

 Utveckla insatser för stöttning i 
språkutvecklingen i svenska språket på 
arbetstid hos medarbetare med utländsk 
bakgrund med önskemål och behov av detta. 

Påbörjas senare under planperioden. 
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Inledning 
Verksamhetsstöd och service ger stöd och service till Region Jönköpings läns verksamheter och länets 
invånare inom 13 olika områden; 

 
Inom Verksamhetsstöd och service pågår ständiga förbättringar för att förverkliga idén om att vara 
”Din självklara samarbetspartner - tillgänglig, kompetent och värdeskapande” Stort engagemang läggs 
på att skapa enhetlig service, enhetlig prissättning och lika villkor över länets alla delar. 

Med anledning av regiongemensamma inriktningar och framgångsfaktorn Mål och tillitsbaserad 
styrning har arbetet fortsatt med att bli Ett Verksamhetsstöd och service. Detta för att kunna utveckla 
produkter och tjänster som hjälper våra kunder att göra sitt viktiga arbete. 

Utifrån Region Jönköpings läns mål om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsplats har vårt projekt 
Bästa arbetsplatsen startats upp med sex delprojekt däribland delprojekt Kultur och mångfald och SIQ- 
kontrast Leda för hållbar framgång. 
Framgångsinsikt som är ett verktyg från SIQ har använts för att mäta samsyn kring bland annat 
resultat, arbetssätt och jämförelser inom organisationen förts i ledningsgruppen och sedan i varje 
område. 

I arbetet om robusthet och försörjningsberedskap har åtta workshops genomförts. Fortsatt arbete med 
risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner samt handlingsplaner. 

Verksamhetsstöd och service har en budgetavvikelse på +18,4 miljoner kronor fram till och med 
augusti 2022. Helårsprognosen är +6,7 miljoner kronor. 
 
Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet faktiska årsarbetare minskat med 4,4 
årsarbetare och uppgår i snitt till 932  årsarbetare. 
 
Område Måltid fortsätter förändringsarbetet utifrån politiska beslut som förutom att få budget i bättre 
balans har en målsättning att nå en trygg och säker driftsform med effektiv måltidsproduktion, minskat 
matsvinn och uppdaterad meny för restaurang och patient. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-08-31 Andel 2021-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 60 3 75 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

1 20 1 25 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

1 20   

Antal mätetal som 
mäts 

5 100 4 100 

Målen är uppfyllda för mätetalen kostnad för bemanningsföretag, ekonomi i balans och prognos. 
Målet för andelen heltidsanställda är delvis uppfyllt, samtliga anställda erbjuds möjligheten att arbeta 
heltid men avstår av olika skäl. Mätetalet Personalhälsa- sjukfrånvaro når inte målet. 
Korttidsfrånvaron har ökat i och med tydlighet i riktlinjerna att stanna hemma vid förkylningssymtom. 
Tillsammans med de fem från fullmäktige beslutade mätetal så redovisar vi totalt 18 mätetal som 
sammanställts i bilden nedan. 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Invånarservice 
1177 - Besvarade 
samtal inom 9 
minuter per månad 

75 % 8 % 
 

Fortsatt mycket långt från målvärdet. Dialog fortsätter med 
Inera om en eventuell ändring av inkommande samtal inom 
regionen, där en förändring eventuellt kan göras i våra köer 
så att regionens samtal prioriteras. Förhoppningen är att 
detta skall leda till bättre tillgänglighet för regionens 
invånare, 
 
  

VO Medelväntetid i 
minuter för 
besvarade samtal 
hela dygnet per 
månad. 

 28 min. 
 

När besvarade samtal inom 9 minuter försämras påverkas 
medelväntetiden negativt. 
  

 

Aktiviteter Analys 

 Förbättra tillgängligheten till 1177 
vårdguiden på telefon. 

För att uppnå det beslutade tillgänglighetsmålet, besvara 
75 % av inkommande samtal inom 9 minuter, behöver 
samtliga regioner (21) vara med i samverkan samt vara fullt 
bemannade (utifrån antalet invånare i respektive region). I 
nuläget är endast 9 regioner i samverkan och de flesta 
regioner är underbemannade och saknar medarbetare i 
tjänsten vilket leder till att tillgängligheten blir försämrad. 
Ett arbete har startat med ett nytt mål för verksamheten som 
är att medelväntetid för inringare till tjänsten skall vara 20 
minuter. Dessa 20 minuter är framräknade från 2019 års 
resultat när det gäller medelväntetider. 

Uppdrag: Utreda möjligheten att tillhanda rådgivning av 1177 vårdguiden på telefon 
på andra språk än svenska genom det nationella arbetet inom Inera 

Aktiviteter Analys 

VO Utreda möjligheten att tillhandahålla 
rådgivning på 1177 Vårdguiden på telefon på 
andra språk än svenska. 

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

Strategiska mål: Vi skapar värde för kunden 

Framgångsfaktorer: Vi är en naturlig strategisk samarbetspartner. 

Aktiviteter Analys 

VO Under 2022 ska ett system för 
indexbaserade kundmätningar tas fram. 

Förberedande intervjuer med verksamhetschefer för att 
fånga upp behov och möjligheter avseende indexbaserade 
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Aktiviteter Analys 

kundmätningar har genomförts. Fortsatt arbete med 
intervjuerna som underlag pågår under hösten. 
 

Uppdrag: Tillsammans med kunder och intressenter ha samverkansformer för att ta 
tillvara kundens behov 

Aktiviteter Analys 

VO Varje område beskriver hur man 
involverar kund för att fånga upp deras behov, 
krav, önskemål och förväntningar. 

Nedan några exempel på arbetssätt: 
Måltid 
I olika förbättringsarbeten efterfrågas kundernas behov och 
önskemål för att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning. 
Årliga kundenkäter genomförs och kostombudsträffar 
genomförs fyra gånger per år. 
En ny rutin för strukturerade kunddialoger har tagits fram 
under våren. Detta avser enhetschefernas dialoger med 
vårdenhetschefer m.fl. på respektive vårdavdelning och 
sjukhus. Planen är att dessa dialoger ska kunna hållas enligt 
ny rutin under hösten 2022. Resultatet från dialogerna 
kommer att användas i område måltids utvecklingsarbete i 
stort och smått. 
Inköp och materialförsörjning 
Dialoger genomförs med verksamheterna på tre olika nivåer, 
ekonomichefer, verksamhetschefer och beställare. 
Under hösten 2022 gäller en stor del av detta arbete dialoger 
i anslutning till implementering av Raindance 
Marknadsplats för e-beställningar. 
Läkemedelsförsörjning 
Dialog och samverkan med verksamhetsledningar och 
vårdpersonal sker kontinuerligt och är en naturlig del av 
verksamheten. Några exempel är vid läkarmöten, 
sjuksköterskemöten, APT för information och återkoppling. 
Medverkan vid läkemedelsdialoger tillsammans med 
Läkemedelskommittén där det ges möjlighet till 
återkoppling på de tjänster som utförs. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Förslag på processer 
inom 
Verksamhetsstöd 
och service som kan 
digitaliseras ska ges 
under 2022. 

2 st  
 

Årsmått 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

VO Varje område beskriver vilka insatser som 
genomförs för att öka användandet och 
kunskap kring digitala stöd och tjänster. 

Nedan några exempel på arbetssätt: 
Hjälpmedelsförsörjning 
Sedan två år tillbaka genomförs interna utbildningar för 
personalen för att öka kunskapen om program i Office-
paketet, Outlook, Skype, Zoom och även i IT-stödet Sesam. 
Utbildningen består av en grundläggande kurs och eventuellt 
ytterligare minst ett tillfälle för fördjupning. 
Länstransporter 
Under hösten kommer ett nytt IT-stöd införas för 
fordonsadministration och bilbokning. Tillhörande tjänster 
som elektroniska nyckelskåp och digitala körjournaler 
kommer också att införas. Under 2022/2023 kommer 
Laboratoriemedicin införa ett nytt system för att scanna 
labblådor via streckkoder. Detta innebär en bättre kontroll på 
hela transportkedjan, från verksamheten till laboratoriet. 
Närservice 
En digital utbildningsplattform Städakademin startas upp där 
medarbetare kan ta del av utbildning digitalt. Ett pilotprojekt 
med digitala städscheman startas upp. 

Strategiska mål: God och säker hälso- och sjukvård, och tandvård 
överallt och alltid 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Strategiska angreppssätt för arbetet för patientsäkerhet. 

Aktiviteter Analys 

VO I samråd med Läkemedelskommittén 
utveckla och stödja vården för att minimera 
negativa händelser kopplade till 
högriskläkemedel, vårdövergångar och 
läkemedelsrelaterade problem. 

Under andra tertialet har efterfrågan på stöd inom 
patientsäkerhetsområdet varit lägre ifrån verksamheterna. 
Medicinsk vårds arbete med uppdatering av blanketten 
"Information om din vårdtid", som innehåller information 
om fortsatt läkemedelsbehandling, är pausat tills september 
2022. Medicinsk vårds arbete kring ett säkert övertagande av 



Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 2 10(30) 
 

 

Aktiviteter Analys 

fortsatt läkemedelsbehandling efter inneliggande vård är 
redovisat. 
Regionalt pågår följande aktiviteter: 

• Arbete med överenskommelse kring fortsatt 
läkemedelsbehandling, en läkemedelsplan. Från 
och med juni finns "Läkemedel" som ett sökord 
under "Överenskommelse" i Cosmic. Planen att 
testa och utvärdera läkemedelsplanen i klinisk 
verklighet under hösten 2022 kvarstår, men det är 
fortsatt svårt att rekrytera verksamheter som vill 
medverka. 

• Information om patientsäkerhet och läkemedel till 
länets AT-läkare fortsätter, med fyra tillfällen per 
år, men under hösten kommer utvärdering av 
arbetssättet att ske för att ge AT-läkarna optimal 
information. 

• Arbetet kring "Opioider och läkemedelsberoende" 
fortsätter. 

Under andra tertialet redovisades/ lämnades följande arbeten 
in: 

• Studentarbetet (Uppsala universitet) kring 
koncentrerade elektrolytlösningar är redovisat och 
ett utkast för Best Practice är skickat på remiss till 
övriga i arbetsgruppen. 

• Riskanalys kring avsaknaden av en gemensam 
läkemedelslista är färdig och redovisad för 
uppdragsgivaren (Läkemedelskommittén) för 
åtgärd. 

• Kvalitetsgranskningar för Tandvård är klara, 
svarsfrekvens 76% (jfr 2021 83%). Under 
september kommer digital återkoppling i grupp 
testas för detta område 

I juni genomfördes ett första regionalt möte, med intention 
att samverka med Region Kalmar och Region Östergötland 
kring läkemedel och patientsäkerhet. Det finns många 
gemensamma arbetsområden. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla handlingsplanen för äldre och 
läkemedel 

Handlingsplanen Äldre och läkemedel: 
- Samarbetet mellan läkare-MAS och apotekare fortsätter i 
ett flertal kommuner i söder. I Gnosjö har bland annat ett 
flertal läkemedelsgenomgångar genomförts för nyinskrivna 
på äldreboende. 
- I maj träffades distriktsläkarna i Aneby tillsammans med 
MAS och apotekare. Dialog skedde om 
läkemedelsanvändning och intresse fanns att involvera 
apotekare i läkemedelsgenomgångar. Apotekare i Eksjö tar 
vidare kontakter under hösten. 
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Aktiviteter Analys 

- Apotekare har kommunicerat reviderad utgåva av 
”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre” 
för såväl distriktsläkare i hela regionen som för vissa läkare 
inom slutenvården. Till Mas-gruppen får det planeras till 
hösten 2022. 
- ” Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” 
Lathunden revideras under hösten, Socialstyrelsen kommer 
med ny utgåva under hösten. Kommunikation av nyligen 
reviderad lathund sker därefter. 
- Handlingsplanen för Äldre och Läkemedel kommer att 
diskuteras under Läkemedelskommitténs möte i september i 
syfte att se över behov av revidering. 

 Genomföra läkemedelsdialoger med fokus 
på patientsäkerhet samt kostnadseffektivitet 

Läkemedelsdialoger genomförs löpande med klinikerna. 
Initiering kan ske både av verksamheten eller av 
läkemedelskommittén. Vid dialogerna deltar representanter 
från verksamheten, läkemedelskommitténs ordförande, 
läkemedels ekonom samt apotekare. 
Protokoll/minnesanteckningar finns i samarbetsrum. 

Uppdrag: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Andel område 
som har en 
kontinuitetsplan 
kring kris- 
beredskapsfrågor. 

100 %  
 

Årsmått 
Alla områden har uppdaterade risk och sårbarhetsanalyser 
samt SWOT analyser. Arbetet med kontinuitetsplaner för 
försörjningsberedskap startades upp under våren. 

 

Aktiviteter Analys 

 Översyn av lagerhållning och lokaler Nedan några exempel: 
Läkemedelsförsörjning 
Innan pandemin startade hade sjukhusapotekets lagernivåer 
höjts för ett stort antal läkemedel, för att klara en månads 
förbrukning. Våren 2020 höjdes lagret av ytterligare 
läkemedel som var särskilt viktiga för behandling av Covid-
patienter. 
Då Sjukhusapoteket fram till våren 2022 måste köpa stora 
kvantiteter av läkemedel från det nationella förrådet, 
kommer en ytterligare översyn av lager av kritiska 
läkemedel, att skjutas upp. Detta på grund av platsbrist. 
Dialog påbörjad kring framtida behov av lokaler. 
Nationella krav avseende regionernas ansvar för 
beredskapslagerhållning av läkemedel medför behov av 
större lageryta. 
Hjälpmedelsförsörjning 
Inväntar byggstart för utökning av lokaler. Vissa delar har 
ökats upp när det gäller kritiska produkter men arbetet 
fortsätter då det är svårt att lagerhålla mera inom befintliga 
lagerlokaler. 
Regionfastigheter 
Översyn av våra egenägda lokaler pågår ständigt. En 
statusgenomgång av alla våra skyddsrum är genomförd. För 
att öka robustheten har en viss ökning av lagerhållning av 
fastighetstekniskt material med långa leveranstider ökat. 
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Aktiviteter Analys 

VO Kartläggning av försörjningsberedskap 
ska genomföras. 

Arbete pågår med kartläggning och workshops kring 
försörjningsberedskap har genomförts. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag: Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten 

Aktiviteter Analys 

Beskriv handlingsplaner utifrån 
omvärldsbevakning och identifierade 
utvecklingsområden. 

Via det nationella hjälpmedelschefsnätverket framkom 
behov av samarbete gällande det nya EU direktivet MDR 
(Medicin tekniska direktivet). En nationell arbetsgrupp, där 
hjälpmedelscentralen i Region Jönköpings län, varit en av 
deltagarna. Här har man har tagit fram riktlinjer och 
rekommendationer för ett gemensamt förhållningssätt som 
alla regioner/kommuner fått till sig som stöd. 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Aktiviteter Analys 

VO Aktiv uppföljning av avtalstrohet utifrån 
rapporter i Diver 

Uppföljning genomförs regelbundet och område inköp och 
materialförsörjning följer upp de 20 största leverantörerna 
som har köp utanför avtal. Uppföljning sker också av 
verksamheter som har återkommande stora köp utanför 
avtal. 
Arbete pågår med hur information kan ges om befintliga 
avtal och hur man kan hjälpa till inom områden där 
upphandling/avtal saknas. 

Strategiska mål: Effektiva stödfunktioner 

Framgångsfaktorer: Vårdnära service 

Uppdrag: Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal 
ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt 
använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Öka Antalet 
årsarbetare som 
utför vårdnära 
servicetjänster inom 
Närservice jämfört 
med föregående år. 

10 st 6 st 
 

Inga utökningar under andra tertialet. 
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Framgångsfaktorer: Rätt beteende avtal 

Uppdrag: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas. 

Aktiviteter Analys 

VO Planera för hur innovationsvänlig 
upphandling ska genomföras med störst effekt 
i definierade områden. 

Innovation och att implementera innovationsvänliga moment 
i upphandlingar finns med som en del av 
upphandlingsstrategin. I alla upphandlingar ska möjligheten 
att implementera innovation undersökas i dialog med den 
beställande verksamheten. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till utveckling och stödjer Region Jönköpings 
läns verksamheter. 

Uppdrag: Utifrån utveckling, kvalitet och kostnadseffektivitet visa på goda effekter för 
våra kunder. 

Aktiviteter Analys 

VO Vilka effekter har genomförda 
förbättrings- och utvecklingsarbeten inom 
Verksamhetsstöd och service givit för Region 
Jönköpings läns verksamheter. 

Nedan några exempel på effekter: 
Måltid 

• Bättre kvalitet till lägre kostnad har uppnåtts i 
samband med förändringsarbetet (måltid i tiden 
- för framtiden) och ett nytt menyupplägg för 
inneliggande patienter. 

• Minskat andelen specialkoster i och med införande 
av nytt menyupplägg till inneliggande patienter i 
Eksjö och Värnamo. Detta bidrar till lägre 
livsmedelskostnader, minskad sårbarhet, lättare att 
bemanna dietköket, samt att mer tid kan läggas på 
produktion av specialkoster som finns kvar. 

• Minskat andelen tallrikssvinn på patientsidan där 
effekten än så länge främst visas på 
Höglandssjukhuset.  

Läkemedelsförsörjning 
Intresset från flera enheter inom kirurgisk vård kring att 
tillsammans med läkemedelsförsörjningen genomföra RAK-
arbete gällande läkemedelsrelaterade processerna har under 
de senaste 1-2 åren ökat. OP/IVA, kirurgen, ortopeden är 
exempel på enheter där vårt engagemang ökat under 2021-
2022. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Varje område beskriver hur man arbetar med 
att förändra eller fasa ut arbetssätt eller 
arbetsuppgifter som inte längre bedöms som 
värdeskapande 

Nedan några exempel från ett område : 
Miljö 
Genomförda effektiviseringar under 2021 och hittills 
2022: 

• Kontaktpersonerna för alla våra fordon behöver inte 
registrera mätarställningarna på intranätet och 
miljöcontroller behöver inte sammanställa det och 
räkna ut körsträckan för varje fordon eftersom 
uppföljning av bränsleanvändningen genomförs 
istället. 

• Minskning av antalet interna miljörevisioner 
eftersom ledningarna och vissa 
filialer/underavdelningarna inte revideras årligen. 

• En att-göra lista – Minskad administration för alla. 
• Tagit bort separat dokument för årets interna 

revisioner och utgår istället från översiktsfil – ett 
arbetsmoment borttaget. 

• Sammanslagning av avvikelserapport och 
revisionsrapport till ett och samma dokument. 
Minskad administration för miljösamordnare, 
revisorer och verksamheten som blir reviderad. 

• Eftersom det inte bedömdes som värdeskapande att 
miljödialog och internrevision påminner så mycket 
om varandra gjordes miljödialogen om. 
Miljödialogen som används nu skapar en annan typ 
av värde för kunden. 

Uppdrag: Vi arbetar systematiskt med omvärldsbevakning/ benchmarking. 

Aktiviteter Analys 

VO Verksamhetsstöd och service 
ledningsgrupp ska kontinuerligt följa upp och 
analysera resultat av 
omvärldsbevakning/benchmarking. 

I de områden man utfört omvärldsbevakning eller deltagit i 
benchmarking görs analyser för att se om det kan finnas 
förbättringsmöjligheter. Under hösten planeras en 
kartläggning av vilka omvärldsbevakningar som genomförs 
och om något saknas. 

VO Varje område genomför SWOT- analys 
eller liknande av sin verksamhet 

Alla områden har genomfört SWOT analys på sin 
verksamhet. 
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Strategiska mål: Vår verksamhet arbetar med ständiga 
förbättringar. 

Framgångsfaktorer: Vi har en kultur som präglas av kreativitet och nyfikenhet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Genomföra 
workshop inom alla 
områden kring 
kultur och mångfald 
under en 
treårsperiod. 

100 %   
 

Årsmått 
Pilotworkshops har genomförts och en genomförandeplan 
ska tas fram. 

Uppdrag: Sprida goda exempel inom ständiga förbättringar till ledare och 
medarbetare i lämpliga forum. 

Aktiviteter Analys 

VO Varje område beskriver goda exempel 
inom ständiga förbättringar som lyfts i olika 
forum. 

Nedan några exempel: 
Ekonomi 
Införande av IT- stödet Adra Match för Eksjös 
avstämningar. Effektivisering av arbetstiden genom att 
införa automatisk avstämning mellan Cosmic 
kassarapporter, Raindance samt banken. 
Ärendehanteringssystem kommer effektivisera arbetsflödena 
med funktionsbrevlådor så att inget hamnar mellan stolarna. 
Bättre kontroll och översikt över inkommande ärenden och 
ansvarsfördelning. Bättre utveckling och lärande för våra 
medarbetare genom att fler får lära sig ta nya arbetsuppgifter 
och mer ansvar. 
Införande av fler Swish-nummer för enkla betalningar i 
vården. Detta innebär att manuella mängder av fakturor 
försvinner på våra orter. 
Projektet Clean Break och momspaketet pågår. Arbete pågår 
för att få till ett enkelt och effektivt arbete kring moms och 
skattedeklarationer. 
Regionfastigheter 
Arbete pågår med förbättrad lagring av information och 
automation av informationshantering. Arbete pågår ständigt 
med robusthetshöjande åtgärder. Åtgärder för vatten-, el- 
och värmeförsörjning av sjukhusen pågår. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Kostnad för 

bemanningsföretag 
(hyrkostnad som 
andel av egna 
personalkostnader) 

2 % 1 % 
 

Kostnaden för hyrsjuksköterskor för 1177 Vårdguiden på 
telefon uppgår i augusti till 793 tkr. Målsättningen är att öka 
tillgängligheten genom att bemanna upp 1177 Vårdguiden 
på telefon så optimalt som möjligt med ordinarie personal 
vilket inte har lyckats fullt ut. Även att bemanna 
kontinuerligt med timanställdpersonal har varit svårt. Med 
anledning av detta har verksamheten via bemanningsbolag 
anlitat två barnmorskor som regelbundet arbetar i 
verksamheten för att öka tillgängligheten samt att de ger 
invånarna tillgång till barnmorskekompetens vid behov. 

 

Aktiviteter Analys 

Varje område ska årligen se över och 
uppdatera sina kompetensförsörjningsplaner. 

Arbete pågår med att uppdatera befintliga 
kompetensförsörjningsplaner. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO Löneglidning 
utan saklig grund. 

0  
 

Årsmått 

 

Aktiviteter Analys 

VO Vid två tillfällen per år har 
ledningsgruppen för Verksamhetsstöd och 
service workshops avseende aktuella 
frågeställningar kring lönebildning med syfte 
att skapa följsamhet till lönepolitiken. 

Workshop avseende aktuella frågeställningar kring 
lönebildning kommer att genomföras under december 
månad. 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Andel 

heltidsanställda 

87 % 84 % 
 

Målet för andelen heltidsanställda är delvis uppfyllt, 
samtliga anställda erbjuds möjligheten att arbeta heltid men 
avstår av olika skäl. 
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Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Vi har en verksamhet som bygger på tillit, delaktighet och ansvar. 

Aktiviteter Analys 

VO Utbildningsplan för workshop om 
återkopplande samtal (feedback) ska tas fram. 

Projektplan är framtagen och beslutad. En första workshop 
är inplanerad under oktober. 

VO Genomföra uppföljning av enkäten 
Psykologisk trygghet i ledningsgruppen för 
Verksamhetsstöd och service 

Uppföljning av enkäten planeras under hösten. 

VO Öka processen för tillitsstyrning genom 
att utveckla verksamhetsdialogen inom 
Verksamhetsstöd och service. 

Ett nytt systematiskt arbetssätt gällande verksamhetsdialoger 
har startat. 

VO Planera och genomföra aktiviteter för 
ledare inom Verksamhetsstöd och service. 

En ledardag "Att leda tillsammans" kommer att genomföras 
i november och ett antal Frukostklubbar (digitala chefs- och 
ledarträffar) kommer att genomföras under hösten. 

Uppdrag: Vi leder utifrån Region Jönköpings läns fem ledningsstrategier 

Aktiviteter Analys 

VO Prioriterade åtgärder utifrån 2021 års 
resultat av SIQ kontrast. 

Analys och gruppdiskussioner i ledningsgruppen utifrån 
resultatet av den övergripande enkäten SIQ kontrast har 
genomförts. Varje område har också arbetat med SIQ 
Framgångsinsikt på olika sätt. Redovisning av detta 
genomfördes under en gemensam dag för ledningsgruppen 
den 22 augusti. Fortsatt arbete planeras under hösten. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

VO Alla chefer ska under 2022 ta del av och 
börja arbeta i det digitala stödsystemet för 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Alla chefer är välinformerade och arbetar i det digitala 
stödsystemet för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Personalhälsa 

- sjukfrånvaro 

7 % 7,4 % 
 

Mätetalet Personalhälsa- sjukfrånvaro når inte målet. 
Korttidsfrånvaron har ökat i och med tydlighet i riktlinjerna 
att stanna hemma vid förkylningssymtom. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Varje område ska analysera och vid behov 
redovisa åtgärder för att minska sjukfrånvaron 

Inom ramen för Bästa arbetsplatsen planeras ett projekt med 
riktade insatser för att komma tillrätta med sjukfrånvaron. 
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Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

VO Sprida kunskap om social hållbarhet till 
alla områden inom Verksamhetsstöd och 
service. 

Arbete pågår inom ramen för projekt Bästa arbetsplatsen 
(delprojekt, kultur och mångfald). 
Verksamhetsstöd och service deltar under hösten 2022 och 
våren 2023 i utbildning "Mänskliga rättigheter- från vad till 
hur" i syfte att säkerställa arbetssätt utifrån ledarskap och 
kvalité. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

VO genomföra 
workshop 
"kränkande 
särbehandling"  på 
varje arbetsplats 
under en 
treårsperiod. 

100 %  
 

Årsmått 

Framgångsfaktorer: Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision, 
ledningsstrategier, verksamhetsidé och mål 

Aktiviteter Analys 

VO Varje chef  ska beskriva hur man omsätter 
vision, ledningsstrategier, verksamhetsidé och 
mål. 

Alla områden har arbetat med det. Uppföljning och 
redovisning sker i verksamhetsdialoger med ledningen. 

Uppdrag: Projekt "Bästa arbetsplatsen" ska startas upp under 2022. 

Aktiviteter Analys 

VO Beskrivning av status för projektet "Bästa 
arbetsplatsen" 

Nya delprojekt och uppdrag inom ramen för Bästa 
arbetsplatsen planeras och de redan beslutade pågår. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som 
lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr 18 415 tkr 
 

Verksamhetsstöd och service har en budgetavvikelse på 
18,4 miljoner kronor fram till och med augusti 2022. 
De flesta av verksamhetsstöd och service områden har 
positiva budgetavvikelser. Detta beror främst på att de 
volymrelaterade intäkterna är större än budgeterat och att de 
flesta av områdena haft lägre personalkostnader än 
budgeterat. Två områden har lite större underskott. 
Måltid har en negativ budgetavvikelse på -4,3 miljoner 
kronor. Jämför man med motsvarande period föregående år 
så har man en resultatförbättring på 3,2 miljoner kronor. 
Denna resultatförbättring beror på att de åtgärder som 
hittills gjorts inte dolts av pandemin i lika stor utsträckning 
som under förgående år. 
Hjälpmedelscentralen visar också en negativ 
budgetavvikelse på -3,3 miljoner kronor. Detta beror på 
man i nuläget inte har balans mellan anslagsfinansiering 
och kostnadsutfall på diabetes- och stomihjälpmedel. 

 Prognos  6 700 tkr 
 

Helårsprognosen för Verksamhetsstöd och service är 6,7 
miljoner kronor. 
Prognosen är lågt satt jämfört med utfallet för tertial 2 och 
detta beror på flera orsaker bland annat: 
Måltids prognos beräknas till -6,5 miljoner kronor, vilket är 
en förändring på -1,7 mnkr jämfört med tertial 2. De 
åtgärder som behöver göras, för att komma tillrätta med de 
strukturella problem som finns inom måltidsverksamheten, 
kan inte fullt ut genomföras innan ombyggnation av köken i 
Värnamo och Jönköping är klara. Ökade livsmedelspriser 
och lägre försäljning i restaurangerna påverkar också 
prognosen negativt. 
Regionfastigheters prognos beräknas till -4,3 miljoner 
kronor, vilket är en förändring på -9,7 mnkr jämfört med 
tertial 2. Förklaring till detta är rivning av hus 06/25  som 
medför utrangeringskostnader på upp till 11-12 miljoner 
kronor samt ökad prisutveckling för el och byggmaterial. 
Ett behov av stora sänginköp till höglandssjukhuset är inte 
medräknat i prognosen eftersom denna upphandling inte 
kommer genomföras under 2022. 
Materialförsörjnings prognos beräknas till  -4,0 miljoner 
kronor, vilket är en förändring på -5,6 mnkr jämfört med 
tertial 2. Förklaring till detta är att det inte finns 
kostnadstäckning för de kassationer av skyddsutrustning 
som köptes in under pandemin med exempelvis korta 
förbrukningsdatum eller att krav på CE märkning tillfälligt 
togs bort under pandemin. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Hjälpmedels prognos beräknas till 0,0 mnkr, vilket är en 
förändring på 3,3 mnkr jämfört med tertial 2 och 
förklaringen till detta är att hjälpmedelscentralens 
finansieringsmodell för diabetes- och stomihjälpmedel 
regleras vid större avvikelser. 
Förändrade beteenden som haft sitt ursprung kopplat till 
pandemin, exempelvis resfria möten, kan ge 
efterfrågeminskningar som kommer att kunna bestå under 
längre tid. 

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Måltid har tagit fram en handlingsplan som innebär att mer 
mat ska tillagas i Eksjö och sedan transporteras till Värnamo 
och Jönköping. Delar av den effekthemtagning som gjorts 
har ätits upp av en minskad försäljning. Förhoppningsvis 
kommer försäljningen på sikt att öka till nivåer motsvarande 
den innan pandemin. 
Underskottet på Inköp/materialförsörjning är av 
engångskaraktär och därför har inga handlingsplaner tagits 
fram. 
Underskottet på Hjälpmedelscentralen kommer enligt 
överenskommelse att regleras vid nästa avstämning. 

Uppdrag: Tydliggöra och skapa förståelse för ekonomiprocesserna. 

Aktiviteter Analys 

VO Förankra och föra dialog om budget- och 
investeringsprocessen i Verksamhetsstöd och 
service ledningsgrupp och inom alla områden. 

Utbildningsmaterial till verksamhets- och enhetschefer har 
tagits fram för att öka förståelsen över de ekonomiska 
resultaten, ekonomiska begrepp och ge kunskap i att kunna 
tillgodogöra sig information i olika typer av rapporter samt 
kunna sprida detta till medarbetare. Investeringsprocessen 
kommer att ses över och göras mer transparent jämfört med 
idag. 

VO Sprida kunskap om ekonomisk hållbarhet 
och god hushållning. 

Utbildningsmaterial är under framtagande till verksamhets- 
och enhetschefer för att sprida kunskap om god hushållning 
och ekonomisk hållbarhet. I detta sammanhang är det viktigt 
att se hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet hänger 
ihop och hur det är kopplat till god hushållning 

Framgångsfaktorer: Lokalförsörjning 

Uppdrag: Tillgodose en ändamålsenlig kostnadseffektiv lokalförsörjning 

Aktiviteter Analys 

VO Uppdatera lokalförsörjningsplan Ryhov, Arbetet är påbörjat och verksamheterna på Länssjukhuset 
Ryhov beskriver nu sina framtidsplaner. Denna inventering 
beräknas vara klar till årsskiftet. 

