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Region Jönköpings län 
Region Jönköpings län tillhandahåller tjänster inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård och 
folkhälsoinsatser, samt kulturupplevelser, utbildning och kollektivtrafik. Vi har också planerings- 
och samordningsansvar i regionala utvecklingsfrågor som infrastruktur, utbildning och 
arbetsmarknad.  
 

 

Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker som väljs vart 

fjärde år. Vi har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård 

samt regional utveckling och tillväxt. Folkhälsa, sjukvård och tandvård erbjuds i första hand via länets 

vårdcentraler, tre akutsjukhus samt tandvårdskliniker. Inom området regional utveckling erbjuder vi 

tjänster genom kollektivtrafik, två folkhögskolor, två naturbruksgymnasier, kulturhus och 

kulturaktiviteter samt samverkan i olika samverkansorganisationer i länet. 

 

Vår organisation sammanfaller geografiskt med länet, som omfattar 13 kommuner. Den 31 december 

2018 hade länet 360 825 invånare. Region Jönköpings län omsätter 13 miljarder kronor om året. Vi har 

cirka 10 600 medarbetare, där de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Här är de stora 

yrkesgrupperna sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.  

 

Region Jönköpings län är en demokratisk organisation som styrs av 81 folkvalda politiker i 

regionfullmäktige, med en regionstyrelse och tre nämnder som operativt leder verksamheten.  

Kommunalt forum är en politisk mötesplats mellan Region Jönköpings län och länets kommuner.  

Här sker dialog och samverkan kring gemensamma frågor. Regiondirektören är högsta chef för Region 

Jönköpings län. Regiondirektören rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att 

verksamheten fungerar. 

Externa regelverk och deklarationer 

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

Vi har antagit CEMR - Council of European Municipalities and Regions deklaration om jämställdhet.1 

 

Sedan 2015 är hela Region Jönköpings läns verksamhet certifierad enligt den internationella 

miljöstandarden ISO 14001. Alla de tre centralköken är KRAV-certifierade, liksom vårt 

naturbruksgymnasium i Tenhult. 

 

  

                                                           
1 Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att 
integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. 
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INTRESSENTER 
Vi har ständiga dialoger med våra intressenter i olika hållbarhetsrelaterade frågor och vi samverkar med 

länets kommuner, statliga myndigheter, det civila samhället och näringslivet – både på politiker- och 

tjänstemannanivå. Vi tar hänsyn till intressenternas synpunkter bland annat när vi tar fram olika planer 

och program. Detta är våra viktigaste intressenter och de hållbarhetsfrågor som de tycker är mest 

betydande att vi som region arbetar med: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invånare kommer i kontakt med vår verksamhet bland annat som patient, resenär och kulturbesökare. 

Andra intressenter är studerande vid någon av Region Jönköpings läns skolor, förtroendevalda politiker 

samt medarbetare inom Region Jönköpings län. Leverantörer är antingen utförare av verksamheten eller  

levererar varor, utrustning och tjänster till verksamheten. Samarbetspartners är till exempel kommuner, 

länsstyrelse, högskola, branschorganisationer och övriga landsting och regioner; framförallt de som 

angränsar till Jönköpings län. 

 



HÅLLBARHETSREDOVISNING 
 

 

7 

Väsentlighetsanalys och styrning 
Region Jönköpings län redovisar hållbarhetsarbetet utifrån de hållbarhetsaspekter som vi, i 
dialog med intressenter, har bedömt som viktiga för vår verksamhet. Väsentlighetsanalysen har 
syftat till att identifiera, prioritera och validera de hållbarhetsfrågor som är av största betydelse 
för oss. 
 
I hållbarhetsredovisningen har hållbarhetsfrågorna fokuserats på det interna hållbarhetsarbetet 
och ansvarstagandet som arbetsgivare.  
 

Involvering av intressenter 

För att identifiera och beskriva vad som utmärker en hållbar region, har Region Jönköpings län deltagit i ett 

doktorandprojekt tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för strategisk hållbar 

utveckling. De mål och åtgärder som identifierats och bedömts som viktiga har tagits fram med stöd av 

metodik som är byggd på involvering av intressenter.   

 

Både medarbetare och samarbetspartners med representanter från länets kommuner och Länsstyrelsen i 

Jönköpings län har genom intressentdialogerna fått värdera olika hållbarhetsaspekter. Parallellt med det 

har en parlamentarisk tillsatt grupp av regionpolitiker följt med och gett inspel i processen.  

 

Väsentlighetsanalysen har genomförts under 2016 i samband med att Region Jönköpings län program för 

hållbar utveckling togs fram. Under 2019 påbörjar vi arbetet med nytt hållbarhetsprogram (2021-2025) 

där intressenterna kommer att involveras.   

FOKUSOMRÅDEN 
Med utgångspunkt från den värdering som intressenterna gjorde, har avvägning och en vidare 

väsentlighetsanalys gjorts av de olika hållbarhetsfrågorna; dels utifrån hur stor påverkan är (positiv eller 

negativ) och dels utifrån vilka förutsättningar som finns att uppnå förändring. Väsentlighetsanalysen 

resulterade i tio fokusområden. Under 2018 har fokusområdena ytterligare kopplats samman med 

redovisningen av våra väsentliga hållbarhetsfrågor (se referens under varje fokusområde). 

Vi bidrar till Agenda 2030 

I ett större, globalt perspektiv kopplar fokusområdena och de väsentliga hållbarhetsfrågorna an till 

Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling, som FN:s medlemsländer antagit. Vårt 

hållbarhetsarbete bidrar på så vis till att avskaffa fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i 

världen och att lösa klimatkrisen. Utifrån målen i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram ser vi att 

vårt bidrag är som störst inom nedanstående Agenda 2030-mål.  

10 fokusområden för hållbar utveckling 

 God och ansvarsfull ekonomi - som gör det möjligt att erbjuda god vård och utveckla 

verksamheten. Att det finns stabila ekonomiska förutsättningar för att också möjliggöra 

utveckling inom övriga områden.  

        Se avsnittet Stabil ekonomi 
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 Hållbar upphandling – med krav på att de varor och tjänster som köps in är producerade under 

hållbara och ansvarsfulla förhållanden.  

        Se avsnittet Stabil ekonomi » Upphandling  

 

 

 

 

 

 

 Minskad klimatpåverkan – med effektivare energianvändning, hög andel förnybar energi, 

resurseffektiva transporter av varor och tjänster och minskade utsläpp av växthusgaser.  

        Se avsnitten Aktivt miljöarbete » Energi och Aktivt miljöarbete » Utsläpp till luft 

 

 

 

 

 

 

 Sund materialanvändning – minskad materialförbrukning och färre skadliga ämnen, hög grad 

av återvinning och återanvändning, ökad användning av material tillverkade av förnybara 

råvaror.  

        Se avsnittet Aktivt miljöarbete » Materialanvändning  

 

 

 

 

 

 

 Klok användning av kemiska produkter – minskad kemikalieanvändning och utbyte av 

produkter för minskad hälso- och miljöpåverkan.  

        Se avsnittet Aktivt miljöarbete » Materialanvändning 

 

 

 

 

 

 

 Goda arbetsförhållanden– god fysisk och psykisk hälsa bland medarbetare. Vi ska vara en 

föregångare när det gäller arbetsförhållanden.  

        Se avsnittet Social hållbarhet » Likabehandling, mångfald och inkludering  

 

 

 

 

 

 

 Hälsofrämjande arbete – ett aktivt arbete för trivsel och balans i livet för våra medarbetare, där 

förutsättningar finns för inflytande, delaktighet, kunskap, utvecklingsmöjligheter och tid för 

återhämtning.  

        Se avsnittet Social hållbarhet » Hälsofrämjande arbete  
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 Ingen diskriminering – motverka diskriminering i alla dess former inom organisationen.  

        Se avsnittet Social hållbarhet » Likabehandling, mångfald och inkludering 

 

 

 

 

 Stärkt näringslivsutveckling i länet – verka för en positiv näringsutveckling med ett hållbart 

företagande, god infrastruktur, miljöanpassad bebyggelse och livsmiljöer med tillgång till 

service i hela länet.  

        Se Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi, RUS (utveckling.rjl.se)  

 

 

 

 

  

 

 

 Främjande av hållbara val – förbättra information om de produkter och tjänster som vi 

erbjuder, möjliggöra för invånare och medarbetare att göra mer medvetna val när det gäller 

hälso- och miljöpåverkan.  

        Se avsnittet Aktivt miljöarbete » Utsläpp till luft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att öka medvetenheten kring barnens bästa utifrån barnkonventionen finns 223 barnrättsombud i våra 
verksamheter. Barnrättsombuden utbildar, inspirerar och stöttar sina kollegor i att se vad som är bäst för barnen och för 
att kunna ta vara på barnens synpunkter. Målet är att göra barn delaktiga. Genom att se till barnens behov och lyssna 
på deras synpunkter och önskemål skapar vi ett tryggare, hälsosammare och rikare liv för barnen i Jönköpings län. 
Foto: Johan W Avby  
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HÅLLBARHETSSTYRNING OCH UPPFÖLJNING 

Strategier och övergripande planer 

Flera strategier och program styr Region Jönköpings läns arbete med hållbar utveckling. I Region 

Jönköpings läns budget med verksamhetsplan och flerårsplan formulerar vi uppdraget med vision, 

värderingar, strategiska mål och mätetal för uppföljning. Program för hållbar utveckling sammanfattar hur 

vår organisation ska bidra till hållbar utveckling. Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och strategin 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län omfattar hela länet där vi som organisation 

är en viktig aktör. Båda dessa strategier har vi ansvar för att ta fram och förankra i länet. 

