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Inledning
Nu bygger vi vidare mot Sveriges fjärde tillväxtregion med landets bästa hälso- och sjukvård.

Region Jönköping läns hälso- och sjukvård, ekonomi  
och utvecklingsarbete är i topp bland Sveriges 
landsting och regioner. Det är tack vare strategiskt  
arbete, goda medarbetare och ansvarsfulla beslut.  
Stark entreprenörsanda och driftiga företagare gör 
länet till en av landets mest dynamiska småföre-
tagarregioner, och ett centrum för kreativitet och 
skaparkraft. 

Människor väljer att leva där det finns god livsmiljö, 
jobb, utbildning, kultur och möjlighet att kunna 
pendla till skola, arbete och fritidsaktiviteter. Där 
människor lever behövs hälso- och sjukvård, kollek-
tivtrafik, utbildning, kultur och arbeten. Företag är 
beroende av rätt utbildade medarbetare och en bra 
infrastruktur. I Region Jönköpings län förenas hälso- 
och sjukvård med tillväxtinsatser, utvecklingskraft 
och entreprenörskap med målet att skapa en attraktiv 
plats att leva och verka i.
 
Målet för hälso- och sjukvården i Region Jönkö-
pings län är att ge hela befolkningen bästa möjliga 
vård, och en bättre och jämlik vård. De som be- 
höver vård ska få det, utan onödig väntan, och 
de som har störst och mest akuta behov ska alltid  
komma först. Vården ska ges utifrån samma förut-
sättningar i hela länet. Vårdcentralen är den själv-
klara dörren in till vården och för bättre hälsa. Vi 
satsar på kvalitetsförbättringar och utveckling för 
att möta framtidens utmaningar.

Region Jönköpings län ska genom sina 10 000 med- 
arbetare erbjuda invånare vård, kollektivtrafik,  
service och kultur av högsta kvalitet. Som arbets- 
givare ska regionen uppmuntra och ge möjlighet  
till ständig utveckling för såväl medarbetare som  
verksamheter. Genom att olika kompetenser tas  
tillvara och användas på rätt sätt kan vi bidra till 
ett hållbart arbetsliv och en framgångsrik verksam- 
het. Region Jönköpings län ska förknippas med 
framtidens jobb och ska kännas igen som en håll-
bar attraktiv arbetsgivare.
 
Region Jönköpings län är en aktiv part i arbetet  
med att förverkliga planerna på de nya stam- 
banorna för höghastighetståg, där Jönköping är 
knytpunkten mellan de båda banorna. Infrastruk-
tursatsningar är en avgörande utvecklingsfaktor för 
hållbar tillväxt och utvidgade arbetsmarknadsregio-
ner. En viktig del för vår geografiska regions framtid.
 
Jönköpings län kännetecknas av företagsamhet, 
men nyföretagandet ligger på en låg nivå jämfört 
med riket. Det är framför allt genom nya och väx-
ande företag som jobb och tillväxt skapas. Vi gör 
en långsiktig satsning för att öka företagsamheten; 
för nya företag, sociala företag, unga företag och 
för att hjälpa företag i svårigheter.

Tillsammans med andra aktörer i länet kraftsamlar  
vi för en bättre integration av nyanlända. Det görs 
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bland annat genom språkkurser på våra folkhögskolor 
och matchning av kompetenser och bristyrken.
 
Samhället är inte detsamma som det offentliga. Det 
är mycket större. Det civila samhället kan spela en 
stor roll och skapa värden på många områden dit det  
offentliga inte når och medverkar till sammanhåll-
ning. Vi kommer att ta initiativ till ett handslag mellan 
Region Jönköpings län och civilsamhället med syfte 
att ta gemensamt ansvar för en hållbar utveckling.
 
Vi har ett ansvar för att skapa bra förutsättningar 
för våra barn och unga, så att de får ett framtida 

gott liv, men vi har också ett ansvar att lyssna på 
dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är 
barn och unga. Vårt län ska vara den bästa platsen 
att växa upp på. Varje år görs ett Barnbokslut där 
alla verksamheter redovisar sitt barnrättsarbetet 
med syfte att barnsäkra Region Jönköpings län.
 
Vi jobbar aktivt för att bygga Region Jönköpings 
län för framtiden, för att säkra framtidens behov 
av hälso- och sjukvård, infrastruktur och regional 
utveckling. Bit för bit bygger vi Sveriges fjärde till-
växtregion med landets bästa hälso- och sjukvård.

Malin Wengholm (M) Mia Frisk (Kd) Rune Backlund (C)  Jimmy Henriksson (L) 



Grundläggande
värderingar

Kundorientering
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga 
att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna. de 
externa och interna kundernas uttalade och underförstådda 
behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande 
för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

Engagerat ledarskap
För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet 
krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från var-
je ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange rikt-
ningen för verksamheten, ta till vara potentialen i individers 
olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för med- 
arbetarna samt att i dialog med dem definiera och följa upp 
målen.

Allas delaktighet
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att 
varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och 
utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se 
sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt 
kunskap om de resultat som ska uppnås.

Kompetensutveckling
den samlade kompetensen är avgörande för organisationens 
framgång och konkurrenskraft. därför måste kompetens- 
utvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individu-
ellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens 
på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i 
sin helhet.

Långsiktighet
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke 
på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt 
förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effek-
tivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet 
på lång sikt.

Samhällsansvar
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och 
förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste 
se sina processer, varor och tjänster som delar i en större 
helhet och aktivt medverka till förbättringar i både sam-
hälle och miljö.

Processorientering
Organisationens verksamhet ska ses som processer som 
skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar 
till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbets- 
organisation, och lägger grunden för kundorienterad verk-
samhetsutveckling.

Förebyggande åtgärder
det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, 
varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering 
är nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder och leve-
rantörer ska engageras.

Ständiga förbättringar
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förny-
else av verksamhetens alla delar. Förutsättningen för det-
ta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar 
organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt 
lärande, kreativitet och nya idéer.

Lära av andra
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och 
dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap 
om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan upp-
nås. detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en 
viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör.

Snabbare reaktioner
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och 
snabbare reaktioner på kundernas behov av avgörande be-
tydelse. det gäller såväl för utveckling, produktion och leve-
rans av varor och tjänster, som för administrativa processer.

Faktabaserade beslut
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga 
fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde 
få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för 
att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder.

Samverkan
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. 
det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i 
olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter 
hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, part-
ners, ägare och huvudmän.

Kundorientering
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För ett bra liv i en attraktiv region
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region.  
Visionen förverkligas genom regionkommunens engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- 
och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av 
god infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom väl fungerande verksamhet blir Region Jönköpings 
län attraktiv och utvecklas vidare. Inom hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verk-
samhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan 
med länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en 
viktig utgångspunkt i länet och samarbete och 
samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland 
annat om att samordna utvecklingsinsatser inom 
områden som transportinfrastruktur, näringsliv, 
arbetsmarknad och utbildning. Region Jönköpings 
län stöder aktivt projekt och organisationer som bi-
drar till länets tillväxt. 

Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och 
säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser 
inom områden som ligger utanför regionens direkta 
verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med 
länets kommuner, statliga myndigheter och organi-
sationer. Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård 
med bästa möjliga värde och kvalitet och med sam-
ma förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande in-
satser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara 
en självklar del i all vård och behandling.

Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård 
styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, be-
handlingsmetoder och läkemedel skapar ökad 
efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och 
det leder till större behov av resurser, även i de fall 
kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt 
fler människor blir allt äldre, vilket kan öka kost-
naderna för vård och omsorg. Samtidigt kan före-
byggande åtgärder och minskning av vårdskador 
förbättra hälsan, minska sjuklighet och därmed 
frigöra resurser. Därför finns det starka skäl att 
arbeta för ett effektivare omhändertagande, med 
hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En 
förutsättning för att lyckas är att vården ges i part-
nerskap med patienten och närstående.

Under 2016 startade ett samarbete med Region 
Östergötland, Region Kronoberg och Landstinget 
i Kalmar för att tillsammans bilda en större  
region. Under hösten 2016 besvarades en remiss 

där förslaget är att nya och större regioner bildas 
2019 respektive 2023. För vår del föreslås 2023, 
men ett gemensamt arbete behöver starta långt 
tidigare.

Budget med verksamhetsplan  
och flerårsplan
Budget 2017 och flerårsplanen för åren 2018–2019 
har inriktningen att förverkliga visionen För ett  
bra liv i en attraktiv region. Visionen förverkligas  
genom regionkommunens engagemang i att till-
godose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, 
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik 
samt invånarnas och näringslivets behov av god 
infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom 
samverkan med olika aktörer i länet och väl fung-
erande verksamhet blir Region Jönköpings län att-
raktiv och utvecklas vidare. En djup förankring i 
befolkningen skapas genom att verksamheten leds 
av folkvalda politiker. Inom hela Region Jönkö-
pings län arbetar vi för en väl fungerande verksam-
het, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas 
med utgångspunkt i invånarnas behov.

Övergripande ledningssystem
Budgeten och flerårsplanen är Region Jönköpings 
läns viktigaste styrdokument. Den regionala ut-
vecklingsstrategin med handlingsplaner konkreti-
serar arbetet med att skapa attraktivitet och till-
växt tillsammans med andra aktörer. Arbetet leds 
och följs upp med inriktningsmål och tillhörande 
mätetal.

Utgångspunkten för styrningen av verksamheten 
är att genom god hushållning förverkliga visionen. 
Det innebär att verksamheten bedrivs ändamåls- 
enligt och kostnadseffektivt och med en finan-
siering som långsiktigt garanterar verksamheten. 
Genom god hushållning med offentliga medel  
skapas värde för länets invånare.
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Vision, värderingar och utgångspunkter, är grun-
den för arbetet med att formulera mål, framgångs-
faktorer och mätetal, samt handlingsplaner för 
förbättring och utveckling inom regionens olika 
verksamhetsområden. Målen ska vara så konkreta 
att de kan brytas ned till den nivå där de ska  
genomföras.

Budgeten för 2017 och flerårsplanen för 2018–2019 
redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard 
(BSC). Modellen fokuserar på det som är strate-
giskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, 
planeras och följs ur fem perspektiv: medborgare 
och kund, process och produktion, lärande och för-
nyelse, medarbetare samt ekonomi. Se Figur 1.

Region i Jönköpings län som system (Figur 4, si-
dan 17) visar att viktiga delar i ledning, samord-
ning och utveckling förutom beslut och ledning är 
invånarinflytande, omvärldsbevakning, systema-
tiskt förbättringsarbete och resultatuppföljning.

Utgångspunkter
Region Jönköpings läns verksamhet bestäms ytterst 
utifrån demokratiska beslut om vilka behov som ska 
tillgodoses och de mål som sätts för dessa. Sex om-
råden är utgångspunkter för att ge länets invånare 
förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. 
Fem av dem avser en ändamålsenlig verksamhet 
och det sjätte vilket finansiellt mål som ska nås för 
att verksamheten ska tryggas på lång sikt.

Dessa områden ligger till grund för inriktnings-
mål för det gemensamma arbetet i länet liksom 
strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal 
och mål inom verksamheternas olika perspektiv. 
Målen för systemmätetalen sätts vanligen högt 
för att stimulera till förnyelse och förbättring av 
arbetssätt, vilket gör att full måluppfyllelse för  
varje enskilt systemmätetal inte alltid kan för-
väntas. Måluppfyllelsen följs noga, avvikelser 
analyseras och vid behov görs handlingsplaner. 
Omvärldsjämförelser görs för resultat avseende 
verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs 
genom inriktningsmål och mätetal. Verksamhet-

System-
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Framgångs-
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Figur 1 Styrmodellen Balanced Scorecard är ett hjälpmedel för både planering, uppföljning och återkoppling. Resultaten 
följs kontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning. Utifrån resultatanalysen formuleras hand-
lingsplaner för förbättringar och eventuella behov av resursförändringar. Se Styrprocessen för planering, genomförande  
och uppföljning, sidan 118.
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ens effektivitet värderas utifrån hur väl strategiska 
mål och systemmätetal nås, det vill säga det värde 
som skapas för medborgarna i förhållande till in-
satta resurser. Jämförelser görs också av hur resul-
taten står sig i förhållande till andra.

Bra folkhälsa
Regionen arbetar hälsofrämjande och sjukdoms-
förebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa 
och livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete bedrivs 
i samarbete med berörda aktörer.

God vård
Regionens hälso- och sjukvård och tandvård ska 
vara jämlik, personcentrerad och ges med god till-
gänglighet och bra bemötande, med rätt kompetens,  
på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. An-
talet misstag, brister och fel i regionens tjänster ska 
minimeras. Det leder till en pålitlig och säker vård 
med bästa möjliga kliniska resultat.

Regional utveckling
Region Jönköpings län arbetar för attraktivitet och 
god tillväxt i länet genom bra miljö, goda arbets-, 
utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, utbyggd 
infrastruktur och rikt kulturliv.

Kostnadseffektivitet
Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga 
resursinsats. Riksdagen har beslutat om en ”kost-
nadseffektivitetsprincip”. Den innebär att vid val 
mellan olika verksamheter eller åtgärder ska en 
rimlig relation mellan kostnader och effekt efter-
strävas, mätt som värde för medborgarna i form av 
förbättrad hälsa och höjd livskvalitet.

Systemsyn och förbättring/förnyelse
Verksamhetsutvecklingen utgår från en gemen-
sam systemförståelse, som möjliggör bästa möjliga 
resultat i en allt mer komplex verksamhet. Arbetet 
med att förbättra och förnya processer och arbets-
sätt stimuleras, för en effektiv och uthållig verk-
samhet.

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar ut-
veckling inom områdena social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet.

För att på lång sikt trygga verksamhetens finan-
siering, ska över en tidscykel om tio år ett eko-
nomiskt resultat nås, som innebär att nödvändiga 
investeringar kan finansieras med egna medel.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH  REGIONGEMENSAMMA INRIKTNINGAR

Planeringsförutsättningar och  
regiongemensamma inriktningar
Perspektiv: Medborgare och kund
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns 
verksamhet är visionen om Ett bra liv i en attraktiv 
region samt individens behov, vilja och möjlighet 
att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings 
län arbetar med mänskliga rättigheter och dis-
krimineringsgrunderna för jämlik hälsa och jäm-
lik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård 
och medborgarservice och omotiverade skillnader 
ska utjämnas. Alla verksamheter följer upp data 
med könsuppdelad statistik som analyseras och 
vid eventuella omotiverade skillnader vidtas åt- 
gärder. Systemmätetalen för 2017 kommer, i de fall 
de är individbaserade, att redovisas könsuppdelade.  
I regionens program för hållbar utveckling 2017–
2020 finns mål för mångfald och likabehandling 
som en del i social hållbarhet och sedan tidigare finns 
en handlingsplan för funktionshinderpolitiken.

Barnkonventionen
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas  
levande och utvecklas inom alla delar i Region 
Jönköpings län. Vi har ett ansvar att skapa bra för-
utsättningar för våra barn och unga så att de får 
ett framtida bra liv, men vi har också ett ansvar 
att lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och 
nu när de är barn och unga. Vårt län ska vara den 
bästa platsen att växa upp på. Därför arbetar Re-
gion Jönköpings län efter FN:s barnkonvention. 
Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete 
är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska 
beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlig-
het till utveckling och trygghet samt delaktighet 
och inflytande. Förutsättningen är att kunskapen 
om barnets rättigheter hålls levande och utvecklas 
inom alla delar i regionen. Handlingsplanen har 
omarbetats och utvecklats under 2016 med speci-
ellt fokus på
•	 utbildning och fortbildning för personal
•	 barnrättsombud i varje enskild verksamhet
•	 barn och ungas delaktighet
•	 barn som anhöriga.

Genom ett årligt Barnbokslut kan alla verksam-
heter ges möjlighet att på ett övergripande sätt 
redovisa barnrättsarbetet inom den egna verksam-

heten. Syftet är att barnsäkra Region Jönköpings 
län.

Befolkningsbeskrivning
En god planering av verksamheten inom Region 
Jönköpings län ställer krav på kunskap om be-
folkningssammansättning, näringsliv och arbets- 
marknad, socioekonomiska faktorer samt befolk- 
ningens hälsa och ohälsa. I planeringsarbetet 
räcker det inte med att enbart beskriva länet som 
helhet, även de lokala förutsättningarna i kommu-
nerna behöver beaktas.

Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt 
med länsindelningen som omfattar 13 kommuner. 
Den 31 december 2015 hade länet 347 837 in- 
vånare – en ökning med 3 575 invånare jämfört 
med 2014. Under 2015 ökade befolkningen i alla 
kommuner i länet. Under de senaste fem åren har 
länets befolkning ökat med 10 971 personer. Be-
folkningen i den norra länsdelen har ökat med  
6 625 invånare, den östra länsdelen med 3 196 
personer och den södra länsdelen har ökat sin be-
folkning med 1 150 invånare under samma period.

Fördelningen mellan kvinnor (49,7 procent) och 
män (50,3 procent) är i stort sett lika i länet. An-
delen kvinnor är något lägre och andelen män  
något högre i Jönköpings län jämfört med riket. 
Den förväntade medellivslängden är något högre i 
länet än i riket för både kvinnor och män. Högst 
förväntad medellivslängd har kvinnor i Mullsjö 
kommun (85,2 år) och lägst medellivslängd har 
män i Gnosjö kommun (79,6 år). Andel barn under 
fem år är densamma i länet och riket, medan ande-
len 65 år och äldre är högre i länet.

Av länets befolkning har 19,9 procent utländsk 
bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars 
båda föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet 
för riket är 22,2 procent. Spridningen i länet är 
relativt stor. Habo har lägst andel invånare med 
utländsk bakgrund (8,0 procent) och Gnosjö högst 
andel (31,0 procent).

I befolkningsgruppen 20–64 år har 14,7 procent 
av länets befolkning kort utbildning, det vill säga 
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högst grundskoleutbildning. Motsvarande siffra 
för riket är 12,2 procent. Spridningen är stor i lä-
net – den norra länsdelen har lägst andel med kort 
utbildning och södra länsdelen högst.

