
DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN 
FÖR JÖNKÖPINGS LÄN

ReDA

Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget har i samverkan med relevanta 
aktörer i samhället tagit fram en regional digital agenda för Jönköpings län
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Vem är uppdragsgivaren?
Uppdraget kommer ursprungligen från strategi-
dokumentet ”Europa 2020” (2010) och är en av 
sju viktiga åtgärder för att bidra till tillväxt som 
är smart, hållbar och inkluderande. Sveriges 
IT- och energiminister Anna-Karin Hatt har 
gett regionerna i uppdrag att ta fram regionala 
digitala agendor. I Jönköpings län är Länsstyrel-
sen, Landstinget och Regionförbundet upp-
dragsgivare och har signerat en avsiktsförklaring 
i enlighet med det nationella uppdraget.

Kort tillbakablick för  
Jönköpings län
I november 2011 beslutade kommunerna och 
Landstinget i Jönköpings län att samverka inom 
e- utveckling och bildade E-utvecklingsrådet 
(eRådet). eRådet har tagit fram en grund till den 
regionala digitala agendan (ReDA) för Jönkö-
pings län. Till och med september 2013 leddes 
eRådet av Jönköpings kommun som därmed 
var huvudman och administrativt stöd för lä-
nets arbete med ReDA. Från och med oktober 
2013 tog Regionförbundet successivt över den 
uppgiften.

Under våren 2013 arbetade Regionförbundet 
fram ett underlag, i samverkan med Länssty-
relsen och Landstinget. Hösten 2013 sattes ett 
antal arbetsgrupper igång för att forma den 
gemensamma regionala digitala agendan.

Regionförbundets ambition är att ha ett tydligt 
användar-, verksamhets- och medborgarper-
spektiv och se till att fler aktörer blir delaktiga i 
processen framöver. 

Bakgrund

2010 tog EU fram en långsiktig strategi för 
tillväxt, Europa 2020, där den digitala agendan 
är ett av sju huvudinitiativ för att möta Europas 
framtida utmaningar. Den digitala agendan har 
ambitionen att ta ett helhetsgrepp kring hur IT 
kan vara ett redskap för att effektivisera och 
stimulera tillväxt samtidigt som det kan ge ett 
rikare och bättre vardagsliv för invånarna.

I oktober 2011, presenterades den svenska ver-
sionen ”It i människans tjänst”. Alla län och re-
gioner i Sverige har signerat avsiktsförklaringen 
om att ta fram en regional digital agenda. För 
Jönköpings län har Landshövdingen Minoo Ak-
htarzand, Regionstyrelsens ordförande, Bengt 
Dahlqvist och Landstingsstyrelsens ordförande, 
Håkan Jansson undertecknat avsiktsförkla-
ringen. I denna framgår att Regionförbundet, 
Landstinget och Länsstyrelsen i samråd med 
relevanta aktörer i samhället har åtagit sig att 
upprätta den regionala digitala agendan (ReDA).

Syfte
Syftet med ReDA är att upprätta en tydlig orga-
nisation för samverkan mellan länets kommu-
ner, Regionförbundet Jönköping, Landstinget 
och Länsstyrelsen i Jönköpings län för att nå 
det övergripande nationella målet att Sverige 
skall bli bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter.

Vision och mål
Visionen med ReDA är att Jönköpings län ska 
bli en region som präglas av högt IT-användan-
de som gynnar en hållbar regional utveckling. 
Det övergripande målet för regionen är att få 
en gemensam agenda där samsyn råder kring 
prioriteringar. ReDA ska utformas i linje med 
den regionala utvecklingsstrategin för Region 
Jönköping mot 2025 (RUS) och bearbetas 
parallellt med framtagandet av strategins hand-
lingsplaner. 

Det vi vill åstadkomma med ReDA är:
• En enklare vardag för privatpersoner och 

företag
• Ett smartare och öppnare samhälle som 

stödjer innovation och delaktighet
• Högre kvalitet och effektivitet i den verk-

samhet som bedrivs
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Insatser i form av utvecklingsarbete, nya inspel 
och samverkan behövs för att öka tillgänglighe-
ten och utnyttja potentialen inom IT.

Utöver den nationella agendan är en övergri-
pande regional digital agenda viktig ur många 
aspekter – det handlar om att på ett struktu-
rerat sätt ta sig an uppgiften genom samsyn 
och bred samverkan inom länet. När vi arbetar 
utifrån en gemensam agenda blir det enklare 
att ställa in kompassen, att prioritera och att se 
nya lösningar som effektiviserar arbetet både i 
offentlig och privat sektor. Det kan till exempel 
handla om att samverka kring upphandling och 
drift av olika IT-system (e-förvaltning), att hitta 
lösningar som underlättar för vård och omsorg 
och ett aktivt hälsoarbete (eHälsa).

Då fler och fler viktiga samhällstjänster- och 
funktioner erbjuds över digitala linjer så måste 
dess infrastruktur och bredband vara robust 
och säkert. Tekniken används överallt hela 
tiden och nya tjänster tillkommer löpande.  Vi 
behöver få alla ”med på båten” och se till att 
våra invånare förstår och har möjlighet att 
använda tekniken, i arbetslivet och privat. Det 
är vår uppgift. Det handlar om demokrati och 
delaktighet. 

Vi har stora vinster att hämta hem rent sam-
hällsekonomiskt genom effektivisering, ratio-
nalisering och via gemensamt upphandlade 
system.

IT – en viktig framtidsfråga

IT är ett område som spänner över alla poli-
tikområden. Vi har troligtvis bara sett början 
av alla fördelar som användingen inom infor-
mations- och kommunikationstekniken (IKT) 
kan innebära, och då gäller det att vi är rustade 
inför framtiden. EU-kommissionen uppmanar 
alla intressenter i Europas digitala strategier att 
samverka för att säkerställa Europas plats i en 
globalt konkurrensutsatt digital framtid.

Inte minst pekar den demografiska utveckling-
en på en växande äldre befolkning och samti-
digt en brist på omvårdnadsutbildad personal. 
Digital teknik har stor potential att bidra till att 
de som till följd av ålder eller av andra skäl har 
en funktionsnedsättning fortsatt kan bo kvar 
hemma och känna sig trygga och delaktiga i 
samhället.