 

Utgångspunkten för styrningen är kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett 

verksamhetsperspektiv (kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och 

uthållig finansiering). 

Program för hållbar utveckling 

Program för hållbar utveckling 2017–2020 sammanfattar hur Region Jönköpings län arbetar för att 

verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling utifrån perspektiven ekologisk hållbarhet, 

social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Programmet innehåller målsättningar och prioriterade 

åtgärder inom fyra olika framgångsfaktorer:  

 Vi är klimatsmarta. 

 Vi använder våra resurser klokt. 

 Vi är socialt hållbara. 

 Vi bidrar till en sund livsmiljö.  

 

Programmet omfattar alla verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län och är avgränsat 

till hållbarhetsarbetet inom organisationen. Programmet inrymmer även Region Jönköpings läns policy 

för hållbar utveckling. Det utåtriktade utvecklingsarbetet inom länet bedrivs framförallt genom regionala 

utvecklingsstrategin för Jönköpings län (RUS).  

 

Uppföljning av programmet görs tertial- och årsvis i samband med uppföljning av budget med 

verksamhetsplan. Rapportering sker i Stratsys som är Region Jönköpings läns IT-stöd för ledning och 

uppföljning. Årligen görs också denna hållbarhetsredovisning.  
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Organisation och ansvar 

Regiondirektören ansvarar för att programmet för hållbar utveckling genomförs och har Region 

Jönköpings läns miljöchef som stöd i arbetet. Även Region Jönköpings läns HR-direktör och 

folkhälsochef utgör ett stöd, med fokus på de sociala hållbarhetsfrågorna. Programmets åtgärder ska 

genomföras där påverkan för en hållbar utveckling är betydande; som samhällsaktör, finansiär, i den egna 

verksamheten och som delägare i bolag.  

 

Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med programmet utifrån regelverk och sin egen 

verksamhetsstyrning. Det innebär att varje chef och medarbetare har ett ansvar inom sitt ordinarie 

ansvarsområde för att genomföra hållbarhetsprogrammet och att arbetet följer linjeorganisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenhults naturbruksgymnasium fick 2018 ta emot Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning. Skolan är 
KRAV-certifierad sedan 1997 och bedriver ekologisk inriktning inom både lantbruk och trädgård. Skolan var också först 
av alla verksamheter inom organisationen med att skaffa en elbil. Dessutom har matsvinnet minskat markant sedan 
skolan införde mindre storlek på tallrikarna och en ”slängfri matvecka” varje termin. Foto: Johan W Avby  
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Våra viktigaste hållbarhetsfrågor 
Här beskriver vi de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom vår organisation, sorterade efter 
huvudområdena stabil ekonomi, aktivt miljöarbete och social hållbarhet.  
 

 

För oss är det viktigt med ett hållbarhetsarbete som drivs framåt. Region Jönköpings läns policy för 

hållbar utveckling anger inriktningen: 

 Vi tar ett samhällsansvar, uppmärksammar och kommunicerar sambanden mellan människors hälsa 

och yttre miljö för att främja folkhälsa, god vård och regional utveckling.  

 Vi utvidgar samverkan med andra miljöaktörer inom länet för att förstärka miljöarbetet, och vi utökar 

samverkan inom forskning och utbildning för att ligga i framkant inom det miljömedicinska området.  

 Vi uppfyller kraven i miljölagstiftning och andra krav samt väljer produkter, utrustning och tjänster 

som ger minsta möjliga hälso- och miljöbelastning.  

 Vi uppmuntrar till ständiga förbättringar och säkerställer hög kompetens hos medarbetarna utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv.  

STABIL EKONOMI  
Region Jönköpings läns övergripande mål om god hushållning innebär att kunna behålla en styrka i 

ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje generation bör bära kostnaderna 

för den service som den generationen beslutar om och själv konsumerar. Långsiktigt måste behovet av 

reinvesteringar, liksom kostnader för pensionsåtaganden, kunna finansieras. 

Tabell 1: Intäkter och kostnader – med ett intressentperspektiv 

Belopp i miljoner kronor 2016 2017 2018 

Intäkter 

   Skatteintäkter och generella statsbidrag region         9 846           10 329           10 664     

Riktade statsbidrag och övriga erhållna bidrag            425                439                660     

Verksamhetsintäkter - patientavgifter, biljettintäkter m m         1 866             2 070             2 169     

Summa intäkter      12 137          12 838          13 493     

Kostnader 

   
Medarbetare - 5 657     - 5 890     - 6 252     

Utförare av verksamhet - vårdtjänster, kollektivtrafik m m - 2 579     - 2 849     - 3 124     

Leverantörer läkemedel, sjukvårdsart. och medicinskt mtrl - 1 339     - 1 384     - 1 463     

Övriga leverantörer - 2 058     - 2 194     - 2 300     

Övriga organisationer - lämnade bidrag - 188     - 155     - 161     

Summa kostnader - 11 821     - 12 472     - 13 300     

Resultat            316                366                193     

Egenfinansierade investeringar – en del av generationsmålet 

Det övergripande finansiella målet är att över tid finansiera investeringar med egna medel. Resultatet 

måste därmed vara på en nivå som möjliggör detta. Målet är att investeringar över tidsperioden 2015-

2025 ska egenfinansieras till 100 procent. Region Jönköpings län redovisar för 2018 ett positivt resultat 

på 193 miljoner kronor. Resultatet tillsammans med avskrivningarna på 374 miljoner kronor är 252 

miljoner kronor lägre än nettoinvesteringarna, vilket innebar att egenfinansiering inte uppnåddes 2018. 

Ser man dock till perioden 2015-2018 så blev resultatet 107 procent, då resultatet tillsammans med 

avskrivningarna överstigit investeringarna med 188 miljoner kronor. Samtidigt som nettoinvesteringarna 

totalt sett har kunnat egenfinansieras under perioden, står organisationen nu inför en ännu intensivare 
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investeringsperiod 2019-2020, där investeringsnivån förväntas hamna på 1,2 miljarder per år, vilket 

innebär en utmaning för finansieringsmålet.  

Pensionsåtagande 

Region Jönköpings län redovisar sedan 2008 sitt totala pensionsåtagande i enlighet med den så kallade 

fullfonderingsmodellen, vilket innebär att balansräkningens skuldsida även innehåller pensioner intjänade 

före 1998. Vid årets slut uppgick det totala pensionsåtagandet till 8 818 miljoner kronor. Samtidigt 

uppgick marknadsvärdet för pensionsmedelsplaceringar till 4 912 miljoner kronor. Pensionsplaceringarna 

är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket visar att Region Jönköpings län tidigare använt viss del av 

pensionsmedlen till investeringar och löpande verksamhet. Dessa återlånade medel ökade under 2018 för 

första gången på länge. Detta beror på att den låga värdeutvecklingen på placeringarna inte kunde matcha 

ökningen av pensionsskulden. Även om övriga finansiella placeringar (rörelseplaceringar) skulle 

inkluderas är pensionsförpliktelsen fortfarande högre och skillnaden har ökat och uppgår nu till närmare 

två miljarder kronor.  

Långsiktig betalningsförmåga 

Soliditeten avser betalningsförmågan på lång sikt. Region Jönköpings län visade positiv soliditet enligt 

fullfondering för första gången 2016. Överskotten 2017 och 2018 på 366 respektive 193 miljoner kronor 

har gjort att soliditeten har fortsatt att öka. Egna kapitalet är nu uppe i 622 miljoner kronor, vilket 

motsvarar en soliditet på +5,2 procent. Region Jönköpings län har, jämfört med landstingssektorn i övrigt, 

en stark finansiell ställning med en förhållandevis hög soliditet.  

Finanspolicy och pensionsplaceringar 

Region Jönköpings län strävar efter att vara en ansvarsfull investerare. Enligt finanspolicyn gäller att det 

vid placeringar ska tas etisk hänsyn, vilket innebär att företag som i sin huvudsakliga verksamhet har 

produktion och/eller försäljning av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror undantas. Placeringar ska 

inte heller göras i företag eller andra utgivare som inte på ett godtagbart sätt följer internationella 

konventioner om mänskliga rättigheter och miljö. 

 

De totala pensionsmedelsplaceringarna utgjordes per 2018-12-31 av 1 544 miljoner kronor i aktieinnehav 

och 1 544 miljoner kronor i korta ränteplaceringar/företagsobligationer. Resterande del utgjordes av 

långsiktiga ränteplaceringar, såsom statsobligationer.   

 

 

Vårt mål är att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den generationen beslutar om och själv 
konsumerar. Därför är ambitionen att investeringar inte ska göras med lånade pengar, och det klarade vi under perioden 
2015–2018. Foto: Johan W Avby.  
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Upphandling 

Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig 

upphandling (LOU). All upphandling ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan 

olika leverantörer, för att säkerställa en effektiv användning av resurserna.  