Andel öppet arbetslösa och personer i program 
med aktivitetsstöd är lägre i länet (5,0 procent) 
än i riket (5,7 procent) i åldersgruppen 16–64 år. 
Nässjö kommun har högst arbetslöshet och Habo 
kommun lägst. Ungdomsarbetslösheten är också 
något lägre i länet än i riket. I gruppen 18–24 år är 
siffran 5,6 procent i länet och 6,4 procent i riket. 
Högst ungdomsarbetslöshet har Nässjö kommun 
och lägst har Habo kommun. Se Figur 2.

Befolkningens hälsa
För att kunna planera och prioritera verksamheten 
i Region Jönköpings län och i länets kommuner 
behövs kunskap om hälsoläget. Befolkningen i 
Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. 
Dödstalen för både män och kvinnor ligger sedan 
15 år tillbaka något lägre än i riket. Insjuknandet i 
ischemisk hjärtsjukdom (främst kärlkramp i hjär-
tat och hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som 
insjuknar i cancer ökar (Socialstyrelsen).

Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet 
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och 
de elva målområdena, presenteras lokala hälsotal. 
Hälsotalen utgörs av både mått på riskfaktorer för 
sjukdom och mått på hälsoutfall och är hämtade 
från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, 
Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Socialsty-
relsen, Folkhälsomyndigheten, regionens Folk-
hälsoenkät Ung 2011 och 2015, samt regionens 
statistik över övervikt och fetma samt tandhälsa 
bland länets barn. 

Spindeldiagram för olika åldersgrupper respektive 
kön åskådliggör hur barn och ungdomar, vuxna  
och äldre, respektive män och kvinnor i länet 
ligger till jämfört med riket. I år är diagrammen 
uppdaterade och innehåller två mätpunkter för att 
kunna se utvecklingen sedan föregående samman-
ställning. Det finns också diagram som redovisar 
skillnader mellan olika socioekonomiska grupper 
i länet. Diagrammen finns på ww.rjl.se. Spindel- 
diagram och tabell för kommunerna, se sidorna 
113–117. 

Av Figur 3, sidan 14, framgår de lokala förutsätt- 
ningarna för länets kommuner när det gäller  
befolkning och socioekonomiska faktorer.

Figur 2 Arbetslöshet – andel av befolkning 16–64 år samt andel av befolkning 18–24 år.  
Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2000–2015 samt Arbetsförmedlingens månadsstatistik maj 2016.
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Barn och ungdomar
Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll, det vill 
säga hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bi-
stånd, är lägre i Jönköpings län jämfört med riket 
(10,2 respektive 12,0 procent). Andelen i länet har 
ökat från 9,3 procent sedan föregående mätning.

För stora barngrupper i förskolan riskerar att på- 
verka barns hälsa och utveckling. I länet är antal 
barn per avdelning något lägre än i riket, 15,7 jäm-
fört med 16,7. Antalet i länet har ökat från 15,6 barn 
per avdelning sedan föregående mätning. Även per-
sonaltätheten är något bättre i länet med 5,0 barn 
per årsarbetare jämfört med 5,2 barn i riket. Även 
här har andelen i länet ökat något från 4,9 barn per 
årsarbetare vid föregående mätning. 

Utbildning är starkt relaterad till hälsa. Därför är 
det viktigt att följa andelen ungdomar som är be-

höriga till gymnasiestudier. I Jönköpings län var 
84 procent av eleverna som avslutade skolår 9 våren 
2015 behöriga till något program i gymnasiet. 
Motsvarande siffra för riket var 86 procent. Bland 
dem som avslutade skolår 9 våren 2012 var 87 pro-
cent behöriga till gymnasiet. 

Antal barn per 1 000 födda med låg födelsevikt var 
något lägre i länet jämfört med riket den senaste 
mätperioden, 27 jämfört med 30 per 1 000 födda. 
Vid föregående mätning var fallet det omvända. 
En stark riskfaktor för låg födelsevikt är om mam-
man röker under graviditeten. Att gravida röker är 
fortfarande vanligare i länet än i riket. Det gäller 
både i tidig (6,2 procent jämfört med 5,5 procent) 
och i sen graviditet (4,8 procent jämfört med 4,0 
procent). Andelen som röker har minskat både i  
tidig och i sen graviditet sedan föregående mätning. 
Det är även vanligare att småbarnsföräldrar i länet 

Figur 3 Beskrivning av hur barnen i länet ligger till i jämförelse med genomsnittet för riket i ett antal hälsotal.   

Så här läser du figuren: den grå ringen visar riks- eller länsgenomsnittet (=värde 1). Kommunens rosa linje visar före- 
gående periods värde i förhållande till genomsnittsvärdet. den röda linjen visar senaste mätperiodens värde i förhållande 
till genomsnittsvärdet. Ligger kommunens röda linje utanför är kommunens siffror sämre jämfört med genomsnittet, ligger 
den innanför är kommunen bättre. Siffran på den linje som kommunen hamnar anger hur många gånger sämre kommunen 
är jämfört med snittet. Innanför hur mycket bättre (då tar man 1-det värde som linjen anger). Ligger den röda linjen utanför 
den rosa har värdet försämrats mellan senaste och föregående mätperiod. Ligger den innanför har det förbättrats.

Se kommunernas lokala hälsotal på sidorna 113–117.  
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röker jämfört med riket. Här finns skillnader mel-
lan mammor och pappor i länet. Fler pappor till 8 
månaders barn röker (9,7 procent) än mammor (6,0 
procent). Andelen rökare har minskat bland både 
mammor och pappor sedan föregående mätning.

Andel ungdomar i skolår 9 som röker är dock lägre 
i länet jämfört med riket. Av flickorna i länet röker 
10 procent jämfört med 14 procent av flickorna i 
riket. Motsvarande siffror bland pojkarna är 9 res-
pektive 10 procent. Andelen ungdomar i länet som 
röker har minskat sedan föregående mätning. Även 
intensivkonsumtion av alkohol, det vill säga andel 
som dricker minst en halv flaska sprit (18 cl) eller 
en hel flaska vin eller fyra stora flaskor starkcider/
alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar öl, 
klass II (folköl) några gånger per år eller oftare, är 
vanligare bland ungdomar i riket än i länet. Mer 
än dubbelt så många ungdomar intensivkonsumerar 
alkohol i riket som helhet. Det finns endast margi-
nella skillnader mellan pojkar och flickor i länet och 
andelen har minskat sedan föregående mätning. 

Antal tonårsaborter per 1 000 kvinnor är betydligt 
färre i länet (15,3) jämfört med riket (21,6). Siffran 
har minskat något sedan föregående mätning. Även 
antal klamydiafall är färre, 30,6 per 10 000 in- 
vånare i länet jämfört med 38,4 per 10 000 invånare 
i riket, vilket också har minskat sedan föregående 
mätning.

Andel kariesfria barn och ungdomar är högre i  
länet än i riket, både vid 6 och 19 års ålder. Andelen 
har ökat sedan föregående mätning. Det finns inga 
skillnader mellan könen. 

Den psykiska ohälsan är omfattande bland ung-
domar. Andel flickor i skolår 9 som rapporterar att 
man har minst två psykosomatiska besvär oftare 
än en gång i veckan är 51 procent i länet och 57 
procent i riket. Motsvarande siffor bland pojkarna 
är 23 respektive 31 procent. Andelen är på samma 
nivå som föregående mätning.

Vuxna i arbetsför ålder
Andel vuxna i arbetsför ålder som förvärvsarbetar är 
något högre i länet jämfört med riket, 78,5 jämfört 
med 76 procent för kvinnor och 82,8 jämfört med 
78,5 procent för män. Andelen har endast föränd-
rats marginellt sedan föregående mätperiod. Dock 
är antal arbetsskador per 1 000 förvärvsarbetande  
något högre i länet, men har minskat sedan före- 
gående mätning. Ohälsotalet är Försäkringskassans 
mått på antalet utbetalda dagar med sjukpenning,  
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 
sjukersättning och aktivitetsersättning per person 

mellan 16 och 64 år. I december 2015 var ohälso- 
talet högre bland länets kvinnor jämfört med riket 
(36,2 respektive 33,8 dagar). Motsvarande siffror 
för länets män var 23,7 dagar jämfört med 22,4  
dagar för riket. Ohälsotalet har ökat bland både 
män och kvinnor sedan föregående mätning. Värt 
att notera den stora skillnaden mellan män och 
kvinnor, som är mer utmärkande i Jönköpings län 
än i riket.

Antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare  
är betydligt färre än i riket – 834 jämfört med 1 115 
våldsbrott per 100 000 invånare. Antalet  ligger på 
samma nivå som föregående mätning. Jönköpings 
län är ett av de län som ligger lägst. 

Det finns tendenser till att den vuxna befolkningen 
i länet rapporterar bra allmänt hälsotillstånd i högre 
utsträckning och nedsatt psykiskt välbefinnande i 
lägre utsträckning jämfört med riket. Det har inte 
förändrats sedan föregående mätning.

Det finns inga skillnader i fysisk aktivitet, vare sig 
mellan länet och riket, mellan könen eller mellan 
de båda mätningarna. Det gäller även dagligrök-
ning. Inte heller när det gäller andelen som har ett 
riskbruk av alkohol finns skillnader mellan länet 
och riket. Däremot finns skillnader mellan könen, 
där 18 procent av männen i länet har ett riskbruk 
av alkohol jämfört med 11 procent av kvinnorna.  
Andelen har ökat bland kvinnorna sedan före- 
gående mätning. 

Äldre
Sjukdomar som cancer, hjärtinfarkt och stroke in-
träffar oftast under ålderdomen, varför dessa pre-
senteras under denna rubrik. De förekommer dock 
också i yngre åldrar. Länet ligger i nivå med riket 
när det gäller insjuknande i hjärtinfarkt. Däremot 
är dödligheten och i viss mån återinsjuknande i 
hjärtinfarkt högre bland både män och kvinnor i 
länet jämfört med riket. Detta har dock förbättrats 
i länet sedan föregående mätning. Andelen patien-
ter som avled eller fick en ny infarkt kan vara ett 
resultat både av vårdinsatsen i det akuta skedet och 
av sekundärpreventiva åtgärder. En grundläggande 
faktor som påverkar utfallet är patientens tillstånd 
före och efter den första infarkten. Det är stora 
skillnader mellan könen, framför allt när det gäl-
ler insjuknande i hjärtinfarkt, där dubbelt så många 
män per 100 000 invånare insjuknar jämfört med 
kvinnor. 

Något fler insjuknade i stroke i länet jämfört med 
riket, medan andel återinskrivna efter stroke inte 
skiljer sig åt. Andel återinskrivningar på sjukhus 
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efter stroke kan utgöra ett mått på effekterna av de 
sekundärpreventiva insatserna efter första stroke- 
insjuknandet. Både insjuknande och återinsjuknan-
de i stroke har förbättrats något sedan föregående 
mätning. Insjuknande i cancer är något lägre i länet 
än i riket. Incidensen i både cancer, hjärtinfarkt och 
stroke är lägre bland kvinnor än bland män.

Fallolyckor bland personer äldre än 80 år har  
ökat något sedan föregående mätning, bland både 
män och kvinnor. Fallolyckor är vanligare bland 
kvinnor.

Studier har visat att samtidig användning av 
många läkemedel är förknippat med lägre följ-
samhet till ordination, högre kostnader, risk för 
skadliga läkemedelsinteraktioner och med läke-
medelsorsakad inläggning på sjukhus. En något 
större andel av den äldre befolkningen i länet än 
i riket har tio läkemedel eller fler, 12,4 jämfört 
med 10,3 procent. Andelen i länet har minskat 
från 13,5 procent sedan föregående mätperiod.

Perspektiv: Process och produktion
All verksamhet ska skapa värde och Region Jön-
köpings läns mål ska nås med lägsta möjliga  
resursinsats. Vi fortsätter vårt intensiva förbätt-
rings- och utvecklingsarbete, genom en kontinu-
erlig utveckling av processer och arbetssätt. För att 
skapa bästa möjliga resultat, behöver det finnas en 
gemensam bild av hur systemet fungerar.

Figuren Region Jönköpings län som system (Figur 4 på 
sidan 17) visar sambandet mellan de olika delarna i 
systemet. I mitten beskrivs de processer som direkt 
möter invånarnas behov. Processerna utgår från att 
skapa värde för invånarna. Överst finns pådrivande  
ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och  
prioriteringar. Nertill finns processer som behövs 
för att utveckla och stödja verksamheten. Gräns-
dragningen mellan de tre olika delarna är inte själv-
klar; verksamheter kan anses höra hemma i olika 
delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar 
för stödprocesserna beskrivs nedan.

Processorientering
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksam-
het är utveckling och förbättring av arbetssätt, 
genom ständiga förbättringar. Att kunna arbeta 
med ständiga förbättringar förutsätter väl defi-
nierade processer och tydliga mål. Så snart en 
process är känd av medarbetarna och har ett vi-
sualiserat måltillstånd finns möjligheter att göra 
den allt bättre med hjälp av ständiga förbättringar. 
Genom en tydlig systematik i form av upprepa-
de PGSA-cykler (planera, göra, studera, agera) 

med alla medarbetare involverade kommer man 
allt närmare målet. Ju högre takten är för genom- 
förda dokumenterade förbättringar desto snabbare 
når man målet och därmed visionen.

Många av regionens processer upprepas på flera  
håll i länet. För bästa möjliga resultat krävs att 
dessa processer är lika i sin utformning och leder 
till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och 
förbättra för såväl externa som interna kunder som 
processen är till för.

För att nå likartade länsövergripande processer 
behöver vi samverka över organisatoriska gränser. 
En process spänner många gånger över flera or-
ganisatoriska gränser och kräver därmed att alla 
involverade gemensamt gör PGSA-cyklerna. En 
förbättring som genomförts på ett ställe i länet har 
inte nått sin fulla potential förrän den också ge-
nomförts på andra ställen i länet där samma arbete 
utförs. Modeller för länsövergripande process- 
förbättring är en nödvändighet för att vi ska kunna 
hålla jämna steg med omvärlden vad gäller kund-
nöjdhet, kvalitet och resursförbrukning.

Inriktning för stöd- och serviceverksamheter
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region 
Jönköpings läns samlade verksamhet är olika typer 
av stöd- och servicefunktioner:
•	 Upphandling samt utrustningsprojektering
•	 Materialförsörjning
•	 Läkemedelsförsörjning
•	 Transporter
•	 Administrativ service
•	 Information och kommunikation
•	 Hjälpmedelsservice
•	 IT
•	 Vårdnära service
•	 Lokaler
•	 Medicinteknisk service
•	 Miljö
•	 Säkerhet
•	 Sjukvårdsrådgivning
•	 Kontaktcenter.

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att 
stödja verksamheterna utifrån deras behov och 
bidra till utveckling och kostnadseffektiv verk-
samhet. För att skapa utrymme för utveckling av 
välfärden krävs att dessa verksamheter i samråd 
med sina kunder ständigt prövar möjligheter till 
effektivisering. Serviceverksamheterna behöver 
kunna möta nya kundförväntningar och nya or-
ganisationsstrukturer på ett likartat sätt. För att 
lyckas med detta ska serviceverksamheterna ut-
vecklas ytterligare och så långt möjligt samordnas. 
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Viktiga utvecklingsområden är mer likartade pro-
cesser, likartade servicekoncept, likartad prissätt-
ning samt kostnads- och prestationsredovisning. 
Benchmarking ska göras för att tillsammans med 
andra förbättra kvalitet och kostnadseffektivitet.

Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster 
är viktiga delar för att verksamheterna ska fung-
era. Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av 
sjukvårdsutbildad personal, kan med fördel flyttas 
över till servicepersonal. Exempel på detta är pa-

tientnära städning, måltidshantering, förråds- och 
textilhantering samt patienttransporter.

Pilotprojekt och studier av vårdnära service visar 
att det finns flera fördelar, de fem viktigaste är:
•	 Frigöra tid för vården
•	 Bättre möjligheter att rekrytera rätt personal
•	 Ökad patientnöjdhet
•	 Förbättrad lokalvård
•	 Ökad status för vård- och serviceyrket.

Figur 4 Region Jönköpings län som system.

Vi leder, samordnar och utvecklar genom:

Invånarinflytande Beslut och ledning
Budget och verksam-
hetsplanering
Balanced Scorecard
med handlingsplaner
Mötesplatser och
medarbetarsamtal
Samverkan med fackliga 
organisationer  

Omvärldsbevakning
Öppna jämförelser
Folkhälsoläge
Regler och program
Kongresser, seminarier, 
litteratur

Systematiskt 
förbättringsarbete
Ledarutveckling
Microsystem
Patientsäkerhet
Professionell 
kunskapsutveckling
Forskning

Resultatuppföljning
Bokslut
Rapporter
Resultattavlor
Kvalitetsregister
Revision

Skapa kontakt
Bemötande
Telefoni
Mina vårdkontakter

Analysera, åtgärd 
och följa upp 
behoven inom
hälso- och sjukvård
och tandvård 
Prevention
Diagnostik
Behandling
Omvårdnad
Rehabilitering

Förbättra folkhälsan Utbilda
Folkbildning för
demokrati och ökad
sysselsättning
Verksamhetsförlagd 
utbildning 

Underlätta resande
med kollektivtrafik

Främja 
kulturintresseGe stöd till egenvård

E-hälsa
Lärcaféer

Stimulera 
regional tillväxt
Infrastruktur 
Kompetensutveckling 
Företagsutveckling 
i samverkan med 
näringsliv och föreningar
/organisationer
Turism
Internationell samverkan

Samverkan i systemet och med kommuner, myndigheter, regionen och civilsamhället.