Varför behöver vi en digital 
agenda? 
”IT i människans tjänst” – en digital agenda för 
Sverige, är en sammanhållen strategi som syftar 
till att statens befintliga resurser ska utnyttjas 
bättre. Agendan är ett komplement till pågå-
ende insatser runt om i landet. Den syftar till 
att samordna åtgärder på IT-området inom till 
exempel säkerhet, infrastruktur, kompetens-
försörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, 
standarder, entreprenörskap och innovation. 
Syftet med ReDA är också att den ska bidra till 
utveckling och tillväxt i länet.

Den nationella digitala agendan är uppbyggd 
kring följande fyra strategiska områden:
1. Lätt och säkert att använda
2. Tjänster som skapar nytta
3. Det behövs infrastruktur
4. IT:s roll i samhållsutvecklingen
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Förutsättningar för ReDA

Tillgång till bredband
2009 antog Sverige en bredbandsstrategi som 
hade det övergripande målet att Sverige skulle 
ha bredband i världsklass. Bakgrunden var att 
genom hög användning av IT och internet 
skulle både tillväxten, konkurrenskraften och 
innovationsförmågan i Sverige öka. Strategin 
har målet att 90 procent av landets befolkning 
och arbetstillfällen ska ha tillgång till ett snabbt 
bredband med en hastighet på 100 Mbit/s år 
2020. 

I den digitala agendan för Sverige konstateras 
att en positiv utveckling på IT-området ger 
effekter på den ekonomiska tillväxten, den 
sociala välfärden och miljön. Det växer fram 
nya erbjudanden som kombinerar produkter 
och tjänster, nya affärsmodeller och processer 
för att producera, konsumera och distribuera i 
samspel mellan kund och användare. Det kon-
stateras också att det krävs en grundläggande 
infrastruktur med väl fungerande elektroniska 
kommunikationer, det vill säga en bredbands-
infrastruktur, för att det ska vara möjligt att 
erbjuda digitala tjänster. Det innebär att en väl 
fungerade bredbandsinfrastruktur är en förut-
sättning för att Jönköpings län ska vara konkur-
renskraftigt med ökande tillväxt. Tillgången till 
ett snabbt bredband är också grundläggande 
för att kunna uppnå målsättningarna med en 
regional digital agenda. 

En väl fungerade  
bredbandsinfrastruktur 

är en förutsättning för att 
Jönköpings län ska vara 

konkurrenskraftigt med 
ökande tillväxt.”

”
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Säkert och robust nät
Samtidigt som intresset för bredband är stort 
och växer, finns det risker för vår tillit till de 
tekniska lösningarna. Nätet måste vara både 
robust och säkert. Detta ställer krav på nätäga-
ren, som har ansvar för avtal och helheten för 
ansvarsfördelningen. Exempelvis behöver en 
nätägare veta hur långt deras ansvar sträcker sig 
vid ett avbrott och inför följderna av avbrottet. 
Medvetenheten behöver öka om att byanätsä-
gare och kunder behöver ställa krav på att god 
driftsäkerhet ska uppfyllas innan en utbyggnad 
kan göras. 

Robusthet krävs för att säkerställa driftsäker-
het och tillgänglighet. Genom att ställa höga 
krav på säkerhet vid upphandling av tjänster för 
bredbandsutbyggnad kan robusthet uppnås. Sä-
kerhetskraven bör hanteras separat i upphand-
lingsunderlag, test, och överlämnandehantering. 
Missade säkerhetskrav vid upphandling kan 
innebära att system är onödigt sårbara under 
hela sin livscykel.  

Robust och driftsäkert bredband är 
ett krav för ökad användning av  

digitala tjänster, idag  
och i framtiden”

Roller, ansvarsfördelning och riskanalys måste 
genomföras för varje nät, vilket bland an-
nat innebär kartläggning av kontrollsystemen 
och förståelse för nätets informationsflöden 
och systemberoenden. Riskanalys inkluderar 
kontinuitetsplanering med roller och ansvar 
vid haveri eller krissituationer och bortfall av 
kompetens eller ansvariga.

Robust och driftsäkert bredband är ett krav för 
ökad användning av digitala tjänster, idag och 
i framtiden. Fler och fler tjänster tillhandhålls 
även inom samhällsviktiga funktioner och of-
fentlig service, vilket också bidrar till höga krav 
på driftssäkerhet.

”
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Samsyn för bredbandsutbyggnad, 
drift och underhåll
Just nu pågår en utbyggnad av bredband i länet. 
Bredband till alla är ett sätt att skapa mindre 
skillnader mellan stad och land. Det är också 
viktigt invånarna ska kunna verka, bo och leva i 
hela länet. Bredband skapar förutsättningar för 
detta. Genom ökad utbyggnad kan fler företag 
verka även på landsbygden. 

Länets arbete för bredbandsutbyggnad inom 
landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet 
har lett till ett allt större lokalt engagemang. 
Flera byalag har tagit initiativ till utbyggnad på 
landsbygden och på marknadsmässiga grunder 
pågår både utbyggnad och uppgradering i alla 
länets kommuner. Förutsättningar är goda för 
ett fortsatt arbete med bredbandsutbyggnad 
i eftersatta områden. Efterfrågan på stöd, i 
prioriterade områden, har dock överträffat 
tillgången på stödmedel. Detta kan tolkas som 
att utbyggnaden och stöden är väl förankrade i 
länet, men att ytterligare medel behövs för att 
nå målen i den svenska bredbandsstrategin.

Hur den pågående utbyggnaden sker och vilka 
förutsättningarna är, varierar mellan kommu-
nerna. Utöver bristen på medel är detta en av 
de största utmaningarna för ökad bredbandsut-
byggnad. De olika modellerna för såväl ut-
byggnad som drift försvårar förutsättningarna 
för samsyn och gemensamma lösningar. En 
samsyn kring roller och ansvarsfördelning samt 
utbyggnad, drift och underhåll skulle under-
lätta samverkan mellan länets digitala aktörer. 
Genom samverkan kan tillförlitligheten till 
bredbandsinfrastrukturen öka, vilket i sin tur är 
en förutsättning för ökad digitalisering. 

Hållbarhet och ReDA
Inom varje strategiskt insatsområde, både 
i denna agenda och i andra liknande strate-
giska dokument, är en given förutsättning för 
genomförande att hållbarhetsperspektiven 
beaktas. Hållbar utveckling innehåller ömse-
sidigt beroende dimensioner: den sociala och 
kulturella dimensionen, den ekologiska och den 
ekonomiska dimensionen.