 

Ett normalt år genomförs 250-300 upphandlingar. 2018 uppgick det sammanlagda värdet till cirka 1 500 

miljoner kronor. Avtalen har vanligtvis en avtalsperiod på fyra år. Totalt har Region Jönköpings län cirka 

1 400 leverantörer och 2 700 leverantörsavtal.  

 

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för en betydande del av organisationens kostnader och är 

därför av betydelse. En stor del av organisationens miljöpåverkan består också av det omfattande flödet 

av varor och kemiska produkter som sker inom verksamheterna. Genom upphandlingar med olika former 

av hållbarhetskrav finns därför förutsättningar att påverka både den egna miljöbelastningen och 

marknaden i positiv riktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vid våra upphandlingar ställer vi hållbarhetskrav – och för vissa prioriterade upphandlingar är de särskilt högt ställda. 
2018 ställde vi särskilda hållbarhetskrav när vi upphandlade till exempel operations- och undersökningshandskar, 
hygienpapper och plast, städmaterial, halkskydd, livsmedel och kontorsmaterial. Foto: Johan W Avby 
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Diagram 1: Hållbarhetskrav i upphandling 2018 

 

I upphandlingarna finns hållbarhet med i form av standardkrav på både produkt- och leverantörsnivå. I de 

upphandlingar som bedöms ha stor påverkan på målen i programmet för hållbar utveckling ställs 

dessutom mer långtgående krav. 

 

Under 2018 har det ställts särskilda mer långtgående miljökrav i 24 upphandlingar, som bland annat 

gäller operations- och undersökningshandskar, hygienpapper och plast, städmaterial, halkskydd/broddar, 

livsmedel och kontorsmaterial. Sociala/etiska krav har ställts i 32 upphandlingar. Noteras kan att andelen 

upphandlingar med särskilda miljökrav ligger i nivå med föregående år (cirka 10 procent), samtidigt som 

andelen med sociala/etiska krav har fördubblats mellan åren (från 7 till 14 procent).  

Tabell 2: Särskilda hållbarhetskrav2  

Antal upphandlingar  2017  2018 

Antal avslutade upphandlingar under året 284 230 

 - varav upphandlingar med särskilda miljökrav - på leverantör och/eller produkt 28 24 

 - varav upphandlingar med sociala/etiska krav enligt Uppförandekod för leverantörer 19 32 

 

 

Under 2018 har uppföljning av hållbarhetskrav påbörjats enligt fastställd rutin för avtalsuppföljning, 

bland annat genom materialanalyser, produktkontroller och revisioner. 

 

 

Genom vårt ekonomiska ansvarstagande bidrar vi till att världen uppfyller Agenda 2030 och når de 

globala målen för hållbar utveckling. 

 

        

  

                                                           
2 Redovisning av avslutade upphandlingar enligt upphandlingsverktyg Tendsign. Upphandlingar inom kollektivtrafik och 
fastighet/bygg är inte inkluderade.   

Standardiserade 
hållbarhetskrav

81%

Sociala/etiska krav
9%

Särskilda miljökrav +
Sociala/etiska krav

5%

Särskilda miljökrav
5%
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AKTIVT MILJÖARBETE 
Region Jönköpings län har en lång tradition av aktivt miljöarbete. Det nuvarande programmet för hållbar 

utveckling (2017-2020) är det sjätte i ordningen, där de inledande fem har haft tydligt miljöfokus. 

Programmet innehåller samtliga miljömål och prioriterade åtgärder inom området. Miljöarbetet leds av 

miljöchefen tillsammans med en central miljöorganisation på cirka 10 medarbetare, där bland annat 

miljösamordnare för verksamhetsområdena ingår. I ett samordnande miljöråd ingår även ytterligare 

miljösamordnare från verksamheterna. Ute på enheterna finns miljöombud (cirka 150) som ett stöd till 

chef och medarbetare i miljöfrågor.  

 

Region Jönköpings län är certifierat enligt ISO 14001 och har ett miljöledningssystem som är integrerat i 

den dagliga verksamheten. Systemet bidrar till ett strukturerat miljöarbete och ständiga förbättringar inom 

organisationen. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar årligen en jämförande rapport kring miljöarbetet i 

landsting och regioner. Här görs en jämförelse inom sex områden och det senaste resultatet visar att 

Region Jönköpings län håller en hög och jämn nivå. I jämförelse med genomsnittet är energianvändning i 

våra lokaler och utsläppen av medicinska gaser lägre samt andelen återvunnet avfall högre. Vi ligger 

också bra till när det gäller andel inköp av ekologiska livsmedel och återhållsamhet med antibiotika-

förskrivning. Inom ett område ligger vi något sämre till och det är andelen förnybara drivmedel i 

kollektivtrafiken.  

 

Våra fokusområden inom miljöområdet är materialanvändning, energi, utsläpp till luft, samt 

avfallshantering.  

Materialanvändning 

Region Jönköpings län är en tjänsteproducerande verksamhet. Dock inrymmer materialanvändningen 

några av de större utmaningarna inom organisationens hållbarhetsarbete. Därför har följande lyfts fram 

som särskilt viktigt inom ramen för program för hållbar utveckling 2017-2020: byggmaterial, livsmedel, 

kemiska produkter, läkemedel och engångsmaterial.  

 

Inom byggmaterial arbetar vi med utmaningen att öka andelen byggmaterial med hög miljöklassning, 

klass A+B enligt byggvarubedömning Sunda Hus, med ett mål på 80 procent. Resultatet för 2018 uppgick 

till 72,5 procent, en markant ökning från föregående års 66,5 procent vilket indikerar en uppåtgående 

trend. Olika planerade åtgärder har givit resultat. Organisationens fastighetsförvaltning har tillsammans 

med Sunda Hus undersökt de reella förutsättningarna till alternativa material- och produktval. Man har 

också påbörjat en mer fortlöpande uppföljning av statistiken, för att aktivt kunna påverka i pågående 

byggprojekt. 

 

Betydande resultat har nåtts under 2018 när det gäller våra livsmedelsinköp. En satsning har under året 

gjorts för att ytterligare prioritera inköpen av svenskproducerat kött, vilket resulterat i att andelen 

svenskproducerat kött, mjölk och ägg ökat till 92 procent. När det gäller andelen ekologiska livsmedel 

uppnås inte den högt ställda målsättningen på 50 procent för 2018, men stora förändringar har skett också 

här med en ökning från 40 till 46 procent. Detta har framförallt skett genom att fokusera omställningen på 

de icke-ekologiska produkter som har de största inköpsvolymerna. 

Tabell 3: Livsmedelsinköp  

Andel   2016   2017   2018 Mål 2018 

Svenskproducerat kött, mjölk och ägg   84% 

 

83% 

 

92% 90% 

Svenskodlad frukt och grönt   13% 

 

26% 

 

38% 18% 

MSC-märkt fisk och skaldjur   64% 

 

75% 

 

85% 66% 

Kaffe, te och kakao med sociala och 
etiska krav   86%  87%  91% 90% 

Ekologiska livsmedel   42%  40%  46% 50% 
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Eftersom en stor del av våra verksamheter innefattar människor som kan vara extra sårbara för skadliga 

ämnen – som barn, äldre eller sjuka – tillämpas försiktighetsprincipen. Detta innebär att vi även arbetar 

för att minska användning av varor som innehåller potentiellt skadliga ämnen, och där riskkartläggning 

saknas eller är otillräcklig för bedömning. Projektet Giftfri sjukvård för barn har fortskridit, där 

upphandling av leksaker fria från ämnen som kan vara farliga är slutförd. Kartläggning har nu också 

gjorts av sjukvårdsmaterial som små barn kommer i kontakt med inom vården, med bedömning av 

skadliga ämnen utifrån kemikaliestrategin.  

 

Under året minskade förskrivningen av antibiotika till 280 recept per 1 000 invånare. Även om årets mål 

(< 270 recept/1 000 invånare) inte nåddes så innebär det ändå en betydande förbättring. Det är framförallt 

inom primärvården som förskrivningen har minskat. Sjukhusvården har legat relativt stabilt under året. 

Nationellt finns ett långsiktigt mål på max 250 recept per 1 000 invånare och år. För att nå målet arbetas 

vidare med uppföljning av antibiotikaförskrivningen på vårdcentrals- och förskrivarnivå i primärvården.  

 

Arbetet fortskrider när det gäller engångsprodukter, med ett fokus under året på textilier inom operations- 

och intensivvårdsavdelningarna. Syftet är att kartlägga användningen för att se om det finns alternativa 

lösningar till dagens användning vad gäller ökad användning av flergångsmaterial som kan minska både 

ekonomiska och ekologiska kostnader – utan att försämra för patienten.    

Energi 

Region Jönköpings län hade 2018 en total energianvändning på 242 000 MWh (242 GWh). Av energin 

används 50 procent inom den allmänna kollektivtrafiken och drygt 40 procent till el och uppvärmning av 

egna och inhyra fastigheter.  