VO Energioptimering av egenägda fastigheter. En förstudie för respektive sjukhus är framtagen för 
investeringsbeslut. 

VO Aktivt medverka i utveckling  av 
”Program för Teknisk Standard” PTS och 
använda standarden i ny- och 

Vi är drivande i utvecklingen av Program för teknisk 
standard (PTS) genom ordförandeskap i flera brukarråd och 
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Aktiviteter Analys 

ombyggnadsprojekt för en långsiktig och god 
lokalförsörjning. 

styrelse. 

Framgångsfaktorer: Väl utvecklad finansieringsmodell 

Aktiviteter Analys 

Översyn av finansieringsmodeller ska 
genomföras. 

Översyn av Regionfastigheters och Medicinsk tekniks olika 
finansieringsmodeller är genomförda. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra 
fastigheter och anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning 

Uppdrag: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska 
minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning 
med 11 procent jämfört med 2019. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Köpt energi 
(kWh/m2) 

155 
kWh/m2 

150 
kWh/m2 

 

Driftoptimeringsåtgärder i kombination med gynnsamt 
väder och ändrade korrigeringsfaktorer för energiindex 
bidrar till att prognosvärdet ser mycket bra ut. 

 

Aktiviteter Analys 

 Den egna produktionen av förnybar energi 
ska öka med 2 GWh under programperioden. 

Förstudiearbete pågår, med syfte att presentera förslag till 
investeringsbeslut under höst 2022. Upphandling under 2023 
och genomförande 2024 och 2025. 

 Beakta och prioritera låg energianvändning 
vid inköp av energikrävande utrustning där så 
är lämpligt. 

Vid upphandlingar görs vid behov en Life Cycle Cost (LCC) 
-kalkyl som beaktar energianvändning. Det har dock visat 
sig att LCC-kalkylen utgör en minimal skillnad mellan olika 
offererade produkter. 

Uppdrag: År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest betydande 
klimatriskerna  för vår verksamhet (Enligt riskbedömning i vår 
klimatanpassningsplan). 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplaner för de mest betydande 
klimatriskerna för vår verksamhet (enligt 
riskbedömning i vår klimatanpassningsplan) 
ska tas fram senast 2022. 

Övergripande riskanalys med avseende på klimatrisker har 
gjorts för Region Jönköpings län. Arbetet med 
handlingsplaner har påbörjats och kommer att ske parallellt 
med framtagandet av en risk- och sårbarhetsanalys för 
Region Jönköping län. Arbetet bedöms dock inte hinna bli 
klart under 2022. 

Uppdrag: Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska 
klimatpåverkan från om- och nybyggnationer. 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla byggprocessen så att 
klimatpåverkan tydligare beaktas i tidiga 
skeden. 

Arbete pågår enligt plan. 

 Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra 
klimatsmarta konstruktioner i byggprojekt. 

Nybyggnation av Habilitering i Värnamo är en byggnad med 
trästomme och solceller. 
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Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska 
och transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till 
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och 
stimulerande av hållbara resealternativ. 

Aktiviteter Analys 

 Stimulera fler patienter att välja hållbara 
resealternativ till vårdinrättningar. 

En arbetsgrupp med representanter från Länstrafiken, 
Folkhälsa och sjukvård samt miljöenheten har tagit fram 
förslag på hur patienter ska kunna åka gratis med 
kollektivtrafiken till sjukvården via sin kallelse. Publika 
laddplatser för elbilar finns på alla tre akutsjukhusen. 

Uppdrag: År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och 
transporttjänster vara minst 80 procent. (Renodlade transporttjänster så som 
transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter (exklusive kollektivtrafik).) 

Aktiviteter Analys 

 Ställa krav på förnybara drivmedel i 
upphandling samt främja transportmedel som 
till exempel lastcykel. 

Miljökrav kring drivmedel ställs och bevakas i 
förekommande upphandlingar och pågår enligt plan. 
Resultatet av upphandlingarna kommer att synas i 
uppföljning av andelen förnybara drivmedel som görs under 
hösten 2022. 
Oklart om det finns något företag i länet som utför 
transporttjänster med lastcykel. I dagsläget har bland annat 
Jönköpings länstrafik visat intresse för att införskaffa egen 
lastcykel till sin verksamhet. 

Uppdrag: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med 
minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019 

Aktiviteter Analys 

 Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 70 
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt 
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt 
drivmedel. 

I de kommande fordonsupphandlingarna kommer miljökrav 
att ställas som möjliggör ökad andel förnybara drivmedel i 
pool-, verksamhets- och transportbilar. En omfattande 
utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon pågår inom 
Region Jönköpings län. Genom de nya 
biogastankstationerna som är på gång i bland annat Eksjö 
och Tranås ökar tillgängligheten för att tanka biogas. 

 Utrusta allmänna konferensrum och övriga 
möteslokaler med lämplig teknik för resfria 
möten. 

Utrullning av teknik i de allmänna konferensrummen för 
resfria möten fortsätter. 

 Tillgängliggöra bokningsbara poolcyklar 
på våra tre sjukhus och främja användningen 
av tjänstecyklar. 

En förstudie har genomförts och en arbetsgrupp har startats 
upp för att få detta i drift. Ett första steg med att inrätta en 
cykelpool planeras på Länssjukhuset Ryhov då det är där de 
flesta korta resor med bilpoolsbilar genomförs. 

 Utveckla bilbokningssystemet så att det i 
större utsträckning underlättar samåkning. 

Nytt system håller på att driftsättas och beräknas vara i drift 
under kvartal 4 2022. Tidplanen har reviderats på grund av 
resursbrist i projektet. 
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Uppdrag: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ 
för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med 
30 procent under programperioden, jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

 Medverka till att erbjuda medarbetare årlig 
cykelservice vid våra tre sjukhus samt rabatter 
på service och tillbehör till cykel via 
personalförmånerna. 

Frågan är flyttad till det centrala arbetet som pågår gällande 
personalförmåner. 

 Utveckla och erbjuda ett centralt system 
för samåkning till och från jobbet. 

Arbetsgrupp har bildats med representanter från centrala HR 
och kommunikation samt miljöenhet. Arbetet pågår. 

Uppdrag: Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och 
lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara drivmedel. 

Aktiviteter Analys 

 Kartlägga förutsättningarna för att våra 
ambulanser och lantbruksfordon ska kunna 
drivas på förnybara drivmedel. 

Tenhults naturbruksgymnasium kör lantbruksfordon på 
förnybara drivmedel. I upphandlingen av storbilsambulanser 
och personbilsambulanser ställdes kravet att de båda 
fordonstyperna ska kunna köras på förnybara drivmedel med 
bibehållna fabriksgarantier. Under 2022 kommer en 
inventering göras av vilka tankställen med HVO100 som är 
möjliga att använda för ambulansverksamheten. 

Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara 
hälsofrämjande och hållbara. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer 

Uppdrag: Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den 
biologiska mångfalden ska öka. 

Aktiviteter Analys 

 Genomföra så kallade 
I-tree-beräkningar  för våra utomhusmiljöer 
vid sjukhusen. 

Beräkningarna är klara och rapporterade. 

 Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 
m2 kring våra sjukhus samt uppföra 
insektshotell. 

Ett par insektshotell har satts upp men fler ska placeras ut. 
Ett par mindre ytor har gjorts om till ängsytor på Ryhov och 
det kommer fortsätta i höst. Vid byggnationen av hus 21 och 
habiliteringen i Värnamo är ängsytor inplanerade. 

 Utvärdera möjligheten till synligt vatten 
inom våra fastigheter, vid byggnationer och 
markprojekt samt gröna tak i våra ny- och 
ombyggnationsprojekt. 

Ombyggnad av huvudentrén på Ryhovs sjukhus planeras till 
nästa år, med start förhoppningsvis i höst. Sedumtak 
kommer att uppföras på entrétaken. 

 Möjliggöra att delar av bevattningen av vår 
utemiljö ska ske med dagvatten. 

Planering av genomförandet fortgår. Förvaltarenheten 
ansvarar för aktiviteten. 
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Uppdrag: Nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att nybyggnation ska minst 
motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver. 

I projektet 06/25 i Eksjö och hus 21 i Värnamo kommer krav 
enligt Miljöbyggnad Silver ställas. Parallellt så har ett 
brukarråd för hållbarhet tillkommit inom Program för 
teknisk standard (PTS). Brukarrådet har i uppdrag att ta fram 
gemensamma nationella krav för regionerna under 2023. 
Miljöbyggnads krav implementeras därmed den vägen. 
Miljöbyggnad utkommer också i en ny uppdaterad version 
snart - remissförfarandet pågår i detta nu. 

Uppdrag: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- och 
B-klassade byggmaterial enligt SundaHus. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel A- och B-
klassade 
byggmaterial vid 
om- och 
nybyggnation. 

80 % 76 % 
 

Fortsatt bra nivå på accepterade registreringar. 

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska 
den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

Uppdrag: Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer långtgående 
miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska guida oss i 
val av produkter. 

Aktiviteter Analys 

 Kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen 
i förbrukningsmateriel, elektronik, inredning, 
textilier och leksaker utifrån vår 
kemikaliestrategi med syfte att minska negativ 
påverkan. 

Ett flertal upphandlingar och uppföljningar är igång där krav 
ställs i syfte att kartlägga och minska mängden skadliga 
ämnen. Upphandlingarna följs upp i enlighet med process 
för hållbar upphandling. 

Uppdrag: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter utretts 
med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut produkter 
där det varit möjligt. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel särskilt 
farliga kemiska 
produkter som 
utretts 

100 %  
 

Arbetet är påbörjat med slutår 2025. 
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Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med 
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från 
läkemedel. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel 

Uppdrag: Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön och 
hur överblivna läkemedel ska kasseras. 

Aktiviteter Analys 

 Förbättra invånarnas kunskap om hur 
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna 
läkemedel ska kasseras. 

I samverkan mellan område miljö, 
kommunikationsavdelningen och Regional utveckling ska 
ett kommunikationsmaterial med syfte att förbättra 
invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön och 
hur överblivna läkemedel ska kasseras tas fram. 

Uppdrag: Vi ska utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av 
läkemedelsrester med länets kommuner och länsstyrelsen. 

Aktiviteter Analys 

 Utöka samverkan om läkemedels 
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester 
med länets kommuner och länsstyrelsen. 

Region Jönköpings län deltar fortsatt i framtagandet av nya 
åtgärdsprogram inom länets miljömålsarbete. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, 
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom djuromsorg. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
svenskproducerat 
kött, 
mejeriprodukter och 
ägg 

89 % 88 % 
 

Leverantörerna har svårigheter att leverera vissa produkter i 
den uträckning som efterfrågas, till exempel svensk 
laktosfri grädde, äggprodukter och ostprodukter. Även vissa 
svenska köttprodukter ersätts med andra varor. Det finns en 
stor risk att priset ökar markant på svenska köttprodukter 
med tanke på omvärlden och bristen på spannmål till 
djuren. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, 
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom livsmedelsproduktion. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
svenskproducerad 

41 % 42 % 
 

Svensk oskalad potatis som nyttjas i Jönköping och 
grönsaker, frukt och bär i säsong har bidragit till resultatet. 
Enheten i Eksjö ser svårigheter att nå målet och ligger 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

frukt, bär, grönsaker 
och potatis 

under målvärdet. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och skaldjur 
vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andelen MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

89 % 89 % 
 

En svårighet med att kunna nå en ytterligare ökning är att 
lax endast finns som ASC-märkt (vilket är OK enligt 
hållbarhetsprogrammet) men den märkningen redovisas inte 
i det statistiksystem som används för uppföljning. De 
kräftstjärtar som köps är inte MSC-märkta och ibland 
levereras det inte utbytesprodukter som uppfyller rätt krav. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
ekologiska 
livsmedel 

62 % 58 % 
 

Coronapandemin har gjort det extra problematiskt att nå 
målet och nu försvårar kriget i Ukraina samt ökade 
livsmedelspriser tillgången på varor. I vissa fall finns även 
en kvalitetsproblematik för färsk frukt och grönt. 15-
rättersmenyn bidrar till ökad andel ekologiska livsmedel, 
likaså utbudet av specerivaror till vårdavdelningarna. 
Arbetet med att hitta bra ekologiska produkter fortsätter 
bl.a. via den regionala EKO-gruppen som träffas 
månadsvis. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, drickchoklad 
och bananer vara producerade med sociala och etiska krav motsvarande Fairtrade 
och vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
Fairtrademärkt och 
ekologiskt 
producerat kaffe, te, 
drickchoklad och 
banan 

97 % 98 % 
 

Det har varit vissa problem med att få bananer som 
uppfyller kraven. Även teer som inte uppfyller kraven har 
levereras som utbytesprodukter. 

Uppdrag: Öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och 
kommande livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas 
egenproducerade livsmedel. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att öka användning av 
närproducerade livsmedel inom befintliga och 
kommande livsmedelsavtal samt genom att ta 
tillvara naturbruksgymnasiernas 
egenproducerade livsmedel. 

I den livsmedelsupphandling som genomförts under 2021 
har krav införts om en aktiv dialog för att under 
avtalsperioden främja närproducerade livsmedel. Under året 
har även en förstudie inletts (under ledning av Regional 
utveckling) med syfte att utreda vilka befintliga och nya 
livsmedel som kan vara aktuella att använda i Region 
Jönköpings läns kök. Förstudien ska också kartlägga 
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Aktiviteter Analys 

förutsättningarna för att använda naturbruken som 
innovativa plattformar/ testbäddar för att testa nya koncept 
för närproducerade livsmedel och ökad 
livsmedelsproduktion. Projektet har nära samarbete med 
Jönköping University, för en ökad innovationsgrad. 

Uppdrag: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar 
klimatpåverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Genomsnittlig 
klimatpåverkan, kg 
CO2-ekv/kg 
livsmedel 

 1,98kg 
CO2-
ekv/kg 

livsmedel 
 

Mätetalet är övergripande och därmed svårt att analysera. 
Det finns en teori om att det är svårare att nå ett lågt tal 
under vinterhalvåret beroende på tillgång till varor och 
ätmönster. Mindre andel rött kött, mer fisk, kyckling samt 
grönsaker och hög andel vegetariska måltider påverkar 
generellt resultatet i positiv riktning. Nuvarande ökningar 
av priser inom livsmedelsområdet har lett till nya tankar 
kring fördelning av råvaror inom recept vilket kan gagna 
resultatet med fler vegetariska inslag. 

 

Aktiviteter Analys 

 Kostpolicyn med tillhörande 
tillämpningsanvisningar ska implementeras 
och följas upp. 

Område måltid deltar i en regionövergripande arbetsgrupp 
som leds av Folkhälsa och sjukvård. En handlingsplan för 
implementering och uppföljning av kostpolicyn har tagits 
fram av gruppen. Område måltid ansvarar huvudsakligen för 
att implementera de delar i handlingsplanen som rör den 
egna verksamheten, vidare ansvarar måltid för uppföljning 
och analys av vissa mätetal som är kopplade till 
verksamheten. Både handlingsplan och uppföljning finns 
publicerade på intranätet. Internt har området arrangerat en 
workshop som ledde fram till en mer detaljerad 
handlingsplan för implementering av kostpolicyn. Ansvar 
för olika aktiviteter är fördelat i ledningsgruppen och arbetet 
fortskrider enligt plan. 

 Inköp av buteljerat vatten ska så långt som 
möjligt minimeras. 

På planeringsmöte med de tre vårdspåren i december 2021 
beslutades att arbetet med att minimera användning av 
buteljerat vatten ska fortsätta enligt den s.k. Vattentrappan 
(se information på intranätet). Under tertial 1 och 2 2022 har 
informationsinsatser om Vattentrappan genomförts.  
Inköpen under T2 2022 har endast minskat med 7 % jämfört 
med T2 2021. Ytterligare informationsinsatser till 
vårdavdelningarna behövs därför. Den utrustning som hittills 
använts för eget kolsyrat vatten kan inte längre levereras, 
diskussion kring ny utrustning pågår med leverantören. 
Område måltid tillhandahåller gaspatroner och smaksättning 
till vårdavdelningarnas kolsyremaskiner. 
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Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan 
från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

 Främja användning av 
förbrukningsmaterial som går att 
materialåtervinna och består av återvunnen 
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska 
användningen av engångsprodukter och när 
engångsprodukter måste användas; Välj 
produkter som rekommenderas från 
miljösynpunkt. 

Vid upphandling av vissa typer av engångsprodukter, 
exempelvis för livsmedelshantering, för medicinskt engångs 
materiel och "hygienprodukter" kravställs användning av 
förnybart material som papper, papp och trä. Observera den 
högre kostnaden, exempelvis 30% högre materialkostnad för 
livsmedelsförpackningar. 

Uppdrag: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 2020. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Matsvinn per 
restaurangportion 

-15 % -30 % 
 

Åtgärder som planeras för att nå ytterligare förbättringar är 
till exempel översyn av portionsstorlek där det portioneras 
samt förfining i tillagningsprognoser. Det har varit svårt att 
beräkna hur mycket mat som ska produceras när gästantalet 
ökat. Positiva aktiviteter är till exempel återvinning av 
råvaror och överbliven mat som inte varit ute på buffén 
samt att tillaga mat efterhand där lokalerna så tillåter. 
Jönköping blev tvungen att senarelägga den senaste 
mätningen och statistiken är därför ofullständig. 

 Matsvinn per 
patientportion 

-15 %  
 

Matsvinn per patientportion består av svinn som uppstår på 
avdelningar och produktionssvinn som uppstår i köket. 
Tyvärr är uppsättningen av mätetalet felaktigt så inget värde 
visas. Arbete pågår med rättning. 
 
 
 

Uppdrag: År 2025 ska allt matavfall sorteras ut, i syfte att främja produktion av biogas 
och biogödsel. 

Aktiviteter Analys 

 Allt matavfall sorteras ut, i syfte att främja 
produktion av biogas och biogödsel. Ska vara 
klart 2025 

Pilotförsök i delar av Ryhovs huvudbyggnad pågår. I 
dagsläget inväntas utredning och byggnation av 
förvaringsplatser för matavfallskärl inom Ryhovsområdet 
samt Värnamo sjukhusområde (Rubertärende F0449). Risk 
finns för att färdigställandet dröjer en bit in på 2024, d.v.s. 
efter att lagkrav införts (31/12 2023). 
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Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger 
på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling 

Uppdrag: Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska vara 
hållbara och tillgängliga. 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram beslutsstöd för hållbara 
konferenser och evenemang i form av 
checklistor och mallar. 

Färdigt för publicering på intranätet. 
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Inledning 
IT-centrum har det samlade ansvaret för all IT i Region Jönköpings Län. I ett nära samarbete med 
kunderna medverkar IT-centrum till att regionens verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-
lösningar. IT-centrum finns i Jönköping, Eksjö och Värnamo, och har ca 210 medarbetare. Arbetet 
bedrivs enligt ett kvalitetsledningssystem, som är certifierat enligt ISO 9001. 

Digitaliseringen driver en fortsatt hög efterfrågan på IT-centrums tjänster och under tertialet har ett 40-
tal utvecklingsprojekt pågått. Cosmic har uppgraderats till version R8.3.04, och införandet av Cosmic 
BoS fortsätter med funktionalitet för beställning och svar avseende mammografi och 
patologiundersökningar. En efterfrågad funktionalitet i taligenkänning har införts. Första steget i 
införandet av digitala kallelser via 1177 inkorg (ersätter papperskallelse) har genomförts, med målet 
att underlätta patientens av- och ombokning. Införande av webbtidbok för röntgenundersökningar har 
påbörjats. Införande av nya system för video- och bilddokumentation av kirurgiska ingrepp på Ryhov 
pågår. 

Cambio, leverantör av Cosmic, fortsätter ha problem med takt och kvalitet i leveranserna. Detta 
påverkar såväl ekonomin som möjligheten att införa efterfrågade funktioner i verksamheten i planerad 
takt. Samverkan med Inera och länets kommuner fortsätter enligt plan. Införandet av Mitt Vaccin i 
länets 13 kommuner har slutförts med gott resultat. 

Inom ramen för Länstrafikens stora digitaliseringsprogram har införandet av nytt biljett- och 
betalsystem slutförts. Dessutom har en trafikportal färdigställts och ett nytt, modernare system införts 
för serviceresor. 

Projekt pågår för att stödja verksamheterna i att flytta kvarvarande information från det gamla, ”blå” 
intranätet till det nya, röda intranätet eller andra lagringsplatser. Målet att stänga det gamla intranätet 
innan årets slut. Förberedelse för en stor uppgradering av ekonomisystemet Raindance pågår, liksom 
ett omfattande program för bättre hantering av organisationsinformation. Driftsättningen planeras till 
årsskiftet och kräver en noggrann planering, då det påverkar ett stort antal system. 

Flera aktiviteter genomförs för att främja mobila arbetssätt i verksamheterna, bland annat åtgärder för 
ett mer robust Wifi i den specialiserade vårdens lokaler. Andra projekt av mer teknisk karaktär är 
förberedelser för flytt till en ny datorhall och förberedelser för att införa Ineras nya 
autentiseringslösningar (SITHS eID). 

Flera aktiviteter har genomförts alternativt pågår som syftar till att automatisera manuella flöden och 
därmed spara tid i verksamheten. Exempel som kan nämnas är införande av automatisk överföring av 
vitalparametrar från vissa monitorer till Cosmic, utveckling av ett system för administration av köpt 
vård (Ufix), samt ett stort program som bland annat syftar till att skapa förutsättningar för att snabbare 
kunna digitalisera, genom att skapa god kvalitet i grunddata kring organisationsinformation. 

Säkerhetsläget i omvärlden har ytterligare försämrats under 2022, vilket i hög grad ökat riskerna ur ett 
IT-säkerhetsperspektiv. IT-centrum har höjt vaksamheten och fortsätter strukturerat att genomföra 
aktiviteter för att ytterligare stärka IT-säkerheten. 

IT-centrum arbetar aktivt och kontinuerligt med att leverera bästa värde till kund. Det handlar om 
fokus på effektiv drift och support, leveranser av utveckling och förvaltning av IT-lösningar i enlighet 
med verksamhetens förväntningar, samt att leverera användbara och säkra IT-tjänster med hög 
tillgänglighet. IT-centrum mäter detta på olika sätt över året. IT-centrums samlade kundindex 
sammanfattar de kundnöjdhetsmätningar som gjorts i olika delar av organisationen de senaste 12 
månaderna. Det samlade värdet efter andra tertialet är 4.2 på en femgradig skala. Strukturerad 
samverkan med beställare och andra kunder ger bra resultat. 

Den höga digitaliseringstakten och den stora efterfrågan på IT-centrums tjänster utmanar ur ett 
medarbetarperspektiv. Konkurrensen inom IT-branschen är glödhet, eftersom efterfrågan på 
kvalificerad IT-personal är långt större än tillgången. IT-centrum arbetar hårt med ambitionen att vara 
Sveriges bästa IT-avdelning, för att på så sätt behålla medarbetare och dessutom kunna nyrekrytera 
och också ersätta konsulter där det bedöms som möjligt och långsiktigt klokt. 
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IT-centrum redovisar en positiv budgetavvikelse om 3,8 mkr. De främsta orsakerna är att utvecklingen 
av Cosmic hos leverantören Cambio fortsätter hålla väsentligt lägre takt än planerat, samt att inköpen 
varit lägre än budgeterat. Detta är en dels en effekt av den hårdvarubrist som råder på marknaden i 
spåren av Coronapandemin, halvledarbristen och kriget i Ukraina, dels en effekt för PC-inköp då 
behovet av inköp i år visat sig lägre än budget. Slutligen har IT-centrum svårt att rekrytera i önskad 
takt, vilket gör att lönekostnaden blir lägre och konsultkostnaden högre än budgeterat. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-08-31 Andel 2021-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 75% 2 100% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

0 0% 0 0% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

1 25% 0 0% 

Antal mätetal som 
mäts 

4  2  

3 av de 4 systemmätetalen har nått hel måluppfyllelse för perioden. Det fjärde mätetalet, som avser 
sjukfrånvaron, är rött. Sjukfrånvaron var detta tertial något högre än den mycket låga nivå som IT-
centrum hade under motsvarande period förra året. 

Utöver de 4 systemmätetalen, har IT-centrum mätt 6 egna mätetal fördelade över de fem perspektiven. 
Av dessa har ett mål inte nått måluppfyllelse. Det handlar om att ett antal standardbeställningar blivit 
försenade främst på grund av bristen på hårdvara (halvledare) på världsmarknaden. 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: IT som möjliggörare för verksamhet och 
medborgare 

Framgångsfaktorer: Användbara och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Samlat kundindex 
(skala 1-5) 

4 4,2 
 

IT-centrums samlade kundindex sammanfattar de 
kundnöjdhetsmätningar som gjorts i olika delar av 
organisationen de senaste 12 månaderna. Det handlar t ex 
om utvärdering av förvaltningsinsatser, enkätfrågor till de 
som haft kontakt med kundcenter, genomförda utbildningar, 
slutförda projekt, utvärdering av PC-arbetsplatsen m.m. 
Dessa värderingar viktas och sammanvägs till ett resultat 
mellan 1-5. Det samlade värdet efter andra tertialet är 4,2, 
vilket är en liten ökning jämfört med motsvarande period 
föregående år. Strukturerad samverkan med beställare och 
andra kunder ger bra resultat. 

Brott mot avtalad 
tillgänglighet för 
guld- och 
silversystem 

0 1 
 

IT-centrum har haft ett avbrott under de två första tertialen 
som inneburit ett brott mot avtalad tillgänglighet för guld- 
och silversystem. Det motsvarar läget under samma period 
2021. Uppföljande händelseanalys har gjorts enligt gällande 
rutin. 

 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig utveckling av IT-säkerheten Det allmänna säkerhetsläget i omvärlden har ytterligare 
försämrats under 2022, i och med Rysslands krig mot 
Ukraina och hotfulla tonläge mot de länder som stödjer 
Ukraina. Regeringen och Försvarsmakten har pekat ut risken 
för cyberangrepp mot olika delar av det svenska samhället 
som kraftigt förhöjd, och manat till bred vaksamhet och 
skyndsamt genomförande av förbättringsåtgärder. 
IT-centrum har höjt vaksamheten och fortsätter att bedriva 
ett strukturerat IT-säkerhetsarbete. Under perioden har 
utvecklingsarbetet fortgått inom området 
sårbarhetsscanning. Standardiserade IT-säkerhetskrav som 
ska nyttjas i upphandlingar har utarbetats, och används nu i 
pågående upphandlingsarbeten. En förstudie pågår kring 
förbättringar i skyddet av arbetsstationer och servrar (”End 
Point Protection”). Förbättringsarbete i 
logghanteringsverktyget genomförs tillsammans med 
leverantör. 
I juni deltog Region Jönköpings län tillsammans med 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap  och 
ytterligare fyra regioner i EU:s dataskyddsmyndighets 
(ENISA) stora IT-säkerhetsövning riktad mot hälso- och 
sjukvård. Det var en intensiv 2-dagarsövning som var 
mycket lärorik. 
Region Jönköpings län deltar också via IT-säkerhetschef i 
flera nystartade samverkansforum kring IT- och 
cybersäkerhet – cybersäkerhetsstab inom F-samverkan i 
länet, SLIT Samverkansforum för IT-säkerhet samt SKR 
Forum för IT-säkerhet med anledning av säkerhetsläget i 
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Aktiviteter Analys 

Ukraina. Inom F-samverkan har bland annat ett 
länsgemensamt material tagits fram för att öva 
cybersäkerhetsincidenter på stabsnivå i regionen, kommuner 
och andra organisationer i länet. Vidare deltar IT-
säkerhetschef i Region Jönköpings läns händelsegrupp med 
anledning av utvecklingen i Ukraina. 

Arbeta för möjliggörande av mobila arbetssätt Mobila arbetssätt är ett växande behov hos flera 
verksamheter. IT-centrum genomför kontinuerligt aktiviteter 
för att möjliggöra dessa behov och samtidigt säkerställa 
bibehållen informations- och IT-säkerhetsnivå, god 
kostnadskontroll och effektiva processer. 
Bland genomförda och pågående aktiviteter under tertialet 
kan nämnas: 

• Förberedelser inför uppskalning av Cosmics mobila 
lösning NOVA från pilotverksamheter till ett 
breddinförande 

• Införande av en mobil app för elektroniska 
beställningar (marknadsplats) 

• Projekt för att tillse att robust Wifi kan säkerställas 
i lokaler där Cosmic Nova och IT-stöd för 
patientövervakning ska användas 

• Beredning av investeringsärende för mobila 
inomhusnät på sjukhusen 

• Uppstart av införandeprojekt för mobilt SITHS 

Kontinuerlig vidareutveckling av infrastruktur 
och återanvändbara IT-komponenter 

För att Region Jönköpings län ska kunna hålla en hög takt i 
digitaliseringsarbetet krävs en god arkitektur och en stabil 
infrastruktur. Återanvändning är en grundbult och 
återanvändningsaspekten analyseras alltid vid framtagandet 
av nya tjänster. 
Under perioden har arbetet med att genomföra en 
mångdubblering av vår nätverkskapacitet fortskridit och är 
klart för våra tre sjukhus. Det återstår att slutföra på 
vårdcentraler och beräknas bli klart under hösten. Ett projekt 
pågår också för att säkerställa robust Wifi i specialistvårdens 
lokaler. 
Arbetet med att etablera s.k. containerteknik fortgår, för att i 
förlängningen möjliggöra etablering av Cambio Open 
Services, en öppen plattform inom Cosmic för att utbyta 
information med andra IT-lösningar och på så sätt 
möjliggöra innovationer. Införandet av ny 
växeltelefoniplattform har färdigställts. 
Projekt pågår också för införande av en kompletterande 
videoplattform avsedd att förenkla deltagande i videomöten 
via Region Jönköpings läns fasta videoanläggningar. 
Införandet är ett led i att realisera handlingsplanen för resfria 
möten. 
Ett stort tekniskt lyft pågår av Region Jönköpings läns 
integrationsplattform, d.v.s. det verktyg som används för att 
skapa sömlös informationsöverföring mellan olika IT-stöd. 

Tillhandahålla effektiva systemstöd för en 
modern digital arbetsplats 

IT-centrum har, tillsammans med andra intressenter, tagit 
fram en handlingsplan för resfria möten. Handlingsplanen 
innehåller viktiga åtgärder för att underlätta för 
verksamheten. Projekt för införande av en kompletterande 
videoplattform som ska förenkla användningen av 
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Aktiviteter Analys 

videosystem i konferensrum är i slutskedet. Arbete pågår 
även med att uppdatera regionens riktlinjer för e-post. 

Strategiska mål: God förmåga att möta ändrade förutsättningar 

Framgångsfaktorer: God strategisk utblick 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i strategiska samverkansforum 
nationellt, regionalt och lokalt 

De viktigaste samverkansforumen som IT-centrum deltar i 
är: 

• Ineras programråd 
• Ineras nationella arkitekturråd 
• Kundgrupp Cosmic och dess beredningsråd 
• SLIT (Forum för Sveriges regioners IT- och 

digitaliseringsdirektörer) 
• Styrgrupp RSG- Digital utveckling (f d Espir) och 

RegionIT, båda i Sydöstra sjukvårdsregionen 
• eHälsorådet (samverkan med de 13 

länskommunerna inom eHälsoområdet) 
• Ineras samverkan inom eKlient (PC och 

klientplattform) 

Implementera och samverka med den 
nationella IT-infrastrukturen 

IT-centrum strävar efter en god följsamhet till nationella 
överenskommelser inom IT-området. Genom 
chefsarkitekten deltar IT-centrum i regionernas 
arkitekturråd, där en av arbetsuppgifterna är att löpande 
delta i remisser av nationella referensarkitekturer och 
föreslagna nationella lösningar. Samverkan sker även med 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i deras 
samverkansforum kring utveckling av arkitekturbyggblock i 
den nationella infrastrukturen. 
Under tertialet har IT-centrum arbetat med ett antal 
aktiviteter för att säkerställa följsamhet till den nationella 
infrastrukturen, bl.a.: 

• Projekt pågår för att etablera Ineras nya, 
obligatoriska tjänster för SITHS. 