Den sociala och kulturella dimensionen
Denna aspekt av hållbarhet handlar om män-
niskors möjligheter att engagera sig, kunna ta 
initiativ och vara delaktiga så att inflytande och 
makt fördelas rättvist, jämlikt och jämställt.

Möjligheterna till social service, trygghet och 
delaktighet i samhället stärks med hjälp av fung-
erande digital infrastruktur och utvecklingen 
av digitala tjänster. Det kan till exempel handla 
om att kunna delta i en medborgardialog utan 
att behöva lämna sitt hem, ta del av offentlig 
information och information från vård och om-
sorg som handlar om den egna hälsan och det 
kan handla om att få ta del av kulturella arrang-
emang via webbsändningar med mera. I senare 
avsnitt i denna agenda finns mer information 
om hur denna dimension av hållbarhet beaktas.

Den ekologiska dimensionen
Ekosystemen ska skyddas och en god livsmiljö 
tryggas både för denna och kommande gene-
rationer. Genom effektiv digital kommunika-
tion kan information spridas och fler tjänster, 
service och möten ske digitalt. Dessutom 
innebär digitaliseringen fler möjligheter till att 
sälja varor och tjänster digitalt på landsbygden 
utan att pendlande behöver ske till tätorterna. 
Digitaliseringen kan på så vis innebära mins-
kad klimatpåverkan genom mindre behov av 
resande.

Den ekonomiska dimensionen
Stabila och sunda ekonomiska förhållanden är 
en förutsättning för ett framtida hållbart väl-
färdssamhälle. Produktivitet och förmågan att 
utveckla och sälja befintliga och nya varor och 
tjänster är avgörande för ett starkt och konkur-
renskraftigt näringsliv. Hållbar tillväxt innebär 
att varken miljön eller människors hälsa äventy-
ras. Det är här den digitala agendan kommer in. 
Välfungerande och robust digital infrastruktur 
främjar ett breddat näringsliv. Digitaliseringens 
möjligheter innebär såväl att många behov och 
efterfrågan kan tillgodoses med nyskapande 
digitala produkter och tjänster. Digitaliseringen 
innebär även att företagandet kan bedrivas var-
somhelst i länet, vilket i sin tur främjar utveck-
lingen av glesbygden.
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Strategiska insatsområden

Lätt och säkert att 
använda

Tjänster som 
skapar nytta

Det behövs  
infrastruktur

IT´s roll för sam-
hällsutvecklingen

Digital infrastruktur 

Effektiv digital  
kommunikation

Samverkan mellan 
länets digitala aktörer 

Delaktighet för alla 

Tryggare vardag 

 
REGIONALA  

INSATSOMRÅDEN

Enklare vardag för pri-
vatpersoner och företag

Smartare och öppnare 
förvaltning stödjer inno-
vation och delaktighet

Högre kvalitet och effek-
tivitet i verksamheten

Digital infrastruktur 

Effektiv digital  
kommunikation

Samverkan mellan 
länets digitala aktörer

Delaktighet för alla 

Tryggare vardag 

IT i människans tjänst, NäringsdepartementetÖVERGRIPANDE MÅL

ÖVERGRIPANDE MÅL
Strategi för eSamhället, Sveriges kommuner och landsting 

Medborgaren i centrum, Regeringskansliet

I den regionala digitala agendan för Jönkö-
pings län betonas fem strategiska insatsområ-
den. Dessa har identifierats som de viktigaste 
områdena att arbeta med i vårt län för att nå de 
övergripande målen.

Kopplingarna mellan de fem insatsområdena 
illustreras i nedanstående tabell.  

REGIONALA 
INSATSOMRÅDEN

SÅ HÄR SKA TABELLEN LÄSAS
Våra fem insatsområden till vänster 
vertikalt i tabellen främjar uppfyllandet 
av de övergripande målen horisontellt i 
tabellen.  

SYMBOLER - INSATSOMRÅDEN
Insatserna påverkar olika insatsområden 
på ett postivt sätt, genom symbolerna 
kan du enkelt jämföra regionala mål 
med övergripande mål.

Digital infrastruktur Effektiv digital  
kommunikation 

Samverkan  
mellan länets  

digitala aktörer  

Delaktighet för alla

 

Tryggare vardag 
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• MSB (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap)

• Säkerhetsansvariga
• Utvecklare av digitala lösningar
• Olika nätverk i regionen, exempelvis 

e-Utvecklingsrådet och e-Hälsogruppen 
samt nationellt som samlas kring frågor 
som rör utveckling av digitaliseringens 
möjligheter

Listan kan kompletteras med fler aktörer 
inom såväl offentlig, privat som ideell sektor. 
I nedanstående beskrivning av insatsområden 
och insatser omnämns aktörer endast om de 
är specifika för en viss insats. Övriga insatser 
kräver samverkan mellan två eller flera aktörer 
som finns i listan ovan. 

 
 
 

REGIONALA  
INSATSOMRÅDEN

År 2025 är Region Jönköping en kon-
kurrenskraftig industriregion och har 
ett breddat näringsliv med betoning 

på kunskapsintensiva företag

År 2025 är region Jönköping en global 
livsmiljö som präglas av ekologiskt, 
socialt och kulturellt ansvarstagande

Digital infrastruktur 

Effektiv digital  
kommunikation

Samverkan mellan 
länets digitala aktörer

Delaktighet för alla 

Tryggare vardag 

Regional utvecklingsstrategi (RUS),   
Regionförbundet Jönköpings länÖVERGRIPANDE MÅL

Förverkligandet av denna regionala digitala 
agenda förutsätter samverkan mellan många 
olika aktörer. De viktigaste aktörerna för att 
insatserna inom agendans fem insatsområden 
ska kunna genomföras med framgång är identi-
fierade enligt följande

• Länsstyrelsen
• Kommunerna
• Landsting/regionkommun 
• Statliga myndigheter
• Ideella organisationer
• Utbildningsleverantörer, folkhögskolor 

och bildningsförbund
• Nätägare (exempelvis operatörer, byalag 

eller ekonomiska föreningar)
• PTS (Post- och telestyrelsen)

Samverkansaktörer
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Förväntat resultat 
Kartlagda behov som tydligt redovisar vilka 
insatser som krävs för att öka tillgänglig-
heten till IT-verktyg och främja grundläg-
gande kompetens för och hos länets elever. 