Diagram 2: Energianvändning 20183 (MWh) 

 

Den totala energianvändningen utgörs till 78 procent av förnybar energi. Vi har kommit längst i 

omställningen till förnybart när det gäller energin till fastigheter. Här kommer drygt 90 procent från 

förnybara energikällor. I länets regionala trafikförsörjningsprogram finns målsättningen att all allmän 

kollektivtrafik år 2025 ska drivas av förnybara drivmedel. Inom Region Jönköpings läns 

hållbarhetsprogram finns delmål med ökningar för de olika trafikslagen; stadstrafik, regionbussar och tåg, 

till mellan 60 och 90 procent förnybara drivmedel till år 2020, där samtliga delmål uppnås för 2018. 

Andelen förnybar energi uppgick här sammantaget till 76 procent.  

 

Inom Jönköpings län finns en vision om att bli ett Plusenergilän till år 2050. Det innebär att den totala 

produktionen av förnybar energi ska vara lika stor som energianvändningen i länet. Som ett led i detta har 

Region Jönköpings län avsatt investeringsmedel på 30 miljoner kronor för perioden 2017-2020 i syfte att 

                                                           
3 Energianvändning i form av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt drivmedel för de utsläppskällor som faller inom scope 1 och 2 för 

Region Jönköpings län. Energianvändningen för kollektivtrafiken, transporter och tjänsteresor har beräknats på totala volymer 

förbrukade drivmedel (eller el) och respektive drivmedels energiinnehåll (värmevärde). Beräkning har gjorts av 2050 Consulting 
AB, som del av Klimatbokslut för Region Jönköpings län 2018.  

120 300 MWh

13 200 MWh

8 900 MWh

99 900 MWh
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öka mängden egenproducerad förnybar energi (solenergi) motsvarande 3 000 MWh. Beslut har nu tagit 

om utbyggnaden av de drygt 17 000 kvadratmeterna solceller, med placering på bland annat länets tre 

sjukhus, flera vårdcentraler men också folkhögskolor och Kulturhuset Spira, med byggstart under 2019.  

 

Region Jönköpings län har sedan ett flertal år tillbaka ett omfattande program av energieffektiviserings-

åtgärder för fastighetsbeståndet. Exempel på åtgärder är förbättrad ventilation, utbyte av äldre armaturer 

till energisnålare teknik och utbildning av personal i energieffektivisering. Skärpta energikrav finns också 

inför ny- och ombyggnationer.  

Diagram 3: Energieffektivitet fastigheter4  

 
 

För 2018 uppgår den sammanvägda energianvändningen till 163,6 kWh/m2. Resultatet följer 

målsättningen inom hållbarhetsprogrammet att till år 2020 ha ökat effektiviteten ytterligare till 160 

kWh/m2. Delmål för elförbrukning nåddes inte fullt ut, framförallt på grund av den ovanligt varma 

sommaren och ett extra stort behov av kyla och kylmaskinsdrift i våra fastigheter. Under 2018 har ett 

arbetssätt tagits fram för genomförande av energironder. Energironder kommer att genomföras årligen i 

samtliga verksamheter, vilket påbörjas under 2019. 

Utsläpp till luft5 

Beräkningarna av Region Jönköpings läns växthusgasutsläpp har skett i enlighet med Greenhouse Gas 

Protocol (GHGP) och har därmed blivit fördelade mellan scope 1, 2 och 3. Scope 1 är direkta utsläpp från 

verksamheten, till exempel utsläpp från förbränning av bränsle i egenägda fordon eller pannor i de egna 

fastigheterna. Scope 2 är indirekta utsläpp som uppstår vid produktion av inköpt el, fjärrvärme och 

fjärrkyla. Scope 3 är övriga indirekta utsläpp som uppstår från bland annat inköpta resor och transporter, 

vid produktion av inköpta varor samt placering av kapital.  

 

  

                                                           
4 Energieffektivitet för organisationens egenförvaltade fastigheter. Effektivitetsmått en sammanvägning av kWh/m2 BRA 

(fjärrvärme) och kWh/m2 BTA (el).  
5 Från och med 2018 redovisar Region Jönköpings län sina växthusgasutsläpp i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, med 
fördelning på scope 1, scope 2 och scope 3. Detta innebär att samtliga tre scope inkluderas i beräkningen, vilket är en utvidgning 

från föregående år. Avgränsning har gjorts när det gäller indirekta utsläpp från ny- och ombyggnation, produktion av kapitalvaror 

(fordon, medicinsk utrustning, elektronik och övriga inventarier) och läkemedel, leverantörers transporter samt förbrukningsmaterial 
utöver vårdens. Beräkning har gjorts av 2050 Consulting AB, som del av Klimatbokslut för Region Jönköpings län 2018. 
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Diagram 4: Växthusgasutsläpp per GHGP scope för 2018 (ton CO2e) 
 

 
Region Jönköpings läns totala utsläpp av växthusgaser uppgick 2018 till 82 000 ton CO2-ekvivalenter.  

En större del av utsläppen (78 procent) utgörs av indirekta utsläpp som framförallt härrör till 

organisationens inköp av förbrukningsmaterial, arbetspendling samt kapitalförvaltning (scope 3). De 

direkta utsläppen samt indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla uppgick sammantaget till 18 000 

ton CO2-ekvivalenter (scope 1 och 2).  

 

 

Diagram 5: Utsläppsfördelning per GHGP scope 1 och 2 för 2018 (ton CO2-e) 
 

 
 
 

Av de mer direkt påverkbara utsläppen härrör cirka hälften (53 procent) till kollektivtrafiken och en 

knapp fjärdedel (21 procent) till fastigheter. Resterande fjärdedel är kopplat till hälsa och sjukvård, 

naturbruksutbildningar samt tjänsteresande.  
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Diagram 6: Utsläppsfördelning av totala utsläpp för 2018 

 

Sett till de totala utsläppen kommer en tredjedel (33 procent) från förbrukningsmaterial inom vården och 

ungefär lika mycket från kapitalförvaltning och arbetspendling (17 respektive 15 procent). En femtedel 

(21 procent) härrör från kollektivtrafiken.  
 
 
 
Vår energieffektivisering är störst i Sverige - vilket var en av anledningarna till att vi placerade oss i toppen när Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, i oktober 2018 presenterade Öppna jämförelser miljö inom sex områden. Exempel på 
energieffektiviserande åtgärder vi gör är till exempel att förbättra ventilationen, byta ut äldre armaturer till energisnålare 
teknik och utbilda vår personal i energieffektivisering. Elen vi köper in kommer från förnybara källor som sol, vind och 
vatten. Foto: Johan W Avby 
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Tabell 4: Utsläpp av växthusgaser 2018 

Region Jönköpings län 2018 
Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e) 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 Totalt Andel av 
totalt utsläpp 

Fastigheter 314 3 397 687 4 399 5% 

Uppvärmning 103     2 296     290     2 690     3% 

Elförbrukning -       1 101     392     1 493     2% 

Fjärrkyla -       -       5     5     0% 

Köldmedier 211     -       -       211     0% 

      

Kollektivtrafik 9 527 0 7 442 16 969 21% 

Allmän kollektivtrafik 7 383     -       6 707     14 090     17% 

Serviceresor 2 144     -       735     2 879     4% 

      

Förbrukningsmaterial vården 0 0 27 422     27 422     33% 

Hälso-/tand-/sjukvård övrigt 1 333 0 2 790 4 123 5% 

Ambulanstransporter 593     -       131     723     1% 

Medicinska gaser 560     -       -       560     1% 

Textilier - tvättning, torkning   -       -       108     108     0% 

Livsmedel -       -       2 392     2 392     3% 

Godstransporter 180     -       81     261     0% 

Avfallshantering -       -       78     78     0% 

      

Utbildning naturbruk 2 358     0 76     2 434     3% 

Djurhållning och markanvändning 2 032     -       -       2 032     2% 

Arbetsfordon naturbruk  326     -       76     402     0% 

      

Tjänsteresor och arbetspendling 1 000 0 11 535 12 535 15% 

Tjänsteresor - bil 1 000     -       211     1 211     1% 

Tjänsteresor - flyg -       -       575     575     1% 

Tjänsteresor - tåg och övrigt -       -       1     1     0% 

Arbetspendling anställda -       -       10 748     10 748     13% 

      

Kapitalförvaltning6 0 0 14 083 14 083 17% 

Aktieplaceringar -       -       7 390     7 390     9% 

Ränteplaceringar -       -       6 693     6 693     8% 

      

Totalt 14 532 3 397 64 035 81 964 100% 

 

 

Nationellt finns målsättningen om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Region Jönköpings län har 

samma målsättning för den allmänna kollektivtrafiken till år 2025. I slutet av året togs tilldelningsbeslut i 

upphandlingen av regionbusstrafik, med avtalsstart i juni 2020. Avtalet innebär att regionbussarna i länet 

kommer att köras på biogas och förnybara biodrivmedel vilket medför att regionbusstrafiken då kommer 

att vara 100 procent förnybar. Under 2019 kommer också två elfordon att lanseras inom Jönköpings 

stadstrafik. 