• Införande av ny åtkomstlösning till Cosmic pågår 
för att säkerställa att de nya, högre kraven för 
åtkomst till eHälsomyndighetens e-tjänster 
uppfylls, t.ex. till den kommande nationella 
läkemedelslistan. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Aktiviteter Analys 

Genomföra digitaliseringsuppdrag utifrån 
programstyrgrupp Regional Utveckling, 
Stödsystem och Teknisk plattform (RUST) 
samt styrgruppers prioriteringar och planering 

IT-centrum har under tertialet arbetat med ett flertal projekt 
och leveranser utifrån den prioritering som gjorts av 
programstyrgrupp RUST. 
Intensivt arbete pågår inför en mycket stor uppgradering av 
ekonomisystemet Raindance, en s.k. "clean break" där hela 
plattformen ska lyftas. I samband med detta kommer 
nödvändiga förändringar i grundläggande 
organisationsinformation och kodplan att genomföras, vilket 
kräver mycket noggrann planering. Driftsättningen planeras 
till årsskiftet 2022/2023. 
Utvecklingen av ett system för administration av köpt vård 
(Ufix) har slutförts, där målet varit att automatisera tidigare 
manuellt arbete och skapa förutsättningar för hög kvalitet i 
en ekonomiskt viktig process. 
Ett projekt pågår för att ge förutsättningar, styra och hålla 
samman arbetet för verksamheterna i deras uppdrag att flytta 
kvarvarande verksamhetskritisk information från det gamla, 
"blå" intranätet till det nya, "röda" intranätet eller alternativa 
lagringsplatser. Målet är att det gamla intranätet ska kunna 
stängas senast 31 december 2022. 
Inom ramen för Länstrafikens stora digitaliseringsprogram 
har nu införandet av nytt biljett- och betalsystem slutförts, 
som bland annat ska ge bättre service till resenärer, 
förbättrad datakvalitet och en effektivisering av tidigare 
manuellt arbete. Likaså har en trafikportal färdigställts, som 
ska säkerställa rapporter med relevant och korrekt 
information, samt ett nytt, modernare och mer 
användarvänligt system för serviceresor, Webook. 
IT-centrum fortsätter att förbereda för att flytta in i den nya 
datorhall som byggs i Regionfastigheters regi. Eftersom 
bygget är försenat har dock inflyttningsdatum flyttat över till 
andra sidan årsskiftet. 
Därtill har ett antal projekt färdigställts: 

• Införande av system för automatiserad 
temperaturövervakning av kyl-, frys- och 
rumstemperatur hos sjukhusapoteket. 

• Nytt verktyg för pressutskick, som gör det möjligt 
att nå ut till fler med Region Jönköpings läns 
budskap, underlätta uppföljning och där besökare 
kan prenumerera på utskick. 

• Plattformsbyte för arbetsmiljöenhetens IT-stöd 
CGMJ4 

Införa lösningar för egenmonitorering. En ny upphandling av lösningar för egenmonitorering håller 
på att förberedas, eftersom den upphandling som 
genomfördes hösten 2021 överklagades och fick avbrytas. 
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Aktiviteter Analys 

Denna gång tas ett upphandlingsunderlag fram i samverkan 
med ett flertal regioner i Cosmic Kundgrupp, under ledning 
av Region Kalmar län. 

Införa första linjens digitala vård 
- automatiserad anamnes och triagering. 

Ett gemensamt program för införande av en nationell 
plattform för första linjens digitala vård (FLDV) pågår i 
sydöstra sjukvårdsregionen. Programmets huvudsyften är att 
öka tillgängligheten för invånaren i den första kontakten 
med vården och därigenom också spara tid för vårdens 
medarbetare. Tjänsten är under våren namnsatt till 1177 
Direkt. 
I ett senare skede ska olika nationella tjänster också ingå, 
såsom förbättrade möjligheter för invånaren att boka tider, 
följa sin remiss, kunna se vilket utbud som finns var, samt 
kunna få kallelser digitalt. Den nationella upphandlingen har 
dock blivit överklagad och prövning pågår i Kammarrätten. 

Uppdrag: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Utforska utifrån verksamhetens behov 
möjligheten att realisera värdeskapande AI-
lösningar i IT-miljön 

Artificiell intelligens, AI, är en samlingsterm för datasystem 
som kan känna av sin omgivning, ”tänka”, lära sig och vidta 
åtgärder. Det finns många olika typer av AI – alltifrån 
logiska regler, villkorsalgoritmer och beslutsträd till 
maskininlärning och s.k. deep learning med flera lager av 
neurala nätverk. I Region Jönköpings län finns samtliga 
typer av AI representerade i olika IT-stöd. Nya behov fångas 
och prioriteras i IT-styrgrupperna. 
Region Jönköpings län deltar även genom chefsarkitekten i 
AI Swedens regionreferensgrupp för informationsdriven 
vård. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Underlätta verksamhetens användande av 
digitala stöd och tjänster 

IT-centrum stöttar systemägare, systemförvaltare och 
styrgrupper i beslut kring utveckling och förvaltning av 
verksamhetens IT-system. Därtill fortsätter IT-centrum att 
utveckla stöd och support till verksamheternas medarbetare 
genom Kundcenter och på plats via Lokal IT-service. 

Genomföra prioriterade initiativ för att 
förbättra och tydliggöra regionens användning 
av organisationsinformation, centrala 
katalogtjänster och behörighetsstyrning 

Ett program för att göra HSA till källsystem för 
organisationsinformation pågår. Syftet är att skapa god 
kvalitet i grunddata kring organisationsinformation, och på 
så vis skapa effektiva gemensamma arbetsprocesser och 
säkerställa att Region Jönköpings läns alla IT-stöd utgår från 
gemensam och kvalitetssäkrad grunddata som möjliggör 
effektiv digitalisering. Programmet är tätt sammankopplat 
med det pågående stora lyftet av ekonomisystemet 
Raindance, där förändringar har beslutats i den s.k. 
kodplanen. 
Tre projekt ingår i programmet. Ett projekt kartlägger, 
fastställer och dokumenterar styrande principer för 
organisationsinformationen. Det andra projektet hanterar de 
förändringar som behöver göras i HSA. Det tredje projektet 
samordnar och koordinerar alla justeringar som krävs i ca 80 
olika verksamhetssystem för att hantera förändringarna i 
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Aktiviteter Analys 

organisationsstruktur och kodplan. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic och andra system som 
används i vården 

Aktiviteter Analys 

Genomföra digitaliseringsuppdrag utifrån 
programstyrgrupp eHälsas och styrgruppers 
prioriteringar och planering 

Ett stort antal projekt och förstudier pågår inom 
eHälsoområdet. Nedan följer ett axplock av det som IT-
centrum levererat under tertialet. 
Cosmic har uppgraderats till R8.3.04 före sommaren och nu 
pågår förberedelser inför nästa uppgradering vecka 46. Mitt 
Vaccin har nu införts i länets alla 13 kommuner och 
migreringen från Svevac är slutförd. Sista etappen i 
införandet av Cosmic BoS är uppstartad och pågår för 
införande av beställning och svar för mammografi och 
patologi-analyser i BoS. Stabilisering av miljön kring 
SpotCheck-monitorerna, som möjliggör automatisk 
överföring av vitalparametrar till Cosmic, pågår. Det är 
mycket efterfrågat av verksamheterna, då det sparar mycket 
tid och dessutom ökar patientsäkerheten eftersom risken för 
fel i samband med manuella överföringar elimineras. 
Ny pilot planeras för Nova (Cosmics mobila IT-lösning)  i 
höst. Förstudier har startat upp kring ny patientöversikt 
respektive vårdplatsöversikt i Cosmic. Pilotinförande pågår 
av Ineras nya tjänst för folkbokföringsuppgifter (PU-
tjänsten), liksom införande av Cosmic till barnhälsovården 
som ersättning för dagens lösning, PMO, samt 
breddinförande av taligenkänning. RETTS till primärvården 
förbereds och planeras införas under hösten. Användning av 
SITHS-kort för inloggning i Cosmic planeras till vecka 38 
för att uppfylla gällande lagar. 
Första steget i införandet av digitala kallelser via 1177 
inkorg (ersätter papperskallelse) har slutförts. Arbetet går nu 
vidare med ambitionen att på sikt ersätta papperskallelser 
fullt ut. Införandet av kallelsesystem för gynekologisk 
cellprovskontroll (GCK) är klart, med ett system som mer 
effektivt kan nyttjas i hela flödet och även användas av 
barnmorskorna. Arbetet med processer och systemstöd för 
organiserad prostatatestning fortgår, med målsättningen att 
på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt tidigt 
upptäcka prostatacancer. 
Införande av webbtidbok kopplat till röntgenundersökningar 
har påbörjats, med målet att patienten ska ha tillgång till ett 
helt digitalt flöde från kallelse till avbokning samt 
ombokning via 1177 Webbtidboken. 
Projektet för införande av en digital plattform för 
psykiatritester och kartläggningsinstrument inom BUP, 
HAB och VUP är slutfört. Den nya plattformen möjliggör 
ett gemensamt och smidigt sätt att beställa och använda 
produkter i de aktuella verksamheterna. 
Införandet av livestreaming på tre operationssalar på Ryhov 
har startat. Lösningen för videostreaming förväntas minska 
behovet av fysiskt deltagande i operationssalen, vilket ger ett 
effektivare nyttjande av lokalerna samt lägre infektionsrisk. 



IT-centrum, Delårsrapport 2 12(22) 
 

 

Aktiviteter Analys 

Genomföra digitaliseringsuppdrag utifrån 
Regional Samverkansgrupp Digital 
Utvecklings (f.d eSPiR) prioriteringar och 
planering. 

Regional Samverkansgrupp Digital Utveckling (f.d. eSPiR) 
är Sydöstra sjukvårdsregionens gemensamma program för 
samverkan inom eHälsoområdet. 
Arbetet kring att automatisera överföring av 
journalinformation till kvalitetsregistret RiksSvikt fortgår, 
och produktionssättning är planerad till vecka 46. Arbetet 
inför upphandling av lösning för egenmonitorering 
fortsätter. Teknisk implementation av det nationella 
konceptet Säker Digital Kommunikation (SDK) pågår inom 
alla tre regioner i Sydöstra sjukvårdregionen, och 
kommande verksamhetsprojekt för SDK ska planeras i 
samverkan. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan inom ehälsofrågor. 

IT-centrum deltar via IT-direktör i eHälsorådet. 
Framtagande av en ny handlingplan för eHälsorådet pågår, 
för planperioden 2022-2024. Införande av IT-stödet Mitt 
vaccin (som infördes i Region Jönköpings län under 2021) 
har med regionens stöd införts i kommunerna, med mycket 
gott resultat. 

Strategiska mål: Samlat IT-ansvar 

Framgångsfaktorer: Leveranser av utveckling och förvaltning i enlighet med 
verksamhetens förväntningar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kvalitet i 
systemförvaltning 
(skala 1-5) 

4  
 

Årsmått 

 

Aktiviteter Analys 

Verka för god styrning av IT-utveckling, 
förvaltning och drift i enlighet med 
verksamhetens krav 

IT-centrum deltar aktivt i arbetet i IT-styrgrupperna i 
enlighet med riktlinjen för styrning av utveckling och 
förvaltning av IT-lösningar. En övergripande prioritering 
med översikt över den utveckling och förvaltning som på 
kort och lång sikt ska levereras till verksamhetsområdena 
har tagits fram och justeras löpande med 
programstyrgrupperna. 
Sedan flera år har IT-centrum en tjänsteorienterad styrning 
av leverans och ekonomi, med syftet att skapa en god 
transparens för verksamheten kring innehållet i de tjänster 
som levereras. Ett kontinuerligt arbete pågår med att 
tydliggöra innehållet i varje tjänst. 
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Framgångsfaktorer: Effektiv drift och support 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Incidenter avslutade 
i rimlig tid 

16 10 
 

IT-centrum arbetar strukturerat med uppföljning av 
incidenter (felärenden) för att de ska avslutas i tid, bland 
annat genom att en incidentkoordinator har regelbundna 
avstämningar med förvaltningsledarna. Mätetalet visar hur 
många incidenter som inte avslutats inom rimlig tid - d.v.s. 
resultatet ska helst vara lägre än målvärdet. IT-centrum har 
successivt förkortat den tid som avses medrimlig tid, 
samtidigt som den höga belastningen skapat behov av tuffa 
prioriteringar. Fortsatt arbete pågår för att ärenden ska 
kunna lösas i första kontakten, samtidigt som prioriteringen 
ses över. Resultatet ligger i paritet med motsvarande period 
2020, och något bättre än resultatet motsvarande period 
2021. 

Svarstider i 
kundcenter 

90 % 86 % 
 

Svarstider i Kundcenter påverkas av såväl frisknärvaro som 
antalet samtidigt inkommande samtal. Löpande 
förbättringar i arbetssätt och omfördelning av resurser gör 
att IT-centrum förbättrat måluppfyllelsen avsevärt de 
senaste månaderna, även om resultatet för tertialet hamnar 
strax under målvärdet. Resultatet är bättre än motsvarande 
period såväl 2019 som 2020 och 2021. Målet är att minst 
90% av samtalen till Kundcenter ska besvaras inom 3 
minuter. 

Antal 
standardbeställninga
r som ej är 
levererade inom 
avtalad tid 

35 179 
 

IT-centrum har ett strukturerat arbete för att säkerställa, 
prioritera och följa upp leveransen av standardbeställningar. 
Resultatet har påverkats av läget i omvärlden, där den 
globala bristen på halvledare har skapat en brist på olika 
typer av teknisk utrustning, bl.a. skärmar. Denna påverkan 
blir också tydlig vid jämförelse mot samma period under 
tidigare år (2019, 2020, och 2021), då antalet försenade 
beställningar är klart högre 2022. Det finns också områden 
där nödvändiga resursprioriteringar påverkat leveranstakten. 
IT-centrum följer upp förseningar med aktuella 
verksamheter. 

 

Aktiviteter Analys 

Förenklat IT-stöd för IT-centrums kunder Såväl användarnas beställningar och felanmälningar som 
ärendehanteringen inom IT-centrum hanteras i IT-systemet 
Tjänstekatalogen. Förbättrings- och förenklingsarbete av 
Tjänstekatalogen har planerats in i årets förvaltningsplan, 
och pågår. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätt effektivisera genom moderna 
arbetssätt (agilt/lean) 

I linje med ökad digitalisering ökar också efterfrågan på IT-
centrums tjänster, vilket kräver starkt fokus för att 
upprätthålla god kvalitet och hög leveransförmåga. IT-
centrum arbetar sedan flera år tillbaka med agila/leana 
metoder för att höja effektiviteten och undvika tidstjuvar. 
Vidareutvecklingen av förvaltningsmetodiken intensifieras 
nu, i syfte att arbeta smartare inom och mellan olika 
grupper. Inom Område Utveckling och förvaltning finns nu 
fem förvaltningsprogram, som levererar både projekt- och 
förvaltningsaktiviteter till en viss grupp av kunder och 
tjänster. Det innebär att resurser i större utsträckning knyts 
till ett team, där arbetsuppgifterna får komma till teamet 
snarare än att resurser rycks till olika uppdrag. 
Enhetscheferna stödjer nu också mer aktivt sina medarbetare 
kring arbetssätt och metodik, genom att ligga nära de olika 
förvaltningsprogrammen i deras dagliga arbete. 

Strategiska mål: Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-
avdelning 

Framgångsfaktorer: Upprätthålla IT-centrums certifiering enligt ISO9001 
(kvalitetsledning) 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ökad 
projektmognad för 
högre kvalitet i 
projekt, utifrån en 
jämförande modell 
för offentliga och 
privata 
organisationer 
(Projsam, skala 1-5) 

3,1  
 

Årsmått 

Ökad 
arkitekturmognad 
för att minska 
komplexiteten 
utifrån en 
internationell 
mognadsmodell 
(DYA, skala 1-13) 

7  
 

Årsmått 
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Aktiviteter Analys 

Genomföra systematiskt kvalitetsarbete för att 
säkerställa optimerade processer 

IT-centrum är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015, 
vilket innebär att en externrevisor årligen granskar IT-
centrums arbetssätt och processer i enlighet med standarden. 
Arbetet är ett led i att säkerställa att IT-centrum har 
optimerade arbetsflöden, och innebär till exempel löpande 
förbättringsarbeten och kontinuerlig uppföljning av 
processernas prestanda på ledningsgruppens möten. Interna 
revisioner genomförs också enligt en årlig revisionsplan, 
vilket under tertialet innebar revision av processen ”Styra 
och följa upp portföljer” samt "Hantera personal". 

Framgångsfaktorer: Ständiga förbättringar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Hantering av 
synergiärenden 

90 % 75 % 
 

IT-centrum arbetar kontinuerligt med förbättringar kopplat 
till uppföljning och tydliggörande av värdet efter 
kundreaktioner. Återkoppling sker vid behov också till 
systemägaren. Efter första tertialet har 75% av ärendena 
hanterats inom 60 dagar, vilket gör mätetalet gult. 
Resultatet är något lägre än motsvarande period åren 2019, 
2020 och 2021. Ytterligare uppföljning av aktuella ärenden 
görs löpande. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsätt effektivisera genom moderna 
arbetssätt (agilt/lean) 

I linje med ökad digitalisering ökar också efterfrågan på IT-
centrums tjänster, vilket kräver starkt fokus för att 
upprätthålla god kvalitet och hög leveransförmåga. IT-
centrum arbetar sedan flera år tillbaka med agila/leana 
metoder för att höja effektiviteten och undvika tidstjuvar. 
Vidareutvecklingen av förvaltningsmetodiken intensifieras 
nu, i syfte att arbeta smartare inom och mellan olika 
grupper. Inom Område Utveckling och förvaltning finns nu 
fem förvaltningsprogram, som levererar både projekt- och 
förvaltningsaktiviteter till en viss grupp av kunder och 
tjänster. Det innebär att resurser i större utsträckning knyts 
till ett team, där arbetsuppgifterna får komma till teamet 
snarare än att resurser rycks till olika uppdrag. 
Enhetscheferna stödjer nu också mer aktivt sina medarbetare 
kring arbetssätt och metodik, genom att ligga nära de olika 
förvaltningsprogrammen i deras dagliga arbete. 

Stimulera medarbetares delaktighet i 
aktiviteter som främjar ständiga förbättringar 

IT-centrum fortsätter att arbeta med ständiga förbättringar, t 
ex i form av processutveckling. Förbättringsarbete pågår 
inom förvaltningsgrupperna och enheterna, dels genom 
regelbundna retrospektiv för att hela tiden lära och bli bättre, 
dels genom förbättringar i kompetensförsörjningen per team. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Uppföljning 
bemanningskostnad
er - andel konsulter 

 26% 
 

Den höga digitaliseringstakten driver en fortsatt hög 
efterfrågan på IT-centrums tjänster. Trots att IT-centrum 
lyckats rekrytera och öka antalet medarbetare är efterfrågan 
ändå större än vad IT-centrum kan möta. Detta för med sig 
fortsatt behov av konsulthjälp för att klara mängden 
uppdrag. Bemanningskostnaden där IT-centrum bedömer 
det långsiktigt klokt att ha anställd personal har under 
tertialet haft en konsultandel som motsvarar 26%. 
Mätvärdet är något högre än motsvarande period 
föregående år (23,1%), men lägre än 2020 (28,4%). 
IT-centrum behåller ett stort fokus i rekryteringsarbetet, 
men räknar samtidigt med fortsatta rekryteringsutmaningar 
då IT-marknaden är extremt het och efterfrågan på 
kvalificerad IT-kompetens är fortsatt hög i länet. 

 

Aktiviteter Analys 

Genomföra strategisk analys av framtida 
kompetensbehov 

IT-centrum arbete med kompetensförsörjning utgår från en 
strategisk analys av framtida kompetensbehov, som fångar 
behoven utifrån ett nuläge och på några års sikt. 
Ledningsgruppen har under tertialet uppdaterat denna analys 
för att fånga trender, tekniker som ökar/minskar, samt roller 
med ökat/minskat behov. Med utgångspunkt i analysen 
pågår nu arbete i enhetschefsgruppen med att skapa en 
kompetensförsörjningsplan på 1-3 års sikt, som är 
utgångspunkten för det fortsatta arbetet med rekrytering, 
kompetensutveckling och bemanningsplanering. 
Med grund i verksamheternas ökande behov av 
digitalisering ser IT-centrum ett fortsatt stort behov av att 
rekrytera fler kvalificerade IT-kompetenser. Det råder dock 
stor brist på de efterfrågade kompetenserna på 
arbetsmarknaden, varför IT-centrum även fortsatt behöver 
täcka en del av behovet med konsulter. 

Fokuserade åtgärder för att attrahera IT-
kompetens. 

Det är en fortsatt utmaning för IT-centrum att uppnå den 
leveranskapacitet som krävs för att tillmötesgå de ökade och 
alltmer komplexa krav som ställs. Därför är det stort fokus 
på att öka attraktiviteten och kännedomen om IT-centrum i 
syfte att lyckas väl i rekryteringar av flera roller. 
Arbete sker vid behov tillsammans med HR kring 
uppsökande av lämpliga kandidater med hjälp av de nätverk 
som finns. 
Det planeras också för marknadsföring av IT-centrum i form 
av bild- och filmmaterial som ska tas fram, som ska kunna 
användas i olika sammanhang i sociala medier. IT-centrum 
behöver också arbeta mer frekvent och strukturerat med 
information på Region Jönköpings läns webbsida, ett arbete 
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Aktiviteter Analys 

som är påbörjat. Arbete pågår också med att identifiera 
ytterligare åtgärder för att öka attraktiviteten och lägga en 
plan för vad som ska genomföras i höst eller framåt våren. 
Det är också fortsatt viktigt att fokusera på attraktiviteten 
internt inom IT-centrum, där fortsatt nöjda medarbetare 
också blir goda ambassadörer, vilket är en självklar del i 
ambitionen att vara Sveriges bästa IT-avdelning. Exempel 
på pågående aktiviteter är vidareutveckling och förbättringar 
av introduktion för nya medarbetare och vidareutveckling av 
handledarskap. Delning av en befintlig enhet och därmed 
rekrytering av ytterligare en enhetschef har skett för att ge 
rätt förutsättningar till ett nära och hållbart ledarskap. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Väl avvägd lönesättning IT-centrum utgår sedan några år från samma lönekriterier för 
samtliga medarbetare, en mall som är väl känd, vilket ger en 
tydlighet i vad som förväntas av varje individ. IT-centrum 
tillämpar ett närvarande ledarskap, där t ex prestation följs 
upp flera gånger under året. Det gör att lönesättning och 
dialog som följer med under lönesamtal underlättas och att 
budskapet sällan kommer som någon överraskning. 
Utgångspunkten är individuell lönesättning med principen 
att alla ska ha rätt lön. Lönesättningen grundar sig på 
bedömning av prestation utifrån lönekriterierna och tar 
hänsyn till den lönestruktur som gäller för aktuell roll, samt 
rekryteringssituation och inte minst det mycket tuffa 
marknadsläget i IT-branschen. 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Andel 

heltidsanställda 

87 % 98 % 
 

Inom IT-centrum utgår samtliga rekryteringar från 
heltidstjänster. Rekrytering genomförs inte om det inte 
finns bemanningsbudget för heltid. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av ett hållbart ledarskap på IT-
centrum 

I linje med ökad digitalisering ökar också efterfrågan på IT-
centrums tjänster, vilket utmanar belastningsmässigt även på 
chefer och ledare. Det ökade trycket skapar behov av att 
arbeta mer effektivt utan att för den skull springa fortare. IT-
centrums ledningsgrupp arbetar gemensamt för att möta 
utmaningen, till exempel genom gemensam planering och 
prioritering inför varje termin, samt fokus på att varje ledare 
och chef ska vara i rätt möte. Målsättningen är att fortsätta 
bygga ett ledarlag som går åt samma håll, stöttar och 
coachar varandra, och har roligt på vägen. Sist men inte 
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Aktiviteter Analys 

minst är ambitionen att arbeta för att alla medarbetare ges ett 
större ansvar i paritet med sin utveckling och förmåga, för 
att på så sätt öka den gemensamma kraften att åstadkomma 
mer tillsammans för dem vi är till för. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
fastlagda planer 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer IT-centrums 
årshjul som visar när t ex medarbetarsamtal, APT, ronder, 
facklig samverkan etc. ska genomföras under året. 
Arbetssättet har anpassats utifrån att medarbetarsamtalen 
och de individuella kompetensutvecklingsplanerna 
registreras i LoK (lärande och kompetens). 
IT-centrum har tagit fram en plan för hälsofrämjande 
aktiviteter (HFA-plan) för 2022. 
Personalansvariga chefer lägger stor vikt vid det närvarande 
ledarskapet, som innebär regelbundna avstämningar med 
samtliga medarbetare. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Personalhälsa 

- sjukfrånvaro 

3,2 % 3,5 % 
 

Mätetalet för personalhälsa och sjukfrånvaro följs upp 
månadsvis för hela IT-centrum och ligger fortsatt stabilt, 
även om mätetalet är rött då sjukfrånvaron ökat något 
jämfört med låga resultat under motsvarande period förra 
året. Korttidssjukfrånvaron har ökat något jämfört med 
förra året, medan långtidssjukfrånvaron ligger stabilt. Den 
något ökade korttidssjukfrånvaron i början på året kan 
förklaras med covid-19, influensa och förkylningar. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

Öka kunskapen om HBTQ IT-centrum har ett framtaget presentations- och 
dialogmaterial i syfte att på APT årligen prata om och 
förebygga kränkande särbehandling, diskriminering och 
trakasserier. I detta ingår att öka kunskapen om HBTQ. 
Materialet tydliggör också alla medarbetares ansvar att 
medverka till en god arbetsmiljö. Under hösten 2022 
kommer en föreläsare inom ämnet HBTQI att bjudas in, i 
syfte att informera och väcka tankar hos alla medarbetare 
inom IT-centrum. Efter genomförd föreläsning är tanken att 
följa upp med diskussionsfrågor på APT under våren. 
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Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Information och dialog om trakasserier, 
kränkande särbehandling och könsrelaterat 
våld 

Alla medarbetare har ett ansvar att medverka till en god 
arbetsmiljö. IT-centrum har ett framtaget presentations- och 
diskussionsmaterial i syfte att på APT årligen prata om och 
förebygga kränkande särbehandling, diskriminering och 
trakasserier. Tanken är att materialet ska gås igenom och 
uppdateras av chefer tillsammans med HR-partner i höst 
inför kommande APT i vår. 
Detta är också ett viktigt område, som lyfts i 
medarbetarsamtalet mellan medarbetare och chef. 
Medarbetarsamtalen genomförs under september 
- november. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som 
lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr 3 824 tkr 
 

Budgetavvikelsen är 3,8 miljoner kronor. 
Kostnaderna för Cosmic är lägre än budgeterat. 2018 slöts 
ett tilläggsavtal mellan Cambio och Kundgrupp Cosmic där 
Region Jönköpings län ingår. Avtalet syftar till att öka 
takten när det gäller utvecklingen av Cosmic under 2018-
2023. Enligt avtalet ska kostnaderna faktureras årsvis från 
Cambio till kunderna inom Kundgrupp Cosmic. Cambio har 
problem med såväl leveranstakt som kvalitet i sina 
leveranser, vilket innebär att faktureringen inte skett i den 
takt som var planerat. 
IT-centrum har behov av att anställa fler medarbetare men 
det är svårt att rekrytera tillräckligt många medarbetare med 
tanke på det tuffa marknadsläget i IT-branschen. Det för 
med sig ett större behov av konsulthjälp för att klara av IT-
centrums uppdrag. Det innebär att lönekostnaderna 
beräknas bli lägre än budget samtidigt som 
konsultkostnaderna beräknas bli högre än budget. 

 Prognos  4 000 tkr 
 

IT-centrum bedömer att budgetavvikelsen blir 4 miljoner 
kronor för helår 2022. 
När det gäller kostnaden från Cambio så är IT-centrums 
bedömning att den kommer vara 4 miljoner kronor lägre 
jämfört med budget. 
IT-centrum har behov av att anställa fler medarbetare men 
det är svårt att rekrytera tillräckligt många medarbetare. Det 
för med sig ett högre behov av konsulthjälp för att klara av 
IT-centrums uppdrag under resterande delen av året. Det 
innebär att lönekostnaderna beräknas bli lägre än budget 
samtidigt som konsultkostnaderna beräknas bli högre än 
budget. Aktiviteter har tagits fram för att lyckas rekrytera 
medarbetare för att täcka behoven, och redovisas under 
Medarbetarperspektivet. Budgetavvikelsen beräknas bli – 6 
miljoner kronor. 
Inköpen för hårdvara beräknas bli 6 miljoner kronor lägre 
än budget. Det beror dels på svårigheten att få tag på 
leveranser och dels på bankeffekten för PC, i år är behovet 
av inköp lägre än budget. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans IT-centrum behöver inte göra någon handlingsplan. 

Fortsatt arbete med framtagande av 
regiongemensamma, IT-relaterade avtal 
(upphandling) 

IT-centrum fortsätter arbetet med att vidareutveckla 
avtalsportföljen, med målsättning att skapa en förbättrad 
planeringshorisont i upphandlingsarbetet. Därigenom har 
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Aktiviteter Analys 

bättre möjligheter till samplanering med MT, PRD, 
inköpsavdelningen samt Sydöstra sjukvårdsregionen 
åstadkommits, och under perioden har ett ökat samarbete 
med såväl MT som diagnostikverksamheten inom PRD 
inletts. 
Under tertialet har upphandling genomförts av instrument 
samt stöd för flödescytometer, liksom upphandling av 
instrument samt stöd för mobil slätröntgen. I samverkan med 
Sydöstra sjukvårdsregionen har upphandling av hörsel- och 
kommunikationslösningar genomförts. I samverkan med 
Region Östergötland har upphandling av nytt avtal för 
datorer och tillbehör genomförts, tilldelning sker inom kort. 
Utöver dessa upphandlingar har en kravbilaga för IT-
säkerhet färdigställts som kan användas i alla upphandlingar 
där IT-komponenter ingår. Bilagan innehåller ett antal skall-
krav men även bör-krav som kan användas i en 
mervärdesmodell för utvärdering av anbud. 

Fortsatt kostnadskontroll i licenshanteringen 
(SAM) 

SAM står för Software Asset Management, och handlar om 
att ha god kontroll på hanteringen av mjukvarulicenser. 
Kostnaderna för mjukvarulicenser är omfattande inom IT-
centrum och Region Jönköpings län som helhet. En 
strukturerad hantering och uppföljning av 
licensanvändningen gör att gjorda investeringar kan 
användas optimalt, att nya inköp kan minimeras och minskar 
riskerna för ytterligare kostnader vid licensrevisioner. 
IT-centrum fortsätter arbeta med ökad systematik för ökad 
effekt. 