3. Tillgång till teknik och internet på  
offentliga platser 
ReDA:s samverkansaktörer måste verka 
för att fler offentliga och allmänna platser 
ska erbjuda tillgång till digital teknik och 
kostnadsfritt internet på större och mindre 
orter. Exempel är bibliotek, vårdcentraler 
och särskilda boenden. Vi behöver även 
verka för tillgänglighet till digital teknik och 
internet i samverkan med kommersiell ser-
vice, genom att exempelvis införa samhälls-
service i butiker på landet. 
 
Förväntat resultat 
Tillgänglighet till internet och samhälls-
service för fler invånare. 

4. Tydlig ansvarsfördelning för drift- 
säkerhet 
Säkra en tydlig fördelning av ansvar för 
drift och underhåll av nya, planerade och 
befintliga nät och sprida kunskap om an-
svarsfördelningen. 
 
Förväntat resultat 
Krav och ansvar som åligger nätägare 
tydliggörs. 

5. Innovativa genomförandemodeller för 
ökad digital infrastruktur 
Målsättningen med insatsen är att samver-
kansaktörerna tillsammans ska verka för 
att skapa plattformar för erfarenhetsutbyte 
spridande av lärande exempel, samt bistå 
och stimulera planering och projektering 
av bredbandsutbyggnad. Detta bör ske för 
att stärka förutsättningar för innovativa 
genomförandemodeller för ökad digital 
infrastruktur. 
 

Inom varje enskilt insatsområde måste flera 
insatser utföras för att nå önskade effekter. 
Många av insatserna berör olika insatsområden. 
Dessa är då beskrivna under det insatsområde 
där insatsen har sin starkaste koppling.

Insatserna kan komma att justeras och kom-
pletteras beroende på samhällets och aktörernas 
behov och utveckling.

Insatsområde 1:  
Digital infrastruktur
Det övergripande målet med den nationella 
digitala strategin är att Sverige ska ha bredband 
i världsklass. En hög användning av IT och 
internet är bra för Sveriges tillväxt, konkur-
renskraft och innovationsförmåga. Det bidrar 
till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det 
hjälper också till att möta utmaningar i form av 
ökad globalisering, klimatförändringar och en 
åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. En 
förutsättning för att möta dessa utmaningar och 
uppnå det övergripande målet är att det finns 
tillgång till bredband med hög överföringshas-
tighet i hela regionen.

Insatser inom Digital infrastruktur
1. Initiera en satsning på ”Robusta nät” 

En satsning på ”Robusta nät” bör genom-
föras som ska omfatta rekommendationer 
för hur en robust kabelbaserad infrastruk-
tur för bredband ska anläggas. 
 
Förväntat resultat 
Välfungerande digital infrastruktur genom 
robusta nät. 

2. Kartläggning av tillgänglighet till teknik 
på skolan. Därefter insats för tillgäng-
lighet av relevant IT efter behov, till 
pedagoger och elever. 
Befintlig tillgänglighet till teknik inom 
länets grundskolor varierar från skola till 
skola samt från klass till klass. Insatsen 
syftar till att identifiera skolans resursbehov 
som behöver mötas för att uppnå grund-
läggande digital kompetens i tidiga åldrar. 
 

Insatser
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• kartläggning av olika målgruppers behov
• Ökad tillgänglighet till IT-teknik (till 

exempel i särskilda boenden eller för 
personer som på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning har svårt att lämna 
hemmet) ställer krav på kunskaper hos 
personalgrupper samt att man lyckats ge 
relevant kompetensutveckling som kan 
komma brukare till godo. 

Insatsområde 2: Effektiv digital 
kommunikation
Möjligheten att samverka digitalt förenklar 
kontakten mellan myndigheter, medborgare 
och näringsliv. Syftet med att utveckla digitala 
kommunikationslösningar är ökad kvalitet och 
effektivitet i de tjänster som erbjuds till invå-
nare och näringsliv samt att stärka regionens 
attraktionskraft. Att öka tillgången till öppna 
data främjar entreprenörskap och innovation. 
Genom effektiv digital kommunikation kan vi 
utnyttja de resurser vi har på bättre sätt.

Insatser inom Effektiv digital  
kommunikation
1. Införa ett regionalt eArkiv och en ge

mensam organisation som stödjer hela 
regionen i e-arkivfrågor 
Genom samverkan kan våra gemensamma 
resurser användas kostnadseffektivt och 
kommuner och landsting får ett effektivt 
verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, 
rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveck-
ling. 
 
Förväntat resultat 
Målsättningen med insatsen är att kommu-
ner och landsting/regionkommun i Jönkö-
pings län ska erbjuda invånare, näringsliv, 
forskning och förvaltning enkel tillgång till 
offentlig information.Den digitala informa-
tionen bevaras och lagras på ett säkert och 
kostnadseffektivt sätt enligt gällande lag-
stiftning. Enskilda och forskare kan enkelt 
söka och få ut information i e-arkivet som 
tidigare inte varit tillgänglig på detta sätt. 
 

Förväntat resultat 
Nå målen i Bredbandsstrategi för Sverige 
genom ökad kunskap om olika tillväga-
gångssätt. 

6. Regional bredbandsstrategi 
En gemensam regional strategi för samver-
kansaktörerna leder till ökad samordning, 
bättre ansvarsfördelning samt effektivare 
utbyggnad. 
 
Förväntat resultat 
En regional bredbandstrategi bidrar till 
måluppfyllelse i bredbandsstrategi för 
Sverige. 

7. Regional bredbandssamordnare 
Genom att tillsätta en regional bredbands-
samordnare som får till uppgift att kartläg-
ga behov, öka samverkan och initiera forum 
för samverkan mellan de olika aktörerna 
stärks möjligheterna till uppföljning och 
en god helhetssyn över behov, utmaningar, 
insatser och måluppfyllelse. 
 
Förväntat resultat 
En regional samordnare medverkar till 
regional samsyn och resurseffektivitet ge-
nom att samordna kommunöverskridande 
samverkan.

8. Tydlig information gällande den  
kommunala planeringen för ökad  
bredbandsutbyggnad 
Samtliga samverkansaktörer behöver verka 
för en god planering och samordning av 
bredbandsutbyggnaden på kommunal och 
regional nivå i översiktsplaneringen. 
 