                                                           
6 För både aktieplaceringar och ränteplaceringar redovisas utsläpp från scope 1 och 2 för innehavda bolag. Utsläppen 

i scope 3 för bolagsinnehaven beräknas till 15 535 ton CO2e respektive 6 126 ton CO2e, totalt 21 660 ton CO2e. 
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För tjänsteresande har målsättningen om en minskad klimatpåverkan med 35 procent satts för perioden 

2017-2020. Den årliga kartläggning som görs visar på en betydande minskning i klimatpåverkan under 

2018. Störst är minskningen i tjänsteresande med flyg, såväl inrikes som utrikes. Totala utsläppen från 

tjänsteresande med bil har också minskat. Hittills har klimatpåverkan från resandet som helhet minskat 

med 14 procent, det vill säga en bra bit på väg mot målet på 35 procents minskning. Under året har 

besluts tagits om nya riktlinjer för resor och möten. Inför halvårsskiftet 2018 togs även beslut om en 

drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län, med en prioritering av fordon som i första hand drivs med 

biogas eller el.    

 

Ett flertal klimatrelaterade projekt har genomförts under senaste två åren. Nya laddstolpar/laddplatser har 

installerats för verksamhetsbilar i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Beslutsunderlag har också tagits fram 

för en vidare utbyggnad av laddinfrastruktur och laddplatser för cirka hälften av Region Jönköpings läns 

verksamhetsbilar och poolbilar samt för ett mindre antal parkeringsplatser för besökande och personal i 

anslutning till våra egenägda fastigheter. Arbete pågår också med att utveckla de tekniska 

förutsättningarna för resfria möten, tillsammans med ett brett samarbete inom organisationen för att också 

stödja en ökad användning av tekniken.   

 

Region Jönköpings län har under året tecknat avtal med leverantörer av tjänstecyklar för både inköp och 

service. Med byggstart under våren 2019 görs också en satsning på att bygga ut cykelparkeringarna i 

anslutning till verksamheten. Detta för att förbättra förutsättningarna till arbetspendling och även 

underlätta för verksamheterna att kunna tillhandahålla tjänstecyklar. Sedan introduktionen 2016 har över 

1 500 medarbetare nappat på erbjudandet om förmånscyklar. Cirka hälften har valt elcykel. 

 

Under perioden 2017-2020 drivs också projektet Hela resan, som syftar till att främja hållbara resvanor 

vid tjänsteresor och arbetspendling. Projektet drivs av Energikontoret Norra Småland och involverar 

förutom Region Jönköpings län även kommunerna samt små och medelstora företag i länet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi satsar på flera åtgärder för att minska våra tjänsteresors klimatpåverkan, bland annat teknik och arbetssätt för resfria 
möten – och det har gett resultat. Vi flyger mindre, både inrikes och utrikes, och de totala utsläppen från tjänsteresor 
med bil minskar. 2018 togs också beslut om att vi ska prioritera fordon som i första hand drivs med biogas eller el.  
Foto: Ulf Lindberg  
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Avfallshantering 

Inom Region Jönköpings län uppkommer cirka 2 800 ton avfall per år, där det mesta är icke-farligt avfall. 

Till farligt avfall räknas till exempel smittförande avfall, amalgam, läkemedelsavfall, kemiska produkter, 

oljor, elektronik, ljuskällor och batterier. Miljöbelastningen från avfall begränsas genom att mängden 

avfall minimeras och att avfallet sorteras. 

Tabell 5: Avfallshantering 

Avfall/slutbehandling (mängd, ton) 2016  2017 2018 

Farligt avfall       

 - varav till Materialåtervinning 92  93 79 

 - varav till Vattenrening* 30  26 27 

 - varav till Destruktion (förbränning) 165  172 175 

 Summa farligt avfall 287   291 282 

Icke-farligt avfall       

 - varav till Materialåtervinning 493  520 560 

 - varav till Rötning för biogas 419  452 423 

 - varav till Energiåtervinning (förbränning) 1 567  1 511 1 477 

 - varav till Deponering 57  71 62 

 Summa Icke-farligt avfall 2 536  2 553 2 521 

Totalt avfall 2 823  2 844 2 803 

* varav restprodukt går till Destruktion (förbränning) 

 

Följande prioriteringsordning gäller för sortering och behandling av avfall:  

 Utsortering av farligt avfall 

 Återanvändning 

 Återvinning, materialåtervinning eller rötning/kompostering 

 Energiåtervinning (förbränning) 

 Deponering 

 

För hämtning och hantering av vårt avfall har vi upphandlat en extern entreprenör som har ansvar för den 

övergripande avfallshanteringen.  

 

Inom program för hållbar utveckling 2017-2020 finns målsättningen att matsvinnet ska minska med 10 

procent. Som en gemensam åtgärd tillsammans med länets kommuner och inom Klimatrådet har 

systematisk mätning av matsvinnet påbörjats under 2018. Genomförda svinnmätningar pekar på ett ökat 

matsvinn under året, men samtidigt stora skillnader i resultat mellan verksamheter och mättillfällen. 

Utmaningarna är som störst inom patientmåltider, där samspelet mellan måltidsverksamhet och 

beställande vårdenheter är en nyckelfaktor. Åtgärder planeras framåt.   

 

  



HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 
 

 

24 

Region Jönköpings län arbetar också med att öka graden av återanvändning av produkter, både för att 

förlänga deras livslängd och för att minska påverkan på miljön. IT-centrum har under lång tid sett till att 

utbytt men fungerande IT-utrustning återanvänds. Produkterna säljs till ett företag som först ser över 

produkterna och sedan ser till att de får nya användare. Ett samarbete finns också med 

biståndsorganisationen Human Bridge, som förmedlar materialbistånd till sjukhus runt om i världen. Hit 

skickas bland annat medicinsk utrustning och sjukvårdsmaterial. Ett projekt med fokus på cirkulära 

möbelflöden pågår också. Det syftar till att bättre ta tillvara och återanvända möbler inom organisationens 

olika verksamheter.  

 

 

Med vårt aktiva miljöarbete bidrar vi till att världen uppfyller Agenda 2030 och når de globala målen för 

hållbar utveckling. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Var tredje år gör vi en intern miljörevision i alla verksamheter. Här besöker miljösamordnare Marit Staaf (i mitten) 
ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt 
Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson. 
Foto: Johan W Avby  
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SOCIAL HÅLLBARHET 
Social hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Som region har vi en direkt påverkan på möjlighet 

till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa och sjukvård, skapa förutsättningar till regional utveckling, 

möjlighet till kompetensutveckling genom våra folkhögskolor och naturbruksgymnasier samt möjlighet 

till kulturupplevelser. I vårt arbete utgår vi från våra grundläggande värderingar och att alla människors 

lika rättigheter och värde erkänns och respekteras.  

 

För att vara långsiktigt framgångsrika i vårt arbete är det viktigt att vi som arbetsgivare skapar de rätta 

förutsättningarna för våra medarbetare. Det handlar om medarbetares möjlighet till hälsa, inflytande och 

kompetens och omfattar likabehandling, goda anställningsförhållanden och möjlighet till 

kompetensutveckling.  

 

Region Jönköpings län står inför ett antal utmaningar varav flera kan kopplas till social hållbarhet.  

Sveriges befolkning växer och antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. 

Den demografiska utvecklingen innebär utmaningar i att öka personalstyrkan i förhållande till de krav 

som befolkningstillväxten innebär. Det kommer krävas andra insatser än bara rekrytering för att fortsatt 

kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten och arbetet med att attrahera, rekrytera och 

behålla medarbetare blir allt viktigare. Att arbeta för en god arbetsmiljö är därför en konkurrensfördel.   

 

En annan utmaning är att möta den psykiska ohälsan som ökar i samhället, framförallt bland unga. 

Området är komplext, orsakerna är många och kan finnas i både privatliv och arbetsliv. Flera aktörer 

behöver ta ett ansvar och vi som arbetsgivare ska göra det vi kan för att påverka - ett hälsofrämjande 

arbete inom verksamheterna är därför angeläget.  

 

Flera utmaningar finns kopplade till mångfald, som att attrahera fler på arbetsmarknaden för att säkra 

framtida kompetensförsörjning. Samtidigt som olika kompetenser och erfarenheter är en tillgång för 

utveckling och kreativitet ställs det större krav på att medarbetaren tar sitt ansvar för att upprätthålla 

organisationens gemensamma värderingar. Det är därför viktigt att ständigt arbeta med att stärka 

respekten för alla människors lika rättigheter och värde och förstå hur begränsande normer och 

värderingar kan påverka oss och vårt agerande.  

Likabehandling, mångfald och inkludering  

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att främja lika möjligheter och förutsättningar för alla 

medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Respekt för alla människors lika värde 

och möjligheter där alla känner sig inkluderade, det vill säga att skapa förutsättningar för alla medarbetare 

att uppleva delaktighet, är grundläggande för Region Jönköpings län.    

 

Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen har ett stödmaterial tagits fram för att 

organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och förebyggande med 

diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar till diskussion om konkreta 

åtgärder. De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering, 

utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. Arbetet ingår 

som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det arbetet finns även Region 

Jönköpings läns riktlinje för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier och repressalier.  
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Jämställdhet 

Jämställdhet ska genomsyra vår verksamhet ur alla aspekter och är en viktig del av vår personalpolitik.  

 

Vid årsskiftet 2018/2019 hade Region Jönköpings län 10 608 anställda, vilket är en ökning med 69 

personer jämfört med föregående år.  