Uppföljning utifrån fokusområden i 
styrmodellen 

Utvecklingen av vårdsystemet Cosmic utgår från en 
kundgruppsgemensam utvecklingsplan på tre år. 
Leveranserna från leverantören har under året gått väsentligt 
långsammare än förväntat, vilket påverkar såväl ekonomin 
som möjligheten att införa funktioner i verksamheten. Hela 
kundgruppen, där såväl systemägare som IT-direktör ingår, 
har haft ingående dialoger med leverantören för att öka 
leveranstakten. 
Regionen tecknade under 2020 ett treårsavtal med 
Microsoft, som reglerar licenser och underhållsavgifter. En 
ökad volym inom infrastrukturen ger ökade kostnader. En 
pilotverksamhet för att utforska användningen av Microsoft 
molntjänster (Microsoft 365) har genomförts inom utvalda 
verksamhetsområden. Beslut i programstyrgrupp RUST 
(Regional utveckling, stödsystem och teknisk plattform) är 
att avvakta med breddinförande av Office 365 utifrån 
gällande juridiska läge i användningen av molntjänster. 
IT-centrum övertog under 2020 systemägar- och 
systemförvaltarskap för HSA och SITHS. Många projekt 
inom området har pågått parallellt. Beslut om ambitionsnivå 
och prioriteringar fattas i programstyrgrupp RUST. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska 
och transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med 
minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019 

Aktiviteter Analys 

Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 70 
procent år 2025. D.v.s. välj fordon enligt 
drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt 
drivmedel. 

IT-centrum följer drivmedelsstrategin vid utbyte av bilar och 
vid val av drivmedel. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan 
från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Främja användning av förbrukningsmaterial 
som går att materialåtervinna och består av 
återvunnen och/eller förnybar råvara. D.v.s. 
minska användningen av engångsprodukter 
och när engångsprodukter måste användas; 
Välj produkter som rekommenderas från 
miljösynpunkt. 

IT-centrum hanterar små mängder förbrukningsmaterial och 
engångsprodukter. Tillsammans med inköp och miljöombud 
har IT-centrum säkerställt att rätt miljökrav ställs vid inköp. 
För datorer, mobiltelefoner och annan elektronik har IT-
centrum avtal med leverantör för att återanvända alternativt 
återvinna produkter när de tas ur drift. IT-centrum får en 
månatlig rapportering från leverantören där vi i detalj kan se 
hur många av de återlämnade utrustningarna som kan 
återanvändas. För datorer återanvänds 90% av utrustningen 
som tar ur drift. 
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§ Paragraf  
 
Samråd om verksamhetsplan med budget 2023 och 
plan 2024-2025 för länets tre samordningsförbund 
Diarienummer: RJL 2022/2297 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Ställa sig bakom budget 2023 och plan 2024-2025 för länets tre 
samordningsförbund.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har delgetts verksamhetsplan och budget 2023 från 
länets tre samordningsförbund för samråd. Nivån på det ekonomiska 
bidraget har hanterats i tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
• Budget och verksamhetsplan 2023 Finnvedens samordningsförbund 
• Budget och verksamhetsplan 2023 Höglandets samordningsförbund 
• Budget och verksamhetsplan 2023 Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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 2022-10-04 RJL 2022/2297 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Samråd om verksamhetsplan med 
budget 2023 och plan 2024-2025 för 
länets tre samordningsförbund 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Ställer sig bakom budget 2023 och plan 2024-2025 för länets tre 
samordningsförbund.  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har delgetts verksamhetsplan och budget 2023 från länets 
tre samordningsförbund för samråd. Nivån på det ekonomiska bidraget har 
hanterats i tidigare beslut. 

Information i ärendet 
Finnvedens samordningsförbund, Höglandets samordningsförbund samt 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har översänt verksamhetsplan och 
budget för 2023 för samråd. Det formella samrådskravet är redan uppfyllt i och 
med att Region Jönköpings län deltagit i framtagandet av plan och budget.  
 
Bidragsnivåerna har hanterats tidigare i samband med att respektive 
samordningsförbund inkommit med förslag till finansiering inför 2023. 
Sammantaget ser finansieringen från Region Jönköpings län ut enligt följande 
2023, medel finns inom ramen för regionstyrelsens budget. 
 

Förbund/ Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Finnvedens 
samordningsförbund 1 267 500 1 235 500 1 450 000 1 450 000 
Höglandets 
samordningsförbund 2 013 500 2 013 500 2 013 500 2 013 500 
Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 2 020 500 2 223 000 2 445 000 2 690 000 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
• Budget och verksamhetsplan 2023 Finnvedens samordningsförbund 
• Budget och verksamhetsplan 2023 Höglandets samordningsförbund 
• Budget och verksamhetsplan 2023 Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Respektive samordningsförbund 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem 
Ekonomidirektör 
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VERKSAMHETSPLAN 2023 
med budget 2023 och plan 2024 

 

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
 

(dnr 2022:xx / x) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vår gemensamma vision: 

 

EGENFÖRSÖRJNING OCH LIVSKVALITET  

FÖR INDIVIDEN - 

alla kan tillhöra och tillföra 
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1. Inledning 

 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden arbetar enligt lag (2003:1210) om finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).  

Förbundet är en fristående juridisk person som består av sju medlemmar: kommunerna 

Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd tillsammans med Region Jönköpings län, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

2. Samordningsförbundets uppgifter  

 

Samordningsförbundet har enligt lagstiftningen bl a följande arbetsuppgifter: 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande 

parternas samlade ansvarsområde. 

 

3. Målgrupper 

 

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i 

förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär 

offentlig försörjning. 

 

Prioriterade målgrupper i vårt förbund är unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex 

problematik och nyanlända med behov av samordnad rehabilitering.  

 

4. Samordningsförbundets organisation  

 

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från 

respektive medlem. Ett arbetsutskott med ordföranden och vice ordföranden förbereder 

styrelsens möten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med en förbundschef på 65% och en verksamhets-

utvecklare. Kanslikostnaderna delas med Finnvedens Samordningsförbund, som också 

Försäkrings-
kassan 

Arbetsför-
medlingen 

Region 
Jönköpings län 

Habo 
kommun 

Jönköpings 
kommun 

Mullsjö 
kommun 

Vaggeryds 
kommun 

Förbundsstyrelsen 
B 

Förbundschef 
Verksamhetsutvecklare 

Beredningsgruppen 

Insats med styrgrupp 
 

Insats med styrgrupp 
 

Insats med styrgrupp 
 

Insats med styrgrupp 
 

Arbetsutskottet 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20031210.HTM#P2
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köper 35% tjänst förbundschef av förbundet. Denna överenskommelse ger samordnings-

vinster och lägre kostnader för båda förbunden. Vissa administrativa tjänster köps.  

 

En beredningsgrupp med representation från alla medlemmarna har följande uppdrag: 

➢ Att vara ett samrådsforum kring behov av och ta initiativ till förbättrad samverkan 

➢ Att identifiera behov av och genomföra gemensam kompetensutveckling för anställda 

och förtroendevalda hos medlemmarna inom ramen för budget 

➢ Att bereda ärenden på uppdrag från styrelsen inför beslut 

➢ Att förankra och marknadsföra förbundets arbete i den egna organisationen 

➢ Att utgöra styrgrupp för Arenasamverkan 

 

5. Vision 

 

Förbundets vision är  

”Egenförsörjning och livskvalitet för individen – alla kan tillhöra och tillföra”  

 

Oavsett vilken form av begränsning en individ har vad gäller arbetsförmåga bör var och 

en få en chans till egenförsörjning och god livskvalitet.  

 

6. Inriktning och delmål  

 

Samordningsförbundet finansierar gemensamma insatser som riktar sig till målgrupper 

som behöver stöd från minst två av medlemmarna.  

 

Vi arbetar utifrån följande tre inriktningar och konkreta delmål.  

Delmålen omprövas varje år. 

 

 

A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till egen försörjning 

via arbete eller studier samt ökad livskvalitet 

• Minst 85 % av deltagarna ska uppleva en stegförflyttning i att vara mer redo att 

kunna arbeta eller studera.  

Mått: fråga 6 i deltagarenkäten Indikatorer för finansiell samordning  
Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss? 

• Minst 70 % tycker att livskvaliteten blivit bättre än innan deltagandet i insatsen 

Mått: fråga 5 i den hälsoenkät som används i förbundet 
Jag tycker att min livskvalitet är… än innan mitt deltagande i …. 

Måluppfyllelsen mäts genom enkäter vid avslutad insats. Andelen gäller av dem som 

besvarar respektive enkät. 

 

Varje insats som finansieras av förbundet ska dessutom ha egna, konkreta, 

uppföljningsbara målsättningar som är anpassade till insatsen. Information om 

insatserna och målen finns på förbundets hemsida 

www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden.   

Måluppfyllelsen redovisas i förbundets årsredovisning. 

http://www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden
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* BIP: dansk forskning om vilka faktorer som är viktigast att tänka på när man vill stödja en person att komma till arbete. 

SKAPA: instrument för att följa och samtala om en individs utveckling, som utgår från BIP-forskningen 

 

Förbundet arbetar dessutom enligt följande finansiella riktlinjer 

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska 

medel. Det ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan 

finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet. 

 

Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera innestående medel på ett 

sådant sätt att medlen kan minska i värde.  

 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans.  

 

7. Budget 2023 och plan 2024 

Behovet av utveckling av gemensamma insatser är fortsatt mycket stort. Väldigt många 

drabbas fortfarande av psykisk ohälsa, långa sjukskrivningar, långtidsarbetslöshet och 

långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 

 

Lagstiftningen innebär en fast fördelning av bidragen till förbundet: 50% ska betalas av 

staten genom Försäkringskassan, 25% av regionen och 25% av berörda kommuner. Staten 

erbjöd en ökning från 3,7 till 5,5 milj inför 2022. På medlemssamrådet i februari 2021 

ställde sig kommunerna och regionen positiva till en ökning av sina bidrag 10% per år tills 

man bidrar med samma summa som staten erbjuder, år 2026. Ökningen bekräftades sedan 

B. Förbundet är en strategisk förändringsaktör som underlättar samverkan mellan 

parterna samt arbetar för att minimera organisatoriska hinder och mellanrum  

• Tydliggöra inriktningar och skillnader mellan finansierade verksamheter genom 

samverkansutbildningar, Arenasamverkansdag och andra utbildningsinsatser.  

Mått: bedömning i beredningsgruppen 

• Öka användningen av avvikelsesystemet Lex Heller i jämförelse med föregående år. 

Mått: antal gjorda anmälningar 

• Samverkan med sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag ska formaliseras 

och etableras under 2023.  

Mått: om en strategi fastställts och börjat implementeras 

C. Förbundet främjar kunskapsspridning och utveckling inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering 

• Löpande inventering av vilka kunskapssatsningar som efterfrågas och lämpliga former 

för dessa 

• Flera former av gemensam kompetensutveckling under året 

Fokus 2023 på BIP/SKAPA* och Stoppa Våldet 

Stöd till implementering av BIP/SKAPA erbjuds samtliga medlemmar under 2023 

• Öka användningen av Insatskatalogen jämfört med föregående år.  

Mått: antal klick gällande insatser i vårt förbunds område. 

• Bevaka och redovisa aktuell utveckling i omvärlden inklusive forskning. Lyfts i 

beredningsgruppen minst 1gång/år 
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genom beslut hos respektive part. Budget 2023 och planen för 2024 utgår från fortsatt 

ökning med 10% per år. 

Balanserade resultatet beräknas av flera skäl bli betydligt större än i budget. Två 

anledningar till detta är att det varit en tids vakans i Enter och att projekt NOVA kom 

igång senare än förväntat. En annan anledning är att utrymmet för nya projekt enbart 

utnyttjats till en mindre del. Även kostnaderna för verksamhetsutvecklartjänsten och 

kansliet blev lägre än budgeterat. Balanserade resultatet vid ingången av året var också 

något högre än beräknat när budgeten lades för 2021. 

 

Under året har den nya, långsiktiga gemensamma verksamheten NOVA – stöd i 

förändring kommit igång. Även ett nationellt intressant projekt Metodutveckling Koll på 

förmåga har beviljats medel 2022-2024. 

 

De flesta insatser som finansieras av samordningsförbund använder, av naturliga skäl, inte 

hela det beviljade utrymmet enligt budget. För att i viss mån minska differensen mellan 

beviljade medel och utfall har i budgetarna för respektive insats medvetet gjorts ett 

generellt avdrag med 10%, jämfört med hur mycket medel som beviljats respektive år.  

 

I nedanstående sammanställning finns budgeten för 2022 med som jämförelse. 

Prognosen togs fram i september 2022. Nya budgeten gäller år 2023. Om utfallet följer 

budgeten så tas hela kapitalet kommande årsskifte tillvara till löpande verksamhet under 

det kommande året. Det saknas helt utrymme för nya verksamheter både 2023 och 2024. 

 

Normalt brukar förbundet ha en plan för två år utöver kommande budgetår. Ovanligt stor 

osäkerhet råder om både planerade verksamheter och storleken på medlen från förbundets 

medlemmar inför 2025. Därför begränsas denna verksamhetsplan till år 2023-2024. 

 

Andelen administration av totalbudgeten 2023 och 2024 är 8,7% respektive 7,8%.  

 

 

 

 

Intäkter

Habo kommun 143 000 144 800 159 400 175 000

Jönköpings kommun 1 628 000 1 625 100 1 787 700 1 966 000

Mullsjö kommun 86 000 84 100 92 600 102 000

Vaggeryds kommun 164 000 166 500 183 300 202 000

Region Jönköpings län 2 020 500 2 020 500 2 223 000 2 445 000

Staten gm Försäkringskassan 4 041 000 4 041 000 4 446 000 4 890 000

Balanserat resultat (prel i 

plan)

2 100 167 2 272 710 1 999 710 1 316 710

Summa intäkter 10 182 667 10 354 710 10 891 710 11 096 710

Budget 

2022

Prognos 

2022

Budget 

2023
Plan 2024
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Kostnader

Enter 2 915 100 3 030 000 3 074 000 3 159 000

NOVA - Stöd i förändring 1 863 000 1 704 000 2 956 000 4 300 000

FIA 630 000 630 000 621 000 637 000

IT-spåret 360 000 400 000 600 000 600 000

Etableringsstödjare 180 000 175 000 0 0

Projekt ARCH 655 740 690 000 0 0

Projektgemensamt 55 000 46 000 50 000 50 000

Tillgängligt nya projekt 600 000 0 0
Metodutveckl Koll på förmåga 60 000 460 000 460 000

Verksamhetsutvecklare 780 400 645 000 800 000 780 000

Kompetensutveckling 200 000 153 000 180 000 180 000

Delsumma verksamhet 8 239 240 7 533 000 8 741 000 10 166 000

Kansli 770 000 700 000 720 000 740 000

Information 50 000 30 000 20 000 20 000

Styrelse 2 000 2 000 2 000 2 000

Ekonomihantering 81 000 90 000 92 000 94 000

Delsumma administration 903 000 822 000 834 000 856 000

Summa kostnader 9 142 240 8 355 000 9 575 000 11 022 000

Prel balanserat resultat 1 040 427 1 999 710 1 316 710 74 710

Budget 

2022

Prognos 

2022

Budget 

2023
Plan 2024

 
 

 

Styrelsen följer upp utfallet och årsprognos löpande. 

 

 
Verksamhetsplanen fastställs av styrelsen 2022-11-23  



  
  

 

Verksamhetsplan 2023 
med budget 2023 och plan 2024-2025 

 (dnr 2022:0x / x) 

 

 

Vår gemensamma vision: 
 

PLATS FÖR ALLA! 

 

 

 

  



  
  
1. Inledning 
 
Finnvedens Samordningsförbund arbetar enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet (Finsam).  Förbundet är en fristående juridisk person som 
består av sex medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län 
och kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo. 
 
2. Målgrupp 
 
Målgrupp för den finansiella samordningen är personer i arbetsför ålder som är i behov av 
samordnade insatser och som uppbär offentlig försörjning.  
 
3. Vision 
 
Under 2020 antogs en ny vision för förbundet: Plats för alla! 
Vi vill tillsammans verka för att alla invånare i Gnosjö, Gislaved och Värnamo ska känna att 
det finns en plats för dem i samhället. Viktiga värdeord i sammanhanget syns i mentimeter-
bilden på första sidan. 
 
4. Uppdrag  
 
Samordningsförbund har ett unikt uppdrag att stödja samordnade insatser för personer som 
behöver hjälp av flera av medlemmarna för att komma till arbete eller rätt försörjning. 
 
5. Organisation 
 
Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från 
respektive medlem.  
 
Styrelsen har bl a till uppgift att: 

➢ besluta om mål och riktlinjer för förbundets arbete 
➢ arbeta för att bra ekonomiska resurser finns tillgängliga och följa upp att de används 

så effektivt som möjligt 
➢ finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliterings-

insatser, vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete 

➢ svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
➢ uppmärksamma systemfel som gör att människor hamnar i förbundets målgrupp 

eller inte får rätt stöd av medlemmarna 
➢ förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i den egna 

organisationen, i samråd med representanterna i beredningsgruppen 
 
 
 
 



  
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En beredningsgrupp med representation från alla medlemmar har följande uppdrag:  
 

➢ Att vara ett samrådsforum kring behov hos målgruppen och möjliga sätt att förbättra 
samverkan 

➢ Att vara styrgrupp för Samverkansteam Finnveden 
➢ Att identifiera behov av, genomföra och följa upp gemensam kompetensutveckling  
➢ Att bereda ärenden på uppdrag från styrelsen inför beslut  
➢ Att förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i den egna 

organisationen 
 
Den löpande verksamheten leds av en förbundschef på 35%. Tjänsten som förbundschef 
köps av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, vilket innebär en effektivisering för 
båda förbunden. Tjänster för ekonomihantering mm köps in från Region Jönköpings län. 
 
6. Målsättningar 
 
Under 2022 har följande huvudmål för förbundet formulerats: 
 
A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till arbete och studier genom 

insatser på individnivå i samverkan. 
B. Förbundet är en innovativ förändringsaktör i samverkan mellan parterna.  
 
För att nå målen arbetar förbundet med:  

• att kartlägga målgrupper med behov av insatser inom Finsams uppdrag 

• att skapa och utveckla samverkansytor mellan parterna för att undanröja 
organisatoriska hinder 

• att stödja metodutveckling och implementering samt förmedla kunskap 

Försäkrings-
kassan 

Arbetsför-
medlingen 

Region 
Jönköpings län 

Gislaveds 
kommun 

Gnosjö 
kommun 

Värnamo 
kommun 

Förbundsstyrelsen 

Förbundschef 
Verksamhetsutvecklare 

Beredningsgruppen 

Insats med styrgrupp

  

 

Insats med styrgrupp

  

 

Insats med styrgrupp

  

 

Insats med styrgrupp

  

 

Arbetsutskottet 



  
  

• att öka målgruppens förmåga till arbete och studier - genom att stötta insatser som 
är samordnade, parallella och utan avbrott 

• att verka mot våld i nära relationer genom aktivt deltagande i projekt Stoppa Våldet 

• att verka aktivt för utveckling av arbetslivet för att skapa förutsättningar för 
inkludering där alla får möjlighet att arbeta 100% av sin förmåga. 

• framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan med ASF/sociala företag 
och civilsamhälle.  

 
 
Mätbara delmål och mått för uppföljning 

 
 
 
 
 
 

A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till arbete och 

studier genom insatser på individnivå i samverkan.  

1. Deltagarna i de finansierade insatserna ska vid behov få samordnade, 

parallella insatser 

Mått: dialog mellan styrgrupp och team 

 

2. 80% eller fler av deltagare vid avslut från finansierade insatser känna sig 

mer redo att arbeta eller studera.  
Mått: fråga 6, Indikatorer för finansiell samverkan. Positivt svar från ”Delvis” uppåt 

”Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?” 
 

3. 80% upplever att personalen har tagit tillvara deltagarens erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter. 
Mått: fråga 7 i Indikatorer för finansiell samverkan. Positivt svar från ”Till stor del” 

”Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?” 
 

4. Under första kvartalet 2023 hitta former för en ny insats för målgrupp som 

idag inte möts av finansierade insatser 

Måluppfyllelsen av punkt 2 och 3 mäts genom enkäter vid avslutad insats. Andelen gäller 

av dem som besvarar respektive enkät. 

Varje insats som finansieras av förbundet ska dessutom ha egna, konkreta, 

uppföljningsbara målsättningar som är anpassade till insatsen.  



  
  

 
* BIP: dansk forskning om vilka faktorer som är viktigast att tänka på när man vill stödja en person att komma till 
arbete. SKAPA: instrument för att följa och samtala om en individs utveckling, som utgår från BIP-forskningen 

 
Finansiella mål  
Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska 
medel. Det ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera 
utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet. 
Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera innestående medel på ett sådant 
sätt att medlen kan minska i värde.  
 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Under 2022 beräknas 
intäkterna täcka kostnaderna. 
 
7. Budget 2023 och plan 2024-2025 
Behovet av utveckling av gemensamma insatser är fortsatt stort. Många drabbas fortfarande 
av psykisk ohälsa, långa sjukskrivningar, långtidsarbetslöshet och långvarigt beroende av 
ekonomiskt bistånd. 
 
Nedan presenteras prognos för 2022 och budget för 2023. Uppgifterna för 2024-2025 är en 
inriktning, som kommer att revideras i kommande års verksamhetsplaner. 
 
Lagstiftningen innebär en fast fördelning av bidragen till förbundet: 50% ska betalas av 
staten genom Försäkringskassan, 25% av regionen och 25% av kommunerna.  
Sedan 2018 tar medlemmarna vara på hela det budgetutrymme som erbjuds från staten. 
Tyvärr har en viss minskning skett, både inför 2022 och 2023. Möjlighet finns att få mer 
medel från staten än det utrymme som erbjuds, om kommuner och region ökar sina bidrag i 

B. Förbundet är en innovativ förändringsaktör i samverkan mellan 

parterna  

1. Stöd till implementering av BIP * och SKAPA * ska under 2023 erbjudas 

samtliga medlemsorganisationer.  

2. Samverkan med sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag ska 

formaliseras och etableras under 2023 

3. Under 2023 ska användandet av avvikelsesystemet Lex Heller öka till 12 

ärenden  

4. Vidareutveckla och informera om ARENA-samverkan så att antalet ärenden 

ökar till 100 under 2023.  

5. Den av Försäkringskassan finansierade studie om ARENA som inleddes 2022 

analyseras och tas tillvara för fortsatt utveckling under 2023. 

Fokus under åren 2022/2023 bör ligga på implementering av BIP/SKAPA, Stoppa våldet 

samt att utveckla befintliga verktyg och öka användningen av dem.  



  
  
motsvarande grad, vilket skett senaste åren i många förbund. Eventuell ökning av bidragen 
2024-2025 kommer att diskuteras på det årliga medlemssamrådet i februari.  
 
Insatser förbrukar oftast inte hela budgeten, p g a sjukdom, vakans, viss marginal vad gäller 
resor och utbildning mm. Det leder normalt till ett större balanserat resultat för förbundet 
än tänkt, vilket innebär att medel som kunnat användas till ny verksamhet blir liggande. 
Därför har ett generellt avdrag på ca 10% gjorts per insats och budgetår jämfört med 
beviljade medel. Trots detta beräknas insatserna under året ha lägre kostnader än de som 
tagits med i budget. Prognosen togs fram i september 2022, utifrån då kända förhållanden. 
 

 
 
Styrelsen följer upp utfall och årsprognos löpande. 
 
Verksamhetsplanen fastställs av styrelsen 2022-11-22 

 

Intäkter

Gislaveds kommun 509 200 507 700 495 000 581 000 581 000

Gnosjö kommun 165 000 164 600 160 000 188 000 188 000

Värnamo kommun 593 300 595 200 580 000 681 000 681 000

Region Jönköpings län 1 267 500 1 267 500 1 235 000 1 450 000 1 450 000

Staten gm Försäkringskassan 2 535 000 2 535 000 2 470 000 2 900 000 2 900 000

Balanserat resultat 2 023 629 2 661 328 3 040 000 1 721 000 958 000

Summa intäkter/tillgångar 7 093 629 7 731 328 7 980 000 7 521 000 6 758 000

Kostnader

Samverkansteam Finnveden 2 743 200 2 698 000 3 100 000 3 150 000 3 200 000

IT-spåret 180 000 180 000 540 000 540 000 540 000

Mitt Val 464 000 203 000 0 0 0

Gemensamma projektkostn 54 000 50 000 54 000 56 000 58 000

Utrymme nya projekt 400 000 0 850 000 1 100 000 1 100 000

Verksamhetsutvecklare 824 100 766 500 840 000 818 000 837 000

Kompetensutveckling 200 000 157 000 200 000 200 000 200 000

Delsumma verksamheter 4 865 300 4 054 500 5 584 000 5 864 000 5 935 000

Kansli 500 000 460 828 500 000 520 000 540 000

Information 75 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Styrelse 3 000 4 000 3 000 5 000 5 000

Ekonomihantering 77 000 92 000 92 000 94 000 96 000

Revision 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Delsumma administration 705 000 636 828 675 000 699 000 721 000

Summa kostnader 5 570 300 4 691 328 6 259 000 6 563 000 6 656 000

Prel balanserat resultat 1 523 329 3 040 000 1 721 000 958 000 102 000

Plan 2025
Budget 

2022

Prognos 

2022

Budget 

2023
Plan 2024
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Verksamhetsplan 2023 

1. Samordningsförbundets uppdrag 
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av huvudmännen 

och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, förmågan att arbeta. Uppdraget 

regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser.  

I samordningsförbundens uppdrag finns både individinriktade och strukturövergripande insatser. I 

samband med de årliga medlemssamråden har medlemmarna uttryckt att det är önskvärt med 

långsiktiga verksamheter som komplement till projekt. Styrelsen för Höglandets samordningsförbund 

har beslutat att införa detta förhållningssätt i en modell som kallas LIV (Långsiktig Integrerad 

Verksamhet). 

Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 

Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län. 

2. Vision 
Samverkan för allas delaktighet i samhället.  

3. Målgrupp 

Samordningsförbundets huvudsakliga målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 

18 och 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst 2 parter och som uppbär 

eller riskerar att få offentlig försörjning.  

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de gemensamma 

resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå 

eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete/studier. 

Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete främst på unga personer mellan  

18 och 29 år. 

4. Jämställdhet 
Samordningsförbundets parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet. Därmed är det även ett 

uppdrag för förbundet.  

Ett övergripande mål för Höglandets samordningsförbund är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad 

rehabilitering till kvinnor och män i förbundets verksamheter.  Jämställdhetsperspektivet ska finnas 

med i tjänsteutlåtanden, delårs- och årsrapporter samt i budget och inriktningsdokument. Statistik ska 

redovisas könsuppdelad med ambitionen att analysera statistiken ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Insatser finansierade av förbundet ska i redovisningar beskriva hur de har arbetat med jämställdhet. 

Förbundet ska aktivt arbeta för att kunskapen sprids och tas tillvara hos förbundets ägarparter. 

Handlingsplanen ska revideras på årets första styrelse-sammanträde.  

5. Organisation 

Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter med personliga 

ersättare. Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när styrelsemedlemmarna 

byts.  
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Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef som arbetar 100 %. Tjänster för ekonomi- och 

personaladministration köps från Region Jönköpings län.  

En beredningsgrupp, som består av operativa chefer, med personliga ersättare, från samtliga 

medlemsparter, förbereder ärenden till styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. 

Beredningsgruppen identifierar behov av samverkansinsatser och tar fram förslag till verksamhet för 

samordningsförbundet. 

6. Ekonomi 

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel. 

Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan 

finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet. Förbundet får 

inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera innestående medel på ett sådant sätt att medlen kan 

minska i värde.I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Styrelsen följer 

upp budgeten regelbundet.  

Förbundet har under 2023 en budget på totalt 8 054 000 SEK, exkl. sparade medel.  

Kostnadsbudgeten för 2023 är 8 073 500 och fördelas enligt följande: 

• 54,5 % individinriktade insatser  

• 24,3 % strukturövergripande insatser  

• 14,4 % administration  

• 6,8 % ny verksamhet 

7. Samordningsförbundets finansierade verksamheter  

7.1 Individpåverkande insatser  

7.1.1 SE-Höglandet (LIV) 

Bakgrund 

I varje deltagande kommun finns en SE-grupp bestående av SE-coacher samt representanter för 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling och psykiatriska kliniken i Region Jönköpings län. De träffas varje 
månad för att aktualisera och följa upp deltagare i verksamheten. SE-coacherna arbetar enligt 
metoden Supported Employment. Alla medlemsparter har möjlighet att via en blankett anmäla nya 
personer som kan bli aktuella för SE-Höglandet. Försäkringskassan föreslår till SE-gruppen de personer 
med aktivitetsersättning som de anser ska ingå i verksamheten. Urval av nya deltagare sker i samråd 
mellan medlemmarna i SE-gruppen. 

I arbetet som SE-coach ingår att finna lämpliga arbetsplatser för personer som ingår i målgruppen och 
att sedan, tillsammans med arbetsgivare, arbetskamrater och myndigheter, ge det stöd som fordras 
för att den enskilde individen ska bli anställd. Stödet ges även till arbetsgivaren. Stödet ska även ges 
efter en anställning (efterstöd) till dess att personen och/eller hens arbetsgivare bedömer att 
ytterligare kontakt inte är nödvändig. Även om en individ skrivs ur verksamheten är hen alltid 
välkommen tillbaka om det skulle finnas behov. 

Målgruppen omfattar personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en anställning på 
den öppna arbetsmarknaden på grund av: 
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• funktionshinder  

• psykisk ohälsa  

• missbruksproblematik  

I första hand läggs fokus på unga (19 – 29 år) som har eller riskerar att få aktivitetsersättning. Varje 
kommun definierar hur de väljer att arbeta med personer som har en missbruksproblematik.  

Beredningsgruppen har fördelat schabloniserade medel från Höglandets samordningsförbund enligt 

följande: 

Aneby 75 %, Eksjö 150 %, Nässjö 180 %, Sävsjö 150 %, Tranås 100 %, Vetlanda 150 %.  

För att mäta nöjdheten hos deltagarna används de nationella indikatorer som tagits fram via 
Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och som sammanställs nationellt under november 
månad varje år.  

Verksamhet 2023 
Arbetet enligt verksamhetsbeskrivningen för SE-Höglandet fortsätter under 2023. Kommunal 
utveckling har anställt en metodstödjare som arbetar länsövergripande med utbildnings- uppföljnings- 
och handledningsfrågor för Supported Employment.  
 
SE-coacherna har ett nätverk tillsammans med förbundschefen och har regelbundna möten ca 4 
gånger per termin för att utbyta erfarenheter och utveckla arbetet. Arbetet kring jämställdhet 
fortsätter.  
 
Under 2023 ersätts redovisningssystemet SUS med uppföljning Finsam som drivs av Försäkringskassan. 
Alla coacher kommer att erbjudas utbildning och inloggning i uppföljningssystemet under 2023. 
 
Deltagarna i SE–Höglandet deltar i en mätning av ”nöjdhet” vid något eller några tillfällen under tiden 

de är inskrivna i verksamheten samt vid utskrivning.  

Utbildningar för coacher kring metoden genomförs efter behov. Styrelsen föreslår i budget 2023 att 
kostnaden för utbildningar betalas av respektive arbetsgivare. Styrelsens förslag i budget 2023 är även 
att ersättningen till Tranås kommun utökas stegvis för att ge möjlighet till anställning av ytterligare SE-
coach.  