Förväntat resultat 
Alla länets kommuner ska ha en strategi 
eller plan för sin bredbandsutbyggnad i 
översiktsplanen.

Utmaningar för insatsområde 1: Digital 
infrastruktur
De främsta utmaningarna för genomförandet 
av insatserna i detta område är följande:

• kompetensbrist inom säkerhet och risker 
samt sårbarhet med bredband
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2. En digital väg in 
Genom en digital portal kan invånare och 
näringsliv gå in och hitta det de söker hos 
offentlig förvaltning utan att på förhand 
behöva veta vilken som är den berörda 
myndigheten eller kommunen. 
 
Förväntat resultat 
Enklare dialog med offentlig förvaltning. 
Ökad tillgänglighet via digitalt media. 

3. Införa en gemensam standard för  
informationsutbyte  
Utvecklingen ställer krav på integrationslös-
ningar mellan alla våra verksamhetssystem. 
För att kunna samverka kring och genom 
tekniska lösningar krävs att aktörerna har 
gemensam standard för sin information 
och teknik. I första hand ska nationella 
standarder användas. 
 
Förväntat resultat 
Den gemensamma standarden möjliggör 
och används i gemensamma utvecklings-
projekt för att till exempel inom e-Hälsa-
området överbrygga huvudmannagränser 
samt tillgängliggöra information för 
personen om den egna hälsan, vården och 
omsorgen. 

4. Öka antalet relevanta eTjänster 
Antalet relevanta eTjänster ska öka, för att 
möjliggöra den digitala självservicen. 
 
Förväntat resultat 
Med ett ökat antal fullvärdiga eTjänster kan 
tillgänglighet erbjudas dygnet runt, vilket 
innebär att det blir enklare för invånare och 
företag att lämna och hämta information. 
Enkla och smarta lösningar för behov inom 
näringsliv, vård och omsorg främjas. 
 
Viktigaste aktörer utöver de som nämns 
under rubriken Samverkansaktörer: 
Privata aktörer

5. Bred satsning på kunskapsspridning om 
e-legitimation 
Kunskapsspridning behövs för att öka för-
ståelsen för vad e-legitimation är och hur 
e-legitimation kan användas. 
 
Förväntat resultat 
Utvecklingsinsatser kommer att efterfrågas 
och möjliggöras. Fler invånare och närings-
liv använder e-legitimation.

6. Göra e-legitimation till standard i de 
tjänster som utvecklas 
Att göra e-legitimation till standard för-
enklar säker inloggning för invånarna vid 
kontakter med exempelvis statliga myndig-
heter och banker. 
 
Förväntat resultat 
Det blir enklare för invånare med en och 
samma säkra inloggningsmetod för de 
tjänster som kräver det. Detta skapar möj-
lighet till digital signering och därmed ett 
bättre digitalt flöde. Det blir även lättare att 
genomföra utvecklingsinsatser när denna 
metod är standard inom regionen. 
 
Viktigaste aktörer utöver de som nämnts 
under rubriken Samverkansaktörer: 
E-legitimationsnämnden och leverantörer 
av e-legitimation. 

7. Tillgängliga bredbandsnät 
Samverkansaktörerna behöver gemensamt 
verka för att de bredbandsnät som planeras 
och byggs är tillgängliga för samtliga tjäns-
televerantörer. 
 
Förväntat resultat 
Effektiv användning av digital infrastruktur.
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Utmaningar för insatsområde 2:  
Effektiv digital kommunikation
Några av utmaningar som har identifierats inför 
genomförandet av insatserna i detta område är i 
huvudsak följande:

• Aktörer kan underskatta den egna ar-
betsinsatsen, vilket skulle kunna leda till 
brister i samverkan dem emellan som i sin 
tur påverkar uppfyllelsen av de förvän-
tade resultaten negativt.

• Eventuell brist på förändringsvilja 
• Hitta den naturliga ägaren till projekt och 

produkt.

Insatsområde 3: Samverkan  
mellan länets digitala aktörer
Målsättningen med insatsområdet är att skapa 
stärkt samverkan mellan digitala aktörer såsom 
offentliga organisationer, myndigheter och 
näringsliv för att främja en gränsöverskridande 
utveckling av till exempel digitala tjänster, infra-
struktur och gemensamma IT-lösningar.

Insatser inom Samverkan mellan länets 
digitala aktörer
1. Utveckla samverkan och skapa samver-

kansforum   
Genom att kartlägga den samverkan som 
finns idag gällande frågor som berör digital 
utveckling, möjliggörs ett regionalt omtag. 
Några grupper kan vinna på att slås sam-
man medan det kan finnas behov av att 
skapa nya forum för effektiv samverkan.  
 
Förväntat resultat 
Flera välfungerande samverkansforum 
anpassade för sina respektive områden och 
med mandat och handlingsutrymme att 
driva utveckling.

2. Underlätta för gemensamma upphand-
lingar 
Upphandlingsforumet får till uppgift att ta 
fram underlag för krav inom exempelvis 
IT, infrastruktur, arkiv och informations-
säkerhet för alla kommuner inom regionen. 
Dessa krav kan sammanställas och jämkas 
för gemensamt antagande. En standard för 
fördelningsnyckel bör tas fram. 
 

Förväntat resultat: 
Ett rådgivande upphandlingsforum som 
får i uppgift att standardisera, förenkla, 
förkorta och kvalitetssäkra upphandlings-
processen. Detta innebär en gemensam 
standard, samlad kompetens för upphand-
ling och kostnadseffektivitet. 

3. Gemensamma kompetensutvecklings-
åtgärder 
När vi utvecklar nya arbetssätt krävs nya 
kompetenser. Genom att kompetensut-
veckla personal gemensamt, kan vi minska 
kostnaderna samtidigt som vi når lika nivå 
på kompetens hos berörda medarbetare.  
 
Förväntat resultat 
Gemensam kompetensutveckling skapar 
samsyn kring e-utveckling och arbetssätt. 
Detta främjar också gränsöverskridande 
nätverkande då representanter från olika 
aktörer sammanstrålar för kompetensut-
veckling. Gemensam kompetensutveckling 
är mer kostnads- och resurseffektiv. 
 