Tabell 6: Samtliga anställda 2018  

Alla anställda -29 år   30-49 år   50+ år   Totalt Andel  

Kvinnor 979 

 

3 905 

 

3 572 

 

8 456 80% 

Män 213 

 

1 089 

 

850 

 

2 152 20% 

Totalt 1 192 

 

4 994 

 

4 422 

 

10 608 100% 

Andel 11%  47%  42%  100%  

 

Av samtliga anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Fördelningen mellan könen är i stort sett 

densamma inom alla ålderskategorier. Inom vissa yrkesgrupper är fördelningen mer jämn. Som bilaga 

finns en tabell med yrkesgrupper uppdelade på kön och ålder.  

Bland lägre chefsbefattningar speglar fördelningen mellan kvinnor och män organisationen som helhet 

med 78 procent kvinnor och 22 procent män. Bland högre chefsbefattningar är fördelningen kvinnor-män 

mer utjämnad med 59 respektive 41 procent. Utvecklingen har under senaste fyra-fem åren varit en 

ökande andel kvinnliga chefer inom samtliga chefsbefattningar.  

Ungefär samma fördelning finns inom ledningsgruppen för Region Jönköpings län, som bland högre 

chefsbefattningar. Inom Regionstyrelsen kantrar fördelningen mellan kvinnor och män, efter regionvalet 

2018, istället över åt andra hållet med 73 procent män och 27 procent kvinnor.  

Tabell 7: Regionstyrelse och ledningsgrupp 

Ledningsgrupp -29 år   30-49 år    50+ år   Totalt Andel  

Kvinnor 0 

 

3 

 

6 

 

9 56% 

Män 0 

 

1 

 

6 

 

7 44% 

Totalt 0 

 

4 

 

12 

 

16 100% 

Andel 0%  25%  75%  100%  

 

Regionstyrelse -29 år   30-49 år    50+ år   Totalt Andel  

Kvinnor 0 

 

3 

 

1 

 

4 27% 

Män 0 

 

9 

 

2 

 

11 73% 

Totalt 0 

 

12 

 

3 

 

15 100% 

Andel 0%  80%  20%  100%  

 

 

Att synliggöra könsuppdelad statistik i olika yrkesgrupper och ledningsnivåer bidrar till att skapa 

medvetenhet. 
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Tabell 8: Personalomsättning och nyrekrytering 20187  

 
Personalomsättning 

Personalomsättning  
(exkl pension) 

Nyrekrytering 

Kvinnor 9,3% 6,8% 9,8% 

Män 10,8% 7,9% 12,0% 

Totalt 9,6% 7,0% 10,2% 

 

Personalomsättningen inom organisationen uppgick 2018 till 9,6 procent (9,0 procent 2017) inklusive 

pensionsavgångar. Exkluderat pensionsavgångar var personalomsättningen 7,0 procent (6,2 procent 

2017). Under året var såväl personalomsättningen som nyrekryteringen något högre bland män jämfört 

med kvinnor.  

Tabell 9: Samtliga anställda - anställningsform 

 

  Heltid Deltid Totalt 

Antal anställda tillsvidare Kvinnor 6 509 1 494 8 003 

 

Män 1 803 121 1 924 

Antal anställda visstid Kvinnor 314 139 453 

 

Män 189 39 228 

Totalt   8 815 1 793 10 608 

Andel  83% 17% 100% 

 

Projektet Heltid som norm har pågått sedan 2016 med syfte att erbjuda en permanent heltidsanställning 

till alla som vill arbeta heltid. Projektet har varit framgångsrikt och i stort sett samtliga som önskat har fått 

en heltidsanställning. Fackförbundet Kommunal och Region Jönköpings län har kommit överens om en 

handlingsplan för att öka heltidsarbete med årlig avstämning fram till 2021. Andelen deltidsanställda har 

minskat från 18 till 17 procent 2018. Av deltidsanställda är en stor andel (91 procent) kvinnor.  

 

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män görs en årlig 

lönekartläggning. 2018 års lönekartläggning har inte påvisat några osakliga löneskillnader på grund av 

kön. Löneskillnader har kunnat förklaras av att vissa yrkesgrupper i större utsträckning konkurrerar med 

den privata marknaden. Utöver marknadsfaktorerna förklaras löneskillnaderna av längre yrkeserfarenhet 

eller ålder och individuell prestationsbaserad lön. 

Mångfald och inkludering 

Inom ramen för Region Jönköpings län är mångfald en strategisk faktor för att kunna attrahera och 

behålla engagerade medarbetare. Med mångfald avses olika kulturell bakgrund och med inkludering avses 

att skapa förutsättningar för alla medarbetare att uppleva delaktighet och trygghet att vara sig själva på 

jobbet.   

Tabell 10: Anställda med utländsk bakgrund i Region Jönköpings län jämfört med 
befolkning och sysselsatta i Jönköpings län8  

 Befolkning  
i Jönköpings län 

Sysselsatta  
i Jönköpings län 

Anställda inom  
Region Jönköpings län 

Kvinnor 22,4% 17,6% 13,7% 

Män 21,9% 17,1% 21,1% 

Totalt 22,1% 17,3% 15,2% 

Uppgifter från Statiska centralbyrån (SCB) för 2017. 

 

Tabellen visar hur stor andel av medarbetarna som har utländsk bakgrund i jämförelse med befolkningen 

och andelen sysselsatta i Jönköpings län.  

                                                           
7 Avser tillsvidareanställda som avslutar anställning hos organisationen samt externrekrytering. Inkluderar inte byte av tjänst inom 

organisationen. 
8 Med utländsk bakgrund avses utrikes födda samt födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 
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Insatser görs för att öka inkludering och delaktighet ur ett mångfaldsperspektiv. Inom närservice, 

Verksamhetsstöd och service, erbjuds språkutbildning. Utbildningarna riktar sig till servicepersonal med 

utländsk bakgrund och syftet är att stärka kunskaper i det svenska språket för ökad delaktighet i arbetet. 

Projektet Vägen till legitimation är en utbildningssatsning i hälso- och sjukvård för att stödja utrikesfödda 

att nå svensk yrkeslegitimation. Utbildningen har gjorts i samarbete med Jönköping University, 

Folkuniversitet och Futurum, som är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På närservice, Värnamo sjukhus, har många medarbetare inom städ ursprung från andra länder. Som en del i 
integrationen deltar ett tiotal medarbetare i satsningen Språka, med utbildning i svenska en dag i veckan under två 
terminer för en ökad delaktighet i arbetslivet. Myriam Madrid, Steffi Peralta, Fatime Kuqi och i förgrunden Lolinda 
Piirainen, är mycket nöjda med utbildningen som ger dem ökad kunskap i svenska och självförtroende att prata.  
Foto: Mikael Bergström  
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Nolltolerans mot diskriminering 

Region Jönköpings län strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och 

ger lika möjligheter för alla. Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och 

repressalier.  

 

Under året har arbetet fortsatt med att säkerställa att olika övergripande processer motsvarar kraven 

utifrån likabehandling och icke-diskriminering och att se till att dessa efterföljs. I rekryteringsprocessen 

handlar det exempelvis om icke-diskriminerande utformning av annonser, att både kvinnor och män 

kallas till intervju oavsett härkomst och att arbetsgivaren representeras av både män och kvinnor i 

rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering ska säkerställa att rätt kunskap 

och kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.  

 

Region Jönköpings läns riktlinje för att förbygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier och repressalier har tidigare år reviderats utifrån de nya lagkraven i diskrimineringslagen. 

Riktlinjen har tagits upp på verksamheters arbetsplatsträffar i syfte att alla medarbetare ska känna till 

organisationens inställning (nolltolerans), att alla har ett ansvar för arbetsmiljön och hur man går till väga 

vid utsatthet. Syftet är även att skapa öppenhet kring frågorna och en samsyn kring hur vi beter oss mot 

varandra samt att vi har ett ansvar att säga ifrån då vi ser eller upplever kränkande handlingar. Ett fortsatt 

arbete med diskussioner om normer och värderingar krävs kontinuerligt.   

Diagram 7: Resultat från medarbetarundersökning om upplevd diskriminering 

 

     (ca 200 medarbetare)   (ca 800 medarbetare) 

 

I undersökningen om medarbetarskap och säkerhet som genomfördes 2016 svarade två procent (cirka 200 

medarbetare) att man varit utsatt för kränkande handlingar av sexuell natur och åtta procent (cirka 800 

medarbetare) att man varit utsatt för kränkande handlingar av icke-sexuell natur.  

 

Om arbetsgivaren får information och kännedom om att det förekommer kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier eller repressalier, har ansvarig chef ett ansvar och skyldighet att agera, utreda 

frågan och så fort som möjligt vidta åtgärder, enligt riktlinjen. Utöver chefens ansvar att agera följs detta 

upp i medarbetarsamtal, vid arbetsmiljöronder och kommer även att följas upp i ny 

medarbetarundersökning under 2019.  

 

I och med att diskrimineringsfall hanteras av respektive verksamhet finns ingen sammanställd statistik för 

organisationen som helhet.   

Ökad kunskap och medvetenhet 

Hållbarhetsredovisning har för 2018 utvidgats till att även omfatta insatser som höjer kunskap och 

medvetande bland medarbetare inom Region Jönköpings län att förstå och agera utifrån regionens 

grundläggande värderingar och alla människors lika rättigheter och värde.  

 

2%

98%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nej

Har du känt dig utsatt för 
kränkande handlingar av 
sexuell natur på din 
arbetsplats?