Vision för Region Jönköpings län: För ett bra liv i en attraktiv region

Scenkonst
Utställning 
och utsmyckning
Mötesplatser

Resursfördelning Personalutveckling Ge service Kommunikation Utvecklingsarbete
Metodutveckling
Utbildning

Intern/extern webb-
utveckling
Strategiskt/integrerad 
kommunikation
Aktiv kommunikations-
planering
Utveckling av 
kommunikationskanaler

IT och telefoni
Varu- och tjänste-
försörjning
Hjälpmedelsservice
Transporter
Vaktmästeri
Medicinsk teknik 
Kost
Administration
Lokalförsörjning
Städ

Löner
Rekrytering
Arbetsmiljö
Jämställdhet
Mångfald
Kompetensutveckling

Vårdpeng
Anslag
Ersättningssystem
Avgifter
Frisktandvård

Miljöarbete

Val
Medborgarpaneler

Så arbetar vi för att möta invånarens behov:

Så arbetar vi för att utveckla och stödja verksamheten:
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Idag har en del arbetsuppgifter flyttats över till vår 
servicepersonal på beställning av vissa verksam- 
heter i länet. Arbetet för att driva på denna utveck-
ling är viktigt och ett pilotprojekt av större karaktär 
under 2017 ger möjligheter att tydligt se de effekter 
som kan nås. Vårdnära service är en del i ett projekt 
för rätt använd kompetens. Projektet arbetar med 
både uppföljning och spridning

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
God kommunikation bygger på vår förmåga att  
förstå vad länsinvånare, medarbetare, samarbets-
partners och andra intressenter behöver och vill 
veta. Vår förmåga att kommunicera är avgörande 
för att vi ska kunna nå Region Jönköpings läns 
långsiktiga strategiska mål och visionen om ett bra 
liv i en attraktiv region.

En allt mer digitaliserad värld och en organisation 
i ständig förändring ställer krav på en kommunika-
tion i ständig utveckling. I dialogen med våra mål-
grupper måste vi hela tiden säkerställa att deras och 
verksamheternas behov styr valet av innehåll, kanal 
och kontaktyta.

Vikten av samverkan i alla former genomsyrar hela 
budgeten och är en grundläggande värdering. Våra 
kanal- och kommunikationsstrategier tydliggör 
vårt förhållningssätt i samverkan med andra och 
säkerställer att kommunikationen är samordnad.

Informationssäkerhet och IT
För att verksamheterna ska kunna uppfylla sina 
mål behövs stöd i form av funktionella och effek-
tiva IT-lösningar. Vi strävar alltid efter nationell 
och regional samverkan för att nå standardiserade 
arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare admi-
nistration och för att hushålla med våra resurser.

Region Jönköpings län arbetar systematiskt med 
informationssäkerhet för att skydda informatio-
nen. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet 
är också viktigt för förtroendet bland invånare och 
patienter. IT-infrastruktur är den stabila grund som 

behövs för att informationen ska kunna spridas på 
ett lättillgängligt och säkert sätt.

Med en gemensam nationell IT-infrastruktur under- 
lättas integrationen mellan system och tjänster. Det 
gör det enklare att utbyta information mellan olika  
aktörer. Målet är att invånaren ska få en bättre och 
mer sammanhållen vård oavsett vem som utför  
vården och att andra organisationer och näringsliv 
ska kunna kommunicera med Region Jönköpings 
län på ett effektivt sätt. Budgeten för IT, digitali-
sering och e-hälsa utökas med 48 miljoner kronor 
för att genomföra planerade satsningar, huvuddelen 
avser hälso- och sjukvård.

Risk och säkerhet
Regionens risk- och säkerhetsarbete utvecklas kon-
tinuerligt under planperioden.

Inköp och upphandling
En bra process för upphandling av varor och tjäns-
ter har stor betydelse för verksamhetens effektivitet. 
Förutom bra kvalitet och användarvänlighet till  
lägsta pris, handlar det om att vid inköp ta hänsyn 
till intentionerna i Region Jönköpings läns pro-
gram för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en 
fortsatt utveckling av inköpsprocessen och inves-
teringsprocessen. För att minska kostnaderna ska  
arbetet med ett mer standardiserat produktsortiment 
fortsätta samt det elektroniska stödet i upphand-
ling och i processen från beställning till betalning 
utvecklas. Regionen arbetar kontinuerligt för att de 
strategiska upphandlingarna ska ge så stora effekter 
som möjligt. För att säkra utvecklingen genomförs 
benchmarking. En utveckling av instrument för 
benchmarking av andra kunders priser ska testas för 
att säkra att vi ligger på rätt prisnivå. Under plan-
perioden ska några områden definieras där inno- 
vationsvänlig upphandling ska främjas. Upphand-
ling skapar förutsättningar, beteende skapar resultat. 
För att säkerställa ett beteende som frigör pengar 
till verksamheterna är målet inom Region Jön- 
köpings län för 2017 att mer än 90 procent av alla 
inköp ska göras utifrån tecknade avtal. 

 

Framgångsfaktorer Rätt beteende 
                                           
Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015                

Avtalstrohet inköp Underlag från 90 % av alla inköp  l 93 % av alla  inköp l 93 % av alla  inköp
 inköpsavdelning
 

Strategiska mål
Kostnadseffektiv upphandling  
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Lokalförsörjning
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler är 
en förutsättning för att verksamheten ska kunna 
drivas på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och 
effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för 
detta. Sjukvården har lika hyressättning i länet för 
lika lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har 
en marknadshyra. Genom samverkan med andra 
landsting/regioner, Tekniska Högskolan vid Jön-
köpings University, Centrum för vårdens arkitek-
tur vid Chalmers Tekniska Högskola samt Sveriges 
Lantbruksuniversitet, sker en aktiv kunskapssam-
verkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga 
rätt lokaler och effektivisera byggprocessen. Viktiga  
områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för 
alla och att satsningen på energisparåtgärder fort-
sätter för att nå mål som sätts i program för håll-
bar utveckling, regionalt och nationellt. Inomhus- 
klimatet är en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn 
till vid både ny- och ombyggnad.

I programmet för hållbar utveckling 2017–2020 har  
redovisats behov av energisparåtgärder samt åtgärder  
för att öka andelen förnyelsebar energi. Investe-
ringsramen utvidgas med 30 miljoner kronor under 
2017–2020 för att även inrymma projekt med byte 
till förnyelsebara energikällor, till exempel solceller.

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild 
hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 
installationstekniska säkerheten. På Länssjukhuset 
Ryhov planeras en ny mottagningsstation och byte 
av ställverk.

Under 2017 och kommande år sker flera större 
fastighetsinvesteringar inom de tre akutsjukhusen i 
syfte att framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar 
för en fortsatt god vård.

Kommunal utveckling 
I och med regionbildningen bestämde länets kom-
muner att deras gemensamma arbete med Kom-
munal utveckling blir en del i Region Jönköpings 
läns verksamhet. Verksamheten finansieras av 
kommunerna och via externa projektmedel.

Hållbar utveckling 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar ut-
veckling som är hälsofrämjande och jämlik med 
barnens bästa i centrum. En hållbar utveckling 
innebär en utveckling som tillgodoser dagens be-
hov, utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina. 

Arbetet med hållbar utveckling styrs av pro-
grammet för hållbar utveckling. Programmet  

syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett 
långsiktigt hållbart sätt nå vår vision För ett bra liv 
i en attraktiv region.

Programmet har som mål att Region Jönköping till 
2020 ska ha tagit betydande steg för att säkerställa 
att verksamheten bedrivs i linje med en hållbar ut-
veckling. Till 2020 ska också arbetssätt ha utveck-
lats och kunskap tagits fram så att åtgärder vidtas 
för att på längre sikt uppnå en hållbar utveckling. 
30 miljoner kronor avsätts för 2017–2020 till inves-
teringar för att regionens fastigheter ska producera 
3 GWh förnyelsebar energi. 

Utöver vad som anges i programmet, ska Region  
Jönköpings län aktivt arbeta för att skydda 
Vättern som dricksvattentäckt och naturområde 
och därmed motsätta sig gasborrning och gruv-
brytning och försvarets övningar i området.

Program för hållbar utveckling 2017–2020 om- 
fattar fyra framgångsfaktorer:
•	 Vi är klimatsmarta
•	 Vi använder våra resurser klokt
•	 Vi är socialt hållbara
•	 Vi bidrar till en sund livsmiljö.

Framgångsfaktor Vi är klimatsmarta
Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksam-
heter är fossilbränslefria, har negativa utsläpp av kol-
dioxid och är klimatanpassade. 

Att vara klimatsmart innebär att vi bidrar till en 
minskad klimatpåverkan och tar vårt ansvar för 
att jorden ska nå det internationella målet med en 
temperaturökning på maximalt 1,5 grader. Men 
oavsett om målet på 1,5 grader kommer att uppnås 
eller inte, måste vi klimatanpassa vår verksamhet 
och minska vår klimatpåverkan. Det finns en tydlig 
koppling mellan ökad medeltemperatur på jorden 
och negativa sociala konsekvenser. Därför är det 
viktigt att vi arbetar med klimatfrågor även ur ett 
socialt perspektiv.

Grundorsaken till klimatpåverkan är att vi tar upp 
kol, olja och naturgas från berggrunden och då bry-
ter mot hållbarhetsprincipen om att inte systema-
tiskt öka förekomsten av ämnen från berggrunden. 

Den klimatpåverkan som regionens verksamhet ger  
upphov till kommer från många olika håll. Vi har 
stor klimatpåverkan från till exempel arbetspend-
ling, vår energianvändning, kollektivtrafiken och 
tjänsteresor.  Utöver dessa har vi påverkan från vår 
materialanvändning av till exempel engångsmate-
rial, livsmedel, jordbruk och varutransporter.
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Klimatanpassning innebär till exempel att sjuk-
vårdens kunskap om värmeslag och nya sjukdomar 
behöver öka, att vi klarar problem med dricks- 
vattenförsörjningen och att våra sjukhusområden 
och övriga områden kan hantera mycket häftiga så 
kallade hundraårsregn som bedöms öka.

Nuläge 2016
Region Jönköpings län har i sin omställning till  
förnyelsebar energi uppnått följande 2015:
•	 Andel förnyelsebara drivmedel inom den allmän-

na kollektivtrafiken (stadsbussar, regionbussar, 
tågtrafik): 70 procent

•	 Andel miljöbilar (MB2013) i regionens bilpool: 
62 procent

•	 Andel förnyelsebar energi till regionens fastig-
heter: 52 procent.

Ett omfattande energieffektiviseringsprogram för  
regionens fastigheter har gett resultat med en 
minskad energianvändning för uppvärmning och 
elförbrukning till 173 kWh/m2, vilket motsvarar 
en minskning på 25 procent från 2008 (referensår;  
232 kWh/m2) och samtidigt en betydande kost-
nadsbesparing.  

Klimatpåverkan från tjänsteresor för regionanställ-
da uppgick enligt genomförd resvaneundersökning 
(CERO) till 0,175 ton CO2/anställd för 2015 
(minskning med 28 procent från 2011; 0,243 ton 
CO2/anställd). Motsvarande klimatpåverkan från 
regionanställdas arbetspendling uppgick i samma 
analys till 1,05 ton CO2/anställd (minskning med 
21 procent; från 1,33 ton CO2/anställd).

Mål år 2020
1. Förnyelsebara energislag av den totala energi- 
 användningen i regionens verksamheter ska öka  
 under programperioden.
2. Energieffektiviteten ska öka i vår verksamhet.
3. Klimatpåverkan från våra egna transporter ska  
 minska.

Inriktning
1. Drivmedelsanvändningen inom Länstrafiken 
 ska utgöras av förnyelsebara drivmedel till  
 90 procent inom stadstrafiken, till 80 procent 
 inom regiontrafiken, till 60 procent inom tåg- 
 trafiken och till 20 procent inom serviceresor.
2. Den allmänna kollektivtrafikens totala energi- 

 förbrukning/personkilometer ska ha minskat 
 med 20 procent jämfört med 2011.
3. Levererad energi till våra fastigheter ska vara  
 maximalt 160 kWh/m2 och våra fastigheter ska 
 producera 3 GWh/år1  förnyelsebar energi.
4. Energianvändningen för uppvärmning, kyla 
 och el för regionägda fastigheter ska effektivi- 
 seras, baserat på regionens utredning om  
 klimat- och energieffektivisering och vara för- 
 nybar till minst 90 procent i ordinarie drift.
5. Klimatpåverkan från våra egna persontran- 
 sporter (gäller inte Jönköpings Länstrafik) ska  
 minska med 35 procent för tjänsteresor och 
 med 12 procent för arbetspendling, jämfört 
 med 2015.
6. Andelen förnyelsebara drivmedel i upphand- 
 lade transporter exklusive kollektivtrafiktran- 
 sporter ska vara minst 25 procent2. 

Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt 
Klok resursanvändning innebär att våra verksam- 
heters utveckling inte tar resurser från kommande 
generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi 
när det gäller varor och tjänster. Kretsloppen ska vara 
resurseffektiva och fria från farliga ämnen.

Klokt resurstänkande handlar om att använda re-
surser på ett effektivt och hållbart sätt. Med resurser 
menas både ekonomiska resurser och naturens resur-
ser. Vissa resurser är förnyelsebara medan andra inte 
är det. Om vi ska använda icke förnyelsebara resurser 
ska dessa hanteras i slutna kretslopp så att komman-
de generationer också kan använda dem.

Här finns två av hållbarhetsprinciperna med att 
inte systematiskt tillföra ämnen från samhällets 
produktion eller systematisk undanträngning av 
naturen med fysiska metoder. Resursanvändningen 
ska inte bryta mot dessa villkor.

Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt 
och är en viktig fråga för våra verksamheter. Väl 
använda resurser inom regionens verksamhet ger 
minskad miljöpåverkan, god ekonomi och ökad 
nytta för våra uppdragsgivare.

Nuläge 2016
Målet om att ställa miljökrav som rör SVHC- 
ämnen på kandidatlistan i 40 prioriterade upp-
handlingar har uppnåtts.

       

  1 detta motsvarar regionens andel avseende egenproducerad energi enligt Energi- och klimatstrategin för Jönköpings län.
  2 detta mål kommer att uppdateras efter kartläggning och omvärldsanalysen som sker 2017.
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Två gånger per år sker en genomgång av kommande 
upphandlingar för att se i vilka upphandlingar det 
är möjligt att ställa miljökrav.

Med ISO 14001 i ryggen har krav ställts på leve-
rantörerer, i prioriterade upphandlingar, om att de 
ska redovisa sitt miljöarbete.

Krav på produktnivå ställs i prioriterade upphand-
lingar. Även informationskrav om ingående poly-
mer och mjukgörare ställs.

Mål 2020
1. Vi ska ha utvecklat långsiktigheten i våra beslut  
 samt ha fokuserat på livscykelkostnaden vid  
 investeringar och upphandlingar.
2. Vår material- och livsmedelsförsörjning ska bi- 
 dra till ett hållbart samhälle.

Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar 
alla verksamheter i organisationen, ska främja ett 
totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verk-
samheten.

Inriktning
1. Vår materialförsörjning ska fokusera på kemiska  
 produkter och förnyelsebara material som till  
 exempel trä. Även miljö- och sociala förhållan- 
 den vid produktionen ska beaktas.
2. Vi ska initiera innovationsvänliga upphandling- 
 ar med fokus på hållbarhet inom produktgrup- 
 perna; varor för barn, sjukvårdsmaterial och  
 textila material. 
3. Hälsoekonomiska beräkningar ska genomföras i  
 större omfattning i samband med verksamhets- 
 planering och förändringar av verksamheten 
 jämfört med 2015.
4. Vårt matsvinn ska minska med 10 procent jäm- 
 fört med 2015.

Framgångsfaktor: Vi är socialt hållbara 
Som en socialt hållbar organisation agerar och sam- 
verkar vi med vår omvärld på ett sådant sätt att vi har 
en positiv påverkan för människor, både i vår närhet 
och på andra håll i världen.

Social hållbarhet är en av de fyra hållbarhetsprin-
ciperna och handlar om mångfald och tillit i sam-
hället och alla människors möjlighet till hälsa, in-
flytande, kompetens, opartiskhet och mening. Det 

omfattar mänskliga rättigheter, likabehandling, 
tillgång till sjukvård, skäliga arbetsvillkor, möjlig- 
het att engagera sig i samhället, möjlighet till kom-
petensutveckling och en mening med att finnas. 
Vår utgångspunkt är att människor med olika 
bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar  
varandra med ny kunskap och nya insikter.

Regionen arbetar efter FN:s Barnkonvention och 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Vi som region har en direkt påverkan på invånarnas 
möjlighet till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa 
och sjukvård, regional utveckling genom arbetet 
med den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 
kompetensutveckling genom våra folkhögskolor och 
naturbruksgymnasier, existentiella frågor genom vår 
kulturverksamhet och genom skäliga arbetsvillkor 
hos de som tillverkar de varor och tjänster vi köper 
in. Allt detta utifrån att människors lika rättigheter 
och värde erkänns och respekteras.

Som organisation har regionen flera grundläggande 
värderingar som leder till en hållbar organisation 
och hållbar utveckling. Kundorientering medför att 
vi ska skapa värde för de som vi finns till för – våra 
kunder. För att göra detta behöver vi ett engage-
rat ledarskap, allas delaktighet och mångfald. Här 
framstår även samverkan både internt och externt 
som avgörande för att nå framgång i detta arbete. 
För att vara långsiktigt framgångsrik i detta arbete 
har vi som arbetsgivare en viktig roll i att skapa de 
rätta förutsättningarna för både dem vi är till för, 
våra medarbetare och samverkanspartner.

Nuläge 2016
Vi arbetar i vår verksamhet med att främja hälsa 
på många olika sätt i samverkan med andra ak-
törer i samhället. Vi tillhandahåller sjukvård och 
tandvård av hög kvalitet i såväl primärvård som 
specialiserad vård.

Vi arbetar med vision och värderingar i hela verk-
samheten genom dialog kopplat till förbättringar. 
Bemötande och delaktighet är viktiga områden i 
hela verksamheten. Chefs- och medarbetarpolicy 
präglas av verksamhetsutveckling, lärande och 
delaktighet.
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Jämlik verksamhet är en del av kvalitetsarbetet. 
Region Jönköpings län har antagit Council of  
European Municipalities and Regions deklaration 
om jämställdhet (CEMR). I deklarationen in-
går också att undanröjda alla former av flerfaldig 
diskriminering. Utbildning och övningar finns i  
intranätet, liksom en checklista för jämlik verk-
samhet.

Handlingsplan för barns rättigheter har utvecklats 
under 2016 efter Barnbokslut 2015.