Mätning av måluppfyllelse 
• Förbundschefen tar fram gemensam, könsuppdelad statistik för Höglandet vid halv- och 

helårsskifte. Inmatning av statistik i SUS sker av SE-coacher. 

• Indikatorerna mäter hur nöjda deltagarna är med stödet och det redovisas med gemensam, 
könsuppdelad statistik för Höglandet under november varje år.  

• Samtal kring jämställdhet i verksamheten förs både i de kommunbaserade SE-grupperna samt 
vid de gemensamma träffarna på Höglandet. 

• Metodtroheten mäts en gång/år. Kommunal utveckling leder detta arbete, samt bjuder in till 
gemensamma träffar för coacherna. Mätningen används för utveckling och uppföljning av det 
interna arbetet i varje kommun. Ingen jämförelse sker mellan kommunområden. 

7.1.2 IT-spåret  

Bakgrund 
IT-spåret startade som en individanpassad, yrkesinriktad IT-utbildning för den som har Aspergers 
syndrom/Autism Spectrum Disorder (ASD). Utbildningen finansierades av medel från Höglandets 
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Samordningsförbund, Finnvedens samordningsförbund, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
och Region Jönköpings län. Utbildningen har bedrivits på Campus i12 i Eksjö kommun.  

Huvudmålet med utbildningen har varit att de studerande ska bryta sin isolering och gå från 
sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. På IT-spåret har 
personalgruppen bestått av en koordinator tillika arbetsterapeut, en lärare för gymnasiekurser och en 
lärare för fördjupningskurser.  

Verksamhet 2023 
Region Jönköpings län och de sex kommunerna på Höglandet har tillsatt en gemensam arbetsgrupp 

som under 2022 har arbetat med frågan kring utbildningens finansiering och placering från 2023 samt 

individernas försörjningsmöjligheter under studietiden. Det planeras för en uppdragsutbildning på en 

folkhögskola i länet med finansiering från de tre samordningsförbunden och Region Jönköpings län. 

Ambitionen är utbildningsstart i januari 2023. Utbildningens mål och mätning av måluppfyllelse kan 

behöva ses över efter uppstarten. 

Mätning av måluppfyllelse 
• Antal studenter som får jobb eller går till annan utbildning.  

• Antal kvinnor som studerar vid IT-spåret.  

• Studenternas nöjdhet med utbildningen mäts dels genom Indikatorerna och dels genomför 
koordinatorn kontinuerligt samtal med varje enskild student. 

7.2 Strukturpåverkande insatser/utbildning  

7.2.1 Samverkanskoordinator – LIV  

Bakgrund 

Pågående verksamhet 
I samband med styrelsens och beredningsgruppens arbetsdag 2019-08-29 framkom önskemål om att 

förbundet även i fortsättningen ska vara med och finansiera samverkansuppdrag på Höglandet. 

Arbetet har överförts till LIV (Långsiktig Integrerad Verksamhet) och ersättningen baseras på en mall 

som är lika för alla kommuner. Alla sex kommuner på Höglandet inkluderas i verksamheten. Personen 

som innehar tjänsten ska arbeta 50 % med detta arbetsområde. I samverkanskoordinatorernas 

uppdrag ligger inga individärenden. 

Uppdrag för Samverkanskoordinator inom LIV 
Samverkanskoordinatorns uppdrag innehåller följande arbetsområden: 

• Identifiera, utveckla och upprätthålla samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna på en 
strukturell och organisatorisk nivå utifrån lokala behov så det kommer medborgarna med 
rehabiliteringsbehov till godo. 

• Omvärldsbevakning av samtliga fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser när det gäller 
samverkan för målgruppen 

• Verka för att sprida kunskap om varandras verksamheter och uppdrag. 
• Jämställdhetsfrågor/diskussioner ska vara en självklar del i arbetet kring samverkan 
• Identifiera och samverka kring gemensamma utvecklingsområden för samtliga 

kommunområden på Höglandet – Samverk Höglandet 
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Verksamhet 2023 
Samverkanskoordinatorernas verksamhet fortsätter som tidigare och i gruppen förs samtal om olika 

verksamheter och insatser för att förbättra samverkan på Höglandet, exempelvis BAS-verksamheten i 

Jönköpings och Vaggeryds kommunområden och Samverkansteam Finnveden.  

Målgrupp 
Samverkanskoordinatorn ska arbeta med strukturövergripande insatser i syfte att underlätta 
samverkan mellan parterna där stöd ges till individer mellan 16 – 64 år med behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser. 

Målsättning 

• att samarbetet mellan myndigheterna/vården inom de sex kommunområdena ska utökas efter 
behov och förutsättningar så det kommer medborgarna med rehabiliteringsbehov till godo. 

• att rehabiliteringen, där fler aktörer är inblandade, skall bli så effektiv som möjligt efter de 
resurser som samhället har att erbjuda. 

• att underlätta för kommunområdena att skapa samverkanssystem på olika nivåer och efter 
behov som fungerar oberoende av regel-, organisations- eller personalförändringar 

• att personalen på alla nivåer inom myndigheterna skall ha god kännedom om hur samverkan 
fungerar och vilka system som samverkan bygger på. 

Mätning av måluppfyllelse 
Uppföljning sker genom skriftliga rapporter vid halv- och helårsskifte som bifogas Höglandets 
samordningsförbunds helårsredovisning. 

7.2.2 Psykiatriveckan 

Psykiatriveckan är en kompetensutvecklingsmöjlighet för personal som arbetar på Höglandet, men 
även anhöriga och övriga intresserade. Målet är att öka kunskapen och förståelsen för flera 
psykiatriska diagnoser och beteenden. Målgrupperna är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt 
personal hos offentliga myndigheter och organisationer.  
 
Styrelsen har beslutat att aktivt stödja Psykiatriveckan då den riktar sig till samordningsförbundets 
målgrupper. Veckan genomförs alltid under vecka 46 och samarbetet har utökats till att även gälla 
psykiatriklinikerna inom Jönköpings och Värnamos sjukvårdsområden. De restriktioner som infördes i 
samband med Covid-19 pandemin har givit insikt i att även utan pandemirestriktioner kan en del 
samlingar ske digitalt för att utöka möjligheterna till fler föreläsningar och öka individers möjlighet att 
ta del av dem. 

Verksamhet 2023 
Det planeras för en psykiatrivecka även under 2023 och det finns en fungerande arbetsgrupp med 
utgångspunkt från psykiatriska kliniken i Eksjö. Jämställdhets och jämlikhetsperspektiv beaktas så att 
innehållet under veckan är relevant för alla. 

Mätning av måluppfyllelse 

• Antal besökare 
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7.2.3 Inspirationsdag 

Verksamhet 2023 
Inspirations- och utbildningsdagar är viktiga. De ger dessutom möjlighet till nätverksbyggande och 
förståelse för olika verksamheters behov. Styrelsen har fattat beslut om att Inspirationsdagar i 
framtiden ska genomföras i varje kommunområde. Samverkanskoordinatorerna är ansvariga för 
planering i respektive kommunområde. En del föreläsningar genomförs digitalt i samverkan mellan 
kommunområden.  

Mätning av måluppfyllelse 
• Antal besökare 

• Efterenkät 
  

7.2.4 Utbildningsdagar och medlemssamråd för styrelse och beredningsgrupp 2022 
Styrelsen och beredningsgruppen genomförde en gemensam planerings- och inspirationsdag 2022-09-
01 på Träcentrum i Nässjö. 
 
Tillsammans med övriga samordningsförbund i länet genomfördes ett digitalt medlemssamråd 2022-
02-25 med Gislaveds kommun som värd. Dessutom har det genomförts extra medlemssamråd med 
Region Jönköpings län som sammankallande angående IT-spåret. 

Verksamhet 2023 
En introduktionsutbildning för styrelsen planeras i samband med årets första styrelsemöte 26 januari 
2023 kl. 11.00-12.30. 
 
Medlemssamråd sker 24 februari 2023 kl. 09.00 – 13.00. Värd är Vaggeryds kommun.  
En gemensam arbetsdag för styrelse och beredningsgrupp planeras i början av hösten 2023.  

Mätning av måluppfyllelse 
• Antal besökare 

7.3 Nya verksamheter  

• Tranås kommun önskar utökning av det ekonomiska stödet till SE-arbetet i Tranås 

kommunområde. 

• Under 2023 ansluter Höglandets samordningsförbund till Insatskatalogen som är en nationell 

databas där det går att söka insatser som ger hjälp till personer som på olika sätt behöver stöd 

av samhällets välfärd. Insatserna kan vara aktiviteter som hjälper individen med hälsa, skola 

eller att hitta arbete, men det kan också vara råd och stöd.  Kostnaden är 48 000 SEK per år 

och en särskild implementeringsplan med aktiviteter för såväl spridning som uppföljning är 

framtagen. Förbundschefen är redaktör och på sikt blir insatskatalogen en del av den större 

välfärdsguiden vars syfte är att hjälpa individer att hitta rätt i välfärdssystemet samt vara ett 

stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i 

livet.  
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8. Samordningsförbundets administration  
8.1 Löne- och personaladministration 
2022-08-31 gick nuvarande förbundschef i pension och 2022-08-15 anställdes en ny förbundschef som 
arbetar 100 %. Kansliet finns i Eksjö.  
 
Förbundet har ett avtal med Höglandsförbundet kring dataskyddsombud och IT-tjänster. 
 
Region Jönköpings län sköter ekonomi- samt personaladministration åt samordningsförbundet enligt 
tidigare tecknat avtal. Övriga samordningsförbund i länet har liknande avtal.  
 
Digital signering sker via företaget Comfact. 

8.2 Arkiv 

Arkivering av handlingar enligt arkivbeskrivningen sköts, enligt förbundsordningen, av Tranås kommun.  
 
8.3 Nätverk mellan förbund  
Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS). I nätverket 
genomförs arbete med frågor kring Välfärd i samverkan, Våld i nära relationer, BIP och Skapa, 
Insatskatalogen, Tjänstedesign och SIP. Förbundschefen, ordförande och/eller vice ordförande deltar 
vid olika samlingar som NNS bjuder in till under verksamhetsåret. 
 
8.4 Nätverk mellan förbundschefer 
Förbundschefen samarbetar kontinuerligt med förbundschefen för de två övriga förbunden i 
Jönköpings län samt i nätverket Kust-till-kust samt vid behov nationellt SUS-nätverk.  

8.5 Konferenser och utbildningar 

Finsamkonferensen 2022 genomfördes digitalt i april. Under hösten 2022 erbjuds förbundschefsdagar 
via Nationella rådet och dessa verksamheter planeras inför 2023 också. Förbundschefen deltar vid de 
samlingarna som genomförs och eventuellt deltar även någon från styrelse/beredningsgrupp vid den 
nationella konferensen.  

8.6 Utbildningar 

Tillsammans med övriga förbund i länet genomförs bland annat utbildning i metoden Supported 
Employment efter behov.  
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9. Ekonomiska förutsättningar 

Förslag budget 2023 - 2025         

Intäkter 2022 2023 2024 2025 

Aneby kommun 120 810 120 810 120 810 120 810 

Eksjö kommun 302 025 302 025 302 025 302 025 

Nässjö kommun 563 780 563 780 563 780 563 780 

Sävsjö kommun 201 350 201 350 201 350 201 350 

Tranås kommun 342 295 342 295 342 295 342 295 

Vetlanda kommun 483 240 483 240 483 240 483 240 

Region Jönköpings län 2 013 500 2 013 500 2 013 500 2 013 500 

Staten (FK+AF) 4 027 000 4 027 000 4 027 000 4 027 000 

Summa intäkter 8 054 000 8 054 000 8 054 000 8 054 000 

         

Kostnader Prognos 2022 2023 2024 2025 

SE-Höglandet 3 800 000 3 860 000 3 860 000 3 860 000 

IT-spåret 1 150 000 600 000 600 000 600 000 

Inspirationsdag 100 000 100 000 100 000 100 000 

Framtida projekt  0 420 000 420 000 420 000 

Insatskatalogen 24 000 48 000 48 000 48 000 

Samverkanskoordinator -LIV 1 750 000  1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Psykiatriveckan 30 000 30 000 30 000 30 000 

Tjänsteperson 860 000 850 000 850 000 850 000 

Styrelse 60 000 70 000 70 000 70 000 

Kompetensutveckling 
styrelse/beredningsgrupp 16 000 30 000 30 000 30 000 

Ekonomihantering 94 254 95 000 95 000 95 000 

Revision 55 500 55 500 55 500 55 500 

Övrig administration 90 000 95 500 95 500 95 500 

Marknadsföring 0 0  0 0 

Inköp material och varor 25 000 0 0 0 

Summa kostnader 8 054 754 8 054 000 8 054 000 8 054 000 

Resultat -754 0 0 0 

Ackumulerat resultat från 
2021: 

Prognos 
ackumulerat 

resultat 2022: 

Prognos 
ackumulerat 

resultat 2023: 

Prognos 
ackumulerat 

resultat 2024: 

Prognos 
ackumulerat 

resultat 2025: 

427 809 427 055 427 055 427 055 427 055 

     

 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ Paragraf  
 
Ombyggnation av Akutmottagningen och Barnakutens 
omklädningsrum och expeditioner, Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/2423 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhuset 
Ryhov till en maximal kostnad om 2 700 000 kronor.  

• Godkänna investering av övervakningsutrustning till en maximal 
kostnad om 922 000 kronor. 

Sammanfattning  
Projektet avser en ombyggnad med mindre omfattning på 
akutmottagningen. Befintligt omklädningsrum och expedition byggs om till 
övervaknings- och arbetsplatser.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Förstudierapport Ombyggnation akutmottagningen 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 176  
 
Ombyggnation av Akutmottagningen och Barnakutens 
omklädningsrum och expeditioner, Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/2423 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Ställer sig bakom ombyggnation av akutmottagningen på 
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad om 2 700 000 kronor.  

• Ställer sig bakom investering av övervakningsutrustning till en 
maximal kostnad om 922 000 kronor. 

Sammanfattning  
Projektet avser en ombyggnad med mindre omfattning på 
akutmottagningen. Befintligt omklädningsrum och expedition byggs om till 
övervaknings- och arbetsplatser.  

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör 

och Therese Gustafsson, verksamhetsutvecklare 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Förstudierapport Ombyggnation akutmottagningen 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att nämnden ställer sig bakom föreslagen 
ombyggnation och investering av övervakningsutrustning, utifrån att 
pågående risk- och konsekvensanalys efter slutförande biläggs som 
beslutsunderlag inför regionstyrelsens behandling av ärendet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-09-29 RJL 2022/2423 

  

 

  
  

Regionstyrelsen  

Ombyggnation av akutmottagningen på 
Länssjukhuset Ryhov 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov 
till en maximal kostnad om 2 700 000 kronor.  

• Godkänner investering av övervakningsutrustning till en maximal kostnad 
om 922 000 kronor. 

Sammanfattning  
Projektet avser en ombyggnad med mindre omfattning på akutmottagningen. 
Befintligt omklädningsrum och expedition byggs om till övervaknings- och 
arbetsplatser.  

Information i ärendet 
Sedan lång tid tillbaka har akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov brister i 
sina lokaler på grund av utökade behov och ändrade flöden. Det saknas lokaler för 
såväl direkt patientarbete som för personalens administrativa arbete. Det finns en 
långsiktig planering för en ny akutmottagning, men det kommer att ta 5-6 år innan 
den kan vara klar för inflyttning. Föreslagna ombyggnader är en åtgärd för att på 
kort sikt förbättra vård- och arbetsmiljön på mottagningen. 
 
Förslaget innebär ombyggnad av två delar på akutmottagningen: 

1. Nuvarande omklädningsrum byggs om till fem övervakningsplatser. 
Omklädning kommer i stället ske i hus D1/D2 plan 2. 

2. På barnakuten görs en mindre ombyggnad för att skapa fler arbetsplatser. 
 
Under ombyggnadstiden måste barnakuten evakueras. Förslaget är att placera den 
i hus F4 plan 7 i direkt anslutning till barnvårdenheten. 

Verksamhetens bedömning av investeringen 
Ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, RJL 
2022/2423 
Ur ett kund-/patientperspektiv bidrar investeringen med 

Ökad tillgänglighet Stor påverkan 

Förbättrad kvalité Stor påverkan 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/2423 

 
 

 

Förbättring patientsäkerhet Stor påverkan 

Minskad smittspridning Stor påverkan 

Förbättrad produktionen Stor påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen med 

Kortare behandlingstider Stor påverkan 

Ändrat arbetssätt Stor påverkan 

Effektivare processer Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Stor påverkan 

Finansiering 
För investeringen på maximalt 2 700 000 kronor finns reserverat utrymme i 
investeringsplanen. Kostnad om 922 000 kronor för övervakningsutrustning 
kompenseras verksamheten. Kostnader för övriga inventarier finansieras inom 
verksamhetsområdets budget för ospecificerade investeringar. Hyreskostnaden för 
verksamheten blir oförändrad. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Förstudierapport Ombyggnation akutmottagningen 

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde Medicin 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Verksamhetsstöd och Service 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem 
Ekonomidirektör 
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Sammanfattning 
Projektet avser en ombyggnad med mindre omfattning på akutmottagningen. Dels ombyggnad av 
omklädningsrummet till övervakningsplatser och dels ombyggnad av expedition för att få fler 
arbetsplatser. 

1. Inledning 
 

1.1.  Bakgrund och syfte 

Sedan lång tid tillbaks har akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov brister i sina lokaler på grund 
av utökade behov och ändrade flöden. Det saknas lokaler för såväl direkt patientarbete som för 
personalens administrativa arbete. Det finns en långsiktig planering för en ny akutmottagning, men 
det kommer att ta 5-6 år innan den kan vara klar för inflyttning. Föreslagna ombyggnader är en 
åtgärder för att i någon mån förbättra vård- och arbetsmiljön på mottagningen. 

1.2.  Omfattning och avgränsning 

Nuvarande omklädningsrum byggs om till övervakningsplatser. Omklädning kommer att ske i hus 
D1/D2 plan 2 i stället. På barnakuten görs en ombyggnad för att tillskapa bättre arbetsplatser. 

 

 

2. Förslag 

2.1. Huvudförslag 

Nuvarande omklädningsrum byggs om till övervakningsplatser. Omklädning kommer i stället ske i hus 
D1/D2 plan 2. På barnakuten görs en mindre ombyggnad för att tillskapa bättre arbetsplatser. 
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3. Konsekvensprojekt och evakueringar 
Under ombyggnadstiden måste barnakuten evakueras. Förslaget är att placera den i hus F4 plan 7 i 
direkt anslutning till barnvårdenheten. 

4. Genomförande och tidplan 
Ombyggnaden beräknas ta cirka 14 veckor. 

 
 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 161-167 

Tid: 2022-10-11 kl. 12:40  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 167  
 
Ombyggnation av Akutmottagningen och Barnakutens 
omklädningsrum och expeditioner, Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/2423 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

• Ställa sig bakom ombyggnation av akutmottagningen på 
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad om 2 700 000 kronor.  

• Ställa sig bakom investering av övervakningsutrustning till en 
maximal kostnad om 922 000 kronor. 

Sammanfattning  
Projektet avser en ombyggnad med mindre omfattning på 
akutmottagningen. Befintligt omklädningsrum och expedition byggs om till 
övervaknings- och arbetsplatser.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Förstudierapport Ombyggnation akutmottagningen 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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RISKBEDÖMNING  

– systematiskt arbetsmiljöarbete 

  
Avdelning/Enhet 

Barnadkuten/Barnkliniken Ryhov 

Bedömningsdatum 

2022-10-13 

Revisonsdatum  

      

Typ av riskbedömning 

Flytt av barnakuten 

Område inom enheten som berörs   

Barnakuten och bemanning 

Arbetsgivarrepresentant 

Anna Thulin 

Medverkande 

Ida Samuelsson och Karina Wahl 

 

 RISKBEDÖMNING  

Vilka risker har framkommit 

Skriv ned i punktform de risker som finns  
Sannolikhet (S) 

1. Mycket liten 
2. Liten 
3. Stor 
4. Mycket stor 

Allvarlighetsgrad (A) 
1. Mindre 
2. Måttlig 
3. Betydande 
4. Katastrofal 

Konsekvens- 

bedömning (K) 
Multiplicera värdet 
av Sannolikhet 
och 
Allvarlighetsgrad. 
K = S x A  

Förslag till åtgärd 
Ange åtgärderna konkret  

Ansvarig 

Ange vem som 
ansvarar för att 
åtgärden utförs 

Klar senast 

Datum när 
åtgärden ska 
vara 
genomförd 

Uppföljning 

Ange färdigdatum. 
Om en åtgärd inte 
är tillräcklig för att 
nå målet kan 
planen behöva 
justeras.  
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Risker S A K Förslag till åtgärd Ansvarig Klar senast Uppföljning 

Försenad handläggning för svårt sjuka 

barn som kommer med ambulans till 

akutmottagning om ingen barnpersonal 

finns på plats.  

2 3 6 Säker kommunikation. Ambulans larmar på 

väg in så att barnpersonal hinner möta 

upp (gäller även Jönköpingsambulansen). 

Välkända kontaktvägar till 

barnpersonal. Rutin för avlösning om 

barnakutpersonal är upptagen med annan 

patient. 

Ansvarig 

chef i 

akutrådet  

Innan 

start. 

      

Försenad handläggning för svårt sjuka 

patienter som kommer med egen bil till 

akutmottagningen om ingen barnpersonal 

finns på plats. 

2 4 8 Säker kommunikation. Välkända 

kontaktvägar till barnpersonal. Rutin 

för avlösning om barnakutpersonal är 

upptagen med annan patient. 

Ansvarig 

chef i 

akutrådet  

Innan 

start. 

Löpande 

Sämre vårdkvalitet p.g.a. minskad 

barnkompetens på akuten för t.ex. 

ortoped- och kirurgbarn (smärtlindring, 

sedering, pvk-sättning 

etc).Konsultationer.  

2 3 6 Info om kontaktvägar, 

telefon/sökarnummer till barnakutens 

personal. Ha Paratus öppet för att se 

ev behov av barnkompetens.  

Ansvarig 

chef och 

medarbetar

e 

      Löpande 

Utrustning saknas i de nya 

lokalerna,larmsignal, funktion för 

överfallslarm samt en del medicinsk 

utrustning såsom otoskåp. 

3 3 9 Utrusta rummen efter behov.  Ansvarig 

chef och 

IT kontakt 

Innan 

start. 

      

Personalen blir "bortkopplade" från 

akuten 

2 2 4 Ha Paratus uppe så att man ser 

ambulanslarm med barn. 

Ansvarig 

chef och 

medarbetar

e 

      Löpande 

Patienter kan bli sämre mellan 

regestreingen på akuten och plan 7 

1 3 3 Dåliga barn påtittas direkt på akuten 

plan 3 före transport upp till 

barnakuten 

Medarbetar

en 

      Löpande 

Det blir längre avstånd för patienterna 

att ta sig mellan olika instanser och det 

kan bli otydligt. 

2 2 4 Tydlig skyltning och tillfälliga kartor 

från t.ex. barnakuten till närakuten 

Ansvarig 

chef  

innan 

start 

      

            0                         

            0                         

 



Inför förändring i verksamheten (Akutmottagningen Jönköping) 
S

a
n

n
o

li
k
h

e
t 

4 

    

3 

  
  

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Allvarlighetsgrad 
 

Mycket hög prio 

Hög prio 

Medel prio 

Låg prio 

 

 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor Hög 

3 Stor Betydande 

2 Liten Måttlig 

1 Mycket liten Mindre 
 

 

Medel prio Låg prio Totalt: 5 

 

4 3 5 2 1 

2 3 



Förändri
ng i 
verksam
heten 

Beskrivnin
g av 
förändring 

I
D 

  Risk Beskrivning 
av risk 

Riskbedö
mning 

Riskvä
rde 

Friskfa
ktor 

Åtgärd Beskrivnin
g 

Ansvari
g för 
åtgärd 

Ska 
vara 
klart 

Tid för 
uppfölj
ning 

Status 
vid 
uppfölj
ning 

Ombyggn
ation av 
lokaler 

Ombyggna
tion av 
omklädnin
gsrum till 
utrymme 
att vårda 
patienter 

1  Lokalens 
placering är 
för långt borta 
från 
mittkärnan  

Bemanning 
är ej 
beräknad för 
denna lokal 
och 
patientplaceri
ng där. Risk 
finns att 
detta 
kommer att 
ses som en 
övervaknings
enhet. 

Stor 

 
 

Måttlig 

6  Ändra 
arbetssätt 
Information 
till 
tjänstgörand
e läkare på 
klinikerna 
om lokalens 
funktion  

Införa 
funktionen 
ledningsan
svarig 
sjuksköters
ka  
Arbetsleda 
när 
situationen 
kräver 
detta till 
placering 
av lämplig 
vårdperson
al i lokalen. 

Ansvar
ig 

Theres
e 
Gustafs
son, 
Carolin
e 
Jakobs
son, 
Dario 
Tesan, 
Veronic
a 
Anders
son 

Slutda
tum 

2023-
08-31 

  

2  Bemanning  Utökat antal 
patientplatse
r utan  ökad 
bemanning. 
Ökad 
arbetsbelast
ning ,   
utökad daglig 
städ och 
kontroll. 

Stor 

 
 

Måttlig 

6  Önskemål 
om ökad 
grundbeman
ning  

Sjuksköter
ska och 
undersköte
rska på 
varje pass 
för att 
fysiskt 
övervaka 
patienterna
. 

Ansvar
ig 

Carolin
e 
Jakobs
son, 
Dario 
Tesan, 
Veronic
a 
Anders
son 

Slutda
tum 

2023-
08-31 

  

3  Omklädningsr
ummets 
placering på 
sjukhuset  

Långt 
avstånd 
mellan 
akutmottagni
ng och 
omklädningsr
um under 
arbetspasset 
för eventuellt 
ombyte av 
kläder. 

Stor 

 
 

Mindre 

3  Möjlighet till 
dusch och 
ombyte i 
närliggande 
lokaler.  

Undersöke
r 
möjligheter 
till detta 

Ansvar
ig 

Theres
e 
Gustafs
son, 
Carolin
e 
Jakobs
son, 
Veronic
a 

Slutda
tum 

2023-
08-31 

  



Förändri
ng i 
verksam
heten 

Beskrivnin
g av 
förändring 

I
D 

  Risk Beskrivning 
av risk 

Riskbedö
mning 

Riskvä
rde 

Friskfa
ktor 

Åtgärd Beskrivnin
g 

Ansvari
g för 
åtgärd 

Ska 
vara 
klart 

Tid för 
uppfölj
ning 

Status 
vid 
uppfölj
ning 

Anders
son 

4  Svårigheter att 
förvara 
personliga 
tillhörigheter 
under 
arbetspasset.  

Medtagna 
värdesaker 
blir stulna. 

Stor 

 
 

Mindre 

3  Skåp i 
akutmottagni
ngens 
lokaler att 
användas av 
tjänstgörand
e personal.  

Eftersöka 
lämpliga 
skåp och 
utrymme 
för dessa. 

Ansvar
ig 

Carolin
e 
Jakobs
son, 
Veronic
a 
Anders
son 

Slutda
tum 

2023-
08-31 

  

5  Öppen 
planlösning 
vårdplatser  

Att 
patientens 
integritet inte 
kan 
upprätthållas  
Risk för 
överhörning 
som  inte ger 
sekretess för 
känslig 
information 

Stor 

 
 

Måttlig 

6  I första hand 
placera 
patienter 
vars 
bedömning 
av läkare är 
klar och 
väntar på 
vårdplats , 
provsvar , 
röntgen  elle
r 
hemtranspor
t  

 Ansvar
ig 

Carolin
e 
Jakobs
son, 
Veronic
a 
Anders
son 

Slutda
tum 

2023-
08-31 

  

 Använda sig 
av de 
portabla 
vikskärmarn
a  

 Ansvar
ig 

Carolin
e 
Jakobs
son, 
Veronic
a 
Anders
son 

Slutda
tum 

2023-
08-31 

  

 Ej ge känslig 
information i 
denna lokal 

 Ansvar
ig 

Carolin

Slutda
tum 

  



Förändri
ng i 
verksam
heten 

Beskrivnin
g av 
förändring 

I
D 

  Risk Beskrivning 
av risk 

Riskbedö
mning 

Riskvä
rde 

Friskfa
ktor 

Åtgärd Beskrivnin
g 

Ansvari
g för 
åtgärd 

Ska 
vara 
klart 

Tid för 
uppfölj
ning 

Status 
vid 
uppfölj
ning 

utan byta till 
ett enskilt 
rum  

e 
Jakobs
son, 
Veronic
a 
Anders
son 

2023-
08-31 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ Paragraf  
 
Energioptimering enligt hållbarhetsprogrammet 2021-
2025 
Diarienummer: RJL 2022/2426 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

1. Godkänna energisparprojekt Norr med en maximal kostnad om 
6 100 000 kr 

2. Godkänna energisparprojekt Söder med en maximal kostnad om 
6 400 000 kr 

3. Godkänna energisparprojekt Öster med en maximal kostnad om  
4 500 000 kr 

Sammanfattning  
Energisparprojekt Norr, Söder och Öster är delprojekt inom Region 
Jönköpings läns mål att sänka energiförbrukningen till 145 kWh/m2 fram till 
år 2025. Energibesparingar görs bland annat genom optimering av 
värmesystem, ventilation och förbättrat klimatskal. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta 
enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen  

Energioptimering  
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

1. godkänner energisparprojekt Norr med en maximal kostnad om 
6 100 000 kr 

2. godkänner energisparprojekt Söder med en maximal kostnad om 
6 400 000 kr 

3. godkänner energisparprojekt Öster med en maximal kostnad om  
4 500 000 kr 

Sammanfattning  
Energisparprojekt Norr, Söder och Öster är delprojekt inom Region Jönköpings 
läns mål att sänka energiförbrukningen till 145 kWh/m2 fram till år 2025. 
Energibesparingar görs bland annat genom optimering av värmesystem, 
ventilation och förbättrat klimatskal. 

Information i ärendet 
Enligt hållbarhetsprogrammet 2021-2025, har Region Jönköpings län som delmål 
att användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska minska. 
År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2. Den egna produktionen av 
förnybar energi ska öka med 2 GWh under programperioden. 
 
Nuvarande energiförbrukning i Region Jönköping läns egenägda fastigheter på ca 
600 000m2 är 153 kWh/m2. För att minska energiförbrukningen har åtgärder tagits 
fram för de tre sjukhusområdena Norr, Söder och Öster. Följande åtgärder har 
identifierats kunna ge bra energibesparing: 

• Norr 
o Optimering av ventilation och värmeåtervinning i flera hus på 

Ryhov 
o Byte av äldre halogenarmaturer på Ryhov till LED armaturer 
o Byte av fönster i hus H5 

• Söder 
o Optimering av ventilation och värmeåtervinning samt byte av 

lysrörsarmaturer till LED-armaturer på Värnamo folkhögskola 
o Tilläggsisolering, fönsterbyte och optimering av ventilation på 

Stora Segerstads naturbruksgymnasium 
o Optimering av markvärme och ventilation på Värnamo sjukhus 
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• Öster 
o Optimering av markvärme och ventilation på Höglandssjukhuset i 

Eksjö 
o Tilläggsisolering på hus 45 

Kostnadsbedömning och energibesparing 
Energibesparing per område Norr Söder Öster 
Budget, kr 6 100 000 6 400 000 4 500 000 
Energibesparing, kWh/år 820 000 490 000 270 000 
Energibesparing, kr/år 750 000 320 000 210 000 
Energibesparingen per m2 3 kWh 3,6 kWh 1,9 kWh 
Energibesparingen i regionen per m2 1,4 kWh 0,8 kWh 0,4 kWh 
Payoff-tiden  < 8 år < 19 år 20 år 

 
Energiförbrukningen i Region Jönköpings län kan efter genomförda projekt 
sänkas med 2,6 kWh/m2. Besparingar i kronor och payoff-tiden i tabellen är 
baserade på de låga energipriserna som var innan energikrisen i Europa. 
 