8%

92%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nej

Har du känt dig utsatt för 
kränkande handlingar av 
icke-sexuell natur på din 
arbetsplats?



HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 
 

 

30 

Utbildning och föreläsningar i hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) samt 

hbtq-diplomering erbjuds alla verksamheter inom organisationen, med särskilt fokus på de verksamheter 

som möter ungdomar och unga vuxna. Under 2018 hbtq-diplomerades åtta verksamheter inom Region 

Jönköpings län, inklusive fyra familjecentraler.  

 

Organisationens fyra hälsokommunikatörer har under året genomfört utbildningar om kulturmöten och 

kulturmedvetenhet för personal. Under 2018 deltog hälsokommunikatörer på utbildningar för ST-läkare 

och nyanställda sjuksköterskor.  

 

Genom projektet Våld i nära relationer genomfördes 39 utbildningar under 2018 - för verksamheter inom 

hälso- och sjukvården. Närmare 900 personer utbildades.  

 

Etikrådet har i uppdrag att höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda samt att ge 

vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt. Det sker bland annat genom medverkan i olika 

utbildningsprogram och konferenser. Föreläsningar på lunchtid har under året arrangerats på samtliga 

sjukhus med stort deltagarantal. Genom utbildningen Etikskolan utbildas etikombud för arbetsplatser 

inom hälso- och sjukvården, där 15 nya etikombud utbildades under 2018.  

 

Region Jönköping har under 2016-2018 jobbat aktivt för att öka samarbetet och engagemanget för 

jämställdhetsfrågor i Jönköpings län, genom projektet Jämställd regional tillväxt. Kunskapen har ökat om 

jämställdhetsintegrering, enligt återkoppling från avslutade utbildningar med fler än 150 chefer, strateger 

och handläggare som deltagare. 

 

Qulturum erbjuder utbildningar för medarbetare i jämlik verksamhet och normmedvetet förhållningssätt. 

Under 2018 hölls utbildningar för ST-läkare och nyanställda sjuksköterskor, samt för tre enskilda 

arbetsplatser.  

 

Region Jönköpings län startade 2017 ett länsövergripande nätverk tillsammans med Länsstyrelsen för att 

stödja kommunernas och regionens arbete med mänskliga rättigheter. Viktiga principer i det 

rättighetsbaserade arbetet är deltagande och inkludering.  

 

Inom Region Jönköping pågår ett stort arbete för att öka lärandet om patienters och invånares upplevelser 

av hälso- och sjukvården. Detta arbete ingår i konceptet Hälsocafé och sker bland annat genom metoderna 

Lärcafé, Storytelling och Levande bibliotek. 

 

 

 
Sörängens folkhögskola firade med tårta i regnbågens färger när de blev en av åtta nya hbtq-diplomerade verksamheter 
under 2018. Elinor Nilsson och Yoh Witte går författarlinjen  och producerar skoltidningen. De är stolta över 
diplomeringen och har, som en del i skolans hbtq-arbete, bytt namn på skoltidningen. Den heter nu Pari Passu 
– som på latin står för ”På lika villkor”. Foto: Johan W Avby  
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Hälsofrämjande arbete 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för 

att förbättra arbetsmiljön, öka hälsan och förebygga sjukfrånvaro bland medarbetarna.  

 

Ett antal initiativ pågår kopplat till hälsa och säkerhet inom organisationen. Under 2018 har regelbundna 

arbetsmiljöutbildningar genomförts för chefer och skyddsombud. Syftet har varit att ge grundläggande 

kunskaper för att kunna verka för en hälsosam och hållbar arbetsmiljö.   

 

Under 2017-2019 genomförs ett projekt för att öka chefers och medarbetares kompetens när det gäller att 

arbeta förebyggande med psykisk ohälsa. Projektet genomförs i samverkan med sju kommuner inom 

länet. 

 

Ytterligare ett projekt som pågått under 2017-2018 har syftat till att skapa ett förbättrat 

rehabiliteringsarbete genom bland annat tidig och aktiv samverkan med hälso- och sjukvården och övriga 

aktörer i rehabilitering. Målet har varit att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd 

och tidigare komma tillbaka till arbete. Projektet har avslutats under 2018 och erfarenheter såsom fortsatt 

samverkan mellan partnerna, resfria möten för ökad tillgänglighet och stöd från HR ska tas omhand.   

 

Friskvårdsprojekt har genomförts med stöd av friskvårdsteamet för att ge stöd åt medarbetare och grupper 

som har behov av att komma igång med aktiviteter och uppnå beteendeförändring. Som en del i 

programmet för hållbar utveckling ingår att verka för klimatsmart arbetspendling för medarbetare. Inom 

ramen för det erbjuds hyra av förmånscykel riktat till medarbetare. Ökad cykelanvändning är även 

hälsofrämjande.     

Tabell 11: Sjukfrånvarande årsarbetare i procent uppdelat på män och kvinnor 

 
2016 2017 2018  

Kvinnor 5,7% 5,6% 5,7%  

Män 3,0% 2,6% 2,7%  

Total 5,1% 4,9% 5,1%  

 

 

Psykisk ohälsa av olika slag är generellt sett den största orsaken till sjukskrivning. Olika insatser 

kopplade till psykisk hälsa och kvinnodominerade yrkesgrupper pågår, som till exempel projektet Ett 

hållbart hälsosamt arbetsliv. Insatser av främjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär kommer 

att fortsätta.  

Förebygga risker i arbetsmiljön 

Arbetsmiljöfrågorna har stort säkerhetsfokus, då det finns arbetsmoment där bristande säkerhet kan få 

allvarliga konsekvenser. Detta arbete utgår från risk- och säkerhetspolicyn och ingår i det ordinarie 

systematiska risk- och säkerhetsarbetet. Alla inträffade olyckor och tillbud ska rapporteras i ett 

gemensamt system inom organisationen (Synergi). Arbetsskador ska anmälas, åtgärdas samt följas upp.  
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Tabell 12: Rapporterade tillbud och olyckor9 

  2016 2017 2018 

Antal arbetsolyckor/arbetsskador 366 357 346 

 - varav kvinnor 277 266 262 

 - varav män 89 91 84 

Antal tillbud 374 370 303 

 

Rapporterade tillbud och arbetsolyckor minskade under 2018. Inga arbetsrelaterade dödsfall har inträffat 

under senaste tre åren. Från och med 2018 följs även arbetsrelaterade sjukdomar upp. Enbart ett fåtal har 

rapporterats.   

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Region Jönköpings län driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagens bestämmelser, 

vilket innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker för att förebygga ohälsa 

och olycksfall. Arbetsmiljöarbetet är integrerat med övriga verksamhetsfrågor och utgår från Region 

Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy som också inkluderar mål för verksamheternas arbetsmiljöarbete. 

 

Region Jönköpings län har som arbetsgivare det övergripande ansvaret inom arbetsmiljö, risk och 

säkerhet. Som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns organisationen för HR samt 

arbetsmiljöenheten (Region Jönköpings läns interna företagshälsovård).  

 
 

Inom ramen för vårt sociala hållbarhetsarbete bidrar vi till att världen uppfyller Agenda 2030 och når de 

globala målen för hållbar utveckling. 
 

                 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
9 Med arbetsolyckor/arbetsskador avses en olycka eller skada som uppstått på grund av arbetet och drabbar medarbetare. Det kan 

gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Med tillbud menas en oönskad händelse som 
skulle kunnat leda till ohälsa eller olycksfall - en avvikelse/händelse där ingen medarbetare skadades. 

 

Förändringar i mätning 2018: 
*Arbetsskador – uppgifterna visar pågående ärenden (till skillnad från avslutade ärenden i 2017 års hållbarhetsredovisning), vilket 

gör att fler ärenden visas i statistiken. Uppgifterna för 2016 och 2017 har justerats.  

*Tillbud – enbart totalt antal tillbud. Könsuppdelad statistik inte tillgänglig på grund av systemförändring.   
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För att stötta klimatsmart arbetspendling och ökad hälsa erbjuder vi förmånscyklar till våra medarbetare. Under 2018 
togs också beslutet att bygga ut cykelparkeringar för att förbättra förutsättningarna till arbetspendling och även 
underlätta för verksamheterna att kunna tillhandahålla cyklar för tjänsteresor. Foto: Johan W Avby 
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GRI-index 
Denna redovisning är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives standard, tillämpningsnivå 

Core. För samtliga upplysningar har GRI standard 2016 använts. För samtliga upplysningar där uppgift 

ska lämnas fördelat per region, har vi gjort avsteg eftersom Region Jönköpings län enbart verkar i ett län. 