Under 2015 och 2016 har medel tillförts regionen 
med anledning av att antalet flyktingar och asyl- 
sökande ökat. Flera integrationsprojekt pågår.

Mål 2020
1. Vi ska arbeta för tillit och förtroende hos in- 
 vånare, samarbetspartners och inom organisa- 
 tionen. Det innebär till exempel att vi arbetar 
 med vision, värderingar, mål, policyer och rikt- 
 linjer, att det finns en ”vi-känsla” i organisationen  
 och goda och stödjande relationer med sam- 
 arbetspartners och mellan olika enheter och  
 nivåer.
2. Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen ska 
 präglas av mångfald.
3. Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen 
 ska präglas av likabehandling med samma  
 rättigheter och möjligheter oavsett kön, köns- 
 överskridande identitet eller uttryck, etnisk 
 tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt- 
 ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
 eller ålder.
4. Integration; verksamheten och arbetsplatsen 
 ska aktivt främja integration inom ramen för 
 strategier, planer, program och dylikt. Vår verk- 
 samhet styrs av värden kring jämlikhet, jäm- 
 ställdhet och ett normmedvetet förhållnings- 
 sätt och bemötande. 

Inriktning
1. Vi ska öka kunskapen om social hållbarhet  
 bland våra politiker, chefer och medarbetare. 
2. All utveckling i enlighet med RUS genomförs 
 på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt 
 hållbart sätt.
3. Region Jönköpings läns värdegrund ska aktu- 
 aliseras i samband med arbetsplatsträffar och 
 i det dagliga arbetet för att stärka värdegrun- 
 dens roll i det dagliga arbetet.
4. Jämlikhet och likabehandling; våra verksam- 
 heter och arbetsplatser präglas av mångfald och 
 bedrivs normmedvetet och på ett sätt som mot- 
 verkar all diskriminering, trakasserier och  
 repressalier.

5. Våra arbetsplatser och verksamheter ska präglas  
 av ett bra bemötande. Ett bra bemötande byg- 
 ger på ett humanistiskt och normmedvetet syn- 
 sätt, respekt och allas lika värde.

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte 
bidrar till negativa miljö- och hälsoeffekter. Verksam-
heterna bidrar till en frisk befolkning genom ett fram-
gångsrikt arbete med folkhälsan.

En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som 
är negativa för vår hälsa och för de naturliga krets-
loppen. En sund livsmiljö handlar också om biolo-
gisk mångfald och en miljö som bidrar till en god 
psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre hållbarhets- 
perspektiven; sociala förhållanden, ekonomiska 
villkor och miljöhänsyn.

Här finns tre av hållbarhetsprinciperna med att inte 
systematiskt tillföra ämnen från samhällets pro-
duktion, systematisk undanträngning med fysiska 
metoder och den sociala hållbarhetsprincipen uti-
från hälsa.

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår verk-
samhet och ligger i linje med att arbeta för en sund 
livsmiljö. Det handlar om det vi kan påverka själva,  
som hur vi använder kemiska produkter, hur vi 
förskriver läkemedel, hur vi transporterar personer 
och varor samt hur vi anlägger grönytor. Men det 
handlar också om att skapa en sund livsmiljö där de 
varor tillverkas som vi använder i vår verksamhet, 
till exempel läkemedel, livsmedel, IT-utrustning, 
sjukvårdsmaterial och textilier.

Nuläge 2016
•	 Andel	 A-	 och	 B-klassade	 byggmaterial	 enligt 
 SundaHus: 68,5 procent.
•	 Regionens	upphandling	av	 livsmedel	är,	 andel	 
 ekologiska livsmedel: 36,5 procent, andel 
 svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg: 
 87 procent, andel svenskodlad färsk frukt och 
 grönt: 3 procent, andel MSC-märkt fisk och 
 skaldjur: 59 procent, andel kaffe, te och kakao  
 med sociala och etiska krav producerat: 67 procent.
•	 De	 kemikalier	 och	 kemiska	 produkter	 som	 
 innehåller prioriterade utfasningsämnen följs 
  upp årligen.
•	 Regionen	har	bildat	en	strategigrupp	för	kemi- 
 kalier där frågor om kemikalier lyfts och  
 hänsyn tas till miljö, arbetsmiljö och vårdhygien.
•	 Varje	verksamhet	inventerar	sina	kemiska	pro- 
 dukter årligen och för in dessa i regionens  
 kemikaliehanteringssystem KLARA.
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Mål 2020
1. Vi arbetar strukturerat med att minska negativ  
 påverkan från kemikalier i produkter och varor  
 utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
2. Inriktningen är att vi i första hand ska välja  
 ekologiska livsmedel som uppfyller svenska 
 krav avseende djurhållning och övriga livsmed- 
 elskrav. I andra hand ska vi välja livsmedel som  
 uppfyller svenska krav avseende djurhållning  
 och övriga livsmedelskrav. I tredje hand ska vi 
 välja ekologiska livsmedel.
3. Vi ska genom krav i upphandling och andra åt- 
 gärder erbjuda hälsosamma val i våra restau- 
 ranger och caféer.
4. Vi ska ha en effektiv läkemedelsanvändning. 
 Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår  
 organisation ska vara god när det gäller hälso- 
 effekter, miljöpåverkan och social påverkan, 
 både här i länet det används och där läkemedel 
 produceras.

Inriktning
1. Under 2017 ska vi utveckla en kemikaliestra-
tegi för kemikalier i produkter och varor som vi 
använder i våra verksamheter. Strategin ska bland 
annat omfatta de hälsofarliga ämnen som finns 
definierade i REACH4. Den ska också specificera 
vilka ämnen som ska undvikas i upphandlade pro-
dukter.
2. Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen 
 i läkemedelsfrågor som följer den nationella  
 läkemedelsstrategin och innebär att:
  a. Vi använder modeller för tillgänglighet och 
   ansvarsfull användning av både ny och gam- 
   mal antibiotika.
  b.Vi arbetar för att hänsyn tas till miljö och 
   sociala villkor vid produktion och användning  
   av läkemedel.
  c.Miljöbedömning används vid förskrivning   
   av läkemedel.
3. De byggmaterial vi använder ska från och med 
 2017 till 80 procent vara A- eller B-klassade 
 enligt SundaHus5 i syfte att minimera mängden  
 skadliga ämnen.
4. 2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrup- 
 perna oberett kött (från nöt, gris, lamm och 
 kyckling), mjölk och ägg vara producerade i  

 enlighet med krav motsvarande svensk lagstift- 
 ning inom djuromsorg.
 a.2020 ska minst 20 procent av livsmedels- 
  grupperna färsk frukt och grönt vara produce- 
  rade i enlighet med svenska krav på livsmedels- 
  produktion.
 b.2020 ska minst 60 procent av de totala inköpta  
  livsmedlen vara ekologiska.
 c.2020 ska minst 70 procent av färska och frysta 
  fiskprodukter vara MSC-märkta.
 a.2020 ska 100 procent av livsmedelsgrupperna 
  kaffe, te och kakao vara producerade med  
  sociala och etiska krav, i enlighet med Fair- 
  trade eller motsvarande. För kryddor ska samma 
  nivå eftersträvas i så hög utsträckning som  
  möjligt. 
2. Minst 20 procent av fikautbudet från våra  
 resturanger ska vara hälsofrämjande.
3. Andelen vegetariska portioner i våra resturang- 
 er6 ska öka med 5 procent till 2020 jämfört  
 med 2015.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Mer än 20 års arbete med organisatoriskt lärande  
visar betydelsen av lärande och ständiga förbätt-
ringar i service och processer. Innovationer och 
nya arbetssätt växer fram genom att många är  
motiverade för, och engagerade i, ett ständigt på-
gående utvecklingsarbete. Detta är möjligt när 
alla medarbetare och chefer ges förutsättningar att 
bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin 
kompetens. Grundläggande i chef- och ledarskap 
är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov 
skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 
delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i 
lärande och systematiskt förbättringsarbete inom 
sina verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i 
att förnya sina arbetsprocesser och sin egen kom-
petens. Förnyelse och innovationer uppmärksam-
mas särskilt. Patienters och invånares kompetens 
och synpunkter blir allt viktigare delar i utveck-
lingsarbetet.

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effek-
tiv ledning och styrning samt att erfarenheter från 
olika lokala förbättringsarbeten stimuleras och tas 
tillvara i hela organisationen. För att utveckla det 

4 REACH är EU:s kemikalielagstiftning. REACH står för Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals. På svenska 
kallas den EG-Förordningen om Kemikalieregistrering. REACH innebär bland annat att både ämnen som redan finns på 
marknaden såväl som nya ämnen ska registreras, riskbedömas och godkännas.  
5 SundaHus är ett oberoende konsultbolag som skapar förutsättningar för bygg- och fastighetssektorn att minska sin miljö-
belastning.
6   Avser portioner till personal och besökare på regionens resturanger.
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övergripande ledningssystemet har beskrivning 
enligt kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 
gjorts. Erfarenheter och återföringsrapport ligger 
till grund för utvecklingsarbeten.

Lärande och innovation
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi base-
ras på fyra principer:
•	 Lärande är nyckeln till utveckling och förbätt-

ring.
•	 Förbättring går på bredden och djupet.
•	 Förbättringar görs av både ledningen och en-

skilda medarbetare.
•	 Genom nya angreppssätt och förbättrade arbets-

processer höjs värdet på Region Jönköpings läns 
tjänster.

Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsätt-
ningar för att
•	 behålla det som fungerar bra i nuet och säkra 

dess uthållighet
•	 förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga 

förbättringar
•	 finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse.

Kraftsamling
I takt med de förändringar som sker i omvärlden, 
ska regionen stärka och förnya verksamheten för 
att nå bättre folkhälsa och bättre vård till lägre 
kostnader. Se Figur 5.

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och 
ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela 
verksamheten. Inom hälso- och sjukvård görs 
översyn av olika specialistområden för att skapa 
en jämlik vård. Arbetet leder till vissa strukturella 
ändringar som nivåstrukturering eller minskning 
av vårdplatser i de fall där vården, i bättre form, 
kan ges i det egna hemmet. Utgångspunkten för 
arbetet är folkhälsa och partnerskap med patien-
ten. Arbetet har sitt fokus på att minska ”slöseri” 
samt nya arbetssätt med bibehållen eller förbättrad 
kvalitet. Verksamhetsområdenas verksamhetspla-
ner utgår från analys och åtgärdsplan från 2014 
och uppföljningar i delårs- och årsberättelser. 
Utveckling av nya arbetssätt, fokus på hälsa och 
egenvård liksom Rätt använd kompetens (RAK) 
och digitalisering är viktiga delar i planerna.

Behovet av kraftsamling i hälso- och sjukvården 
förstärks av den demografiska utvecklingen under 
kommande år samt att kostnaderna överstiger 
budgeten inom den somatiska vården och att re-
gionen har högre kostnad för somatisk vård än ge-
nomsnittet i landsting/regioner. Utgångspunkten  
är att arbeta med det som skapar värde för in- 
vånarna inom hälso- och sjukvård och regional 
utveckling, för bättre hälsa, bättre vård och lägre 
kostnader.

 

Bättre folkhälsa

Bättre vård Lägre kostnader

Figur 5  Kraftsamling.



25

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGIONGEMENSAMMA INRIKTNINGAR 

Perspektiv: Ekonomi
Utgångspunkten för styrningen är Kommunal- 
lagens krav på god hushållning, både ur ett verk-
samhetsperspektiv (ändamålsenlig och kostnads- 
effektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv 
(långsiktig och uthållig finansiering).

Kostnadseffektiv verksamhet
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och re-
gional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga 
resursinsats. För en bra styrprocess krävs att olika  
verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och 
resultat är tydliga, i såväl planering som genom-
förande och uppföljning. En ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet uppnås genom god 
måluppfyllelse där tjänsten producerats med en 
hög produktivitet. Se figur 6.

Finansiella mål
Målet för den finansiella styrningen är att nå och 
behålla sådan styrka i ekonomin att den känne-
tecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje ge-
neration bör bära kostnaderna för den service som 
den beslutar om och själv konsumerar. Hur stort 
resultat som krävs bedöms i första hand utifrån be-
hov av investeringar i fastigheter och inventarier.

Region Jönköpings län ska klara att finansiera re-
investeringar och nyinvesteringar i fastigheter och 
inventarier med egna medel. Under 2004–2014 har 
Region Jönköpings län klarat att egenfinansiera in-
vesteringarna. Sammantaget har perioden genererat 
egna medel med 3 874 miljoner kronor, belastat av 
extraordinära poster på 1 794 miljoner kronor. In-

vesteringarna har under samma period uppgått till 
3 899 miljoner kronor. Se Tabell 1, sidan 26.

För att säkra god hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv, ska följande finansiella mål nås:
•	 Investeringar ska över en tidscykel om tio år 

egenfinansieras.

Nästa period för egenfinansiering av investeringar 
omfattar åren 2015–2025. Första året i perioden 
gav, med ett högt årsresultat i kombination med en 
något lägre investeringsnivå än planerat, ett över-
skott i egenfinansieringen.

2016–2019 bedöms investeringsutgifterna uppgå 
till i genomsnitt cirka 780 miljoner kronor per år. 
Då planmässig avskrivning på befintliga anlägg-
ningstillgångar genererar ett utrymme på cirka 
420 miljoner kronor, krävs ett genomsnittligt re-
sultat på cirka 360 miljoner kronor för att egen- 
finansiera investeringsprogrammet. Planerade ny-  
och ombyggnationer utifrån översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov kommer, om beslut fattas, 
att medföra betydande investeringsutgifter  även 
efter 2019. Innan dessa beslutas, sker prövning 
utifrån målsättningen att egenfinansiera in- 
vesteringarna över perioden 2015–2025. Det kom-
mer under hela egenfinansieringsperioden att 
vara nödvändigt med restriktivitet vad gäller be-
slut om tillkommande investeringar, och på så 
vis begränsa investeringsprogrammet/utgifterna, 
för att klara periodens mål om egenfinansiering. 
En strategi för att möjliggöra egenfinansiering 
för perioden som helhet kommer att tas fram. 

Figur 6 Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Planering
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Tabell 1   Egenfinansiering av investeringar under perioden 2004–2014.
   
miljoner kronor       2004–2014                             

Resultat före extraordinära poster      2 587                         
”Extaordinära” poster       -1 794                        
Årets resultat       793                        
Avskrivningar        3 081                      
Egna medel       3 874                     
Investeringar       -3 899                      
Sparande/återlån          -25                           

 

Pensionsskuld
Den 31 december 2015 uppgick regionens pen-
sionsåtagande till 8,5 miljarder kronor. Pensions-
åtagandet regleras i huvudsak genom två avtal: 
PA-KL som gäller pensioner intjänade före 1998, 
och KAP-KL som gäller från 1 januari 2006 och 
övertar PFA 98 (1998–2005). Från 1 januari 2014 
gäller även AKAP-KL för anställda födda 1986 
och senare. Avkastningen på regionens samlade  
finansiella tillgångar på 6,1 miljarder kronor täcker  
inte hela kostnaden för att värdesäkra pensions- 
åtagandet, vilket innebär en årlig finansiell kost-
nad. Det finns behov av att förbättra relationen 
mellan finansiella tillgångar och pensionsskuld. 
Mot bakgrund av regionens omfattande investe-
ringsprogram bedöms detta inte kunna ske under 
planperioden. 

Kostnaden gällande den förmånsbestämda ålders-
pensionen väntas de närmsta åren öka för många 
kommuner och landsting. Ökningen har främst 
tre orsaker:
•	 Antagande om att inflation ökar från dagens 

låga nivå till en nivå på tre procent inom några 
år.

•	 Riksdagens beslut om förändrat beräkningssätt 
för inkomstbasbelopp från och med 2017 vilket 
innebär att den allmänna pensionen från staten 
sjunker och kostnaderna för sektorns förmåns- 
bestämda ålderspension ökar i motsvarande mån.

•	 Löneökningar på grupper som har lön strax 
under eller över 7,5 inkomstbasbelopp (cirka  
37 000 kr/mån).

Finansiella förutsättningar
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar 
för att tillgodose medborgarnas behov, beror i  
huvudsak på

•	 befolkningsutvecklingen i länet relaterad till 
ökningen i riket 

•	 samhällsekonomins utveckling och dess påver-
kan på skatteunderlag

•	 statens transfereringar
•	 avgiftsnivåer
•	 skattesats.

Befolkningsutveckling i länet
Befolkningsutvecklingen påverkar behov och 
efterfrågan på tjänster. Den har också betydelse  
för intäkterna, eftersom bidrag från systemet för 
kommunalekonomisk utjämning baseras på in- 
vånarantal. Den 31 december 2015 hade länet 
347 837 invånare – en ökning med 3 575 invånare 
jämfört med 2014. Befolkningen har ökat i alla 
kommuner i Jönköpings län under 2015, vilket  
delvis beror på en hög flyktinginvandring. Under 
de senaste fem åren har länets befolkning ökat 
med 10 971 personer eller 3,26 procent. Ökningen  
i riket under samma period är 4,62 procent. Det 
innebär en lägre andel av olika statliga bidrag. 
Länets invånarantal motsvarar 3,53 procent av 
Sveriges befolkning.

Sveriges Kommuner och Landstings bedömning  
i augusti 2016 av samhällsekonomin
Den svenska ekonomin utvecklades starkt 2015.  
Under första halvåret 2016 var utvecklingen mer 
dämpad. Den svenska ekonomin beräknas fort-
sätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomin 
i många andra länder. Högkonjunkturen i svensk 
ekonomi förstärks 2017. Sveriges Kommuner och 
Landsting räknar med att BNP, kalenderkorrigerat, 
ökar med 2,9 procent 2016 och 2,5 procent 2017. 
Antalet arbetade timmar beräknas öka med 2,2 pro-
cent 2016. Det reala skatteunderlaget (efter justering 
för ändrade priser och löner) ökar i ungefär samma 



takt. Även 2017 ökar sysselsättningen och skatte- 
underlaget snabbare än normalt.

Den svenska ekonomin förutsätts återgå till kon-
junkturell balans 2019. Det innebär BNP-ökningar 
på 1,6 procent årligen, vilket är något svagare än 
utvecklingen i genomsnitt under de senaste decen-
nierna.