Inga arbeten påverkar verksamheternas drift och projekten beräknas kunna 
färdigställas under 2023. 

Finansiering 
För investeringen på maximalt 17 000 000 kronor för samtliga projekt finns 
reserverat utrymme i investeringsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Verksamhetsstöd och service 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem 
Ekonomidirektör 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ Paragraf  
 
Hyresavtal BUP Värnamo 
Diarienummer: RJL 2022/2566 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna föreliggande hyresavtal mellan Nivika Kärleken AB och 
Region Jönköpings län gällande Barn- och ungdomspsykiatriska 
mottagningen i Värnamo. 

Sammanfattning  
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Värnamo nedan kallat BUP, 
håller på att bygga upp sin verksamhet där bland annat 
utredningskapaciteten kommer att öka. Nuvarande lokaler är inte tillräckliga 
för att öka verksamheten. Regionfastigheter har upphandlat en hyresvärd 
och arbetat fram ett hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Nivika 
Kärleken AB. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 
• Hyresavtal mellan Nivika Kärleken AB och Region Jönköpings län. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Hyresavtal BUP Värnamo 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner föreliggande hyresavtal mellan Nivika Kärleken AB och 
Region Jönköpings län gällande Barn- och ungdomspsykiatriska 
mottagningen i Värnamo. 

Sammanfattning  
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Värnamo nedan kallat BUP, håller 
på att bygga upp sin verksamhet där bland annat utredningskapaciteten kommer 
att öka. Nuvarande lokaler är inte tillräckliga för att öka verksamheten. 
Regionfastigheter har upphandlat en hyresvärd och arbetat fram ett hyresavtal 
mellan Region Jönköpings län och Nivika Kärleken AB. 

Information i ärendet 
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Värnamo nedan kallat BUP, håller 
på att bygga upp sin verksamhet där bland annat utredningskapaciteten kommer 
att öka. I nuläget är lokalerna för små för att medge en expansion och dessutom 
finns de fördelade på tre olika plan på sjukhuset i Värnamo.  
 
Den långsiktiga planen är att BUP ska finnas på sjukhuset i Värnamo, men innan 
det kan ske behöver hus 09 i Värnamo sjukhus genomgå en ombyggnad. 
 
Regionfastigheter har upphandlat en hyresvärd som kan i iordningsställa 
ändamålsenliga lokaler för BUPs räkning. Lokalerna är belägna på Vallgatan 4 i 
Värnamo. 
 
Nivika Fastigheter (publ) som blivit tilldelade har tagit fram ett hyresavtal i 
enlighet med upphandlingen. Lokalernas area uppgår till ca 1136 kvadratmeter. 
Byggtid beräknas vara ca 9 månader från godkänt bygglov. Målsättningen är att 
kunna flytta BUP från Värnamo sjukhus september/oktober 2023. 
 
– Hyresavtalets löptid 2023-07-01 till 2030-06-30. 
– Hyra uppgår till 2 272 000 kr/år. 
– Värme, Vatten och avfallshantering beräknas uppgå till 142 000 kr/år 
– Regionen kommer att ha ett eget abonnemang för el och beräknas uppgå till                         
80 000 kr/år. 
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Verksamhetschefer för BUP har godkänt utformningen av lokalerna. 
Verksamhetsdirektör har godkänt avtalet enligt förutsättningarna ovan. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 
• Hyresavtal mellan Nivika Kärleken AB och Region Jönköpings län. 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regionfastigheter 
Verksamhetsområde Psykiatri Rehabilitering Diagnostik 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 













































































































 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ Paragraf  
 
Överenskommelse om samverkan mellan Region 
Jönköpings län och Länsstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2022/2640 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna föreliggande förslag till överenskommelse för stärkt 
utvecklingskraft i Jönköpings län mellan Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping har i samverkan tagit 
fram förslag på överenskommelse i syfte att nå längre i arbetet med att 
främja den regionala utvecklingen mot det gemensamma målet om ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-10-11 inkl avtal 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-10-11 RJL 2022/2640 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Överenskommelse om samverkan 
mellan Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings Län. 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen: 

• Godkänner föreliggande förslag till överenskommelse för stärkt 
utvecklingskraft i Jönköpings län mellan Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län 

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping har i samverkan tagit fram 
förslag på överenskommelse i syfte att nå längre i arbetet med att främja den 
regionala utvecklingen mot det gemensamma målet om ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart Jönköpings län 
 

Information i ärendet 
Överenskommelsen ska öka tydligheten kring vilka områden organisationerna 
behöver ha en nära samverkan. Samverkan ska ta sin utgångspunkt i befintliga 
samverkansforum såsom t.ex. Klimatrådet, Forum för social hållbarhet och Forum 
för utveckling. Ledningarna för organisationerna träffas regelbundet för 
informationsutbyte. Utöver det bildas ett samverkansråd mellan organisationerna 
bestående av Länsråd, Regional utvecklingsdirektör samt ansvarig avdelningschef 
och sektionschef med syfte att komma överens om gemensamma områden för 
samverkan. Samverkansrådet utgår ifrån gemensamt definierade 
samverkansområden och kan välja att fokusera och fördjupa arbetet inom 
områdena.   
En illustration över vilka samverkansområden biläggs överenskommelsen för att 
visa på inom vilka områden samverkan behöver ske. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11 
• Överenskommelse för stärkt utvecklingskraft i Jönköpings län mellan 

Länsstyrelsen och Region Jönköpings län, ver 6 
• Bilaga överenskommelse, ver 6 
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Beslut skickas till 
Länsstyrelsen, Jönköpings Län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör  

Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör   
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Överenskommelse för stärkt utvecklingskraft i Jönköpings 
län mellan Länsstyrelsen och Region Jönköpings län 

Bakgrund  
 
Jönköpings län, är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd. Länet har en strategisk 
position i Sverige och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna 
Stockholm/Mälardalen, Malmö/Öresund och Göteborg.  
 
Länet har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. 
Entreprenörskraften är hög och viktig att bygga vidare på. Duktiga entreprenörer och driftiga 
företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest småföretagartäta 
regioner. Jönköping University är utbildningsnavet som i samarbete med de tretton 
kommunerna och Region Jönköpings län ser till att kunskap växer och sprids i alla delar av 
länet. Länet präglas också av en rik natur som ger såväl resurser i form av till exempel 
dricksvatten, odlingsmark och skogsråvara som tjänster i form av rekreation och turism.   
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län samarbetar sedan många år för att 
främja den regionala utvecklingen i länet. Regional utveckling omfattar flera politikområden 
och utgör en viktig del av de båda organisationernas verksamhet. Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län arbetar mot samma mål, ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart 
Jönköpings län. Samverkan mellan organisationerna är centralt för att stärka 
utvecklingskraften mot gemensamma mål.  
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping län har beslutat om följande 
överenskommelse i syfte att nå längre i arbetet med att främja den regionala utvecklingen mot 
det gemensamma målet om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Jönköpings län.  

Utgångspunkt  
En av utgångspunkterna är att organisationerna till övervägande del arbetar mot samma mål, 
men med olika uppdragsgivare och uppdrag. Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för den 
statliga förvaltningen i länet och ska verka för att nationella mål får genomslag i länet till 
nytta för invånare, näringsliv och organisationer. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling 
och noga följa denna samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för 
regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.  
 
Region Jönköpings län styrs av folkvalda politiker och har ansvar för folkhälsa och sjukvård 
samt för regional utveckling. Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att samordna 
och leda det regionala utvecklingsarbetet. Som stöd för arbetet har en regional 
utvecklingsstrategi (RUS) utarbetats som pekar ut vad som krävs för att bli en hållbar och 
växande region till år 2035.  



  
 
 
 
 
 
 
Utgångspunkten för samverkan är dels Agenda 2030 dels den regionala utvecklingsstrategin 
och det vägleder inom vilka regionala utvecklingsområden som organisationerna ska 
samverka. För att uppnå ett långsiktigt hållbart län krävs att beslut om åtgärder fattas med 
samtliga tre hållbarhetsperspektiv i åtanke. Frågan som ständigt behöver hållas aktuell är hur 
vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina.  

Syfte och tillvägagångssätt  
Överenskommelsen ska stödja samverkan och har till syfte att Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län genom att samordna uppdrag och kompetenser ska nå längre i arbetet med att 
främja den regionala utvecklingen mot det gemensamma målet om ett hållbart Jönköpings län.  
 
Befintliga samverkansplattformar ska användas för samverkan och samordning av åtgärder. 
De plattformar som är gemensamma ska fungera som verktyg för båda organisationernas 
uppdrag. Organisationerna har antingen ett värdskap eller är stödjande part. I värdskapet ingår 
att ansvara för att bereda frågor och som stödjande part bidrar organisationen i beredningen av 
de frågor som hanteras inom respektive plattform.  
 
Länsstyrelsen har värdskap för Klimatrådet och Forum för Social hållbarhet. Region 
Jönköping har värdskap för Forum för utveckling(namnbyte). Det är av vikt att kontinuerligt 
utbyte sker mellan de tre plattformarna. Dessutom bör organisationernas övriga 
samverkansformer som exempelvis F-Samverkan, Kommunalt forum samt 
Kommundirektörsmötena vara en del av våra gemensamma samverkansinsatser. Länets 
näringsliv, kommuner och civilsamhälle samt Jönköping University och andra myndigheter 
med flera är viktiga samarbetsparters för att uppnå målet om ett hållbart Jönköpings län. 

Ledning för samverkan  
Ledningarna för Länsstyrelsen och Region Jönköpings län träffas regelbundet för att diskutera 
strategiska frågor och samverkan mellan de två organisationerna. För att komma överens om 
gemensamma områden för samverkan skapas ett samverkansråd bestående av Länsråd, 
Regional utvecklingsdirektör samt ansvarig avdelningschef och sektionschef. 
Samverkansrådet utgår ifrån gemensamt definierade samverkansområden och kan välja att 
fokusera och fördjupa arbetet inom områdena. Prioriteringar ska göras med hänsyn till såväl 
centrala direktiv som regionala förhållanden. Prioriteringarna kan förändras över tid och ger 
medarbetare i de båda organisationerna vägledning angående i vilka frågor som 
organisationerna samverkar. Samverkansrådet ansvarar för regelbundna uppföljningar av 
organisationernas samverkan. Uppföljning av överenskommelsen görs av ledningarna. 
 
  



  
 
 
 
 
 
Genom denna överenskommelse vill Länsstyrelsen och Region Jönköpings län tydliggöra 
förutsättningarna för och underlätta det regionala utvecklingsarbetet. 
 
 
 
Jönköping xx 2022 
 
 
 
Maria Frisk Helena Jonsson 
Regionstyrelsens ordförande Landshövding 
 
 
 
 
Jane Ydman                       Johan Löwenadler Davidsson 
Regiondirektör             Länsråd 
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ Paragrafer 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  
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§ Paragraf  
 
Handlingsplan och budget 2023 Regionsamverkan 
Sydsverige RSS 
Diarienummer: RJL 2022/2621 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna föreliggande förslag till handlingsplan och budget 2023 
för Regionsamverkan Sydsverige.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län är medlem i Regionsamverkan Sydsverige (RSS). 
Innan handlingsplan och budget 2023 beslutas av styrelsen i RSS ska den 
hanteras av respektive medlemsorganisation, de sex sydsvenska regioner 
som ingår i RSS. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-10-12 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Handlingsplan och budget 2023 
Regionsamverkan Sydsverige 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner föreliggande förslag till handlingsplan och budget 2023 för 
Regionsamverkan Sydsverige.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län är medlem i Regionsamverkan Sydsverige (RSS). Innan 
handlingsplan och budget 2023 beslutas av styrelsen i RSS ska den hanteras av 
respektive medlemsorganisation, de sex sydsvenska regioner som ingår i RSS. 

Information i ärendet 
I föreningen Regionsamverkan Sydsverige är följande regioner medlemmar; 
Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, 
Region Kronoberg och Region Skåne. Syftet är att, med medborgarnas bästa för 
ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i de sex regionerna. 
Målsättningen för RSS är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i 
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende.  
 
Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har sedan dess fått till 
stånd flera viktiga insatser. Samarbetet i RSS har beslutande, rådgivande och 
rekommenderande funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är 
aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör 
respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas 
politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning för att vara 
giltiga. 
 
Vid styrelsemötet i RSS den 6 oktober 2022 godkändes föreslagen inriktning på 
handlingsplan och budget för 2023 och den hanteras under november månad i 
respektive medlemsorganisation för att slutligen godkännas vid Regionsamverkan 
Sydsveriges styrelsemöte den 8 december 2022. 
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Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-10-12 
• Förslag till handlingsplan och budget 2023 för RSS 

Beslut skickas till 
Regionsamverkan Sydsverige kansli 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 

 



 

 
 

 
www.regionsamverkan.se 

 
förslag 15 september 2022 
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Handlingsplan och 
budget 2023 

med utblickar för 2024 och 2025 
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I Sydsverige bor 26% av Sveriges befolkning  
  

antal 
invånare 

% av 
Sydsverige 

% av 
Sverige 

antal 
kommuner 

yta befolknings-
täthet  

(inv / km2) 

Blekinge 158 815 6% 2% 5 2 931 km2 54 

Halland 340 840 13% 3% 6 5 427 km2 63 

Jönköping 367 705 14% 4% 13 10 436 km2 35 

Kalmar 247 221 9% 2% 12 11 160 km2 22 

Kronoberg 203 459 7% 2% 8 8 423 km2 24 

Skåne 1 405 377 52% 13% 33 10 965 km2 128 

Sydsverige 2 723 417 100% 26% 77 49 342 km2  55 

Sverige 10 409 248 
 

100% 290 407 284 km2 26 
invånarantal per 2022-03-31, källa SCB 

 

Jönköping 14% eller 367 705 invånare  

Kalmar 9% eller 247 221 invånare  

Kronoberg 7% eller 203 459 invånare  
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INNEHÅLL 
 

Sammanfattning 
Inledning 
1. Mandat, roll och organisation  
2. Prioriteringar för 2023 
3. Uppdrag till utskott och arbetsgrupper  

3.1 infrastrukturplanering – utveckling av den sydsvenska transportinfrastrukturen 
3.2 kollektivtrafik  
3.3 kultur 
3.4  regional utveckling  

3.4.1 analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i södra Sverige (kunskapsunderlag) 
3.4.2 arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
3.4.3 bredbandsinfrastruktur och digitalisering 
3.4.4 energiförsörjning 

4. Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån 
5. Övrigt 
6. Agenda 2030 – en grund för Regionsamverkan Sydsveriges arbete 
7. Kommunikation och påverkansarbete 
8. Ekonomi 
 
Bilaga 1 – stadgar 
Bilaga 2 – organisation 
Bilaga 3 – mötesplan för 2023 
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Sammanfattning 
Regionsamverkan Sydsverige med organisationsnummer 802471-7442 är ett samarbete mellan Region 
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring  

- infrastrukturplanering  
- kollektivtrafik  
- kultur  
- arbetsmarknad och kompetensförsörjning  
- bredband och digitalisering  
- energiförsörjning 
- kunskapsunderlag 

 
Samarbete sker på politisk och tjänstemannanivå, där både styrande och oppositionspolitiker medverkar. 
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och Sverige. Syftet är 
att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i de sex regionerna.  

Detta är en handlingsplan för 2023 med utblickar för 2024 och 2025, Regionsamverkan Sydsverige ska 
samverka, med varandra men även söka samverkan med regering och riksdag, nationella myndigheter, 
kommuner och företag, allt som kan leda till insatser som gynnar Sydsverige och Sverige. 2023 är det ny 
mandatperiod, men då Regionsamverkan Sydsveriges styrelse liksom utskotten består av både styrande och 
oppositionspolitiker bedrivs verksamheten med ett långsiktigt perspektiv och inga större förändringar i 
inriktning påverkar verksamheten. 

I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,7 miljoner invånare vilket representerar 26% av Sveriges 
befolkning. Detta faktum gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med, en röst att lyssna till 
och möjlighet finns att åstadkomma förändringar. Påverkansarbetet är därför i fokus för organisationen. 

Det finns positionspapper fastställda inom infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning som tydliggör riktningen inom dessa områden dit Sydsverige strävar. Utifrån 
positionspapperen sätts prioriteringar och handlingsplaner som därefter förverkligas genom insatser. Genom 
Regionsamverkan Sydsveriges insatser och påverkansarbete har Sydsverige positionerat sig och blivit en röst 
som den nationella nivån, myndigheter och andra regioner alltmer lyssnar till. Detta är ett faktum som bör tas 
till vara och utvecklas betydligt framöver. Regionsamverkan Sydsverige kan stå för ett nytänkande i såväl 
arbetsformer som områden att utveckla.  
 
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2023 att följande uppdrag ska ges hög prioritet: 

A. påverkansarbete inom samtliga Regionsamverkan Sydsveriges verksamhetsområden för att nå bästa 
utveckling för södra Sverige 

B. samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete gällande energiförsörjning 
C. samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete gällande bredbandsinfrastruktur och 

digitalisering 
D. aktivt påverkansarbete i utredningen om kultursamverkansmodellen 
E. ställningstagande kring Regionsamverkan Sydsveriges eventuella samarbete kring utbyggnaden av nya 

stambanor 
 
Förutom ovanstående prioriteringar kommer en revidering av positionspapperet för arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning att göras under 2023 samt en översyn av överenskommelsen med Arbetsförmedlingen 
med fokus på ambitionsnivå och syfte. Inom kollektivtrafik handlar det om att genomföra intentionerna i 
positionspapperet samt handlingsplanen. Ett arbete med fortsatt återstart för kulturen kommer att bedrivas 
under året och en handlingsplan för den audiovisuella strategin kommer att tas fram. Ett kulturpolitiskt 
toppmöte för regioner och kommuner kommer att genomföras i Sydsverige. 

Budgeten för 2023 är som tidigare år 2 650 tkr per år där Region Skåne bidrar med 1 150 tkr och Region 
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg samt Region Kalmar län vardera bidrar med 
300 tkr. Största utgiften är ersättning för nedlagt arbete av tjänstemän i regionerna. 
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Inledning 
Regioners och samhällets utveckling är komplext, det finns vinster i att se till en större geografi än den egna 
regionens inom vissa verksamhetsområden, det finns vinster i att föra en dialog med andra som är berörda av 
en fråga och i Sydsverige är erfarenheten att vi blir starkare och det är lättare att påverka om vi agerar 
tillsammans. Tillväxtverket lyfter i en rapport att förändrade arbetssätt behövs, att ”samarbete över styrnivåer, 
sektorer och administrativa gränser är en förutsättning för att kunna infria framtidens möjligheter och hantera 
dess utmaningar. Det kan till exempel röra sig om att uppmuntra regioner att samarbeta med angränsande 
territorier och med lokal nivå för att utforska gemensamma styrkor och utveckla gemensamma strategier. 
Ämnen som bedöms vara särskilt relevanta för samarbetsaktiviteter är fysisk planering, transport, infrastruktur, 
ekonomisk konkurrenskraft, näringslivsutveckling, turism, kultur, miljö och energi.”1 

Regionsamverkan Sydsverige skapar i flera sammanhang positiv uppmärksamhet och många andra regioner 
intresserar sig för detta sätt att samarbeta. Tydlighet i styrning, ledning och prioriteringar är framgångsfaktorer 
liksom förberedelse och återkoppling i hemmaorganisationerna. Tillväxtverket menar att ”det är tydligt att den 
framtida utvecklingen ställer höga krav på ledarskap på både regional och nationell nivå. Ledarskap kan förstås 
som förmågan att ge legala och ekonomiska förutsättningar, ge en tydlig strategisk riktning samt, mobilisera 
och samordna ett fält av aktörer från olika nivåer (lokalt, regionalt, och nationellt) och olika sektorer (olika 
offentliga myndigheter och privata aktörer).” 1 

Under 2022 genomfördes en enkät för samtliga involverade i Regionsamverkan Sydsverige som gav 
indikationer på behov av mindre revideringar i organisation och verksamhet som genomförs från 2023 och 
tydliggörs i denna handlingsplan. Det handlar bland annat om ett ökat fokus på påverkansarbete och 
samarbete med nationella nivån.   

Mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Sydsverige. När vi agerar gemensamt får vi tillräcklig tyngd för 
att kunna påverka. Regionsamverkan Sydsverige vill nå resultat genom gränsöverskridande samverkan och 
nytänkande samhällsreformer genom bland annat flernivåstyrning. Påverkansarbete är ett systematiskt arbete 
för att påverka till exempel inriktning, insatser, medelsfördelning, ansvarsfördelning eller beslut kring en 
samhällsfråga. Syftet med Regionsamverkan Sydsveriges påverkansarbete är oftast ytterst att påverka politiska 
beslut i regering och riksdag. Nationella myndigheter och utredningar kan vara viktiga målgrupper för 
påverkansarbetet. Regionsamverkan Sydsverige vill bidra till insatser som gynnar Sydsverige och Sverige. 

1. Mandat, roll och organisation  
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner. Den 
ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut 
som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, 
enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.  

Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans bör vara vägledande för all verksamhet i 
Regionsamverkan Sydsverige. Från 2023 förstärks fokus på påverkansarbete, dialog och samverkan med den 
nationella nivån. 

Styrelsen är högsta beslutande organ inom Regionsamverkan Sydsverige, denna identifierar och beslutar om 
uppdrag till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång samt får rapport efter 
avslutat uppdrag. Initiativ till uppdrag kan tas av utskott, eller arbetsgrupper men förankras med styrelsen som 
beslutar om uppdraget till utskottet. Uppdragen till utskotten kan vara under kortare eller under längre tid, det 
är uppdragen som styr och styrningen sker från styrelsen. Utskotten har mandat att självständigt förbereda 
beslut, när ärenden är redo för beslut i styrelsen står utskottet enigt bakom förslaget. Därmed behöver 
förankring vara gjord i medlemsorganisationerna före beslut i styrelsen. Politiska beredningar rapporterar till 
utskott som rapporterar till styrelsen. Beredningsgrupper på tjänstepersonsnivå rapporterar till arbetsgruppen 
och arbetsgrupper rapporterar till ledningsgruppen. 

 
 

 
1 Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt (2019) sidan 95-96 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2019/2019-09-16-utvecklingskraft-i-hela-sverige-2030.html
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Det finns fyra utskott i Regionsamverkan Sydsverige: 

- regionala utvecklingsutskottet som fokuserar på arbetsmarknad och kompetensförsörjning, bredband 
och digitalisering, kunskapsunderlag samt energiförsörjning. För bredband och digitalisering samt för 
energiförsörjning finns politiska beredningar med särskilt uttalat påverkansuppdrag. 

- utskottet för infrastrukturplanering  
- kollektivtrafikutskottet 
- kulturutskottet 

I utskott och arbetsgrupper deltar minst en ledamot från varje region som i hemmaorganisationen har ledande 
ansvar för sakområdet, detta för att ha tillgång till högsta kompetensen samt för att underlätta dialog och 
förankring i respektive medlemsorganisation. Ordförande för utskott och samordnare för arbetsgrupperna 
kommer från olika medlemsorganisationer.   

Samarbete mellan arbetsgrupper och beredningsgrupper (på tjänstepersonsnivå) uppmuntras och kan ske 
spontant samt efter behov för att arbeta med utmaningar och uppdrag. 

Det är viktigt med tid för dialog- och förankringsprocess mellan utskott och styrelse likväl som i 
medlemsorganisationerna. För att få kraft och prioritet i arbetet är det av största vikt att integrera arbetet 
inom Regionsamverkan Sydsverige i medlemsorganisationerna. Dialog och förankring i 
medlemsorganisationerna är en av framgångsfaktorerna för arbetet där respektive organisation behöver finna 
sina former för att göra arbetet känt och förankrat. Förmöten kan äga rum med politiker och tjänstemän 
alternativt sker förberedelse i regionstyrelsens arbetsutskott inför styrelsemöten i Regionsamverkan 
Sydsverige. Uppföljning och återrapportering kan ske till regionstyrelsen eller regionstyrelsens arbetsutskott 
efter styrelsemöten i Regionsamverkan Sydsverige. Information och dialog i relevanta nämnder är andra sätt 
som är koppla samman arbetet i medlemsorganisationerna med det sydsvenska samarbetet.  

2. Prioriteringar för 2023 
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2023 att följande uppdrag ska ges hög prioritet: 

A. påverkansarbete inom samtliga Regionsamverkan Sydsveriges verksamhetsområden för att nå bästa 
utveckling för södra Sverige 

B. samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete gällande energiförsörjning 
C. samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete gällande bredbandsinfrastruktur och 

digitalisering 
D. aktivt påverkansarbete i utredningen om kultursamverkansmodellen 
E. ställningstagande kring Regionsamverkan Sydsveriges eventuella samarbete kring utbyggnaden av nya 

stambanor 

3. Uppdrag till utskott och arbetsgrupper 
Bakgrund 
Styrelsen är den som ger uppdrag till utskott och utskotten rapporterar tillbaka till styrelsen. Det kan finnas 
fasta utskott och tillfälliga utskott. Under utskott kan finnas politiska beredningar med fokuserade uppdrag. Det 
finns en öppenhet för förändringar och styrelsen har möjlighet att ompröva vilka samarbetsområden 
Regionsamverkan Sydsverige ska fokusera på, nya utskott, politiska beredningar, arbetsgrupper och 
beredningsgrupper kan tillkomma och andra kan utgå. För närvarande finns utskott för regional utveckling, 
infrastrukturplanering, kollektivtrafik och kultur. Under utskottet för regional utveckling finns politiska 
beredningar för bredband och digitalisering samt energiförsörjning. 

Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har inledningsvis varit framtagande av positionspapper 
inom områdena infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 
Positionspapperen tydliggör vad regionerna vill inom respektive område. När den övergripande bilden är 
beslutad var man vill komma så handlar det om att tydliggöra prioriteringar utifrån positionspapperen och 
därefter förverkliga genom insatser. 
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Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den relativt korta tid samarbetet funnits 
fått till stånd flera viktiga insatser. Under 2020 beslutades om positionspapper för infrastruktur som 2021 
följdes av sydsvenska prioriteringar vilket förmedlats till arbetet med den nationella planen för 
infrastrukturplanering 2022-2033. Under 2019-2020 genomfördes en studie kring godstransporter samt 
uppdaterades systemanalysen för att ligga som underlag positionspapper och prioriteringar. Under 2019 
godkände Regionsamverkan Sydsverige positionspapperet för kollektivtrafik samt en sydtaxa med gemensam 
princip för gränsavdrag, arbete pågår med synkronisering av biljett- och betallösningar i södra Sverige. Utifrån 
positionspapperet för kollektivtrafiken beslutades 2021 om en handlingsplan.  

Inom kulturområdet beslutades 2018 om det gemensamma positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett 
starkt kultursverige. Det sydsvenska samarbetet har bidragit till att positionera Sydsverige kulturpolitiskt på 
nationell nivå samt stärkt kulturpolitisk kompetens och samverkan på nationell och regional nivå. En 
interregional audiovisuell strategi har tagits fram under 2022 i samverkan med regional utveckling. 

2018 beslutade Regionsamverkan Sydsverige om positionspapperet för en stark och växande arbetsmarknad 
som tydliggör vad de sydsvenska regionerna vill när det gäller kompetensförsörjning och arbetsmarknad. Under 
2021 reviderades och förlängdes överenskommelsen med Arbetsförmedlingen. 

När det gäller bredbandsinfrastruktur och digitalisering har Regionsamverkan Sydsverige tecknat ett avtal med 
IP Only / Global Connect kring bredbandsutbyggnad som i första hand finansieras på kommersiell grund genom 
en marknadsdriven utbyggnad, samverkan och lösningar för att nå de nationella bredbandsmålen och en 
sydsvensk digital arena.  

Arbetet kommer framöver att ytterligare konkretiseras och utvecklas och övergripande fortsätter dialoger med 
nationella utredningar och kommittéer, myndigheter och departement, liksom de sydsvenska regionerna 
kommer fortsätta lämna gemensamma remissvar och skriva debattartiklar som leder till ett bättre Sydsverige.  

Ett arbete för att ta fram kunskapsunderlag påbörjades 2022 med analys och kartläggning av funktionella 
samband och ortsstruktur i södra Sverige. Energiförsörjning är ett annat verksamhetsområde som 
Regionsamverkan Sydsverige initierade under 2022 för att förbättra elförsörjningen i södra Sverige.  

Insatserna under 2023 genomförs för att möta och mildra de utmaningar som finns i södra Sverige, det handlar 
bland annat om behovet av bredband i hela geografin, obalansen på arbetsmarknaden när färre av de 
arbetssökande har den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna och om energiförsörjningssituationen. 
Även behovet av infrastruktursatsningar i Sydsverige samt kollektivtrafikens nedgång av resande och de 
minskade kulturaktiviteterna under pandemin är utmaningar att arbeta med framöver. 

3.1 Infrastrukturplanering – utveckling av den sydsvenska transportinfrastrukturen 
Infrastrukturarbetet utgår både ifrån statens specifika uppdrag till regionerna att upprätta regionala 
transportinfrastrukturplaner och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet, företräda 
regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med regionala och kommunala 
utvecklingsinsatser. Arbetet med utvecklingen av infrastrukturen är överlappande processer där 
genomförandet av beslutade nationella och regionala investeringsplaner för 12-årsperioder, samtidigt som 
dessa planer i gängse fall revideras var fjärde år. I detta är dialogen mellan parterna i Sydsverige viktig, men 
också med de nationella beslutsorganen och Trafikverket. Utskottet har även i uppdrag att följa upp och driva 
på genomförandet av de prioriterade objekt som ligger med i den nationella planen för 
transportinfrastrukturen.  

Samsyn kring inriktning och prioriteringar i samband med den återkommande processen för översyn av 
infrastrukturplaner är en del i arbetet med att få till en önskad utveckling inom transportsystemet inom 
Sydsverige. Efter att den nationella och de regionala transportinfrastrukturplanerna är beslutade finns andra 
frågor att arbeta med och samverka kring inom infrastrukturområdet som bidrar till att stärka utvecklingen i 
södra Sverige. En inriktning för framtida arbete är fortsatt och fördjupad dialog och samverkan med berörda 
delar av Trafikverket i att ta fram underlag för kommande planeringsomgång. En annan är att ställningstagande 
om Sydsvenska prioriteringar ska kunna göras tidigt i en kommande planeringsomgång, för att kunna ha ett 
större fokus på nationellt påverkansarbete.  
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Utifrån de tre gemensamma sydsvenska positionerna planeras följande aktiviteter: 

Nationell och internationell tillgänglighet 
Nya stambanor och Västkustbanan 
När det gäller nya stambanor är utgångspunkten de ställningstagande som lagts fast i positionspapper och 
sydsvenska prioriteringar. Aktiviteter tas fram utifrån den fastställda nationella planen för 2022-2033. Fokus 
läggs på utbyggnadstakt samt utformning och funktion så att de ger önskade effekter och regionala nyttor inom 
hela den sydsvenska geografin. En del är att säkerställa att samhällsbetald tågtrafik i form av storregionala 
tågsystem ska kunna trafikera de nya stambanorna, vilket bland annat inkluderar frågan om hastighet för nästa 
generation Öresundståg.  