Tabell 13: GRI-index 

Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

Om organisationen   

102-1 Organisationens namn  Region Jönköpings län 

102-2 Organisationens viktigaste produkter och 
tjänster 

Sid 5  

102-3 Huvudkontorets lokalisering  Jönköping 

102-4 Länder där organisationen är verksam  Sverige 

102-5 Ägarstruktur och organisationsform Sid 5,  

Årsredovisning, 
sid 8 

 

102-6 Marknader där organisationen är verksam Sid 5  

102-7 Organisationens storlek Sid 5  

102-8 Total personalstyrka, uppdelad på 
anställningsform, villkor, ålder och kön 

Sid 26-27 

Årsredovisning, 
sid 84-85 

 

102-9 Beskrivning av organisationens 
leverantörskedja 

Sid 5, 14  

102-10 Väsentliga förändringar under 
redovisningsperioden 

- Inga väsentliga förändringar 

102-11 Beskrivning av, om och hur organisationen 
följer försiktighetsprincipen 

Sid 16-17  

102-12 Externa deklarationer, principer eller andra 
initiativ som organisationen anslutit sig till 
eller stödjer 

Sid 5  

102-13 Medlemskap i bransch- och 
intresseorganisationer, nationella och 
internationella 

 Nationellt: Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) – arbetsgivar- och 
intresseorganisation 

Jönköpings län (inom miljö och 
hållbarhet): Klimatrådet i Jönköpings 
län, Vätternvårdsförbundet,   

Jönköpings läns luftvårdsförbund 

 

Strategier   

102-14 Uttalande från regionstyrelsens 
ordförande/regiondirektör 

Årsredovisning, 
sid 5 

 

Etik och integritet 
  

102-16 Organisationens värderingar, principer, 
standarder och normer 

Årsredovisning, 
sid 4 

 

Styrning 
  

102-18 Lednings- och organisationsstruktur Årsredovisning, 
sid 8 

 

Intressentengagemang 
  

102-40 Lista över involverade intressentgrupper Sid 6  

102-41 Andel anställda som omfattas av 
kollektivavtal 

- 100% 

102-42 Princip för identifiering och urval av 
intressenter 

Sid 7  

102-43 Tillvägagångssätt för intressentdialog Sid 7  



HÅLLBARHETSREDOVISNING 
 

 

35 

Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

102-44 Viktiga frågor och områden som lyfts via 
intressentdialoger 

Sid 6, 7-9  

Om redovisningen 
  

102-45 Enheter som ingår i organisationens 
finansiella redovisning 

Årsredovisning, 
sid 126 

 

102-46 Beskrivning av processen för att definiera 
redovisningens innehåll och tillämpning av 
redovisningsprinciper 

Sid 34  

102-47 Förteckning över de väsentliga 
hållbarhetsfrågor som identifierats 

Sid 7-9, 35-36  

102-48 Beskrivning av effekterna av förändringar i 
information som lämnats i tidigare 
redovisningar och skälen till sådana 
förändringar 

Sid 32 Förändring i upplysning 403-2. Fler 
arbetsskador (pågående ärenden) 
redovisas.  

102-49 Väsentliga förändringar som gjorts sedan 
föregående redovisningsperiod 

Sid 18 Region Jönköpings län redovisar sina 
växthusgaser i enlighet med 
Greenhouse Gas Protocol. Beräkning 
av utsläpp i scope 3 har tillkommit 
(upplysning 305-3).  

102-50 Redovisningsperiod - 2018 

102-51 Datum för publicering av senaste 
redovisningen 

- 2018-04-10  

(beslut Regionfullmäktige) 

102-52 Redovisningscykel - Årlig 

102-53 Kontaktperson för frågor angående 
redovisningen och dess innehåll 

- Petter Odén, controller, 
petter.oden@rjl.se 

102-54 Redogörelse för hur redovisningen svarar upp 
mot GRI Standard 

Sid 34  

102-55 GRI index Sid 34-36  

102-56 Beskrivning av organisationens policy och 
tillvägagångssätt för externt bestyrkande av 
redovisningen 

 Hållbarhetsredovisningen har inte 
varit föremål för extern granskning 

Hållbarhetsstyrning 
  

103-1 Motivering till väsentliga hållbarhetsfrågor 
samt avgränsningar 

Sid 7-9, 10  

103-2 Beskrivning av hur organisationen hanterar 
sina väsentliga hållbarhetsfrågor 

Sid 10-11, 12-
32 

 

103-3 Utvärdering av organisationens hantering av 
väsentliga hållbarhetsfrågor 

Sid 7-9, 10  

Väsentliga hållbarhetsfrågor   

Ekonomi   

201-1 Intäkter, kostnader och resultat Sid 12, 
Årsredovisning, 
sid 141 

 

201-3 Pensionsåtaganden Sid 13, 
Årsredovisning, 
sid 142-143, 159 

Andel av lön som avsätts av 
arbetsgivare: 14,36 % (2018) 

Material 
  

301-1 Materialanvändning - i vikt eller volym Sid 16-17 Ej tillämpbar, egen uppföljning för 
relevanta material  

Energi 
  

302-1 Energianvändning inom organisationen Sid 17  

302-3 Energieffektivitet Sid 18  

Utsläpp till luft 
  

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) Sid 18-22  

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) Sid 18-22  

mailto:petter.oden@rjl.se
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Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser 
(scope 3) 

Sid 18-22  

Avfall 
  

306-2 Avfall - fördelat på typ och hantering Sid 23  

Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden 
  

308-1 Nya leverantörer som screenas utifrån 
miljökriterier 

Sid 15  

Anställningsförhållanden 
  

401-1 Nyrekrytering och personalomsättning Sid 27, 
Årsredovisning, 
sid 84 

 

Hälsa och säkerhet 
  

403-2 Typ och antal av arbetsskador, 
arbetsrelaterade sjukdomar, sjukfrånvaro och 
arbetsrelaterade dödsfall 

Sid 32, 
Årsredovisning, 
sid 86-87 

 

Mångfald och jämställdhet 
  

405-1 Mångfald bland ledning och anställda Sid 26-28 samt 
bilaga 

 

405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män Sid 27, 
Årsredovisning, 
sid 89 

Ej tillämpbar, årlig lönekartläggning 
enligt lagkrav 

Icke-diskriminering 
  

406-1 Antal incidenter avseende diskriminering och 
vidtagna åtgärder 

Sid 29, 
Årsredovisning, 
sid 88-89 

Data ej tillgängligt, systemstöd 
saknas 

Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden 
  

414-1 Nya leverantörer som screenas utifrån 
sociala/etiska kriterier 

Sid 15  

 



HÅLLBARHETSREDOVISNING 
 

 

37 

Bilaga 
Tabell 14: Antal anställda i Regions Jönköpings län per den sista december 2018.  
Uppdelat på personalgrupp, kön och åldersintervall. 
 

Personalgrupp 

 

0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år Totalt Andel k/m 

Administration vård Kvinnor 20 101 168 238 106 633 98% 

 

Män 1 4 2 2 1 10 2% 

AT-läkare och underläkare Kvinnor 46 23 4 

  

73 50% 

 

Män 36 30 6 

  

72 50% 

Biomedicinska analytiker m fl Kvinnor 45 58 60 61 55 279 91% 

 

Män 4 9 7 5 4 29 9% 

Handläggare och administratörer Kvinnor 47 102 153 213 124 639 78% 

 

Män 14 37 48 47 34 180 22% 

Kurator m fl Kvinnor 6 42 35 49 17 149 92% 

 

Män 

 

4 4 3 2 13 8% 

Kök och service Kvinnor 48 56 73 152 75 404 89% 

 

Män 13 11 11 12 4 51 11% 

Ledningsarbete Kvinnor 

 

19 92 129 76 316 72% 

 

Män 1 13 37 48 22 121 28% 

Psykologer Kvinnor 14 31 30 9 6 90 72% 

 

Män 5 9 7 8 6 35 28% 

Sjukgymnast/arbetsterapeut Kvinnor 58 107 70 66 32 333 85% 

 

Män 7 29 13 6 3 58 15% 

Sjuksköterskor Kvinnor 382 689 610 532 317 2 530 88% 

 

Män 49 108 84 64 39 344 12% 

Specialistkompetent läkare Kvinnor 

 

64 135 73 43 315 47% 

 

Män 

 

45 128 104 75 352 53% 

ST-läkare och underläkare Kvinnor 17 145 46 1 1 210 59% 

 

Män 14 112 15 3 1 145 41% 

Tandhygienist Kvinnor 12 29 26 25 13 105 95% 

 

Män 

 

1 3 1 

 

5 5% 

Tandläkare Kvinnor 26 43 18 18 16 121 66% 

 

Män 8 23 11 5 16 63 34% 

Tandsköterskor m fl Kvinnor 35 58 78 98 85 354 97% 

 

Män 4 4 2 2 

 

12 3% 

Teknisk personal och hantv. Kvinnor 10 14 16 24 10 74 18% 

 

Män 22 55 95 97 67 336 82% 

Undersköterska/skötare m fl Kvinnor 171 245 261 419 331 1 427 90% 

 

Män 22 28 22 46 49 167 10% 

Utb fritid och kultur Kvinnor 18 46 47 63 33 207 63% 

 

Män 8 23 31 42 20 124 37% 

Övrig rehab och förebygg arb. Kvinnor 21 34 32 31 15 133 90% 

 

Män 3 4 5 

 

2 14 10% 

Övrig vård- och omsorgsarbete Kvinnor 3 29 16 11 5 64 75% 

 

Män 2 6 3 5 5 21 25% 

Totalt Region Jönköpings län Kvinnor 979 1 935 1 970 2 212 1 360 8 456 80% 

 

Män 213 555 534 500 350 2 152 20% 

Totalt Region Jönköpings län Totalt 1 192 2 490 2 504 2 712 1 710 10 608 100% 



 

 

 