Den starka sysselsättningstillväxt som följer av den 
pågående konjunkturförstärkningen är huvud- 
förklaringen till att skatteunderlaget växer väsent-
ligt mer än genomsnittligt under 2016 och 2017. 
Tillsammans med tilltagande löneökningar bidrar 
den också till relativt snabbt stigande pensions- 
inkomster. Med ekonomins återgång till konjunk-
turell balans mattas sysselsättningsökningen efter 
2017 samtidigt som grundavdragen ökar snabb-
are. Det medför att skatteunderlaget återgår till 
ökningstal i linje med historiska genomsnitt. Även 
i reala termer (efter avdrag för prisökningar) faller 
skatteunderlagstillväxten mot slutet av perioden 
tillbaka till svagare utvecklingstal än vi sett sedan 
2010. Se Tabell 2.

Generella statsbidrag och utjämning
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt 
väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk 
utjämning och bidraget till läkemedelsförmånen.
Syftet med kommunal utjämning är att skapa lik-
värdiga ekonomiska förutsättningar för alla lands-
ting och regioner att kunna tillhandhålla sina 
invånare likvärdig service oberoende av länsinvån-
arnas inkomster och andra strukturella förhållan-
den. Se Tabell 3.

Systemet för kommunalekonomisk utjämning om-
fattar
•	 inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar 

medelskattekraft på 115 procent)
•	 mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- 

och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändring-
ar, kollektivtrafik, strukturella löneskillnader)

•	 regleringsavgift (staten reglerar här den totala 
nivån på transferering).

Nuvarande system började införas 2014 och var fullt 
genomfört 2016. Förändringen har för regionen 
inneburit en intäktsförsämring på cirka 250 miljoner 
kronor årligen jämfört med tidigare system. 

Tabell 2   Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen (SKL augusti 2016).
 

% -förändring   2015 2016 2017 2018 2019
                                   
BNP (kalenderkorrigerad)   3,8 2,9 2,5 1,6 1,6                        
Sysselsättning – timmar   1,0 2,2 1,2 0,2 0,2                         
Timlön (konjunkturlönestatistik)  2,5 3,1 3,4 3,6 3,7                       
Konsumentpriser (KPIF)   0,6 1,1 1,6 2,0 2,0                         
Skatteunderlag   4,8 4,8 4,6 4,1 4,1                       

Tabell 3   Generella statsbidrag och utjämningsbidrag (miljoner kronor).
 

   Utfall Prognos Budget Budget Budget 
   2015 2016 2017 2018 2019
                                  
Inkomstutjämning   1 473 1 543 1 621 1 684 1 753                     
Kostnadsutjämning   -271 -270 -287 -300 -315                      
Införandebidrag   102 8 0 0 0                        
Strukturbidrag   5 0 0 0 0                       
Regleringsavgift/bidrag 1)   -148 -131 -159 -192 -236                           
Läkemedelsbidrag   792 804 869 869 869                      
Generellt bidrag (BP 2016)   9 54 92 92 96                           
Summa    1 962 2 008 2 136  2 153  2 167                        

1) Avser generellt statligt stöd och reglerar ändringar i skattelagstiftning, tillämpning av finansieringsprincip med mera.
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Under 2016 har staten tillfälligt skjutit till extra 
statsbidrag för att underlätta för landsting och 
kommuner att hantera den stora flyktinginvand-
ringen, under framför allt 2015. För Region Jön- 
köpings län innebar det 54 miljoner kronor under 
2016. Regeringen har i budgetpropositionen anvi-
sat 10 miljarder till kommuner och landsting från år 
2017. Dessa fördelas i två delar; en generell del uti-
från antal invånare, en modellberäknad del utifrån 
antal asylsökande och nyanlända. Andelen som för-
delas i den modellberäknade delen kommer succes-
sivt att minska under perioden 2018–2020, från och 
med 2021 kommer allt att fördelas generellt utifrån 
antal invånare. För Region Jönköpings län innebär 
detta 92 miljoner kronor 2017.

Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 
21 år, avgiftsfri mammografi till kvinnor mellan 40 
och 74 år, avgiftsfri öppenvård för personer 85 år och 
äldre är utifrån finansieringsprincipen kompenserade 
i regleringsavgiften/bidraget. Region Jönköpings län 
kommer noggrant att följa kostnadsutvecklingen och 
hur nivån på statsbidragen förhåller sig till de ökade 
nettokostnaderna som förändringarna medför.

Kostnadsutjämning
För 2017 beräknas Region Jönköpings läns bidrag 
till kostnadsutjämningen bli 287 miljoner kronor 
för gynnsam struktur 
•	 35 miljoner kronor avser hälso- och sjukvård
•	 220 miljoner kronor avser kollektivtrafik
•	 30 miljoner kronor lönestruktur.

Region Jönköpings läns bidrag till kostnadsutjäm-
ning innebär för hälso- och sjukvård att regionens 
nettokostnader utifrån strukturella förhållanden 
förväntas ligga knappt 1 procent under genom-
snittlig kostnad i riket (index 99,5 %).

Regionens kostnad per invånare för hälso- och 
sjukvård har relativt riket minskat något de  
senaste åren. Se Tabell 4.

Statsbidrag för läkemedel
Genom överenskommelser mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
landstingen ersatts med ett särskilt statsbidrag 
för kostnaden för läkemedelsförmånerna.

Statsbidraget fördelas till landstingen enligt en be-
hovsmodell som är baserad på befolkningsstruktur 
och socioekonomi.  Mycket kostsam läkemedels- 
behandling för vissa sjukdomar, som är ojämnt för-
delade mellan landstingen, finansieras solidariskt  
av landstingen.

Statens ersättning till landstingen för läkemedels-
förmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. 

Ungdomar under 18 år fick från och med 2016 kost-
nadsfritt läkemedel och andra förmånsberättigade 
varor inom läkemedelsförmånen. Statsbidraget för 
2017 kan för regionen beräknas till cirka 15 miljoner 
kronor, vilket är baserat på nuvarande kostnadsnivå 
för åldersgruppen. Kostnadsfria preventivmedel för 
unga under 21 år, beräknat till 1 miljon kronor 2017, 
hanteras inom ramen för statsbidrag för läkemedel.

Region Jönköpings läns bidrag för läkemedel be-
räknas för 2017 uppgå till 869 miljoner kronor.

Riktade statsbidrag 
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal 
riktade statsbidrag/projektbidrag. Tabell 5, sidan 29, 
redovisar vilka riktade statsbidrag som beräknas 
utgå 2017 och är beaktade i flerårsplanekalkylen 
för 2018–2019. För de flesta statsbidrag tecknas så 
kallade överenskommelser mellan Sveriges Kom-
muner och Landsting och staten där det regleras 
hur statsbidragen ska fördelas, användas och resul-
taten av arbetet återrapporteras. 

Inom regional utveckling utgör statsbidragen för 
kulturverksamhet samt folkhögskolor en stor an-
del av finansieringen. 

Tabell 4   Faktisk nettokostnad per invånare 2015.
 

     Riket Regionen Index 
                                                                            
Hälso- och sjukvård     24 572 24 040 97,8                            
Trafik och infrastruktur 1)     2 148 1 989 92,6                        
Verksamhetens nettokostnad totalt     27 382 26 637 97,4                       

1) Regionens strukturindex 50,2 %. Olika huvudmannaskap i länen gör att jämförelse med förväntad nivå inte är möjlig.
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Regionskatten
Region Jönköpings läns utdebitering 2016 är 
11,26 kronor. Den genomsnittliga skattesatsen 
i riket 2016 är 11,41 kronor. Om hänsyn tas till 
landstingens olika kostnadsansvar för hemsjuk-
vård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den 
så kallade justerade skattesatsen), är skattesatsen  
26 öre lägre än genomsnittet för riket.

En viktig förutsättning för fortsatt god samhälls- 
ekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en lång-
siktigt hållbar nivå. Se Tabell 6.

Finansiella intäkter/kostnader
De finansiella tillgångarna beräknas vid 2016 års 
utgång uppgå till 6,2 miljarder kronor, vilket är 
den nivå som bedöms för hela planperioden. Års-
avkastningen för åren 2016–2019 beräknas uppgå 
till 4,5 procent vilket motsvarar cirka 280 miljoner 
kronor år.

Pensionsskulden vid 2016 års utgång beräknas 
uppgå till 8,5 miljarder kronor och beräknas öka 
till drygt 9,1 miljarder kronor 2019. Kostnad för 
värdesäkringen på pensioner beräknas öka från 

Tabell 5   Riktade statsbidrag 2015–2019 (miljoner kronor) beaktade i budget och flerårsplan.
 

  Överens-  
  kommelse  Budget Budget  Prognos  Prognos  Prognos
miljoner kronor  stat/SKL 2015 2016 2017 2018 2019                    

Hälso- och sjukvård                               
Stöd till riktade insatser
inom psykisk ohälsa  Ja 13,0 24,4 15,8                                  
Jämlik cancervård   Ja   14,2 17,5 17,5                                                     
Patientsäkerhet
(jämlik cancervård från 2016) Ja 15,0                              
Samordnings- och tillgänglighetsmiljard Ja 35,0                               
Professionsmiljarden  Ja   33,3 35,0 35,0 35,0                            
Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings-
och rehabiliteringsprocess    41,0 43,0 43,0                          
Minskad sjukfrånvaro, 
sjukskrivningsmiljarden  Avslutad 31,0                                              
Försäkringsmedicinska utredningar Ja   9,0 8,8 8,8 8,8                        
Rehabiliteringsgarantin  Avslutad 24,5                                
Kvinnors hälsa, förstärkning primärvården Ja   4,4 4,6 4,6 4,6                        
Kvinnosjukvård, förlossningsvård Ja 7,0 13,1 14,0 14,0 14,0                          
Råd och stöd LSS     3,2 3,3 3,3 3,3 3,3                        
Tolktjänst    2,6 2,6 2,6 2,6 2,6                      
Bidrag till glasögon barn och unga 8-19 år     4,2 4,2 4,2 4,2                        
Summa hälso- och sjukvård:    131,3 149,5 148,8 133,0 72,5                        

Regional utveckling                                                          
Kultur, samverkansmodell med mera   30,1 30,1 30,1 30,1 30,1                             
Folkhögskolor   23,3 26,4 26,4 26,6 26,6                          
Summa regional utveckling:   53,4 56,5 56,5 56,7 56,7                          
                                          
Summa:     184,7 206,0 205,3 189,7 129,2                          

Tabell 6   Genomförda skatteförändringar sedan 2011.
 

År   Förändring    Skattesats
                                                  
2015      ”Skatteväxling” region med mera  +0,05 11,26                   
2014      Skatteväxling av färdtjänst  +0,15 11,21                              
      Höjd utdebitering    +0,40                                 
2013      Skatteväxling av hemsjukvård  -0,34 10,66                              
2012      Skatteväxling av trafik   +0,33 11,00                           
2011       10,67                         
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Tabell 7   Utgiftsökningar 2017–2019.
 

Utökning jämfört med budget 2016    2017 2018   2019

Hälso- och sjukvård                              
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Primärvård       
Fria läkemedel barn     2,3 2,3 2,3
demografi, vårdval primärvård    13,0 13,0 13,0
demografi, barnhälsovård     7,0 7,0 7,0
Läkemedel     32,4 32,4 32,4

Specialiserad somatisk vård          
Regionsjukvård     15,0 15,0 15,0
Cancersjukvård - fortsatt utveckling SVF    2,0 2,0 2,0
Fria läkemedel barn     0,3 0,3 0,3
Läkemedel     32,6 32,6 32,6
Medicinsk genetik     10,0 10,0 10,0
Habilitering1)     (2,0) (2,0) (2,0)
Projekt, asylmedel från 2016     1,9 0,0 0,0

Specialiserad psykiatrisk vård         
Fria läkemedel barn     0,3 0,3 0,3
Tillnyktringsenhet     3,7 7,4 7,4
Projekt, asylmedel från 2016     0,3 0,0 0,0

Övrig hälso- och sjukvård       
Katastrof- och krisberedskap inklusive TIB    0,0 2,0 2,0
Avgift ambulanssjukvård, åtgärd direkt    -1,0 -1,0 -1,0

Tandvård          
Barntandvård, demografi och åtgärder    7,0 7,0 7,0
           
Summa nämnden för folkhälsa och sjukvård   126,8 130,3 130,3

Regionstyrelsen          
Gemensamma kostnader          
IT, utveckling inklusive Cambio    8,0 8,0 8,0
IT, e-hälsa med mera     40,0 40,0 40,0
Patientförsäkring LÖF, höjd premie    3,3 3,3 3,3
Projekt, asylmedel från 2016     2,1 0,0 0,0
Summa regionstyrelsen     53,4 51,3 51,3

Regional utveckling   
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet     
Utbildning          
Projekt, asylmedel från 2016     4,0 0,0 0,0
           
Kultur          
Stiftelsen Jönköpings läns museum    -1,5 -1,5 -1,5
Sänkt statsbidrag     1,1 1,1 1,1
Höjda sociala avgifter sångare och musiker    1,0 1,0 1,0
Projekt, asylmedel från 2016     1,8 0,0 0,0
          
Summa nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet  6,4 0,6 0,6
       
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö      
Trafik          
Kollektivtrafik - utbyggnad     25,0 50,0 50,0
Medfinansiering järnväg      -16,5 -16,5 -16,5
Projekt, asylmedel från 2016     5,0 0,0 0,0
Summa nämnden för trafik, infrastruktur och miljö   13,5 33,5 33,5
           
SUMMA     200,1 215,7 215,7

1) Budgetförstärkningen till habiliteringen sker genom omdisponering inom nämnden för folkhälsa och sjukvård.
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drygt 205 miljoner kronor 2016 till drygt 329  
miljoner kronor 2019.

Oförändrad avkastning på finansiella tillgångar 
samtidigt som kostnaderna för värdesäkring av 
pensioner ökar innebär att finansnettot kommer 
att försämras under planperioden.

Finansiell bedömning 2017–2019
För en långsiktigt och finansiell hållbar utveck-
ling är Region Jönköpings län finansiella mål-
sättning att över tid uppnå ett finansiellt resultat 
som ger förutsättning för egenfinansiering av in-
vesteringar.

Föreliggande resultatbedömning och bedömning 
kring möjlighet av egenfinansiering av investering-
ar baseras på följande förutsättningar: (Se Tabell 8)
•	 Verksamhetens nettokostnad för 2017–2019 är 

en uppräkning av 2016 års budget utifrån av 
SKL bedömd pris- och löneförändring.

•	 Skatteintäkter och kommunal utjämning/stats-
bidrag utifrån SKL:s bedömning augusti. 

•	 Utgiftsramar för 2017–2019 har förstärkts med 
sammantaget 216 miljoner kronor. 

I delårsrapport 2, 2016 bedömdes att verksamhet-
ens nettokostnad för 2016 kommer att överstiga 
budget med knappt 45 miljoner kronor. Denna 
bedömning understryker behovet av att fullfölja 
pågående arbete inom såväl hälso- och sjukvården 
som inom andra områden för att verksamheten ska 
gå in i 2017 med budgetbalans.

Nettokostnadsutvecklingen för hälso- och sjuk-
vård har sedan 2014 bromsat upp och har även 
varit lägre än genomsnittet för riket. 

Utifrån bedömningen av resultat, investeringar och 
därmed egenfinansiering kommer det att under  
perioden saknas utrymme för utgiftsökningar. Det 
blir även nödvändigt med restriktivitet i beslut om 
nya investeringar. Resultatnivån behöver höjas för 
slutet av planperioden för att leva upp till utgångs-
punkten om långsiktig och uthållig finansiering.  
Se Tabell 9.
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Tabell 8   Resultatbedömning – (miljoner kronor).
 

    Budget Budget Plan Plan 
    2016 2017 2018 2019
                                  
Verksamhetens nettokostnad   -9 625 -10 089 -10 390 -10 842                          
Skatteintäkter    7 809 8 100 8 428 8 764                         
Kommunal utjämning o statsbidrag   2 045 2 136 2 153 2 167                     
Finansnetto    45 23 -11 -59                     
Resultat    274 170 180 30                          

Tabell 9   Egenfinansiering av investeringar.
 

   Utfall Prognos Budget Plan Plan
   2015 2016 1 2017 2018 2019
                                  
Resultat                                                                     392 260 170 180 30                         
Avskrivningsmedel   369 382 400 425 450                      
Egna medel   761 642 570 605 480                                                                                                                
                           
Investeringar   -338 -635 -822 -889 -1 045                           
Brist(-)/sparande   423 7 -252 -284 -565                            

1) Resultat 2016 är enligt prognosen i delårsrapport per augusti.
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Folkhälsa och sjukvård
Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är en av Sveriges bästa, med topplaceringar när det 
gäller både kvalitet och tillgänglighet. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre 
och jämlik vård. De som behöver vård ska få det, utan onödig väntan, och de som har störst och mest 
akuta behov ska alltid komma först. 

Vården ska alltid ges med respekt för att varje 
människa är en unik och oersättlig person som har 
samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, 
ålder, social position, etnisk och religiös tillhörig-
het, sexuell läggning eller könsidentitet, och vården 
ska ges utifrån samma förutsättningar i hela länet. 
Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet och den 
naturliga koordinatorn när invånaren har behov av 
hälso- och sjukvård under hela livet. Arbetet för 
god hälsa och för att förebygga ohälsa är prioriterat 
och ska ingå naturligt i varje möte med patienten, 
utifrån en helhetssyn på personen.

Behovet och efterfrågan på hälso- och sjukvård  
är stort och styrs av olika faktorer. Nya diagnos-
tekniker, behandlingsmetoder och läkemedel ska-
par nya möjligheter och ger nya grupper möjlighet 
att få behandling. Parallellt blir allt fler allt äldre 

och får ökat behov av vård och omsorg. Genom 
att samtidigt arbeta med förebyggande åtgärder, 
teknik och minskning av vårdskador, förbättras  
hälsan och sjukligheten minskar, vilket frigör  
resurser. Genom nya, effektivare arbetssätt och 
metoder kan omhändertagandet utvecklas och bli 
effektivare. En förutsättning är att vården är per-
soncentrerad och ges i partnerskap med patienten 
och närstående. 

Region Jönköpings län har börjat förflyttningen 
från sluten till öppen vård, från sjukhus till vård-
central och från vård till hälsofrämjande insatser 
tillsammans med andra samhällsaktörer och in- 
vånarna själva. Det är ett systemskifte för att 
framtidssäkra vår hälso- och sjukvård. Vi satsar på 
hälsa för livet!

Vardagsliv

Stöd för kropp 
och själ

Primärvård

Specialiserad
vård

Tillsammans för bästa möjliga hälsa
och jämlik vård

Figur 7  Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.



35

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRd

Ökat inflytande för patienter och länsinvånare är 
en nyckel till att reformera och utveckla vården. 
Forskning visar att ökad delaktighet ger nöjdare 
patienter och bättre behandlingsresultat, det vill 
säga i slutänden bättre hälsa och lägre kostnader. 
Patientens ställning har stärkts och tydliggörs ge-
nom den nya patientlagen. Genom att patienten 
har möjlighet att välja primärvård och öppen spe-
cialiserad vård i hela landet, och därmed få till-
gång till samtliga behandlingsalternativ inom den 
öppna hälso- och sjukvården främjas patientens 
integritet, självbestämmande och delaktighet.

Vårdvalet i Region Jönköpings län ger invånarna 
makt och möjlighet att själv välja vårdcentral. Sedan 
reformen genomfördes kan vi se en stark utveckling 
av primärvården och att både tillgänglighet och pa-
tienternas nöjdhet har ökat. Vi är öppna för olika 
åtgärder med syfte att ge patienterna mer makt och 
delaktighet. 

Vår gemensamma hälso- och sjukvård är och ska 
vara offentligt finansierad och demokratiskt styrd. 
Ambitionen är att åstadkomma en bra och rättvis 
fördelning av tillgängliga resurser. Fördelningen  
av resurserna måste ständigt diskuteras, så att  
resurserna kan fördelas till förmån för högpriori-
terade grupper, liksom till åtgärder som ger stora 
vinster i hälsa och livskvalitet.

Bra folkhälsa 
Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvån-
arnas hälsa och livskvalitet, genom att främja hälsa 
och förebygga sjukdom och skador. Folkhälsoarbe-
tet bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, 
som länets kommuner, myndigheter, organisationer 
och civilsamhälle. Folkhälsoarbetet kräver också 
ett nära samspel med hälso- och sjukvården.

Underlag som beskriver variationen i befolkningens 
hälsa på kommunnivå används som prioriterings-
grund för kommunsamverkan. Ansvaret för insat-
serna är fördelat mellan olika aktörer och nivåer i 
samhället. Verksamheterna inom såväl hälso- och 
sjukvård som regional utveckling bidrar.

Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, 
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jön-
köpings län, antogs av Region Jönköpings län och  
länets kommuner 2015. Handlingsplanen omfattar 
tre strategiska mål och nio handlingsområden 
med prioriterade aktiviteter:

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och 
ledning
1. Statistik och analys 
2. Medborgarmedverkan
3. Hälsoekonomi 
4. Förbättringsarbete och forskning

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande 
regionalt och lokalt 
5. Samverkan och samlärande

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor  
genom hela livet
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning 
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa

Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård 
som regional utveckling är viktiga i folkhälso-
arbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, 
samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter 
betyder mycket för hälsan. Förebyggande insatser 
ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en 
självklar del i all vård och behandling. Frågor om 
levnadsvanor och den psykiska hälsan ska ingå  
naturligt i varje patientmöte, utifrån en helhetssyn 
på personen. Patienterna ska få mer stöd att ändra 
ohälsosamma levnadsvanor.

God hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården ska vara
•	 personcentrerad – vården ges med respekt och  

lyhördhet för individens specifika behov, för-
väntningar och värderingar

•	 tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient be-
höver vänta oskälig tid på de vårdinsatser som 
hen har behov av

•	 jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på 
lika villkor för alla utifrån behov

•	 kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården 
bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet

•	 säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt 
riskförebyggande arbete. Den personal, de loka-
ler och den utrustning som krävs för god vård 
finns tillgängliga

•	 kostnadseffektiv – tillgängliga resurser används på 
bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär 
att vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, 
ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med 
kostnadseffektiva åtgärder.
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Primärvård
Primärvården är den genuina basen i hela hälso- 
och sjukvårdssystemet och målet är att huvud- 
delen av invånarnas behov av öppen hälso- och 
sjukvård tillgodoses i primärvården. Primärvården  
omfattar vårdcentraler, barnhälsovård och mödra-
hälsovård.

Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet och den 
naturliga koordinatorn när invånaren har behov av 
hälso- och sjukvård under hela livet.

Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter multi-
professionell samverkan i team, består av planerad 
och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, 
diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, 
habilitering och uppföljning för invånare som valt 
vårdcentralen.

Vårdcentralens uppgift är att
•	 bedöma och behandla sjukdomstillstånd där 

vård inte kan anstå hos dem som vänder sig till 
vårdcentralen 

•	 erbjuda förebyggande hälsovård och hälsosamtal
•	 identifiera, lära känna och aktivt hålla kontakt 

med invånarna som valt vårdcentralen i syfte att 
stärka invånarnas förmåga att i högre utsträck-
ning själva kunna påverka och hantera sin hälsa. 

•	 ha en ledande roll som vårdsamordnare av in-
vånarnas vårdbehov 

•	 aktivt medverka till en väl sammanhållen vård-
kedja när patienten har behov av annan kompe-
tens än den vårdcentralen kan erbjuda

•	 erbjuda fast vårdkontakt och organisera verk-
samheten så att de mest sjuka invånarnas behov 
av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det 
gäller framför allt äldre invånare och invånare 
med sammansatta vårdbehov, kroniska sjuk- 
domar och funktionsnedsättning.

Sedan 2010 gäller Lag om valfrihetssystem (LOV) 
för primärvården. Patientlagen ger sedan 2015  
invånarna möjligheter att fritt välja vårdcentral i 
hela landet. 25 procent av länets invånare har valt 
en av 15 vårdcentraler i privat regi och 75 procent 
har valt en av 31 vårdcentraler som drivs i Region 
Jönköpings läns regi av Vårdcentralerna Bra Liv.

I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vård-
val i Jönköpings län beskrivs regionens mål, vård-
centralernas uppdrag och ersättningsvillkor. 
Förfrågningsunderlaget fastställs av regionfull-
mäktige och revideras årligen som en bilaga till 
budget och verksamhetsplan.

Specialiserad somatisk vård, psykiatri och rehabili-
tering, medicinsk diagnostik 
Sedan 2015 organiseras den specialiserade vården 
uppdelad i medicinsk vård, kirurgisk vård, psyki-
atri och rehabilitering samt medicinsk diagnostik. 
Organisationen ger förutsättning för jämlik vård 
där Region Jönköpings län på bästa sätt kan möta 
invånarnas behov av specialiserad somatisk och 
psykiatrisk vård.

Utgångspunkter i organiseringen av specialiserad 
vård: 
•	 Primärvården är bas för länets hälso- och sjuk-

vård.
•	 Tre välfungerande akutsjukhus.
•	 Länssjukvården fördelas på tre sjukhus. 
•	 Särskild hänsyn ska tas till fungerande vård- 

kedjor.
•	 Tillvarata resurser i form av personal, utrust-

ning och lokaler.
•	 Lärandeorganisation.

Region Jönköpings län eftersträvar en tydlig led-
ning av specialiteterna. En allt högre grad av spe-
cialisering inom respektive klinisk specialitet leder 
till att samverkan i länet behöver utvecklas för att 
ge god och jämlik vård. Samverkan ska garantera 
att specialistkunskapen tas tillvara i hela länet och 
tryggar bästa möjliga vård för befolkningen. Det 
innebär att vården inom fler områden än hittills 
förläggs till ett eller två av de tre akutsjukhusen.

Medicinsk diagnostik
Region Jönköpings län bedriver en omfattande 
medicinsk serviceverksamhet bestående av radio-
logi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk mik-
robiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi 
och transfusionsmedicin. För att vara kostnadsef-
fektiv ska medicinsk diagnostik verka för en riktig 
användning och undvika både under- och över- 
förbrukning.

Perspektiv: Medborgare och kund
Att skapa en vård som är personcentrerad, till-
gänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste ut-
maningar. Avsikten är att inte spara någon möda 
för att prova, och sedan införa, nya angreppssätt 
för att fortsätta stärka patientens ställning och 
göra det möjligt för människor att ta eget ansvar 
för sin hälsa. Det ska ske genom att involvera  
patienter och närstående i utvecklingen av hälso- 
och sjukvården samt erbjuda vård med bästa möj-
liga tillgänglighet, valmöjligheter och stöd för 
egenvård.
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l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
   

Framgångsfaktorer Personcentrerad vård med hög tillgänglighet. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Kundtillfredsställelse Nationell patientenkät Högre genomsnittligt 
resultat för dimen-
sionerna i nationell 
patientenkät i jämfö-
relse med föregående 
undersökning.

Ny version av  
nationell patientenkät 
medför att resultatet 
inte kan jämföras med 
tidigare år. 

Ny version av  
nationell patientenkät 
gör att resultatet inte 
kan jämföras med 
tidigare år. 

Kontakt med vård-
centralen – andel 
patienter som fick 
kontakt per telefon 
samma dag

Nationella väntetids-
databasen

100 % l 100 % l 100 %

Väntetid till besök hos 
allmänläkare – andel 
kvinnor och män som 
fick komma inom fem 
dagar

Nationella väntetids-
databasen

90 %
Resultaten kom-
mer att redovisas i 
andel män och andel 
kvinnor.

l 91 % 
varav kvinnor 90,6 % 
och män 91,4%

l 87,9 % 
varav kvinnor 87,7 % 
och män 88,4 %

Faktisk väntetid till 
första besök i speci-
aliserad vård – andel 
kvinnor och män som 
fick komma inom 60 
dagar (somatisk och 
psykiatrisk vård)

Nationella väntetids-
databasen

80 % l 79,7 %
varav kvinnor 81,1 % 
och män 77,9 %

l 81,3 %
varav kvinnor 82,5 % 
och män 79,6 %

Faktisk väntetid till 
besök inom barn och 
ungdomspsykiatri 
- andel flickor och 
pojkar som erhållit 
nybesök inom 30 da-
gar från remissdatum

Nationella väntetids-
databasen

90 % l 84,8 %
varav kvinnor 84,3 % 
och män 85,3 %

l 83,2 %
varav kvinnor 85,4 % 
och män 81,2 %

Faktisk väntetid för 
utredning inom barn- 
och ungdomspsykiatri 
– andel flickor och 
pojkar som påbörjat 
en utredning eller en 
åtgärd inom 30 dagar 
från beslutsdatum

Nationella väntetids-
databasen

90 % l 80,2 %
varav kvinnor 82,0 % 
och män 79,5 %

l 73,5 %
varav kvinnor 72,1 % 
och män 74,1 %

Väntetid till undersök-
ning inom radiologi 
och klinisk fysiologi 
– andel kvinnor och 
män som fick komma 
inom 30 dagar  

Nationella väntetids-
databasen

90 % inom 30 dagar l 95,5 %
varav radiologi 97,4 
% och klinisk fysiologi 
75 %

l 97 %
varav Radiologi 98 % 
och klinisk fysiologi 
79 %

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd 
inom specialiserad 
vård – andel kvinnor 
och män som fick en 
operation eller åtgärd 
inom 60 dagar

Nationella väntetids-
databasen

80 % l 73,6 %
varav kvinnor 73,3 % 
och män 73,9 %
(inom 60 dagar)

l 773,6 %
varav kvinnor 74,2 % 
och män 72,9 %
(inom 60 dagar)

Tid på akutmottag-
ning: Andel kvinnor 
och män som fått 
hjälp och lämnat 
mottagningen inom 
fyra timmar

diver 90 % inom fyra 
timmar

l 84 %
varav kvinnor 82,6 % 
och män 85,3 %

l 82 %
varav kvinnor 80 % 
och män 83%
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l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Bra folkhälsoarbete, Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, Säker hälso- och sjukvård 
   

Framgångsfaktorer Effektiva och ändamålsenliga processer.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Andel kvinnor och 
män bland första-
gångsföräldrar, 
40-, 50-, 60- och 
70-åringar som ge-
nomgått hälsosamtal

diver Hälsosamtal är 
utförda för 50 % 
av målgruppen.

l Totalt 27,0 
varav kvinnor 30,7 % 
och män 23,4 %  

l 35 % förstagångs-
föräldrar 

l Totalt 31,5 %
varav kvinnor 35,1 % 
och män 27,9% 

l 38,7 % förstagångs-
föräldrar
45,4 % mammor 
33,2 % pappor

Indikatorer i Öppna 
jämförelser

Öppna jämförelser Förbättra läget för 
60 % av indikatorerna 
när det gäller medicin-
ska resultat för både 
kvinnor och män

l 47 % av indikato-
rerna har förbättrade 
värden 

l 69 %

Patientsäkerhet  
– antal skador per 
1 000 vårddagar*

Granskning  
av 50 journaler

Minskning l 13,4 skador/1 000 
vårddagar 

l Långsamt mins-
kande 

Vårdprevention Senior alert Andel av patienter som 
bedömts ha risk inom 
område fall, under- 
näring, trycksår som 
fått åtgärd insatt (risk-
patienter) – mål 90 %

Nytt mätetal 2017 Nytt mätetal 2017 

Resultat 2015: 
Fall 89,4 %
Undernäring 87,5 %
Trycksår 88,9 %

* Resultatet ska ses över tid eftersom det finns en normalvariation mellan enstaka år. 

Framgångsfaktorer Personcentrerad vård med hög tillgänglighet. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Genomförda återbe-
sök inom medicinskt 
måldatum

diver 90 % Nytt mått för 2016 l 79 %

Perspektiv: Process och produktion
I  huvuduppdraget ingår att medverka till god 
folkhälsa samt ge kunskapsbaserad, ändamålsenlig 
och säker vård. Verksamheterna ska kännetecknas 
av kund- och processorientering och ledas med 
utgångspunkt från vad som är bäst för invånarna,  
patienterna och deras närstående.

God folkhälsa är en del i regional utveckling. 
Många aktörer i samhället kan tillsammans på-
verka hälsa och ohälsotal.

Inriktningsmål: Ohälsotalet ska minska för både 
kvinnor och män.
Mätetal: Ohälsotalet ökade från 34,5 dagar till 
36,2 dagar för kvinnor, från 23,0 dagar till 23,7 
dagar för män och från 28,6 dagar till 29,8 dagar 
totalt under 2015.

Inriktningsmål: Övervikt och fetma hos barn ska 
minska 
Mätetal: Andel fyraåringar samt elever i skol-
år 7/8 med ISO-BMI över 25 ska minska med  
20 procent under en treårsperiod.  

Hälso- och sjukvården utvecklas mycket snabbt 
och kräver ständig anpassning. Det sker både ge-
nom förbättrade och nya arbetsmetoder, vilka kan 
göras med omfördelning av resurser och ibland 
kan kräva resurstillskott. Målen är framtagna ur 
ett långsiktigt lokalt arbete och ur Öppna jäm- 
förelser. 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse
För att garantera en god hälsa behövs samverkan 
med patient, närstående och brukarorganisationer 
liksom samverkan och helhetssyn mellan vård- 
givare. Utvecklings- och kvalitetsarbetet med  
öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga mål 
och tidplaner samt uppföljning är en nyckel till 
fortsatt utveckling.

Motivation, idéer, värdegrunder och genomför-
andekraft är viktiga aspekter för att hälso- och 
sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna 
åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta 
kostnad varje gång. Det stimuleras genom
•	 att fokusera på systemförståelse, processförbätt-

ringar och resultat som skapar mer värde för 
kunden 

•	 stöd för såväl organisatoriskt, som personligt 
lärande varje dag

•	 en kultur med fokus på morgondagen.

Arbetet med värdeutveckling genom att öka kva-
litet och minska kostnader förutsätter nya arbets-
sätt inom åtgärdsplanens olika områden. Läran-
de och förnyelse är en självklar del i chefers och 
medarbetares vardag för att se möjligheter, pröva 
nya vägar och lyhördhet för idéer och förslag. En 
grundläggande kvalitet för chefs- och ledarskap 
är därför att utifrån invånare och patienters behov 
skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 
delaktighet. Det pågår utvecklingsprojekt, utbild-
ningar och lärandeseminarier inom olika områden 
för att stödja och stimulera förbättringsarbetet 
för Bra folkhälsa och God vård. Lärande erbjuds 

idag med allt fler digitala inslag. Mötesplatser gör 
det möjligt att sprida lokala förbättringsarbeten 
till berörda verksamheter. Förbättringsarbetet är 
långsiktigt och präglas av ett förebyggande syn- 
och arbetssätt, som omfattar ständiga förbättring-
ar, faktabaserade beslut och samverkan.

Strategiskt mål: Professionell och förbättrings-
kunskap. Framgångsfaktor: Lärande i vardagen 
(Se medarbetaravsnittet.)

Perspektiv: Ekonomi
Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för 
att nå målen. Det innebär att vården utformas och 
ges i samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på 
hälsotillståndets svårighetsgrad och åtgärdernas 
kostnadseffektivitet.

Det krävs lättillgänglig och rättvisande informa-
tion om såväl prestationer som resultat, för att 
kostnader på ett bra sätt ska kunna ställas i rela-
tion till utförda prestationer och nådda resultat. 
2016 infördes kostnad per patient (KPP) som ett 
viktigt stöd för en kostnadseffektiv verksamhet. 
Andra viktiga utvecklingsområden som stödjer 
en kostnadseffektiv verksamhet är kapacitet- och 
produktionsstyrning (KPS) och Rätt Använd 
Kompetens (RAK).

För att bedöma Region Jönköpings läns kostnads-
effektivitet är det viktigt med jämförelser med  
övriga län/regioner. Regionens inriktningsmål är 
att ligga i nedre kvartilen avseende strukturjuste-
rad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare.