Fasta förbindelser till och från kontinentala Europa 
Genom uttalande och skrivelser stödja: 

- processen för att komma till beslut om att starta bygget av en avgiftsfinansierad fast förbindelse 
Helsingborg – Helsingör 

- att erforderliga kapacitetshöjande järnvägsåtgärder vid Öresundsbrons landanslutningar kan 
genomföras, för att möta en förväntad långsiktigt ökande efterfrågan på tågtransporter och efter 
Fehmarn bält-förbindelsens öppnande. 

Sammanknutet Sydsverige 
Analys av enkla åtgärder för utveckling av tågtrafiken 
För att uppnå de mål som satts för utvecklingen av resandet och trafikeringen med regiontåg krävs omfattande 
infrastrukturåtgärder inom järnvägssystemet. Flertalet av de åtgärder som identifierats i handlingsplanen för 
kollektivtrafik, som till exempel dubbelspårsutbyggnader, mötesstationer och hastighetshöjningar, finns dock 
inte med i den nu fastställda nationella planen för transportinfrastrukturen 2022-2033. För att kunna utveckla 
resandet och trafiken i närtid behöver vi åtgärder som kan implementeras inom kortare tidshorisonter och som 
vi har större rådighet över. Syftet med denna aktivitet är att med ett brett perspektiv inventera och analysera 
möjliga åtgärder som kan genomföras på kort sikt till rimlig kostnad och med effekter som leder mot de 
uppsatta målen. Det handlar om att både finna åtgärder för ökad effektivitet och kapacitet i trafiken och 
sådana som kan bidra till ett ökat resande. Fokus ligger på att finna innovativa och effektiva åtgärder inom 
fyrstegsprincipens steg 1 och 2. Utifrån de olika åtgärder som tas fram görs en analys och förslag på 
implementering av åtgärder utifrån behov och brister på de prioriterade stråken. Aktiviteten är ett samarbete 
mellan arbetsgrupperna för infrastrukturplanering och kollektivtrafik och den gemensamma politiska 
beredningen för infrastrukturplanering och kollektivtrafik. 

Analyser kring post Fehmarn-bält och östra Europa i samverkan med Trafikverket 
För godstrafiken och dess utveckling är kopplingarna till kontinentala Europa och Östeuropa via fasta 
förbindelser och hamnarna av stor betydelse. Trafikverket region syd har för avsikt att ta fram underlag på en 
strategisk nivå inför kommande planeringsomgångar, bland annat kopplat till utbyggnaden av Fehmarn-bält 
samt förbindelsen och dess effekter på transportsystemet i Sydsverige. Även utvecklingen i östra Europa och 
dess påverkan på hamnar och sjöfart behöver analyseras. I detta arbete ska vi samverka med Trafikverket i 
syfte att bygga kunskap och en samsyn kring dessa frågor.  

Inom ramen för detta ska vi även verka för att knyta ihop Sydsveriges Östersjöhamnar med TEN-T2-nätverkets 
Skandinavien-Medelhavskorridor samt lyfta frågor kring hamnarnas landanslutningar (”last mile connections”). 

Infrastrukturutskottet leds av Region Kronoberg och samordnare i arbetsgruppen är Region Skåne. Det finns en 
gemensam beredning för infrastruktur- och kollektivtrafikutskottet som leds av Region Kronoberg och 
samordnare på tjänstepersonsnivå är Region Skåne. 

 
2 Trans-European Transport Network 
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3.2 Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik – utvecklingen av den storregionala kollektivtrafiken 
Positionspapperet för kollektivtrafik som godkändes 2019 har en hög ambitionsnivå med en målbild som tydligt 
binder samman kollektivtrafikresandet mellan tillväxtmotorerna i Sydsverige, vilket bidrar till att förbättra 
förutsättningarna för arbets- och studiependling men även kultur- och fritidsresandet. I handlingsplanen för 
kollektivtrafik som antogs av styrelsen i maj 2021 har positionspapperets målsättningar konkretiserats och den 
lägger fast en inriktning med fokus på den gränsöverskridande persontågtrafiken inom Sydsverige och blickar 
mot 2040. Arbetet framöver handlar om att genomföra intentionerna i positionspapperet samt 
handlingsplanen för kollektivtrafik.  

Utifrån positionspapperets perspektiv och ställningstaganden planeras följande aktiviteter: 

Resenären  
Nya enkla och attraktiva betallösningar 
Ett arbete har under de senaste åren genomförts för att synkronisera de nya biljett- och betallösningarna 
mellan Skåne – Blekinge och Halland – Kalmar – Jönköping – Kronoberg. De bakomliggande skälen till 
initieringen av detta arbete är dels behov av att hitta nya enkla och attraktiva lösningar som kan bidra till ett 
ökat resande i kollektivtrafiken, dels behov av att ersätta nuvarande kortbaserade biljettsystem. Skåne, 
Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar medverkar i ett nationellt projekt i Samtrafikens regi för 
framtagande av specifikationer för en så kallad ID-baserad biljettlösning som avses implementeras i de båda 
biljettsystemen. Tester kommer även att genomföras med bland andra Västtrafik och SJ vilka även följer den 
nationella standarden. 

Säkerställa en god nivå på stationsmiljöer 
En del i att tillhandahålla enkel och god information till resenärerna är den kundnära utrustning som vi har på 
tågstationerna. Trafikverkets pågående arbete med övertagande av ansvaret för utrustning samt drift och 
underhåll befaras medföra en försämring för våra resenärer. Regionsamverkan Sydsverige har motsatt sig detta 
och önskat ett fortsatt regionalt och kommunalt ansvar för väderskydd med tillhörande utrustning på de lokala 
tågstationerna. Den respons som Trafikverket gett i frågan innebär att det även fortsatt behöver arbetas för 
regionalt och kommunalt ansvar för den kundnära utrustningen på våra tågstationer. 

Fortsatt arbete med Sydtaxan 2.0 
Styrelsen beslutade under 2018 om en gemensam princip för gränsavdrag, Sydtaxan 2.0. Storleken på 
gränsavdraget är vid starten 25% för enkelbiljett och 35% för periodbiljett. Regionsamverkan Sydsverige 
utvecklar arbetet med Sydtaxan med den långsiktiga ambitionen att utöka gränsavdraget framöver. De 
gemensamma resevillkoren i Sydtaxan och ett gemensamt tekniskt kortbaserat biljettsystem har skapat 
förutsättningar för ett smidigt resande. Arbetet fortsätter med att se på möjligheter att synkronisera och ensa i 
fråga om biljetter med mera. Även frågan om harmonisering av regelverk mellan regionerna för att ta med 
cyklar ombord på tåg och taxor för detta ingår i uppdraget.  

Trafikeringen 
Analys av enkla åtgärder för utveckling av tågtrafiken 
För att uppnå de mål som satts för utvecklingen av resandet och trafikeringen med regiontåg krävs omfattande 
infrastrukturåtgärder inom järnvägssystemet. Flertalet av de åtgärder som identifierats i handlingsplanen för 
kollektivtrafik, som till exempel dubbelspårsutbyggnader, mötesstationer och hastighetshöjningar, finns dock 
inte med i den nu fastställda nationella planen för transportinfrastrukturen 2022-2033. För att kunna utveckla 
resandet och trafiken i närtid behöver vi åtgärder som kan implementeras inom kortare tidshorisonter och som 
vi har större rådighet över. Syftet med denna aktivitet är att med ett brett perspektiv inventera och analysera 
möjliga åtgärder som kan genomföras på kort sikt till rimlig kostnad och med effekter som leder mot de 
uppsatta målen. Det handlar om att både finna åtgärder för ökad effektivitet och kapacitet i trafiken och 
sådana som kan bidra till ett ökat resande. Fokus ligger på att finna innovativa och effektiva åtgärder inom 
fyrstegsprincipens steg 1 och 2. Utifrån de olika åtgärder som tas fram gör en analys och förslag på 
implementering av åtgärder utifrån behov och brister på de prioriterade stråken. Aktiviteten är ett samarbete 
mellan arbetsgrupperna för infrastrukturplanering och kollektivtrafik och den gemensamma politiska 
beredningen för infrastrukturplanering och kollektivtrafik. 
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Samhället 
Banor och tågfordon för högre hastigheter 
Trafikverket har föreslagit att Västkustbanan på sikt ska uppgraderas att framföra tåg i 250 km/tim och de nya 
stambanorna planeras för hastigheter på 250-320 km/tim. Förutom att snabbare tåg bidrar till att uppnå mer 
attraktiva restider blir det även fråga om dels att regiontågtrafiken på Västkustbanan påverkas när prioriterade 
kommersiella och snabbare tåg trafikerar banan och dels att regionaltåg som ska trafikera de nya stambanorna 
behöver ha en högre maxhastighet än dagens fordon. Frågor som prestandan för nästa generations 
Öresundståg och förutsättningarna för att få trafikera de nya stambanorna blir därmed viktigt att bevaka och 
vara engagerad i utifrån de inriktningar som anges i positionspapper samt handlingsplan för kollektivtrafiken.  

Kollektivtrafikutskottet leds av Region X och samordnare i arbetsgruppen är Region X. Det finns en gemensam 
beredning för infrastruktur- och kollektivtrafikutskottet som leds av Region Kronoberg och samordnare på 
tjänstepersonsnivå är Region Skåne. 

3.3 Kultur  
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares 
möjlighet att skapa identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och 
mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon.  Yttrandefrihet, konstnärlig 
frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och 
aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas, kulturen utgör en av de 
viktiga grundstenarna i vårt gemensamma samhällsbygge.  

Den svenska kulturpolitiken bygger på en flernivåsamverkan mellan stat, region och kommun, bland annat i 
form av kultursamverkansmodellen. Genom det sydsvenska samarbetet har möjligheterna till samverkan med 
den nationella nivån stärkts då det är möjligt för sex regioner att tala med en och samma röst och effektivisera 
dialogen. Samverkan gäller både övergripande strategiska kulturpolitiska prioriteringar som konkreta 
samarbeten och insatser inom respektive konst och kulturområde. Kultursamverkansmodellens förordning 
omfattar följande områden:  
   1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
   2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, 
   3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, 
   4. professionell bild- och formverksamhet, 
   5. regional enskild arkivverksamhet, 
   6. filmkulturell verksamhet, och 
   7. främjande av hemslöjd. 

Myndighetssamverkan inom kultursamverkansmodellen sker med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Statens 
Konstråd, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna, Svenska 
Filminstitutet, Kungliga biblioteket samt Riksarkivet. Utöver detta arbetar vi även med andra kulturmyndigheter 
såsom Myndigheten för Kulturanalys men även tvärsektoriellt med exempelvis kulturella och kreativa näringar 
och har således kontakt med exempelvis Tillväxtverket. Nationellt påverkansarbete sker både kulturpolitiskt av 
kulturutskottet samt på tjänstemannanivå av arbetsgruppen och respektive beredningsgrupp.  

Inom kultursamverkansmodellen ansvarar Statens kulturråd för den länsvisa fördelningen av statliga medel till 
regionerna, som i sin tur ansvarar för att fördela det statliga stödet till scenkonst, museiverksamhet och 
museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande, professionell bild- och 
formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. En 
utredning har tillsatts för att se över kultursamverkansmodellen och ska bland annat: 

- föreslå hur roller, ansvar och samverkan inom modellen kan utvecklas och förtydligas, 
- föreslå hur modellen kan bidra till ökad tillgång till kultur och till breddat deltagande i 

kulturverksamhet i hela landet och 
- föreslå vilka statligt stödda områden som bör ingå i modellen. 

Regionsamverkan Sydsverige kommer att delta aktivt i utredningen som ska redovisas senast den 29 september 
2023. 
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Positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige genomförs i huvudsak genom 
kulturutskottets beredningsgrupper. Genom samverkan blir vi mer effektiva och når längre i regionernas 
ordinarie kulturpolitiska uppdrag. Beredningsgrupperna bemannas av regionernas befintliga kulturaktörer. Det 
som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans är vägledande för beredningsgruppernas 
arbete. 

2022 har följande beredningsgrupper uppdrag från Kulturutskottet: professionell bild och form, professionell 
dans, bibliotek och läsfrämjande, litteratur, filmkultur, kulturarv, hemslöjd samt kulturella och kreativa 
näringar.  

Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och betydelse för 
utveckling och en god välfärd både vad det gäller stad och land. Förmågan att utveckla nya arbetssätt, agera 
gemensamt och komplettera varandra är framgångsfaktorer för att möta utmaningarna och nyttja resurserna 
strategiskt och hållbart framöver. Förmågan att samverka i större geografier och orientera sig i komplexa 
strukturer med många intressenter, olika nivåer och politikområden är centralt för att garantera professionell 
konst och kultur med hög kvalitet trots de demografiska och ekonomiska utmaningar som kommuner och 
regioner har att hantera. 

Sedan bildandet 2016 har Regionsamverkan Sydsverige blivit ett allt mer etablerat koncept i kultursverige, och 
intresset för arbetet är stort. Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott har även influerat interregionala 
samarbeten på kulturområdet och medfört förändringar i Kulturrådets prioriteringsgrunder: 

”Eftersom flera interregionala satsningar vittnar om långtgående positiva effekter och resultat bör denna 
tendens främjas och understödjas av Kulturrådet, genom att interregional samverkan benämns tydligare i 
prioriteringsgrunderna, som ett sätt att samverka och utveckla regional kulturell infrastruktur. Viktiga 
interregionala samarbeten har skett inom exempelvis dans- och musikområdena, vilket bidragit till att 
flera regioner samverkat i projekt som utvecklar konstformerna och samtidigt är kostnadseffektiva.”  

(Kulturrådets genomlysning av kultursamverkansmodellen) 

Regionsamverkan Sydsveriges organisering har också inspirerat andra geografiska områden i Sverige. Effekten 
av arbetet är att kartan för kultursverige har ritats om.  

Regionsamverkan Sydsverige har enats om tre kulturpolitiska prioriteringar från vilka arbetet utgår från: 

Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med internationell lyskraft 
Kulturen lockar besökare, utövare och nya invånare från hela världen. Det rika och varierande kulturutbudet 
bidrar starkt till Sveriges attraktivitet. Inom denna prioritering kommer kulturutskottet under 2023 med utblick 
2024 - 2025 att undersöka möjligheterna kring ökad internationalisering.  
 
Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som stimulerar samarbeten 
När Sydsverige samverkar utnyttjas kompetens och resurser effektivt, och skapar både bredd och spets. Inom 
denna prioritering kommer kulturutskottet under 2023 med utblick 2024 - 2025 att fortsätta agera gemensamt 
i strategiska kulturpolitiska frågor, underlätta för Sydsveriges kulturaktörer att samarbeta vilket skapar både 
högre kvalitet och ökad tillgång till kultur i hela Sydsverige. 
 
Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla 
När Sydsverige samverkar ökar invånarnas möjligheter att på lika villkor ta del av och delta i kulturutbudet. 
Inom denna prioritering kommer kulturutskottet under 2023 med utblick 2024 - 2025 att fortsätta underlätta 
invånarnas möjligheter att uppleva och delta i kultur i hela Sydsverige samt verka för att kulturkompetens ska 
ingå i lärarutbildningar för att säkerställa en likvärdig tillgång till kultur för alla barn samt bidra till breddat 
deltagande. 
 
Interregional audiovisuell strategi 
Kulturutskottet har tillsammans med regionala utvecklingsutskottet uppdraget att initiera insatser för att öka 
filmproduktionen i södra Sverige. Under 2022 har en gemensam audiovisuell strategi tagits fram där vision, mål 
och insatser tydliggörs likväl som en modell för samverkan inom området. Detaljkonstruktionen av 
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genomförande och organisation utifrån strategins målsättningar konkretiseras 2023 i en handlingsplan med 
utgångspunkt i respektive regions prioriteringar och ambition. 

Kulturpolitiskt toppmöte 
Kulturutskottet planerar att under 2023 arrangera ett kulturpolitiskt toppmöte för samtliga sex regioner och 77 
kommuner i Sydsverige med deltagande från den nationella nivån. Det blir en introduktion på mandatperioden 
om kultur- och konstpolitikens uppbyggnad med föredragningar och dialog kring kultursamverkansmodellen, 
en armlängds avstånd (konstnärlig frihet) samt övergripande om Regionsamverkan Sydsverige. 

Övrigt  
Under 2023 kommer de insatser som finns beskrivna i kulturutskottets kommunikationsplan att genomföras, 
det handlar bland annat om att föra dialog med relevanta kulturansvariga på framför allt nationell nivå, att 
skriva debattartiklar, gemensamt bereda remissvar. 

Dialogen med statliga myndigheter har intensifierats och utvecklats positivt. Under 2023 genomförs 
återkommande dialogsamtal med Statens kulturråd. Dialogsamtal förs även med Samverkansrådets 
myndigheter en gång om året. 

Inför äskande av medel till Statens kulturråd tas gemensamma skrivningar fram i våra respektive 
förhandlingsframställanden.  

Region Halland har ordföranderollen i kulturutskottet och Region Blekinge är samordnare i arbetsgruppen.   

3.4 Regional utveckling  
Region Kalmar län har ordföranderollen i regionala utvecklingsutskottet och Region Jönköpings län är 
samordnare i arbetsgruppen.  

3.4.1 Analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i södra Sverige 
(kunskapsunderlag) 
I syfte att bidra till bättre planerings- och beslutsunderlag till respektive region i arbetet med fysisk och regional 
utvecklingsplanering påbörjades ett arbete under 2022 med att ta fram analyser och utvecklad kunskap om 
funktionella samband ur ett storregionalt perspektiv samt om hur dessa påverkar regionernas utvecklings- och 
tillväxtförutsättningar. 

Minskade kostnader för transport och informationsöverföring har under de senaste decennierna skapat en 
alltmer sammanknuten värld där människor, varor, kapital, tjänster och information kan distribueras och röra 
sig allt enklare. Detta medför en mer gemensam ekonomi, kultur och politik samt att information sprids allt 
snabbare. Globaliseringen innebär ett utökat utbyte med omvärlden men också en ökad konkurrens om 
talangattraktion och etableringar av företag.  

Den ökade rörligheten över lokala och regionala gränser samt den ökade internationella konkurrensen innebär 
att samarbete och samordning på regional och storregional nivå blir allt viktigare. 

Det framtagna materialet med analyser och utvecklad kunskap om funktionella samband ur ett storregionalt 
perspektiv kan utgöra underlag för fortsatt dialog och utvecklad samverkan mellan de medverkande 
regionerna. Arbetet genomförs med konsultstöd i samverkan med en beredningsgrupp ledd av Region Skåne 
och resultatet sammanställs i en rapport med slutsatser och rekommendationer till fortsatt arbete.  

Frågor som analyseras är bland annat: ortsstruktur, regionförtätning och förstoring, befolkningsstruktur och 
befolkningsutveckling, flyttmönster, arbetsmarknad och pendling samt studiependling. Möjliga ytterligare 
frågor att undersöka: besöksnäring och besöksmål, regional blågrön infrastruktur, resilience / kris och 
beredskap med mera.  

Samarbete sker med de andra arbetsgrupperna och beredningsgrupperna för att täcka samtliga områden som 
Regionsamverkan Sydsverige har behov av kunskapsunderlag i.  
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Under 2022 formuleras och genomförs upphandling. Studien genomförs under hösten 2022 och avslutas med 
ett seminarium där resultatet presenteras under andra kvartalet 2023.  
 
Region Skåne är samordnare i beredningsgruppen (på tjänstepersonsnivå) för kunskapsunderlag. 
 
3.4.2 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Under 2016-2021 förde Regionsamverkan Sydsverige dialog med arbetsmarknadsutredningen, departementet, 
Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftade till regionalt anpassade insatser för 
bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om arbetsgivares möjlighet att få tillgång till rätt 
kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat samt nationell påverkan inte minst på nationella 
utredningar. Under 2022 beslutade regeringen om flera propositioner och uppdrag som syftar till förändringar i 
arbetsmarknadspolitiken som leder till att regionerna får en stärkt roll och tydligare mandat. Regionerna ges 
ett tydligare uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet. 
Regionerna ska dels fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet, dels göra 
bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Regionerna får 
även i uppdrag att genom samråd tillvarata branschernas kunskap om kompetensbehoven i regionen och 
särskilt fokus ska riktas mot samverkan kring utbudet av gymnasial utbildning. I skollagen tydliggörs att 
arbetsmarknadens behov ska ha större betydelse. Även Arbetsförmedlingens uppdrag kommer att stärkas när 
det gäller kompetensförsörjning, Arbetsförmedlingen ska inte enbart arbeta med att matcha personer till jobb.  

Då mycket i positionspapperet från 2018 nu är, eller kommer att bli, verklighet finns ett behov att revidera 
detta. Det nya positionspapperet beslutas under 2023.  
 
Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 är ett viktigt dokument inte 
minst inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning där Regionsamverkan Sydsverige kommer att 
arbeta och samarbeta i genomförandet av de handlingsplaner som tagits fram utifrån strategin.  

Den övergripande överenskommelsen mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen med syftet 
att främja strategisk samverkan reviderades under 2021 men behöver ses över då frågan om ambitionsnivå och 
syfte behöver fokuseras.  

Det sydsvenska samarbetet handlar även om ett mellanregionalt lärande, om analyser och prognoser, 
kompetensbehov, regional utbildningsplanering, validering samt kompetensutveckling och omställning av 
yrkesverksamma.   

Region Jönköpings län är samordnare i beredningsgruppen (på tjänstepersonsnivå) för arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning. 

3.4.3 Bredbandsinfrastruktur och digitalisering  
Få saker i modern tid har påverkat Sverige och välfärden så mycket som elektroniska kommunikationer och IT. 
Elektroniska kommunikationer ses idag som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, 
effektiv förvaltning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Det ses som självklart 
att kunna koppla upp sig när som helst, var som helst.  

Elektroniska kommunikationer och den digitala infrastrukturen hjälper oss att ha nära till allt – överallt. Den 
digitala infrastrukturen är ett sammanhängande system, där helhet är bärande för framtidens utveckling där 
systembygget behöver omfatta allt från uppkopplade punkter, uppkoppling under rörelse och till systemtänk. 
Systemet behöver byggas på ett sätt som möter både nuvarande utmaningar och framtidens behov. Den 
hållbara utvecklingen, det regionala utvecklingsuppdraget och infrastruktursystemets uppbyggnad är 
utgångspunkten för hela bredbandsarbetet. 

För att möta samhällsutmaningarna, ta till vara möjligheterna och hitta lösningar samt uppnå målet för den 
regionala utvecklingspolitiken identifierar regeringen i Nationell strategi för Hållbar regional tillväxt fyra 
strategiska områden som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken 2021–
2030.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/03/skr.-202021133/
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De strategiska områdena är: 
- likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 
- kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet 
- innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet 
- tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem. 

 
En fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för hållbar regional utveckling. En framtidssäker 
bredbandsinfrastruktur behöver nå alla, vara robust, tillgänglig, tillförlitlig, säker och hålla för det den ska 
användas till. Utgångspunkten är en marknadsdriven utveckling i samklang med vad samhället behöver och det 
offentliga ansvaret för långsiktigt hållbar ändamålsenlig infrastruktur. Syftet är att tillgodose invånarnytta, 
verksamhetsnytta, samhällsnytta, samhällsservice och hållbar regional utveckling inom hela den sydsvenska 
geografin som gör ”att du kan göra det du vill, där du är”. För Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att 
aktivt verka för och bidra till att genomföra den Sydsvenska målbilden.  

Vi kan, med säkerhet säga att konnektivitet, digitala infrastrukturen, elektroniska kommunikationer, bredband 
är en viktig bidragande och bärande faktor i alla ovan nämnda strategiska områden för en hållbar regional 
utveckling. Det innebär bland annat att arbetet med systemet som helhet är nyckeln och den stora drivkraften. 

Under pandemitiden har digitaliseringen tagit stora kliv framåt vilket har satt ökat tryck både på frågan om den 
digitala infrastrukturen och även på efterfrågan av den. Inget bredband – ingen digital omställning.  Frågan är 
viktigare än någonsin och den digitala infrastrukturen behöver kunna erbjudas alla invånare och företag inom 
hela det sydsvenska territoriet. I december 2020 beslutade Regionsamverkan Sydsveriges styrelse att en 
särskilt dedicerad politisk grupp för bredband skulle tillsättas för att ge ytterligare kraft och framdrift i arbetet i 
syfte att skapa en ändamålsenlig infrastruktur med bättre förutsättningar för digital omställning i Sydsverige 
med effekter senast 2030. Uppdraget från styrelsen är:  

För att få effekter senast 2030 behövs: 
- ny målbild – som mäter på uppkopplade byggnader (HC-mål) 
- nå sista 2 procenten 
- robusta säkra tillgängliga nät 
- ett sammanhängande system – fast, mobilt, tillgänglighet, säkerhet mm 
- nytt arbetssätt på plats 2023/2024 vilket inkluderar finansiering och bredband som det 5:e 

transportslaget. 
 
Sättet, metodiken vi ska arbeta efter är: 

- tänka långsiktigt och tänka helhet 
- vara kapacitetsbyggande och stärka robustheten, se till systemet som helhet  
- använda nya strategiska samverkansformer mellan det offentliga och det privata. 
- använda behovs- och systemanalyser som grund för interregional plan för bredband. 

 
Genom att placera tillgången till effektiva, säkra och robusta elektroniska kommunikationer i ett strategiskt 
regionalt utvecklingsperspektiv driver vi vad samhället behöver och inte vad marknaden vill. Den digitala 
infrastrukturen är ett globalt system som inte känner av några gränser, ett system som kräver storlek och kraft 
för att kunna påverka utvecklingen, förändra och styra utifrån samhälleliga behov, där både det regionala och 
interregionala perspektivet är främjande och på många sätt visat sig vara en förutsättningsskapande faktor. På 
kort tid har RSS blivit en spelare, samtalspart och påverkare på den svenska marknaden. 

Ett förändrat arbetssätt där Regionsamverkan Sydsverige leder, bidrar till och samordnar insatser i Sydsverige 
mot en fortsatt hållbar, robust och ändamålsenlig interregional bredbandsinfrastruktur i riktning mot 
”Bredband som femte transportslag”. Det som även är tydligt är vikten av ett sammanhängande system som är 
ändamålsenligt, tillförlitligt, tillgängligt och säkert för det som det önskas användas till, som omfattar såväl fast 
som trådlös täckning och mobilitet, som är enkelt för användaren och som leder till hållbarhet och regional 
utveckling. En av utmaningarna men samtidigt en av de bärande förutsättningarna för att lyckas är samverkan, 
det är en komplex marknad med många aktörer som måste samspela för att nå måluppfyllelse.  
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Utbyggnadstakten har bromsats in, de nya områden som återstår är dyra fragmenterade områden som kostar 
mer och ger mindre marginaler. Dessutom finns många fler efteranslutningar i redan utbyggda områden varav 
flertalet är inom tätorter.  

Samverkan mellan privata aktörer och det offentliga är en framgångsfaktor för att hitta lösningar. För 
Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att tänka helhet och ta ledartröjan. Samverkansavtalet med IP-
Only är ett exempel på detta.  

Under 2023 kommer arbetet fokusera på  
- påverkansarbete med utgångspunkt i Regionsamverkan Sydsverige och det regionala 

utvecklingsansvaret bland annat inom ramen för nuvarande och eventuellt framtida stöd, bredband 
som femte transportslaget med mera, enligt beslut i styrelsen, i syfte att påskynda digital omställning 
inom Regionsamverkan Sydsveriges geografi. 

- att arbeta med bredbandsinfrastrukturens förutsättningar, ett sammanhängande system med särskild 
prioritering på ändamålsenliga, tillförlitliga, öppna, säkra, robusta och tillgängliga nät, för samhällets 
digitala omställning och möjliggöra klimatomställning, cirkulär ekonomi och en hållbar 
samhällsplanering utifrån regionala behov i Sydsverige 

- arbete med plan för interregional bredbandsutbyggnad 2025 - 2026 med prioriteringar, 
finansieringslösningar och samverkansformer.  

- nytt arbetssätt på plats 2023-2024 inklusive finansiering  
- arbete med det sammanhängande systemet i behovs- och systemanalys, stärka Regionsamverkan 

Sydsveriges arbete inom kulturen, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, kollektivtrafik och 
infrastruktur samt regionernas arbete med hälso- och sjukvård med bredbandsinfrastrukturen som 
möjliggörare av digitalisering samt ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling  

 
Utblick 2024 och 2025 
Det återstår en ansenlig mängd arbete innan vi når ett resilient och ändamålsenligt system som lever upp till 
konnektivitetens behov och med en uppkoppling till alla där det regionala utvecklingsbehovet behöver 
balansera behov, efterfrågan och effekter. Med ökad tillämpning, användning och fler användare ökar 
kravbilden, förväntan och sårbarheten liksom fokus kommer mer och mer behöva förflyttas till tillgänglighet i 
nät, säkerhet och robusthetsarbete på både den fysiska och mjuka nivån – en behovsanalys.   

Stort fokus behöver även ligga på ”Bredband som femte transportslag” – en fråga som måste drivas utifrån det 
regionala utvecklingsansvaret, regionala samt nationella behov. Regionala behov behöver vara ett nationellt 
intresse (påverkansarbete). En viktig och bärande förutsättning för bredband som det femte transportslaget är 
att titta på systemet som helhet i en så kallad systemanalys. Här kommer bland annat rollfördelning bli viktig 
att tydliggöra, där statens intresse bör vara nationell säkerhet samt marknadsreglering och behöver leda till en 
ökad kravbild på nätägare men även till en förändring av marknadsstrukturen. 

Sammantaget, det återstående utbyggnadsbehovet, behovet av att jobba med ett ändamålsenligt 
infrastruktursystem som helhet, söktrycket på PTS bredbandsstöd visar att marknaden vill fortsätta bygga men 
behöver ekonomisk hjälp varför stort fokus behöver ligga på finansiering och olika modeller för det. 

Fokus kommer även behöva ligga på att jobba för ökad digital delaktighet genom att stärka kunskap, 
kompetens, trygghet och användarens rättigheter samt på att initiera och inleda samverkan med tredje part 
samt påskynda och underlätta användningen av digital infrastruktur för Sydsveriges företag (särskilt SME) 
genom utveckling av ”matchningsprocesser” inom Sydsvensk digital arena. 

En politisk beredning skapades 2021 för påverkansarbete, ordförande är Region X. Den politiska beredningen 
arbetar självständigt men avrapporterar regelbundet till det regionala utvecklingsutskottet och styrelsen. I 
beredningsgruppen för bredband och digitalisering (på tjänstepersonsnivå) är Region Halland samordnare.   

3.4.4 Energiförsörjning 
Marginalerna i södra Sveriges elsystem blir allt mindre vilket har visat sig med hotad stabilitet som följd. Mer 
elproduktion i Sydsverige skulle ge lägre elpriser. Mer planerbar elproduktion skulle stärka leveranssäkerheten. 
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Genom att exempelvis förbättra förutsättningarna för fjärrvärme värnas den lokala kraftvärmeproduktionen. 
Därtill finns behov av att lyfta frågor om elberedskap lokalt, regionalt såväl som nationellt. 
 
Energisystemet blir allt mer integrerat med tydligare kopplingar mellan el, värme, transport och industri vilket 
ställer ännu högre krav på en samhällsplanering med helhetssyn. Kanske särskilt när det kommer till 
transportsektorns elektrifiering som fortsätter sin utveckling framåt.  
 