Viktigaste aktörer utöver de som nämnts 
under rubriken Samverkansaktörer: 
Verksamhetsutvecklare, ledning, upphand-
lare, HR. 

4. Utöka samarbetet mellan kontaktcentra 
i regionen 
Genom att utöka samarbetet mellan 
kontaktcentra i regionen kan de utvecklas 
likvärdigt. Detta medverkar till att kom-
munikationen med invånare, föreningsliv 
och näringsliv kan ske på ett modernt och 
effektiv sätt. Kommunikationen ska kunna 
ske via tydligt förmedlade kanaler. 
 
Förväntat resultat 
Kommuner som inför kontaktcenter har 
gemensamma system för kontakcen-
terärenden vilket innebär kostnadseffektiv 
förvaltning. Kommunerna som ska införa 
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kontaktcenter använder ett gemensamt me-
todstöd för implementering. Detta medför 
att kommunerna kan vikariera för varandra 
vid till exempel sjukdom eller ledighet. 
Effektivisering mäts på samma sätt inom 
regionen och innebär att det blir enklare att 
jämföra värden och sprida de åtgärder som 
ger mest önskat resultat.

Utmaningar för insatsområde 3: Sam-
verkan mellan länets digitala aktörer
De utmaningar vi kan se inför genomföran-
det av insatserna i detta område är i huvudsak 
följande:

• De olika aktörerna går i olika takt och ser 
till sina egna behov

• Förväntan på gemensamma lösningar 
leder till passivitet hos de enskilda aktö-
rerna

• Införandefrågor och förvaltningsfrågor i 
kombination med juridiska, administrativa 
och regleringsmässiga frågor.

Insatsområde 4: Delaktighet  
för alla
Det finns många invånare i digitalt utanförskap, 
det vill säga personer som sällan eller aldrig an-
vänder digital teknik. Det kan bero på ointresse, 
att tekniken upplevs krånglig eller att det kostar 
för mycket. Det är också många som, även om 
de har tillgång till dator och internet, inte har 
tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra 
sig utbudet. Den digitala agendan strävar därför 
efter att göra det så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt. Det handlar såväl om fysisk 
tillgänglighet av teknik och internet i offentliga 
miljöer, som att se till att den digitala offentliga 
miljön är tillgänglig för personer med till exem-
pel funktionsnedsättningar eller språkliga hin-
der. Hög tillgänglighet i de digitala lösningarna 
ökar dessutom möjligheten för länets offentliga 
aktörer att skapa och tillvarata invånardialog. 

Insatser inom Delaktighet för alla
1. Tillgång till öppen data 

Digitala aktörer och invånare ska ha tillgång 
till öppen data för att enkelt kunna tillgo-
dogöra sig information för olika syften. 
Antalet öppna och kvalitetssäkrade datakäl-
lor från kommuner, landsting och regioner 
som finns tillgängliga för tjänsteutvecklare 
ska öka. För att öppen data ska kunna an-
vändas bör insatser för kunskapsspridning 
om tillgången till uppdaterad och öppen 
data göras. 
 
Förväntat resultat 
Öppen data görs tillgänglig och kunskapen 
om den sprids. Detta främjar utveckling 
av exempelvis målgruppsanpassade appar, 
det vill säga digitala aktörer och invånare 
ska genom tillgången till öppen data kunna 
skapa och använda appar och dylikt. 

2. Kompetenshöjning kring tillgänglighet 
för de som arbetar med eTjänster och 
systemutveckling 
Kompetenshöjning kring tillgänglighet och 
användarvänlighet bör genomföras för de 
som arbetar med upphandling eller utveck-
ling av system eller av e-tjänster. 
 
Förväntat resultat 
Med rätt kompetens kring tillgänglighet och 
användarvänlighet kan eTjänster med god 
funktionalitet utvecklas eller upphandlas. 
 
Viktigaste aktörer utöver de som nämnts 
under rubriken Samverkansaktörer: 
Beställare, kravställare, säkerhetsansvariga, 
systemägare. 
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3. Plan för kompetensutveckling av lärare 
Idag riskerar tillgången till teknik och möj-
ligheten att lära sig och att använda digitala 
verktyg och kanaler att bero på enskilda lä-
rares kunskap och intresse. Därför behövs 
det tas fram en långsiktig plan för fortbild-
ning om IT som verktyg i grundskolan. 
 
Förväntat resultat:  
Höjd digital kompetens hos lärare och 
elever 
 
Viktigaste aktörer utöver de som nämnts 
under rubriken Samverkansaktörer: 
FoUrum kommunal skolutveckling,  
kommunernas lärcentra. 

4. Vägledning och support i offentliga 
miljöer 
Målsättningen med insatsen är att öka 
möjligheterna till vägledning och support 
gällande digital teknik och internet på 
grundläggande nivå i samtliga kommuner i 
länet. 
 
Förväntat resultat 
Minskat digitalt utanförskap. Samtidigt 
uppnås ett mer demokratiskt samhälle när 
vägledning och support i offentliga miljöer 
ger fler invånare möjlighet till delaktighet 
på nätet. 
 
Viktigaste aktörer utöver de som nämnts 
under rubriken samverkansaktörer: 
Bibliotek, samhällsservice, pensionärsut-
bildningar, studieförbund, organisationer 
för funktionsnedsatta 

5. IT-guider för datorstöd 
Ett pilotprojekt skulle kunna genomföras 
där unga arbetslösa får i uppdrag att vara 
IT-guider som genomför grundläggande 
IT-utbildningar och support under en viss 
period eller som feriearbete. Det kan ex-
empelvis ske på kommunala verksamheter 
som särskilda boenden eller bibliotek.  
 

Förväntat resultat 
Arbetssökande och de som vill ha feriear-
bete får relevanta uppgifter samtidigt som 
den digitala tillgängligheten och delaktig-
heten ökar genom stöd och utbildning för 
dem med liten eller ingen IT-vana på ett 
enkelt sätt. 

6. Kompetenshöjning klarspråk 
Målsättningen med insatsen är att medar-
betare inom offentlig sektor stärker sina 
kunskaper i att skriva lättbegriplig och 
tydlig text på offentliga webbplatser. Detta 
kan ske genom webbaserad utbildning i 
klarspråk. 
 
Förväntat resultat 
Alla har rätt att förstå information från 
myndigheter. Kompetenshöjning i klar-
språk ökar invånarnas tillgång till och för-
ståelse av information från offentlig sektor. 