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård 
   

Framgångsfaktorer Ekonomi i balans.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Nettokostnad per 
verksamhetsområde

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsområde 
ska inte överstiga 
budget

l Negativ avvikelse 
inom somatik med 
4,0 % och övrig hälso- 
och sjukvård med 
2,6 % 

l Målet är inte upp-
fyllt för somatisk vård
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Handlingsplan
Vi utgår från Britt-Maries och hennes familjs be-
hov av hälso- och sjukvård. Britt-Marie är en fiktiv 
invånare i Jönköpings län. Britt-Marie och hennes 
närstående bor på olika platser i länet. De behöver 
olika typer av stöd från olika delar av hälso- och 
sjukvården och den kommunala omsorgen. Hur 
vårdens delar samarbetar har stor betydelse för 
Britt-Marie. Se Figur 8.
 
För att möta framtidens utmaning inom hälso- 
och sjukvård finns behov ett större fokus på verk-
samheter utanför sjukhusvården. Detta inbegriper 
verksamheter i hela samhället; inom både Region 
Jönköpings län, kommunerna och andra organisa-
tioner. Genom att skapa förutsättningar för bättre  
hälsa, i ett system, kan resurser användas mer  
effektivt.

Tätt samarbete mellan kliniker, vårdcentraler och 
hemsjukvården, vårdplanering och förebyggande 
insatser för en relativt liten grupp mest sjuka in- 
vånare ska bidra till bättre vård, färre vårdtillfällen, 
mindre behov av vårdplatser och bättre möjlig- 
heter att klara bemanningen på sjukhusen.

Övergripande satsningar under 2017: 
•	 Fortsatt förstärkning av primärvården genom 

fortsatt utveckling av digitala verktyg och hjälp-
medel, samt att uppmuntra och uppmärksamma 
innovationer. 

•	 Sänka tröskeln till primärvården – för att styra pa-
tientströmmar till att se vårdcentralen som den 
självklara platsen att vända sig till för sjukvård. 
Ny modell för jourverksamheten ska prövas av 
vårdcentralerna. 

•	 Värna barn- och ungdomshälsan.  Det förebyggande  
arbetet är en nyckelfråga i framtidens hälso-  
och sjukvård. Barn- och ungdomshälsan har 
blivit en efterfrågad verksamhet för unga med 
lindrig psykisk ohälsa.  Därför är det viktigt att 
säkerställa att denna verksamhet även i fortsätt-
ningen kan klara sitt uppdrag

Jönköpings län har en generell ökning av befolk-
ningen. Det beror bland annat på ett ökat antal 
asylsökande som efterhand kan bli invånare i länet. 
Det påverkar bland annat primärvård, kvinnohälso- 
vård, förlossningsvård och barnhälsovård. Därför 
tillförs 13miljoner kronor till primärvård, vårdval 
och 7 miljoner kronor till barnhälsovården.

Figur 8  Britt-Marie och hennes familj är fiktiva invånare i Jönköpings län som används i dialogen 
och arbetet med ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.

Sigge
Arne

Malin

Britt-Marie

Ester

Vårt arbete utgår från de behov
Britt-Marie och hennes närstående har
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Strategin är att ”gå från mycket bra till bästa möj- 
liga” och nya sätt att tänka och arbeta. Detta  
arbete fortsätter även under 2017. Se Figur 9.

Hälso- och sjukvårdens budget för 2017 motsvarar 
cirka 8 miljarder kronor. Den stora resursen för ut-
veckling uppstår genom att förbättra och effekti-
visera nuvarande verksamhet. På detta sätt frigörs 
arbetstid och andra resurser som kan satsas på nya 
områden och åtaganden.

Personcentrerad vård 
Patientlagen (2014:821) från 1 januari 2015 syftar 
till att stärka och tydliggöra patientens ställning 
och till att främja patientens integritet, självbestäm-
mande och delaktighet. Förverkligandet av lagen 
är en del av arbetet med att arbeta personcentre-
rat. Personcentrerad vård har visat sig ge förbättrad 
vård, rehabilitering och omvårdnad, men även mer 
kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Därför är det 
ett viktigt satsningsområde i verksamhetsplanerna.

Region Jönköpings läns definition på personcen-
trerad vård: ”Personcentrerad vård är att se och möta 
hela människan. Personens berättelse är utgångspunk-
ten för partnerskap, gemensam planering och ömse- 
sidig respekt för varandras kunskap.” Regionen strävar 
efter att på fler och nya sätt involvera patienter och 
närstående i hälso- och sjukvården.

För att fånga upp länsinvånarnas attityder till, 
kunskaper om och förväntningar på svensk hälso-  
och sjukvård används den nationella årliga under-
sökningen Vårdbarometern. Patienternas erfaren-
heter av ett specifikt besök eller vårdtillfälle fångas 
via Nationell Patientenkät.

Etik och bemötande 
Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en 
avgörande betydelse för patientens vårdupplevelse. 
Ett professionellt bemötande innebär att alla pa-
tienter bemöts och vårdas med respekt och om-
tanke. Vårdpersonalens människosyn och förhåll-
ningssätt påverkar hur patientens behov tolkas. 
Därför är det viktigt att ständigt utveckla med-
vetenheten om den egna rollens betydelse och öka 
förståelsen för både möjligheter och begränsningar 
i det egna beteendet/förhållningssättet.
 
Det centrala etikrådet har uppdraget att initiera, 
stödja och stimulera etikarbetet, bland annat  
genom att
•	 höja medvetenhet och kompetens om etiska fråge- 

ställningar hos medarbetare och förtroendevalda
•	 främja samtal och reflektion om den etiska värde- 

grunden i planering, beslut och daglig verksam-
het

•	 medvetandegöra etiska problem knutna till  
resursanvändning och prioritering.

Ett nytt sätt att tänka och arbeta

Personcentrerad vård

Förebyggande och planering

Minskad över- under- och felanvändning

Standardiserade arbetssätt och specialisering 

Snabbare spridning – jämlik vård

Patientnöjdhet

Ta hand om problem

Springa fortare / mer resurser

Allt överallt

Goda exempel

Figur 9 Från mycket bra till bästa möjliga.
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Existentiell hälsa och andlig vård
Olika aspekter av hälsa är nära samverkande. Att 
arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn inne-
bär därför att man beaktar både fysiska, psykiska, 
sociala och andliga eller existentiella behov sam-
tidigt. Inom hälso- och sjukvården bör alla med-
arbetare kunna orientera sig i de existentiella  
frågorna och ge grundläggande stöd vid existen-
tiell kris kopplat till sjukdom, olyckor och olika  
former av vård och behandling. Det är också vik-
tigt att vårdpersonal har kännedom om andra 
aktörer och resurser inom området. Inom framför 
allt den specialiserade vården utför sjukhuskyrkan 
ett uppskattat arbete kopplat till existentiella, 
andliga och religiösa behov. Även muslimsk och 
buddhistisk andlig vård har etablerats i länet.  
Arbetet är riktat till patienter, närstående och 
medarbetare och stöds och samordnas av Region 
Jönköpings län, i enlighet med de länsgemensamma 
riktlinjerna för andlig vård. 

E-hälsa 
Regionen medverkar i strategin Nationell eHälsa, 
som handlar om hur framtidens vård och omsorg 
som helhet ska fungera och förbättras med hjälp 
av e-hälsotjänster. Arbetet innefattar utveckling, 
samordning och införande av e-hälsostöd i form 
av nya vårdtjänster och invånartjänster. Strate-
gin är inriktad på att skapa synliga och konkreta  
nyttoeffekter för i huvudsak tre målgrupper:
•	 Invånare, patient och närstående ska ha tillgång 

till lättillgänglig och kvalitetssäkrad informa-
tion, åtkomst till dokumentation från insatser 
och behandlingar, samt individuellt anpassad 
service och e-tjänster.

•	 Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande 
och samverkande verksamhets- och beslutsstöd-
system som säkerställer hög kvalitet och säker-
het. 

•	 Beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg 
för uppföljning av kvalitet och säkerhet samt få  
relevanta beslutsunderlag för planering, styrning 
och resursfördelning.

För att medarbetarna i vården ska kunna dra full 
nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt, 
krävs kontinuerlig utveckling och förbättring av 
vårdens arbetssätt. Genom nationell och regional 
samverkan kring standardiserat arbetssätt kan vår-
den effektiviseras och en ökad kvalitet och patient-
säkerhet uppnås. Utgångspunkt är rätt informa-
tion på rätt plats i rätt tid. Detta kräver en ständig  
utveckling av vårdens IT-stöd, exempelvis Cosmic. 

E-hälsotjänsterna medverkar till att frigöra resur-
ser inom vården genom att ta tillvara invånarens 

möjlighet till självservice och erbjuda alterna- 
tiva eller kompletterande vård- och behandlings- 
former. E-hälsotjänsterna ger ökad styrning mot 
personcentrerad vård. Kvalitetssäkrad information 
via internet och telefon ger delaktighet och trygg-
het för individen. Tjänsterna ökar tillgängligheten 
och flexibiliteten i kontakterna med vården utifrån 
individens förutsättningar och behov, oberoende 
av tid och plats. Exempel på utveckling av e-tjäns-
ter för befolkningen är journalen via nätet, webb- 
tidbokning, 1177 Vårdguiden och olika typer av 
videomöten mellan patient och vården. 

För att öka tillgängligheten till 1177 rådgivning 
på telefon införs nationell samverkan.  

Budgeten för IT, digitalisering och e-hälsa utökas 
med 48 miljoner kronor för att genomföra planerade 
satsningar, varav huvuddelen gäller hälso- och 
sjukvård.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteterna i handlingsplanen Tillsammans för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, genom-
förs under 2016 och 2017 i bred samverkan med 
länets kommuner, regionala aktörer, civilsamhälle 
och myndigheter. En satsning inom området hälso- 
ekonomi prioriteras genom att genomföra en räkne-
verkstad i hälsoekonomisk kalkyl för regionala och 
kommunala tjänstemän. En utbildning anordnas 
under året för länets region- och kommunpolitiker i 
social hållbarhet och sociala investeringar.

Uppföljning av pågående insatser redovisas via  
Region Jönköpings läns webbplats för folkhälso-
arbete. Handlingsplanen revideras under hösten 
2017 inför kommande tvåårsperiod. 

En cancerpreventionsplan för sydöstra sjukvårds-
regionen 2016–2018 är antagen och insatser inom 
området intensifieras under året. 

I primärvården har vårdenheterna uppdrag att ar-
beta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
på ett systematiskt sätt. Vårdenheten ansvarar för 
hälsofrämjande insatser i samverkan med kom-
muner, intresseorganisationer och andra aktörer 
i närområdet. Samverkan ska utgå från befolk-
ningsgrupper med störst behov. Vårdenheten ska 
lägga stor vikt vid behandling och förebyggande 
av sjukdom samt främja patienternas hälsa och 
livskvalitet genom att främja goda levnadsvanor 
och psykisk hälsa. Samtal om levnadsvanorna 
(alkohol, tobak, fysisk aktivitet, mat, stress och 
sömn) och psykisk hälsa ska vara en naturlig del 
i patientmötet.
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Region Jönköpings län är medlem i nätverket  
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Regionen är  
representerat i nationella temagrupper. 

Tillgänglig vård 
Tillgängligheten i vården påverkas av en rad fak-
torer, vilket också ställer krav på varierande an-
greppssätt. Det finns en lång tradition av arbete 
för att förbättra  tillgängligheten inom respektive 
specialitet och verksamhetsområde. Satsningen på 
ökad tillgänglighet inom cancervården fortsätter, 
inom ramen för arbetet med standardiserade vård-
förlopp. Det länsövergripande projektet för kapa-
citets- och produktionsstyrning fortsätter dess- 
utom under 2017. 

Rehabilitering
Rehabiliteringsverksamhet omfattar många olika 
professioner och kompetens som erbjuder mång-
skiftande insatser och aktiviteter.

Rehabiliteringens inriktning att ta tillvara indivi-
dens resurser och erbjuda professionell kompetens 
för att stödja och utveckla dessa, är en mycket vik-
tig del i vården. 

Sedan 2016 finns en samlad, länsövergripande 
rehabiliteringsresurs i den specialiserade vården. 
Arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter 
och sker tillsammans med andra verksamheter och 
över områdesgränser. Rehabiliteringsområdets 
olika professioner är viktiga delar i arbetet med 
rätt använd kompetens (RAK) i vården och kan 
bidra till att processer effektiviseras och förbättras. 
Arbete pågår också för att skapa en samlad och 
strukturerad kunskapsbas för rehabilitering. 

Det är viktigt att samarbetsformer och rutiner för 
rehabilitering klarläggs och utvecklas mellan olika 
vårdnivåer inom Region Jönköpings län och med 
kommunerna. Rehabilitering inom primärvården, 
som basen för hälso- och sjukvården, är ett vik-
tigt område där arbete för att säkerställa jämlika 
förutsättningar behöver ske.  Alla personer i Jön-
köpings län bör erbjudas en jämlik rehabilitering 
utifrån sina behov, inom såväl primärvård som 
specialistvård.

Rehabilitering – återgång i arbete 
Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl fung-
erande arbetsliv. Den är också en förutsättning 
för att gå från utanförskap till arbetsgemenskap. 
Det krävs ett lagarbete som omfattar medicinsk, 
arbetslivsinriktad och social rehabilitering för 
att åstadkomma goda resultat. En ny överens-
kommelse har slutits mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). En länsöver-
gripande organisation med processledare och  
rehabsamordnare har utvecklats. Rehabsamord-
nare finns på alla vårdcentraler och kliniker med 
hög sjukskrivningsfrekvens. En överenskommelse 
har tecknats mellan Region Jönköpings län och 
Försäkringskassan Jönköping som innebär att 
Försäkringskassan har kontaktpersoner vid de  
enheter där regionen har rehabsamordnare.
 
På vårdcentralerna har tvärprofessionella team ut-
vecklats och olika aktörer samverkar för att tidigt 
göra en helhetsbedömning och rehabiliteringsplan 
i dialog med patienten. Vid komplexa sjukfall kan 
fördjupade utredningar utföras på Rehabmedicin 
Försäkringsmedicin, Höglandssjukhuset. Utbild-
ning inom försäkringsmedicin ingår i det ordina-
rie utbildningsutbudet för rehabsamordnare, AT- 
och ST-läkare. Utvecklingsarbete gällande tidig 
samverkan, jämställd sjukskrivning samt insatser 
kring psykisk ohälsa pågår.

I Jönköpings län finns tre samordningsförbund. 
De består av Region Jönköpings län, arbetsför-
medlingen, försäkringskassan och kommuner. 
Samordningsförbunden stödjer samverkan och in-
satser, som syftar till att personer i yrkesverksam 
ålder, med behov av samordnade rehabiliterings-
insatser från flera parter, ska nå eller förbättra sin 
förmåga att arbeta eller studera. Insatserna kan 
vara både långsiktiga och i projektform.

Grön rehabilitering
Grön rehabilitering riktar sig till personer med 
stressrelaterade sjukdomar, som utmattningssyn-
drom, depressioner, ångest samt smärttillstånd 
som utvecklas i samband med långvarigt stresstill-
stånd. Syftet är att genom en naturunderstödd re-
habilitering ge möjlighet till återhämtning, stärka 
självkänsla och börja en nyorientering genom för-
ändrade vanor i det dagliga livet.

Grön rehabilitering fortsätter i projektform under 
2017. Arbetet ingår som en del i Södra Vätterbyg-
dens Samordningsförbund. 250 000 kronor avsätts 
2017, samma som 2016. 

Kultur på recept
Kultur på recept, som är en kulturunderstödd re-
habilitering, har utvärderats kvalitativt och kvan-
titativt under 2015/2016. Majoriteten av länets 
kommuner har involverats och resultaten är goda. 
Uppföljning med kontrollgrupp startar 2017. 
Framtagen och testad modell för samverkan med 
länets kommuner sprids under 2017 till de delar av 
länet som ännu inte infört modellen. 
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Samverkan 
Samverkan med kommunerna
Samverkan med kommunerna sker utifrån den  
gemensamt framtagna värdegrunden:
•	 Vi utgår från patientens/brukarens behov.
•	 Vi samarbetar aktivt över organisations- och 

huvudmannagränser.
•	 Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
•	 Vi lär av varandra och tar tillvara varandras 

kompetens.

Utifrån det gemensamma ledningssystemet för 
samverkan finns tre strategigrupper inom om- 
rådena barn och ungdomar, psykiatri och missbruk 
samt äldre. 

Strategigrupperna ansvarar för att identifiera ut-
vecklingsområden inom strategiområdet, omvärlds-
bevaka och med årliga handlingsplaner verka för 
samverkan och bästa sätt att ta tillvara gemensamma 
resurser utifrån behoven. En allt större grupp äldre 
kräver kontinuerlig dialog och utvecklade arbetssätt 
tillsammans med kommunerna. Samverkansmodel-
len Esther införs i hela länet.

Utöver dessa finns områden där samarbete sker 
inom varje strategiområde; folkhälsa, funktions- 
nedsättning och e-hälsa.

Barnhälsovård 
Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar från  
1 januari 2015 enligt det nya nationella barn- 
hälsovårdsprogrammet som formulerats i Social-
styrelsens Vägledning för barnhälsovården (Social-
styrelsen 2014-4-5). Syftet är att bidra till en mer 
jämlik barnhälsovård över hela landet. Områden 
med särskilt fokus:
•	 Hälsovinster genom att behålla universella fö-

rebyggande program; skydds- och riskfaktorer. 
•	 Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid  

problem i barns hälsa, utveckling och uppväxt-
miljö. 

•	 Tidig upptäckt – tidiga insatser.
•	 Hälsofrämjande levnadsvanor.
•	 Ytterligare utveckla teamsamverkan både inom 

barnhälsovården/familjecentralerna och med 
andra aktörer.

Betoning i programmet ligger på jämlik hälsovård 
med generella insatser till alla familjer samt riktade 
insatser till familjer med behov av extra stöd. FNs 
konvention om barnets rättigheter, barnkonventio-
nen, är vägledande för arbetet inom barnhälsovår-
den. Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam 
har uppdraget att arbeta för att barnhälsovården i 
Region Jönköpings län är jämlik och bedrivs enligt 
nationella direktiv och samtidigt medverka till en 
jämlik barnhälsovård över Sverige.

Figur 10 Kommunalt forum är ett nätverk med politiker från Region Jönköpings län och länets kommuner 
för samråd och inriktningsbeslut i frågor inom folkhälsa och sjukvård och regional utveckling.

Chefsgrupp

Barn och unga
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Region Jönköpings län tillsammans med kom-
munerna arbetar för att införa en huvudman för 
barnhälsa.

Familjecentraler och ungdomsmottagningar 
Familjecentralen är en lättillgänglig mötesplats för 
familjer i ett bostadsområde. Basen är den allmän-
na kvinno- och barnhälsovården i samverkan med 
öppna förskolan samt en förebyggande individ- och 
familjeomsorg (socialtjänst). Den främsta vinsten 
med samverkan mellan många yrkeskategorier 
kring barn och barnfamiljer är att den ökar för- 
mågan att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid 
problem med barns hälsa, utveckling och uppväxt-
miljö och samtidigt arbeta för att förebygga ohälsa. 
Flera rapporter pekar på att familjecentraler erbjud-
er ett större och mer riktat utbud av föräldrastöd 
jämfört med enskild barnhälsovårdsenhet.

Det finns ett länsnätverk för familjecentralerna 
som består av verksamhetsutvecklare från cen-
trala barnhälsovårdsteamet samt lednings- och 
verksamhetsrepresentation från alla kommuner i 
Jönköpings län. En modell för verksamhetsupp-
följning i form av verksamhetsplan/ berättelse med 
självvärderingsinstrument, föräldraenkät, sluss-
ningsstatistik och årshjul har införts i alla kom-
muner.  Under 2017 fortsätter vidareutveckling 
och införande av uppföljningsmodellen.

Målet är att i samverkan med kommunerna eta-
blera minst en familjecentral i varje kommun.  
Familjecentralen på Rosenlund invigdes i december 
2016. Under 2017 planeras invigning av familje- 
centraler i Smålandsstenar och Vaggeryd. För- 
beredelser pågår i Gnosjö och Mullsjö.  Familjecen-
tralerna finansieras via kapitering.   

Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör 
sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa utifrån 
en helhetssyn på ungdomar och deras problem-
formuleringar. Ungdomar ska kunna gå till den 
ungdomsmottagning de vill. Personalen ska ha 
bred yrkeskunskap som svarar mot de problem 
som ungdomarna väntas söka för. Arbetet om- 
fattar uppsökande, förebyggande och behandlande 
insatser. 

Staten lyfter ungdomsmottagningars roll för den 
psykiska hälsan och 2016 fördelades 4,9 miljoner 
kronor för att stärka den psykosociala verksam-
heten vid länets ungdomsmottagningar. Medlen 
används till stöd för samordning och utveckling 
av ungdomsmottagningarnas verksamhet och 
organisation. Medlen används även till kompe-
tenshöjningar inom bland annat mötet med andra 

kulturer och tonårssexologi. Även tillgänglighet 
med hjälp av webb och sociala medier kommer att 
prioriteras med stöd av dessa medel. Arbete för att 
säkra en jämlik verksamhet med hög kvalitet på 
ungdomsmottagningarna i Jönköpings län började 
2016 och fortsätter 2017.

Preventivmedel inom läkemedelsförmånerna blir 
kostnadsfria för unga under 21 år från och med  
1 januari 2017. 

Främja barns och ungdomars hälsa och förebygga  
psykisk ohälsa 
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 
2009 prioriterat utvecklingssatsningar kring barn 
och ungas psykiska hälsa. Psykisk ohälsa måste 
mötas med både hälsofrämjande, förebyggande 
och riktade insatser i samverkan mellan kommun 
och landsting/region. Barnhälsovården och sko-
lan i Jönköpings län fortsätter under 2017 utveck-
lingsarbetet för att stärka samverkan kring tidig 
upptäckt och tidiga insatser för de små barnen.  
Barn- och ungdomshälsans verksamheter för lind-
rig psykisk problematik är fullt utbyggd med en 
verksamhet i varje länsdel. Under året fortsätter 
också hälso- och sjukvårdens och kommunernas 
gemensamma satsningar för att utveckla stöd, 
vård och behandling till barn med både social  
problematik och psykisk ohälsa.

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, 
socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP 
(barn- och ungdomspsykiatri) vid misstanke om 
misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och 
ungdomar. För verksamheten finns en gemensam 
lokal för att underlätta för barnet i utredningspro-
cessen. Barnahus har två övergripande mål; dels 
att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre 
stöd, dels att höja kvaliteten på genomförda utred-
ningar så att domstolarna på bättre grunder kan 
fälla eller fria misstänkta gärningsmän. Ambitio-
nen är att under  2017 inrätta ett länsövergripande 
barnskyddsteam med utgångspunkt från Läns-
sjukhuset Ryhov.

Säker vård alla gånger
Region Jönköpings län är bland de ledande i  
Sverige och ska vara i världsklass i patientsäker-
het. Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för 
allt arbete med patientsäkerhet med målet att pa-
tientsäkerheten är den bästa möjliga och att den 
fortlöpande utvecklas och förbättras i takt med 
hälso- och sjukvårdens utveckling.

Det krävs ett uthålligt systematiskt förbättrings-
arbete för att åstadkomma bästa möjliga patient-
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säkerhet. Nya innovativa lösningar växer oftast 
fram utifrån tydliga utmaningar och förståelse för 
det sammanhang verksamheten befinner sig i. Pa-
tienters och brukares erfarenheter och kunnande 
används för att utveckla nya arbetssätt. Införande 
av e-tjänster och samverkan mellan sjukhus, pri-
märvård och kommunal hälso- och sjukvård leder 
ofta till behov av nya arbetssätt. 

Värdegrunden i Region Jönköpings län vägleder, 
liksom för all verksamhet, arbetet med patient-
säkerhet och framgångsfaktorer är att hälso- och 
sjukvården är personcentrerad, kunskapsbaserad, 
resultatorienterad och organiserad för att skapa 
förutsättningar för en säker vård. Preventiva för-
hållningssätt är nödvändiga – att säkra steget före, 
att ta sidledes ansvar och horisontell integrering är 
viktiga principer. I säkerhetsarbetet behövs team 
och tvärprofessionella mötesplatser samt ett en-
gagemang där alla tar ansvar för, agerar för och 
samverkar för bästa möjliga patientsäkerhet. Led-
ningens engagemang är avgörande.

Fortsatt satsning på patientsäkerhetsutbildning av 
vårdens professioner och av medarbetare och led-
are på alla nivåer, samt utveckling och forskning 
i nationella och internationella nätverk möjliggör 
utveckling. Den kliniska utvecklingen är liksom 
rekrytering och kompetensutveckling avgörande 
komponenter.

Strategiska fokusområden för arbetet med patient-
säkerhet:
•	 Personcentrering och processutveckling med 

ständiga förbättringar där säker vård alla gånger 
är i fokus.

•	 Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer 
enligt evidens och beprövad erfarenhet.

•	 Utveckla och använd arbetssätt för riskhante-
ring. 

•	 Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, an-
passning och reaktion i den dynamiska vården.

•	 Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå 
inträffar (för patient, närstående och vårdperso-
nal).

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje 
med dessa strategiska fokusområden. Utveckling-
en följs genom mätningar som dels stimulerar ut-
vecklingsarbetet i fokusområdena, dels redovisar 
resultatet av arbetet.

För att åstadkomma Säker vård – alla gånger finns 
ett utarbetat koncept med olika delområden. Det 
är basen för det proaktiva arbetet med patient- 
säkerhet i Region Jönköpings län och åskådliggörs 

med det så kallade pusslet. Se Figur 11, sidan 47. 
Det utvecklas under planperioden i enlighet med 
strategiska fokusområden.

Särskilt viktiga områden i arbetet med patient- 
säkerhet är att minska vårdrelaterade infektioner, 
STRAMA-arbetet för adekvat antibiotikaanvänd-
ning, arbetssätt och vårdmiljöer som minskar risken 
för spridning av multiresistenta bakterier, läkemedels- 
arbetet, vårdpreventionsarbetet för att minska risk 
för fallskada, trycksår, malnutrition (undernäring) 
och dålig munhälsa, samt åtgärder för att minska  
risker i vårdens övergångar.

Kunskapsstyrning 
Hälso- och sjukvården ska vara baserad på kun-
skap och beprövad erfarenhet. Verksamheten ska 
kännetecknas av ambitionen att erbjuda en bra och 
säker vård för att nå bästa möjliga kliniska resul-
tat. Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och 
Landstings Öppna jämförelser har inneburit ökat 
fokus på kliniska resultat. Webbplatsen Vården i 
siffror är framtagen inom satsningen på nationella 
kvalitetsregister. Arbetet bedrivs i nära samarbete 
med Öppna jämförelser och i samverkan med na-
tionella samverkansgruppen för kunskapsstyrning 
(NSK). På webbplatsen presenteras information 
från flera register. En viktig del är kontinuerlig 
uppföljning av kliniska resultat. Det är angeläget 
att kunskapsstyrningen tar sin plats tillsammans 
med tillgänglighet, patientsäkerhet och ekonomi 
i ledningssystemen på alla nivåer i systemet. Ett 
sjukvårdsregionalt metodråd arbetar med att evi-
denspröva såväl nya som befintliga metoder, vilket 
kan leda till införande respektive utfasning. Nya 
behandlings- eller utredningsmetoder bör endast 
undantagsvis införas utan rapport från metod- 
rådet eller likvärdig instans. För nationellt samman-
hållen struktur för kunskapsstyrning tillförs cirka  
1 miljon kronor. 

Nationella riktlinjer
De senaste åren har Socialstyrelsen utarbetat  
nationella riktlinjer för vård vid astma och kro-
niskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), bröst-, pro-
stata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, dia-
betesvård, hjärtsjukvård, lungcancervård, vård och 
stöd vid missbruk och beroende, god palliativ vård 
i livets slutskede, rörelseorganens sjukdomar och 
sjukdomsförebyggande metoder. Under 2016 fär-
digställdes riktlinjen för vård vid multipel skleros 
(MS) och Parkinsons sjukdom. Dessutom startade 
arbetet med revidering och uppdatering av rikt-
linjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 
depression och ångestsyndrom, vård och stöd vid 
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt 
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Figur 11 Pusselbitarna symboliserar de 16 områden som valts för satsningen Säker vård – alla gånger.  
Satsningen görs för att minska antalet vårdskador och förbättra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården.
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strokesjukvård, vilka beräknas vara klara 2017. 
Nationella riktlinjearbetet för vård vid endome-
trios och psoriasis har börjat och beräknas vara 
klart 2018. Arbetet inom verksamheterna anpas-
sas successivt till riktlinjerna, vilket kan innebär 
både ökade och minskade kostnader för Region 
Jönköpings län. 

Nationella programråd 
Region Jönköpings län medverkar i flera nätverk 
för att utveckla kliniska kunskapsunderlag. Det 
har bildats Nationella programråd för diabetes,  
stroke och astma/KOL samt inom psykisk häl-
sa för adhd, barn och ungdom och depression/
ångest. Programråden samverkar nationellt för 
att till regional och lokal nivå sprida och tilläm-
pa kunskapsunderlag, identifiera förbättrings- 
områden och föreslå insatser. Arbetet samord-
nas av Sveriges Kommuner och Landsting och 

nationella samverkansgruppen för kunskapsstyr-
ning med representanter för statliga myndig- 
heter, landsting och sjukvårdsregioner. Regeringen 
går nu vidare med att införa fjärde steget, vilket 
innebär nya uppdrag för myndigheterna inom 
kunskapsstyrning att samverka med kommuner 
och landsting/regioner. Målsättning: Varje möte 
mellan patienter/brukare och olika professioner 
ska innebära tillgång till bästa tillgängliga kun-
skap – oavsett kön, ålder, etnicitet eller socio- 
ekonomisk tillhörighet. Kunskapsbaserad verk-
samhet bidrar till jämställdhet och en jämlik vård 
och omsorg. 

Kunskapsstöd
Region Jönköpings län använder och utvecklar 
kliniska kunskapsstöd för primärvården och den 
specialiserade vården. Syftet är att säkra att bästa  
möjliga resultat nås med så liten variation som 
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möjligt. Evidensbaserad praktik ger bättre pro-
duktivitet och processer som säkerställer om- 
händertagande, behandling och patientsäkerhet.  
Nationellt pågår arbete med att samordna de 
kliniska kunskapsstöden med syfte att stärka  
förutsättningarna för god och jämlik hälso- och  
sjukvård.

Primärvårdens kunskapsstöd Fakta är ett läns- 
gemensamt beslutsstöd i det grundläggande medi- 
cinska vardagsarbetet som är tillgängligt via  
Region Jönköpings läns webbplats. Fakta-doku-
ment beskriver även vad som ska utföras på olika 
vårdnivåer och hur vården ska följas upp. Doku-
menten tas fram av multiprofessionella grupper 
och fastställs av de medicinska programgrupperna 
på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Med erfarenheter från Fakta utvecklar regionen 
ett kliniskt kunskapsstöd för den specialiserade 
vården tillsammans med Region Östergötland och 
Landstinget i Kalmar län. En del i samarbetet är 
att utveckla beslutsstödet i Cosmic och vårdenhet-
ernas användning av resultat och statistik. Verk-
samheternas tillgång till resultaten från Cosmic 
och andra IT-system underlättar både lärande och 
förbättring.

Kvalitetsregister
Sjukvårdshuvudmännen har fått ökat ansvar för de 
nationella kvalitetsregistren. Region Jönköpings län 
har medverkat till att starta GallRiks för gallsjuk-
domar och Senior alert för vårdprevention samt är 
driftsansvarigt för Svenskt NjurRegister. Regionen 
är ledande i utvecklingen av metoder för praktisk 
användning av kvalitetsregister. Sydöstra sjukvårds-
regionen  (Östergötland, Jönköping och Kalmar) 
har även etablerat ett nationellt registercentrum, re-
gistercentrum sydost (RCSO). RCSO har speciell 
kompetens inom områden som patientmedverkan, 
patientrapporterade mått och förbättringskunskap. 
Statens finansiering beräknas minska 2017 och  
nationellt pågår arbete om fortsatt användning och 
utveckling av kvalitetsregister.

Cancervård 
Antalet patienter som får cancerdiagnos ökar med 
0,5 procent för män och 1,8 procent för kvinnor. 
Samtidigt förbättras överlevnaden, vilket innebär 
att antalet människor som lever med cancer ökar 
med 5 procent årligen. Ökningen beror på att en 
allt större andel av befolkningen är äldre (över  
65 år) samt bättre behandlingsmetoder och läke-
medel. Utifrån dessa förutsättningar har Region 
Jönköpings län tagit fram en ett antal prioriterade 
utvecklingsområden med löften som utgångspunkt. 

Slutrapporten En nationell cancerstrategi för framtiden 
(SOU 2009:11) påverkar landstingen/regionerna i 
hög grad. Rapporten har stort fokus på utveckling av 
regionala cancercentra för kunskapsutveckling och 
forskning, men också på att stärka den patientnära 
vården och vårdkedjorna med förslag på förändrad 
organisation regionalt och nationellt. 2011 bildades 
Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) med 
en omfattande handlingsplan för att skapa jämlik 
vård av högsta kvalitet i den sydöstra sjukvårds- 
regionen. RCC Sydöst har utformat sex löften till  
invånarna. Alla patienter med cancer ska 
•	 få behandling inom fyra veckor (om inte annat 

anges i standardiserade vårdförlopp)
•	 erbjudas diagnostik och behandling enligt Best 

practice
•	 vara välinformerade och delaktiga genom hela 

vårdkedjan
•	 få lika god palliativ vård oavsett bostadsort
•	 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser 

och välfungerande screeningprogram
•	 Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera 

patientnära forskning inom cancerområdet.

För att korta väntetiderna i cancervården pågår 
ett intensivt arbete med att införa standardiserade 
vårdförlopp (SVF) enligt den nationella planen. 
Under 2015 infördes fem standardiserade vård-
förlopp, 2016 tretton och under 2017 planeras  
ytterligare tio. Arbetet sker i nära samarbete mel-
lan olika verksamhetsområden och primärvården 
och är inriktat på en tydlig standardisering av  
processerna, fokus på tid och tydlig kommunika-
tion med patienterna. 

Mer avancerad vård förutsätter utvecklad kompe-
tens, att vi arbetar i processer och har en väl fung-
erade multidisciplinär organisation. Det behövs 
utveckling av spetskompetens, generalistkompe-
tens och ett enhetligt kunskapsstöd. 

Andra delar som krävs:
•	 Utveckling av IT-stödet Cosmic med bland an-

nat gemensamma och förenklade mallar.
•	 Utdata i realtid.
•	 Att följa standardiserade vårdförlopp för med sig 

ökade kostnader för till exempel övergång till 
mer och dyrare diagnostik.

•	 Ökat användning av PET-CT. Detta motiverar 
en egen utrustning, vilket planeras för 2018.

•	 Nya läkemedel, som i många fall är mycket 
kostsamma. Region Jönköpings län deltar 
aktivt i arbetet med så kallat ordnat införande, 
samtidigt som äldre behandlingar med be- 
gränsat värde måste fasas ut. 

•	 Nivåstrukturering, som fortsätter utifrån natio-
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nella beslut och diskussion inom regionala can-
cercentra (RCC). Patienter som behandlas på 
sjukhus på längre avstånd från hemmet måste 
ändå vid behov får bra kontakt och omhänder- 
tagande av den nära vården.

Cancervården ska präglas av personcentrerat ar-
betssätt, där patientens delaktighet och medver-
kan är viktig. Alla patienter ska ha en individuell 
och skriftlig vårdplan, Min vårdplan. Utveckling 
av e-hälsa med enkla och säkra kommunikations-
system som Skype, Lync och appar måste ske 
för att förenkla kontakterna mellan patient och 
vårdgivare. Införandet av kontaktsjuksköterskor 
ska följa rekommendationer i nationella riktlinjer 
och från RCC. Kontaktsjuksköterskor ska erbjuda 
individuellt stöd till patient och närstående, sam-
ordna och underlätta snabb tillgång till högkvali-
tativ medicinsk och psykosocial vård genom hela 
patientens process. Det finns behov av att utveck-
la detta vidare. Framgångsrik behandling gör att 
många patienter lever länge med cancer, som allt 
oftare blir en kronisk sjukdom. