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Remiss på nytt hållbarhetsprogram för Region Jönköpings 
län 
 

Ni bjuds härmed in att lämna synpunkter på Region Jönköpings läns kommande hållbarhetsprogram för åren 

2021-2025. Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram omfattar vår egen organisation samt hur vi som 

finansiär, delägare i bolag och som samhällsaktör ska bidra till en hållbar utveckling inom samtliga 

hållbarhetsdimensioner. Programmet omfattar alla verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län. 

 

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 

innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och 

orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, samt skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. Målen i 

vårt hållbarhetsprogram strävar mot att uppfylla Agenda 2030 och FN:s globala mål, de nationella målen om 

miljökvalitet och jämställdhet samt övriga regionala mål, strategier och handlingsplaner. 

 

I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande steg för att 

verksamheten bedrivs i linje med en hållbar utveckling. Våra fyra framgångsfaktorer täcker in helheten i 

begreppet hållbarhet och utifrån dessa har vi i programmet prioriterat mål och åtgärder.  

 

Våra fyra framgångsfaktorer: 

 Vi är till för alla 

 Vi är klimatsmarta  

 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

 Vi använder våra resurser klokt  

Det finns inte åtgärder kopplade till alla delmål. Det är de åtgärder som är prioriterade som har lyfts fram i denna 

remissutgåva. Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som bedöms vara resurskrävande. 

Frågor att ta hänsyn till när ni lämnar svar på remissen: 

 Är mål och åtgärder rimliga och tydliga? 

 Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade? 

 

Så här svarar du: 

Svar önskas senast den 30 april 2020 med e-post till Region Jönköpings län: regionen@rjl.se.  

Ange diarienummer 2019/2902 i ämnesraden. Vi är tacksamma för svar per e-post i Wordformat för att 

underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren.  

 

Sändlista bifogas. 

 

Kontakt 

Alla remissinstanser är välkomna att kontakta oss med frågor under remisstiden. Frågorna skickas till:  

Region Jönköpings län, folkhälsa och sjukvård folkhalsa.sjukvard@rjl.se eller område miljö miljo@rjl.se  

 

 

 

 

 

Marcus Eskdahl 

Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Kristina Athlei 

Regional utvecklingsdirektör 

mailto:regionen@rjl.se
mailto:folkhalsa.sjukvard@rjl.se
mailto:miljo@rjl.se


 

FÖLJEBREV 2(2) 

2020-02-20 RJL 2019/2902 

  
 

 

 

SÄNDLISTA 

Kommuner i Jönköpings län 
Aneby kommun 

Eksjö kommun 

Gislaveds kommun 

Gnosjö kommun 

Habo kommun 

Jönköpings kommun 

Mullsjö kommun 

Nässjö kommun 

Sävsjö kommun 

Tranås kommun 

Vaggeryds kommun 

Vetlanda kommun 

Värnamo kommun 

 

 

 
 

 

 

 

Delägda eller finansierade verksamheter 
TvNo Textilservice 

Bostadsbyggen i Jönköping AB 

Almi Företagspartner 

Smålands Turism AB 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 

RJL Älghunden 4 AB  

Privata vårdgivare inom vårdval 

Övriga 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Funktionsrätt i Jönköpings län 

 