7. IT-utbildning i introduktion nyanlända 
ReDA:s samverkansaktörer behöver verka 
för att IT-utbildning på grundläggande nivå 
ska ingå och utökas i introduktionen för 
nyanlända.  
 
Förväntat resultat 
Ökad tillgänglighet till information och 
möjlighet till delaktighet genom stöd och 
utbildning till de med liten eller ingen IT-
vana.  

8. Tillgänglighetsråd 
Ett tillgänglighetsråd skulle kunna formeras 
som får i uppdrag att bedöma tillgänglighet 
till webbplatser och nya e-tjänster. 
 
Förväntat resultat 
Kvalitetssäkra och säkerställa att digitala 
tjänster och webbplatser är tillgängliga för 
alla. Ökad tillgänglighet innebär också ökad 
användning. 
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9. Revision av tillgänglighet 
För att den digitala kommunikationen ska 
innebära ökad delaktighet och tillgänglig-
het bör en tillgänglighetsrevision göras av 
företag eller intresseorganisationer. 
 
Förväntat resultat 
Förbättrade tjänster och webbplatser för 
alla med ökad tillgänglighet som främjar 
hög användning. 
 
Viktigaste aktörer utöver de som nämnts 
under rubriken Samverkansaktörer: 
Frivilligorganisationer, Länsrådet för funk-
tionsnedsättningar (LFF) 

10. Skapa webbaserad frågelåda och 
forum för invånardialog i alla länets 
kommuner och regionen 
Målsättningen med denna insats är att 
genom digitala frågelådor och plattformar 
för invånardialog främja de demokratiska 
processerna genom ökat utbyte mellan 
invånare och politiker samt andra  
offentliga aktörer. 
 
Förväntat resultat 
Ökad invånardialog, ökad delaktighet för 
Invånarna i samhällsutvecklingen. Transpa-
rens i offentlig sektor. 

11. E-paneler 
Syftet med insatsen är att skapa E-paneler, 
det vill säga digitala forum som stärker 
invånardialogen i frågor där kommunerna 
eller regionen efterfrågar invånarnas syn-
punkter. Det kan exempelvis handla om 
att samla information i aktuella frågor eller 
inför beslut genom en webbenkät, SMS el-
ler med hjälp av annat digitalt media. 
 
Förväntat resultat 
Transparens i offentlig sektor. En levande 
invånardialog som främjar delaktighet i det 
demokratiska samhället. 

10.

11.

12. Webbsändning offentliga möten och  
arrangemang 
Öka antalet webbsändningar från offentliga 
möten och arrangemang med allmänintresse, 
till exempel äldreboenden, skolor eller för 
personer för vilka det på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning är förenat med stor 
ansträngning att lämna hemmet. 
 
Förväntat resultat 
Större insyn i offentliga myndigheters verk-
samheter, dess styrning och beslutsprocesser 
samt ökad invånardialog genom att fler får 
tillgång till information.

Utmaningar för insatsområde 4:  
Delaktighet för alla
Utmaningar för genomförandet av insatserna i 
detta område är i huvudsak följande:

• Flera insatser inom området delaktighet 
bygger på samverkan mellan exempelvis 
kommuner, studieförbund och frivillig-
organisationer. Detta ställer frågor kring 
vem som äger frågan, ansvarsfördelning 
och givetvis även kring finansiering. 

• Insatser som syftar till att ge tillgänglig-
het till ny teknik, nätverk och vägledning 
i offentliga miljöer är komplexa frågor 
för samtliga kommuner. Utmaningen är 
många gånger större för små kommuner. 
Utmaningen består bland annat i att få ut-
byggnaden av nödvändig infrastruktur och 
att få flera kommunala förvaltningar och 
verksamheter att arbeta mot gemensamma 
mål. Tydliga uppdrag till respektive förvalt-
ning eller verksamhet är oftast nödvändiga.

• För att möjliggöra likvärdiga satsningar i 
de olika kommunerna kan det även finnas 
behov av ett gemensamt stöd till kom-
munerna i utvecklandet av olika tjänster 
och insatser för ökad digital invånardialog. 
Det är osäkert om det kommer finnas en 
regional aktör som kan stötta ett digitalt 
utvecklingsarbete hos offentliga aktörer i 
länet.

12.
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Insatsområde 5: Tryggare vardag
Digital teknik erbjuder många möjligheter 
till ökad trygghet i vardagen. Tack vare den 
ständiga utvecklingsprocessen av digitaliserade 
lösningar kan tekniken som regel anpassas efter 
individuella behov.

Det kan handla om ökad trygghet i det egna 
hemmet genom till exempel trygghetslarm eller 
möten på distans, vårdplanering och tillgång 
till information om den egna hälsan samt mina 
läkemedel. Det kan också handla om möjlig-
het till digital kundanpassad övervakning av 
det egna hemmet, som gäller information om 
exempelvis elproblem, vattenflöde och inbrott. 
Den digitala tekniken innebär också potential 
för individanpassad information om väglag från 
exempelvis hemadressen till jobbet samt upp-
lysningar om olyckor, vägbyggen och alternativa 
vägar. Med andra ord, digital teknik erbjuder 
många möjligheter till ökad trygghet i vardagen.

Insatser inom Tryggare vardag
1. Informationssäkerhet 

Informationen som lagras i våra system ska 
vara skyddad men ändå lättillgänglig för de 
som har rätt att ta del av den. 
 
Förväntat resultat 
Alla offentliga verksamheter i regionen ska 
aktivt arbeta med systematiskt säkerhetsar-
bete för att säkerställa att rätt information 
är tillgänglig för rätt person på rätt plats 
vid rätt tid med rätt utrustning och på ett 
rättssäkert sätt.

2. Prenumerationstjänst information  
utifrån personlig profil 
En tryggare vardag kan stärkas med 
prenumeration av digital information som 
individanpassas utifrån behov och öns-
kemål. Det kan handla om att utifrån en 
personlig profil prenumenera på specifikt 
utvald information såsom övervakning av 

det egna hemmet, omfattande information 
om till exempel elproblem, vattenflöde och 
inbrott. Den kan också handla om indi-
vidanpassad information om väglag från 
exemeplvis hemadressen till jobbet samt 
upplysningar om olyckor, vägbyggen och 
alternativa vägar. Dessutom skulle varje 
invånare kunna prenumerera på offentlig 
information till exempel inför beslut eller 
kommande utredningar inom något särskilt 
område. 
 
Förväntat resultat 
Ökad trygghet för individen. Transparens 
och större insyn i offentliga myndigheters 
verksamheter, dess styrning och beslutspro-
cesser.

3. Arbeta för en samlad, lättillgänglig och 
kvalitetssäkrad information om hälsa, 
vård och omsorg via 1177 Vårdguiden 
Ett arbete måste genomföras som leder till 
att information om hälsa vård och omsorg 
är samlad, kvalitetssäkrad och lättillgänglig 
på ett sätt som innebär att invånare vet var 
information finns att tillgå utan att i förväg 
behöva veta vilken huvudman som ansvarar 
för utförandet. 
 
Förväntat resultat 
Samlad, lättillgänglig och kvalitetssäkrad 
information om hälsa, vård och omsorg via 
1177 Vårdguiden. 

4. Arbeta för att invånarna ska ha tillgång 
till sin egen samlade journalinformation 
för all vård och omsorg via mina vård-
kontakter 
Ett arbete måste genomföras för att 
tillgängliggöra information om den egna 
samlade journalinformationen för använda-
ren utan att denne behöver veta hos vilken 
huvudman informationen kommer från. 
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Förväntat resultat 
Tillgången till den egna samlade journalin-
formationen ger invånarna ökade möjlig-
heter till delaktighet i den egna vården och 
omsorgen. 

5. Övergång från analoga till digitala 
trygghetslarm 
Den analoga telefonin har börjat stängas 
ner och kommer att vara helt borta inom 
några år, vilket innebär att det uppstår 
problem med de traditionell analoga trygg-
hetslarmens funktion då analog och digital 
teknik i larmkedjan blandas. Larmsignaler 
riskerar att helt utebli eller förvanskas. 
 
Förväntat resultat 
Genom övergång från analoga till digitala 
trygghetslarm ökar säkerheten i trygghets-
larmen. Övervakning av trygghetlarmens 
funktion förbättras och möjliggör nya 
tjänster. 

6. Utveckling av nya trygghetsskapande 
tjänster inom vård och omsorg 
Med den digitala tekniken på plats i hem-
met erbjuds en mängd nya möjligheter till 
olika sorters teknikstöd som komplement 
till ordinär vård och omsorg. 
 
Förväntat resultat 
Utveckling av nya trygghetsskapande tjäns-
ter innebär att de som till följd av ålder eller 
av andra skäl har en funktionsnedsättning, 
får bättre möjligheter att bo kvar i sin hem-
miljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa 
samt stöd till fortsatt aktivt och socialt liv. 

7. Utbildning av såväl personal som bru-
kare kring möjligheterna med ny teknik 
Genom utbildning kring möjligheterna med 
ny teknik och nya digitala tjänster kan en 
proaktiv diskussion hållas kring hur verk-
samheten kan utvecklas och  
förbättras för invånare- och brukare.  
Genom ökade kunskaper och delaktighet 
kan möjligheterna med den nya tekniken 
anpassas enligt brukarens behov.  
 

Förväntat resultat 
Effektivitet i verksamheten, högre tillgäng-
lighet och bättre leveranser till invånare- 
och brukare. Bättre kvalitet och service. 
Mer varierad och effektiv nytta med resurs-
insatserna innebär mer service för samma 
peng. Dessutom förenklas vardagen för 
många invånare. 
 
Viktigaste aktörer utöver de som nämnts 
under rubriken Samverkans-aktörer: 
Ledning, verksamhetsutvecklare, konsulter 
och leverantörer av utbildning, SKL, olika 
nätverk som arbetar med frågan. 

8. Kompetenshöjning personal i omsorg 
Satsningar på kompetenshöjning inom IT 
för personal inom omsorg, till exempel på 
särskilda boenden.  
 
Förväntat resultat 
Ökad tillgänglighet och delaktighet genom 
möjlighet till support och stöd för perso-
ner som har insatser i form av hemtjänst, 
särskilt boende, gruppbostad med flera.

Utmaningar för insatsområde 5:  
Tryggare vardag
Några av de utmaningar som finns för  
genomförandet av insatserna i detta område  
är följande:
• De initiala kostnaderna för det nödvändiga 

teknikskiftet inom trygghetslarmen och nya 
trygghetsskapande tjänster är stora och nyt-
toeffekterna hämtas hem först på sikt.

• Teknikutvecklingen och möjligheten att 
köpa exempelvis mobila trygghetslarm på 
den privata marknaden gör att kommunens 
ansvar behöver klargöras.

• Prenumerationstjänsten utifrån en person-
lig profil kräver konkret och fortlöpande 
samarbete mellan en rad olika aktörer som 
ska uppdatera relevant information som i 
sin tur ska sammanställas utifrån individens 
behov och önskemål
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Uppföljning och utvärdering
Den regionala digitala agendan ska vara ett  
levande dokument som kan uppdateras och 
kompletteras löpande. Länets invånare ska 
kunna se, följa och själva lämna synpunkter och 
förslag på det som planeras och genomförs.

För att säkerställa att agendan förverkligas krävs 
en årlig uppföljning och utvärdering. Utifrån  
resultatet kan olika åtgärder utformas efter 
länets behov. Ansvaret för uppföljning  
kommer att ligga hos Region Jönköpings 
län och ske i samverkan mellan de offentliga 
aktörerna. Resultaten av dessa uppföljningar 
kommer att spridas till länets aktörer och 
göras tillgängliga via olika informationskanaler. 
Ansvaret för uppföljning kommer att ligga hos 
Region Jönköpings län.

Tillsammans når vi målen!
Samverkan är en förutsättning för utveckling. 
Tillsammans har vi skapat en regional digital 
agenda. Vi har samlats kring en gemensam  
målbild. De goda intentionerna kräver ett 
fortsatt nära samarbete mellan olika samhälls-
aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor 
för att målen ska uppnås.

ReDA besvarar inte hur detta samarbete ska 
struktureras eller hur ansvar och roller ska 
fördelas. Det blir en viktig fråga för parterna att 
enas om. Tillsammans gör vi Jönköpings län till 
en region som präglas av högt IT-användande 
som gynnar en hållbar regional utveckling.

Foto Zak Mensah
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