Uppdraget handlar om att förbättra elförsörjningen vad gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö. 
Regionsamverkan Sydsverige behöver samla relevanta aktörer för att agera tillsammans. Analyser, dialog med 
myndigheter, energiaktörer och näringsliv kan ge uppslag på vad som kan göras gemensamt för att tillgodose 
samhällets allt större effektbehov.  
 
Utskottets och arbetsgruppens uppdrag är att samla de aktörer som gemensamt kan skapa rätt förutsättningar 
för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering Sydsverige vill se och leda.  
 
En politisk beredning bildas från 2023 med en representant från varje region som i medlemsorganisationen har 
ledande ansvar med koppling till elförsörjningsfrågorna. Den politiska beredningen leds av Region X, arbetar 
självständig och rapporterar regelbundet till det regionala utvecklingsutskottet och styrelsen. 
Beredningsgruppen för energiförsörjning på tjänstepersonsnivå leds av Region Skåne.  

4. Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån  
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige har tidigare påbörjat en diskussion som syftar till en dialog om ett 
överförande av uppdrag från den nationella till den regionala politiska nivån. Näringslivsutveckling, turism, 
infrastruktur och kommunikationer, kultur, miljö, utbildning och forskning, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa 
samt hälso- och sjukvård är de viktigaste verksamhetsområdena för den regionala utvecklingen. Dessa frågor 
har en regional logik där man ser till helheten, avväger intressen, sätter mål, prioriterar, fördelar resurser och 
är drivande för utvecklingen. De bör därför helt eller delvis hanteras av den regionala politiska nivån. Med 
hänvisning till olika uppgifters regionala logik är frågan om regionerna har ett mandat som motsvarar behoven. 
I de fall den regionala politiska nivån saknar eller har ett för svagt mandat bör överföring av uppgifter och 
resurser från den nationella nivån till den regionala nivån diskuteras. Det kan också handla om kompletterande 
uppgifter till den regionala nivån. Ett bra samarbete mellan alla olika aktörer som arbetar för den regionala 
utvecklingen är av stor betydelse. Det regionala utvecklingsarbetet handlar i hög grad om samverkan kring 
gemensamma visioner, mål och handlingsplaner. Vissa politikområden har en struktur som innebär att flera 
olika nivåer och geografier är inblandade i beslut och implementering. Beslutsprocesser handlar i hög 
utsträckning om nätverksbyggande och samverkansprocesser. Beslutsfattande och implementering kräver ett 
samspel mellan nivåerna.  

Fokus är framförallt på genomförande och samverkan med nationella nivån kring arbetsmarknadspolitik, 
kompetensförsörjning, infrastruktur, kultur, bredband och digitalisering samt energiförsörjning.  

5. Övrigt 
Det finns ett samarbete mellan de sydsvenska Brysselkontoren, Småland Blekinge Halland South Sweden 
(SBHSS) och Skåne European Office (SEO) som genom åren skett på många sätt, genom informationsutbyte, 
delade eller gemensamma kontaktnät, gemensamma avstämningar med svenska regioner, gemensamma 
seminarier och så vidare. Det finns en potential för samverkan inom de flesta sakfrågor som huvudmännen ser 
ett mervärde i att agera tillsammans, till exempel i förhållande till nationell nivå. Det kan handla om hälsa, 
sammanhållningspolitik, kompetensutveckling i näringsliv, innovationsfrågor eller miljöfrågor. Regelbundna 
lägesrapporter kommer att lämnas framöver till styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige. 

Efter behov kan andra frågor komma upp som aktuella samarbeten. 

6. Agenda 2030 – en grund för Regionsamverkan Sydsveriges arbete 
I september 2015 antog FNs medlemsländer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan är 
en handlingsplan för hur världens länder ska arbeta för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och vidta åtgärder mot klimatförändringarna. De 17 målen i 
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agendan ska nås inom ett decennium och för att lyckas måste de globala utmaningarna hanteras tillsammans 
då en hållbar utveckling berör flera samhällsområden. Samarbete och partnerskap mellan olika aktörer är en 
förutsättning för ett lyckat genomförande. Utmaningarna är förenade med stora kostnader för samhället så det 
finns inte råd att inte agera.  

 
Målen ska ses som ett övergripande och framåtsyftande åtagande, för Regionsamverkan Sydsverige att 
vägledas av, och är att: 

1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 
2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart 

jordbruk, 
3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, 
4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla, 
5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, 
6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, 
7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla, 
8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 

anständiga arbetsvillkor för alla, 
9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 

främja innovation, 
10. minska ojämlikheten inom och mellan länder, 
11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, 
12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, 
13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser, 
14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling, 
15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 

bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald, 

16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för 
alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer 
samt 

17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

Mål och delmål finns att ta del av i regeringskansliets ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar 
utveckling”.  

Alla målen är inte uppdrag som direkt ligger inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, men där vi upplever 
att vi kan göra en insats ska vi bidra till att förverkliga målsättningarna. Genomförandet sker och ska ske genom 
beslut och åtgärder i den ordinarie verksamheten och genom befintlig styrning och processer. I Sveriges 
handlingsplan för Agenda 2030 betonas vikten av samarbete och samverkan mellan aktörer och mellan den 

https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling
https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling
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internationella, nationella, regionala och lokala nivån. I nationella strategin3 beskrivs målet för den regionala 
utvecklingspolitiken som ”utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar 
utveckling i alla delar av landet. Utvecklingskraft handlar om att skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling där det tre dimensionerna är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Den 
regionala utvecklingspolitiken ska vara en del av genomförandet av Agenda 2030”. Detta stämmer väl överens 
med den grund som Regionsamverkan Sydsverige uttalat står för. Även de fyra strategiska områden som 
regeringen har identifierat som ligger till grund för den regionala utvecklingspolitiken 2021-2030 ligger väl i 
linje med Sydsveriges arbete, områdena uttalade i nationella strategin är: 

- likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 
- kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet 
- innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet 
- tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem. 

Samarbete och samverkan är viktiga ledord såväl inom Agenda 2030, inom EU som i Sverige. I förordningen om 
regionalt tillväxtarbete (2017:583) tydliggörs att regionernas utvecklingsstrategier ska utarbetas och 
genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda statliga 
myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska erbjudas möjligheter till samverkan. 
Den pekar också på att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, 
strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet. Detta synsätt stämmer väl överens med 
Regionsamverkan Sydsveriges arbetssätt. Det handlar om att utveckla processer med nytänkande kring 
strategisk och operativ styrning. Plattformar, partnerskap och samarbeten har skapats och nya kan tillföras, 
mellan regionerna men även med nationella myndigheter och andra aktörer i samhället.  

7. Kommunikation och påverkansarbete 
Ett av syftena med Regionsamverkan Sydsverige handlar om påverkansarbete. Sydsveriges regionala politiska 
församling representerar 26% av Sveriges befolkning. Regionsamverkan Sydsverige är en stark röst med 
möjlighet att göra skillnad. Kommunikation och påverkansarbete är därför ett prioriterat område för utskott 
och arbetsgrupper att arbeta med.  

Regionsamverkan Sydsveriges enskilda medlemsorganisationer har kommunikationsresurserna och de har 
samtidigt samarbetets starkaste varumärken. Organisationsnamnet Regionsamverkan Sydsverige ska användas 
av respektive medlem när det ger nytta och mening för att uppnå de gemensamma målen med verksamheten. 
Den största nyttan med samarbetet är att den ger de gemensamma frågorna större tyngd när de 
kommuniceras samlat gentemot beslutsfattare på nationell nivå. Organisationsnamnet Regionsamverkan 
Sydsverige ska därför endast användas i kommunikationssyfte i ett samlat, samordnat och planerat 
sammanhang. 

Regionsamverkan Sydsveriges huvudmän är regionerna i Sydsverige. Arbetet ska genomföras med öppenhet 
och transparens vilket innebär att uttalanden och utlämnande av handlingar sker i enlighet med 
offentlighetsprincipen.  

Budskap 
Mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Sydsverige. När vi agerar gemensamt får vi tillräcklig tyngd för 
att kunna påverka. Regionsamverkan Sydsverige vill nå resultat genom gränsöverskridande samverkan och 
nytänkande samhällsreformer genom bland annat flernivåstyrning.  

Målgrupper (utan prioriteringsordning) 
• regering och riksdag  
• statliga myndigheter 
• valda företrädare för de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige 
• medarbetare i de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige som arbetar med de sakfrågor 

som Regionsamverkan Sydsverige lyfter 
• kommunerna i Sydsverige 
• invånare i Sydsverige 

 
3 Regeringens skrivelse 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 (sidan 7) 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/03/skr.-202021133/
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• media 

Kommunikationsmål 
Regionsamverkan Sydsveriges kommunikationsmål är: 
• Att bevaka Sydsveriges intressen på nationell nivå inom ramen för de prioriterade verksamhetsområdena 

genom att bland annat förse beslutsfattare med relevanta faktaunderlag. 
• Att det uppfattas som samma budskap från medlemsorganisationerna och från Regionsamverkan 

Sydsverige vid kommunikation med nationella nivån. 
• Att informera Sydsveriges invånare om konkreta resultat som en följd av samarbetet. 

Kommunikationsformer 
Internkommunikation 
Regionsamverkan Sydsverige har ett stort antal förtroendevalda ledamöter och medarbetare från de ingående 
organisationerna. Respektive organisation har ett ansvar att informera inom sin organisation då det är viktigt 
att få relevant information om samarbetets olika verksamheter. 

Påverkanskommunikation 
I hög utsträckning syftar Regionsamverkan Sydsveriges verksamhet till att bevaka och främja sydsvenska 
intressen gentemot regering, riksdag och statliga myndigheter. För detta krävs noggrant uttänkt och 
samordnad påverkanskommunikation.  
• I påverkansarbete är det viktigt att tydliggöra syftet. Varför ska vi påverka och varför är det så viktigt?  
• Ta fram en långsiktig strategi och en konkret handlingsplan för påverkansarbetet.  
• Sätt tydliga mål och delmål för påverkansarbetet. Identifiera hur förändringar kan mätas hos målgruppen. 
• Identifiera en eller ett par tydliga målgrupper. 
• Ta fram ett tydligt huvudbudskap som är lätt att förstå och komma ihåg. Budskapet ska tala till den 

identifierade målgruppen och gå att använda i många olika sammanhang. 
• Kartlägg opinionsbildare som är engagerade i frågan och skulle kunna fungera som antingen ambassadörer 

eller motdebattörer. 
• Använd nyhetsmedier och upprätta en lista över journalister som bevakar ämnesområdet och informera 

dem när något nytt händer. Kommentera omvärldshändelser och skicka pressmeddelanden med egna 
nyheter. 

• Skriv nyhetsinriktade debattartiklar där budskapet tydligt framgår och replikera snabbt på andras inlägg. 

Kanaler och talespersoner 
• www.regionsamverkan.se – på den gemensamma webbplatsen publiceras framförallt aktuell information 

om Regionsamverkan Sydsverige samt kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän i organisationen. 
• Netpublicator är tillgänglig för alla som har uppdrag i Regionsamverkan Sydsverige 

(https://www.netpublicator.com/account/signin/?redirect=/documents – Regionsamverkan Sydsverige, 
styrelsen respektive ledningsgruppen). Här publiceras information såsom möteshandlingar, anteckningar 
från möten och presentationer, handlingsplan, årsberättelse,  stadgar och mötesplan. 

• Medlemsorganisationerna i Regionsamverkan Sydsverige och deras respektive interna och externa kanaler 
för kommunikation. 

• Pressmeddelanden och presskonferenser. 
 

Talesperson för organisationen är i första hand ordföranden, i andra hand andra ledamöter i styrelsen. Vid 
oklarhet avgörs talesperson i samråd med chefen för sekretariatet. 

Tillgänglighetsanalys och anpassning 
Lagen om tillgänglighet trädde i kraft 23 september 2020. Webbplatsen ska vara tillgänglig för alla, inklusive 
personer med funktionsvariationer.  

GDPR – EU-lagstiftning  
Med EU-lagstiftning följer obligatoriska regler för hur organisationers och företags användning av 
personuppgifter ska ske på ett integritetsvänligt sätt.  
  



  

           20 (29) 
 

8. Ekonomi 
Föreningens kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt en av styrelsen fastställd budget. Den ideella 
föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående sekretariat som finansieras 
gemensamt. Sekretariatet svarar för den formella hanteringen av föreningens ärenden, ger administrativ 
service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper samt ansvarar för genomförandet av 
utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt. 

För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från 
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter. 

Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns deltagande i 
sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.  

Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen inte är 
skattskyldig eller momspliktig.   

Föreningens budget är  

Intäkter 
 2022 2023 2024 2025 

Region Blekinge 300 000 300 000 300 000 300 000 
Region Halland 300 000 300 000 300 000 300 000 
Region Jönköpings län 300 000 300 000 300 000 300 000 
Region Kalmar län 300 000 300 000 300 000 300 000 
Region Kronoberg 300 000 300 000 300 000 300 000 
Region Skåne 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 
Summa 2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 

  

Kostnader 
 2022 

budget 
2023 

budget 
2024 

budget 
2025 

budget 
Sekretariat  
- samordnare 50% 
- 3 samordnare x 20% 
- ekonom 20% 
- kommunikatör 20% 

2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 

Utredningsmedel  500 000 500 000 500 000 500 000 
Revision 25 000 25 000 25 000 25 000 
Möteskostnader, 
seminariekostnader, 
layout, tryckkostnader 
och övrigt 

75 000 75 000 75 000 75 000 

Summa  2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 
 
Regionsamverkan Sydsverige har haft ett överskott av medel tidigare år som beror på att de i sekretariatet som 
har rätt att ta ut ersättning för nedlagt arbete inte alltid tar ut ersättning och därmed finns möjlighet att besluta 
om speciella satsningar i Sydsverige. 2022-01-01 fanns ett ingående överskott på 2,7 mkr.  

För 2023 föreslås ett kulturpolitiskt toppmöte genomföras till en kostnad av 200-400 tkr (beroende på om man 
väljer att finansiera även mat och logi för deltagarna). Även andra arrangemang och insatser kan bli aktuella och 
beslutas om framöver.  

Finns tillräckliga resurser kvar från tidigare år kan styrelsen besluta att medlemsbidrag inte ska tas ut.  
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Bilaga 1 – stadgar för Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019  
(beslutade vid styrelsemöte 27 september och 19 oktober 2018)  

§ 1 Namn 
”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar i nuvarande form sedan 1 
januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den 
juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen inte har några skattepliktiga intäkter 
och därmed inte heller bedriver någon momspliktig verksamhet. 

§ 2 Ändamål 
Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region 
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne.  

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt 
hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar 
utveckling.  

§ 3 Uppdrag 
Uppdrag och uppgifter som till sin karaktär vinner på en gemensam beredning och beslutsfattande ur ett 
sydsvenskt perspektiv hanteras inom ramen för samarbetet. Uppdragen handlar framförallt om strategisk och 
övergripande planering, framtagande av gemensamma positionspapper, påverkansarbete genom bland annat 
dialog med relevanta aktörer samt gemensamma remissyttranden. Konkret och lösningsorienterat samarbete 
genomförs där det ger mervärde för organisationerna eller medborgarna. 

§ 4 Mandat och roll 
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner. Den 
ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut 
som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, 
enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.  

§ 5 Medlemskap 
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” är Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings 
län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Inträde eller utträde av medlemmar innebär 
ändring av stadgar som hanteras av styrelsen (se § 10). 

§ 6 Årsmöte 
Högsta beslutande organ för samarbetet är årsmötet som beslutar om årsberättelse samt beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet. Årsmötet väljer även revisorer. Ordinarie årsmöte ska hållas varje kalenderår före juni månads 
utgång. Kallelse till årsmötet skickas per mail senast 10 dagar före mötet. Varje medlem har i förväg valt en 
ledamot som har rösträtt på årsmötet. 

§ 7 Kostnader och finansiering 
En årlig handlingsplan inklusive budget med respektive medlems avgift till föreningen fastställs av styrelsen för 
Regionsamverkan Sydsverige och godkänns därefter i varje medlemsorganisation. Verksamhetsåret är 1 januari 
till 31 december. 

För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från 
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter. 

Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns deltagande i 
sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.  
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§ 8 Organisation 
8.1 Styrelse  
Styrelsen inom Regionsamverkan Sydsverige fastställer handlingsplan, identifierar och beslutar om uppdrag till 
utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång samt får rapport efter slutfört uppdrag. 

Styrelsen utgörs av tolv ledamöter samt tolv ersättare. Ordinarie ledamot är styrelseordförande i respektive 
medlemsorganisation. Övriga ledamöter och ersättare beslutar varje medlem själv vilka som utses. Ledamöter 
och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas mandatperiod. Både 
ordinarie ledamöter och ersättare bjuds in till styrelsens möten.  

Ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, uppdraget som vice ordförande roterar på 
ett år mellan de övriga regiondelarna. 2019 har Kronoberg vice ordförande-uppdraget, 2020 Blekinge, 2021 
Halland, 2022 Jönköping och 2023 Kalmar. 

Styrelsen möts efter behov, dock minst fyra gånger per år. Varje ledamot har en röst, röstningen avgörs med 
enkel majoritet. Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. Anteckningar förs vid styrelsemöte och 
undertecknas av ordförande samt justeras av ytterligare en närvarande.  

8.2 Utskott 
Utskott bildas kring särskilda områden och / eller uppgifter för att förbereda beslut som ska tas i styrelsen. 
Fokus för samarbetet är inom områdena regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur. För 
vardera område etableras ett utskott med minst en ledamot från varje regiondel som i medlemsorganisationen 
har ledande ansvar för sakområdet.  

Uppdragen beslutas av och återrapporteras till styrelsen, liksom sammansättning och val av ordförande. 
Ordförande i de olika utskotten fördelas mellan de olika regiondelarna. Ärenden ska beredas av respektive 
utskott före beslut i styrelsen. Till varje utskott knyts tjänstemannastöd med en tjänsteman från vardera region 
som i sin hemmaorganisation arbetar med frågan. Uppdrag kan vara under kortare eller under längre tid. 

8.3 Ledningsgrupp 
En ledningsgrupp bestående av regiondirektörerna samt regionala utvecklingsdirektörerna möts med samma 
regelbundenhet som styrelsen för att bereda ärenden och säkerställa frågornas hantering inom respektive 
organisation.  

8.4 Sekretariat och gemensamma arbetsinsatser  
Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående sekretariat. 
Sekretariatet ska bland annat 

- svara för den formella hanteringen av föreningens ärenden 
- ge administrativ service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper 
- ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt. 

Chefen för sekretariatet är organisatoriskt direkt underställd styrelsens ordförande. Styrelsen fastställer de 
sekretariatsresurser som krävs för fullgörande av föreningens uppgifter. För de medarbetare som utför tjänster 
i sekretariatet fullgör den medlemsorganisation där medarbetaren är formellt anställd de skyldigheter som 
enligt lagar och avtal ankommer på en arbetsgivare.  

För att säkra högsta kompetens och en stark förankring i, samt synkronisering med arbetet hos 
medlemsorganisationerna utser respektive organisation relevanta kompetenser för att bistå styrelsen, 
utskotten och ledningsgruppen för beredning och verkställighet av fattade beslut. Medlemsorganisationerna 
har det huvudsakliga ansvaret för genomförande av det gemensamma arbetet varför tydligt identifierade 
kompetenser är en framgångsfaktor.  

8.5 Firmateckning 
Styrelsen, ordförande och vice ordförande samt chefen för sekretariatet har rätt att var för sig skriva under i 
föreningens namn med rättslig bindande verkan. 
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§ 9 Revision 
Föreningen skall ha minst tre revisorer varav en auktoriserad revisor, som utses av årsmötet. Revisorerna väljs 
för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas mandatperiod. 

§ 10 Stadgeändringar 
Ändringar av stadgarna och överenskommelsen för regionsamverkan i Sydsverige kräver beslut vid två på 
varandra följande möten i styrelsen för att däremellan godkännas i medlemsorganisationerna. 

§ 11 Upplösning 
Föreningen upplöses när en majoritet av på styrelsen närvarande röstberättigade medlemmar beslutar om 
upplösning. 

§ 12 Likvidation 
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas enligt samma grund 
som finansieringen. 

§ 13 Ikraftträdande  
Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2019. 
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Bilaga 2 – organisation Regionsamverkan Sydsverige (namnen kommer att justeras efter valet 2022) 
 

 
 
Regionsamverkan Sydsverige har en styrelse som består av tolv ledamöter: 
Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne 
Lennarth Förberg (M), regionstyrelsens ordförande i Blekinge 
Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Halland 
Maria Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande i Jönköping 
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Kalmar 
Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i Kronoberg 
Christina Mattisson (S), styrelseledamot från Region Blekinge 
Per Stané Persson (S), styrelseledamot från Region Halland 
Malin Wengholm (M), styrelseledamot från Region Jönköpings län 
Malin Sjölander (M), styrelseledamot från Region Kalmar län 
Henrietta Serrate (S), styrelseledamot från Region Kronoberg 
Henrik Fritzon (S), styrelseledamot från Region Skåne 

 

 
Ersättare utgörs av två styrelseledamöter i varje medlemsorganisation: 

 

Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Helene Andersson (C), Region Halland 
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Dan Sylvebo (-), Region Jönköpings län 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län 
Jimmy Loord (KD), Region Kalmar län 
Elizabeth Peltola (C), Region Kronoberg 
Robert Olesen (S), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 

 
 
 
Ledningsgruppen består av: 
Thorbjörn Lindhqvist, kanslichef, ordförande 
Peter Lilja, Region Blekinge 
Jörgen Preuss, Region Halland 
Jane Ydman, Region Jönköpings län 
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län 
Martin Myrskog, Region Kronoberg 
Anna-Lena Malm, Region Blekinge 
Ulrika Bertilsson, Region Halland 
Karin Hermansson, Region Jönköpings län 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne, sekreterare 
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 Det finns tre utskott och arbetsgrupper för olika verksamhetsområden: 
 

Utskottet för infrastrukturplanering (ska halveras): 
Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Peter Christensen (L), Region Blekinge 
Andreas Saleskog (S), Region Blekinge 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland 
Therese Svensson-Stoltz (S), Region Halland 
Gösta Bergenheim (M), Region Halland 
Patrik T Nilsson (S), Region Halland 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Per Allan Axén (M), Region Jönköpings län 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län 
Peter Wretlund (S), Region Kalmar län 
Anders Andersson (KD), Region Kalmar län 
Peter Freij (S), Region Kronoberg 
Elizabeth Peltola (C), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne  
Carina Zachau (M), Region Skåne 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne  
Andreas Schönström (S), Region Skåne  
 
Utskottet för kollektivtrafik (ska halveras): 
Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Peter Christensen (L), Region Blekinge 
Andreas Saleskog (S), Region Blekinge 
Mikaela Waltersson (M), Region Halland 
Therese Svensson-Stoltz (S), Region Halland 
Gösta Bergenheim (M), Region Halland 
Patrik T Nilsson (S), Region Halland 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Per Allan Axén (M), Region Jönköpings län 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län 
Peter Wretlund (S), Region Kalmar län 
Anders Andersson (KD), Region Kalmar län 
Peter Freij (S), Region Kronoberg 
Elizabeth Peltola (C), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne (vice ordförande) 
Carina Zachau (M), Region Skåne 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne  
Andreas Schönström (S), Region Skåne  
 
Gemensam politisk beredning för infrastruktur och 
kollektivtrafik: 
Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Gösta Bergenheim (M), Region Halland 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Peter Wretlund (S), Region Kalmar län 
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län ersättare 
Elizabeth Peltola (C), Region Kronoberg (ordförande) 
Peter Freij (S), Region Kronoberg ersättare 
Anna Jähnke (M), Region Skåne  
Carina Zachau (M), Region Skåne ersättare 
 

Arbetsgrupp för infrastrukturplanering: 
Johan Roman, Region Blekinge 
Jan Törnell, Region Halland 
Emil Hesse, Region Jönköpings län 
Aslög Kantelius, Region Jönköpings län 
Lina Broby, Region Kalmar län 
Per Hansson, Region Kronoberg 
Martin Risberg, Region Skåne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgrupp för kollektivtrafik: 
Sören Bergerland, Region Blekinge 
Andreas Almquist, Region Halland / Hallandstrafiken 
Carl-Johan Sjöberg, Region Jönköpings län  
Christer Holmgren, Region Kalmar län 
Pär Welander, Region Kronoberg 
Maria Nyman, Region Skåne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beredningsgrupp till gemensamma politiska beredningen för 
infrastrukturplanering och kollektivtrafik: 
NN, Region Blekinge 
NN, Region Halland 
NN, Region Jönköpings län 
NN, Region Kalmar län 
NN, Region Kronoberg 
NN, Region Skåne 
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Kulturutskottet: 
Kevin Lill (C), Region Blekinge 
Elina Gustafsson (S), Region Blekinge 
Lovisa Aldrin (L), Region Halland (ordförande) 
Gustaf Kristensson (S), Region Halland 
Monica Samuelsson (KD), Region Jönköpings län 
Kristina Nero (V), Region Jönköpings län 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län 
Henrik Yngvesson (M), Region Kalmar län 
Claudia Crowley Sörensson (M), Region Kronoberg 
RosMarie Jönsson Neckö (S), Region Kronoberg 
Magnus Lunderquist (KD), Region Skåne 
Stefan Pettersson (S), Region Skåne 

Arbetsgruppen för kultur: 
Malena Sandgren, Region Blekinge (sammankallande) 
Karin Wettermark-Jonsson, Region Halland 
Magnus Jonsson, Region Jönköpings län 
Mia Carlsson, Region Kalmar län 
Emelie Johansson, Region Kronoberg 
Gitte Wille, Region Skåne 
 
Beredningsgrupp för bibliotek, läsfrämjande och litteratur 
Beredningsgrupp för bild och form 
Beredningsgrupp för dans 
Beredningsgrupp för filmkulturell verksamhet och filmproduktion 
Beredningsgrupp för hemslöjd  
Beredningsgrupp för kulturarv 
Beredningsgrupp för kulturella och kreativa näringar 
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Utskottet för regional utveckling: 
Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Helene Andersson (C), Region Halland 
Per Stané Persson (S), Region Halland 
Per Eriksson (C), Region Jönköpings län 
Dan Sylvebo (-), Region Jönköpings län 
Per Gustav Johansson (M), Region Kalmar län 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län (ordförande) 
Thomas Ragnarsson (M), Region Kronoberg 
Joakim Pohlman (S), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne 
Yvonne Augustin (S), Region Skåne 
 
Politisk beredning / påverkansgrupp bredband: 
Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Helene Andersson (C), Region Halland 
Per Eriksson (C), Region Jönköpings län 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län  
Thomas Ragnarsson (M), Region Kronoberg 
Anna Jähnke (M), Region Skåne 
 
Politisk beredning / påverkansgrupp energiförsörjning: 
NN (X), Region Blekinge 
NN (X), Region Halland 
NN (X), Region Jönköpings län (ordförande) 
NN (X), Region Kalmar län 
NN (X), Region Kronoberg 
NN (X), Region Skåne 

Arbetsgruppen för regional utveckling: 
Anna-Lena Malm, Region Blekinge 
Ulrika Bertilsson, Region Halland 
Anna Olsson, Region Jönköpings län (sammankallande) 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
Christel Gustavsson, Region Kronoberg 
Ulrika Geeraedts, Region Skåne 
 
Beredningsgrupp för arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning: 
Malin Faraasen, Region Blekinge 
Pernilla Isaksson, Region Halland 
Thomas Strand, Region Jönköpings län (sammankallande) 
Katarina Johansson, Region Kalmar län 
Mariana Gomez Johannesson, Region Kronoberg 
Erik P Lindell, Region Skåne 
 
Beredningsgrupp för bredband och digitalisering: 
Rikard Svensson, Region Blekinge 
Ellinore Swahn, Region Halland (sammankallande) 
Ingemar Svensson, Region Jönköpings län 
Magnus Hammarstedt, Region Kalmar län 
Peter Kirsten, Region Kronoberg 
Lars Winter-Hansen, Region Skåne 
 
Beredningsgrupp för kunskapsunderlag: 
Jenny Rydquist, Region Blekinge 
Erik Hansson, Region Halland 
Ida Hedberg, Region Jönköpings län 
Christian Forsell, Region Kalmar län 
Jenny Fröberg, Region Kronoberg 
Inger Sellers, Region Skåne 
Jesper Borgström, Region Skåne (sammankallande) 
 
 

Beredningsgrupp för energiförsörjning: 
Mattias Andersson, Region Blekinge 
Clara-Bella Bergman, Region Halland 
Johan Lundberg, Region Jönköpings län 
Carolina Gunnarsson, Region Kalmar län  
Pernilla Bodin, Region Kronoberg 
Ola Solér, Region Skåne 
Johanna Lundström, Region Skåne 
Carin Peters, Region Skåne (sammankallande) 
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Sekretariatet: 
Thorbjörn Lindhqvist, chef 
Gunne Arnesson Lövgren, samordnare 
Anna Olsson, samordnare regional utveckling 
Ulrika Geeraedts, samordnare infrastruktur och kollektivtrafik 
Malena Sandgren, samordnare kultur 
Maria Borg, ekonom 
 
Kommunikationsgruppen: 
Thomas Nilsson, Region Skåne, påverkanskommunikatör 
Madeleine Flood, Region Blekinge 
Johanna Wiechel-Steier, Region Halland 
Christina Jörhall, Region Jönköpings län 
Lina Isaksson, Region Kalmar län 
Kristina Jordevik, Region Kronoberg 

 

  

Revisorer: 
Peter Löfström (M), Region Kronoberg 
Jan-Erik Martinsen (S), Region Halland 
Mattias Johansson, PwC 
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Bilaga 3 – mötesplan 2023 för Regionsamverkan Sydsverige 

 
Ledningsgruppen Styrelsen 
torsdagen den 9/2 kl 13.30-14.30 via Teams * torsdagen den 16/3 (alt 2/3) kl 10-12 i Kristianstad 
torsdagen den 11/5 kl 13.30-14.30 via Teams torsdagen den 4/5 (alt 1/6) kl 12 till fredagen den 5/5 (alt 

2/6) klockan 13 i Halland**   
torsdagen den 24/8 kl 13.30-14.30 via Teams * torsdag 14/9 kl 10-12 via Teams  
torsdagen den 26/10 kl 13.30-14.30 via Teams torsdagen den 16/11 kl 10-12 via Teams 

* samordnare i arbetsgrupperna bjuds in till ledningsgruppens möte den 9/2 samt den 24/8 
** ordförande i utskotten samt samordnare i arbetsgrupperna bjuds in till styrelsens möte den 4-5/5 
 
Förberedande möten inför politikerforum kommer att genomföras som informella möten med de som deltar i 
politikerforum, mötena leds av NN. Mötena planeras äga rum 

- X/X kl XX-XX.XX (30 minuter) via Teams 
- X/X kl XX-XX.XX (30 minuter) via Teams 

 
Ett sydsvenskt kulturpolitiskt toppmöte planeras genomföras den 20-21 juni på Tylösand som en introduktion 
på mandatperioden om kultur- och konstpolitikens uppbyggnad med föredragningar och dialog kring 
kultursamverkansmodellen, en armlängds avstånd (konstnärlig frihet) samt övergripande om Regionsamverkan 
Sydsverige. Samtliga sydsvenska regionala kulturnämnder samt presidierna för samtliga 77 kommuners 
kulturnämnder bjuds in. Medverkande föreläsare är kulturminister, SKR, Myndigheten för kulturanalys med 
flera från nationella nivån. 
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