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Remittering av Jönköpings län 
regionala utvecklingsstrategi 2019-2035 
 
Region Jönköpings län inbjuder härmed länets kommuner och berörda 
myndigheter samt organisationer och övriga som kan ha ett intresse av den 
regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län att yttra sig. Under remisstiden 
finns underlaget tillgänglig på webbsidan https://utveckling.rjl.se.  
 
Region Jönköpings län har, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete  
(SFS 2017:583) regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala 
utvecklings- och tillväxtarbetet. Det innebär bland annat att ta fram och fastställa 
en strategi för utvecklingen i länet – regional utvecklingsstrategi (RUS). Denna 
strategi ska revideras en gång per mandatperiod. 
Denna remissutgåva är en revidering av den RUS som gjordes 2013 med sikte på 
2025. Remissutgåvan är dock omdisponerad där prioriteringar och mål har 
reviderats och anpassats utifrån en uppdaterad analys och förändringar i de 
nationella- och internationella styrdokumenten. Underlaget bygger på två års 
arbete då ett hundratal workshops genomförts med länets olika aktörer.  
En ambition har varit att hålla den regionala utvecklingsstrategin kort och tydlig 
för att det ska bli ett användbart och använt dokument. Prioriteringarna har 
begränsats för att ge möjlighet till länets kommuner att utveckla strategier för sin 
utveckling. Ett mer utförligt underlag ”Bakgrund till den Regionala 
utvecklingsstrategin i Jönköpings län 2019-2035”, källhänvisningar, definitioner, 
underlag och exempel har tagits fram och inkluderas i remissutgåvan. I framtiden 
kommer den att finnas på http://utveckling.rjl.se.  
 
Visionen är ett löfte för vad vi har bestämt oss att Jönköpings län ska uppfattas i 
det långsiktiga perspektivet, såväl inifrån som utifrån. Visionen är en vägvisare 
för hur Jönköpings län ska vara år 2035 - Jönköpings län – Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga region. 
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De fem prioriteringarna är: 
 
1. En hållbar region 
2. En attraktiv och tillgänglig region 
3. En smart region 
4. En kompetent region 
5. En global region 
 
Dessa prioriteringar bygger på den nationella strategin för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft. Den regionala utvecklingsstrategin ska utgå från den 
nationella strategin – samtidigt som den nationella strategin bygger på de 
regionalt identifierade behoven. Den nationella strategin ska revideras inför 2021. 
Arbetet med detta påbörjas inom kort. Vi erbjuder därför också länets aktörer att 
på detta sätt komma med inspel inför processen att revidera den nationella 
strategin. Se punkten tre nedan.  
 
Vi önskar få svar på följande: 
 
1. Vi önskar främst få synpunkter på de fem prioriteringarna, dess mål samt 
ambitionsnivån i vår regionala utvecklingsstrategi (kapitel 4) då själva underlaget 
som heter ”Bakgrund till den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län 
2019-2035” ska ses som ett analysunderlag till själva strategin. 
 
2. Vilka indikatorer på läns- och kommunnivå behöver vi använda som visar att vi 
är på väg att nå prioriteringarna, målen och ambitionsnivån i den regionala 
utvecklingsstrategin? (Ambitionen är att hålla dessa så få som möjligt) 
 
3.a Vilka strategiska och prioriterade områden bör finnas med i den nationella 
strategin från 2021? Vilka inriktningar bör dessa ha? 
3.b Hur kan dessa bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbar 
utveckling? 
3.c En sammanfattning av de samhällsutmaningar, möjligheter och förutsättningar 
för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och olika delar av länet som 
finns – ur ert perspektiv. 
(Utgångspunkten för 3.a-c ska vara den regionala utvecklingsstrategin – men har 
vi missat något i den regionala strategin inför framtiden behöver det komma fram 
här.) 
 
Remissvaren ska kommit Region Jönköpings län tillhanda senast 20 februari 
2019.  
 
Märk remissvaren med diarienummer: RJL 2018/3079. 
 
Skicka era remissvar per e-post till regionen@rjl.se i Wordformat alternativt i 
både Word- och PDF-format. Om remissinstansen inte har några synpunkter 
räcker det att svaret ger besked om detta. 
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Frågor under remisstiden kan ställas till: 
Region Jönköpings län/Regional Utveckling 
regional.utveckling@rjl.se 
 
 
 
Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör 
 
 
Remissinstanser 
Almi Företagspartner 
Arbetsförmedlingen 
Boverket 
Försäkringskassan 
Havs- och vattenmyndigheten 
Jönköping University 
Länsstyrelsen Jönköpings län 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Myndigheten för yrkeshögskolan 
Naturvårdsverket 
Post- och telestyrelsen 
Riksantikvarieämbetet 
Riksarkivet 
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
Sametinget 
Skogsstyrelsen 
Statens energimyndighet 
Statens jordbruksverk 
Statens kulturråd 
Statens skolverk 
Statens filminstitut 
Sveriges export- och investeringsråd 
Sveriges geologiska undersökning 
Tillväxtverket 
Trafikanalys 
Trafikverket 
Universitetskanslersämbetet 
Verket för innovationssystem 
 
Aneby kommun 
Eksjö kommun  
Gislaveds kommun 
Gnosjö kommun 
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Habo kommun 
Jönköpings kommun 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 
Region Kronoberg 
Länsstyrelsen Kronoberg 
Regionförbundet Kalmar 
Länsstyrelsen Kalmar 
Region Halland 
Länsstyrelsen Halland 
Region Blekinge 
Länsstyrelsen Blekinge 
Västra Götalandsregionen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Region Skåne 
Kommunförbundet Skåne 
Länsstyrelsen Skåne 
Region Östergötland 
Länsstyrelsen Östergötland 
 
Politiska partier i Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns arbetsgrupp för HBTQ-frågor  
 
Almi Invest 
Astrid Lindgrens hembygd 
Business Sweden 
Campus I12 
Coompanion i Jönköpings län 
EEN 
Elmia 
ESF 
Exportkreditnämnden 
Företagarna i Jönköpings län 
Handelskammaren 
Hela Sverige ska leva 
Hushållningssällskapet 
ING 2 
Interior Cluster Sweden 
Jönköpings läns bildningsförbund 
Kulturhuset i Jönköping 
LEADER 
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LEADER Länsstyrelsen 
LEADER Sommenbygd 
LEADER Sommenbygd Vätterstrand 
LEADER Västra Småland 
LEADER Östra Småland 
LO 
LRF 
Länsmuseet 
Norra Smålands Scoutdistrikt 1 och 2 
Nya Småland 
Nyföretagarcentrum i Jönköping 
Nyföretagarcentrum i Vetlanda 
Polymercentrum 
Resurscentrum Winnet 
Räddsam F 
Science Park Jönköping 
Skärteknikcentrum Sverige AB 
Smart Housing Småland 
Smålands Turism 
Smålandsidrotten 
Stiftelsen Grenna Museum 
Svenskt Näringsliv 
Sverok 
Swerea Swecast 
TCO 
Träcentrum i Nässjö AB 
Ung Företagsamhet i Jönköping 
Vandalorum 
 
 
 
 
 
 
 
 


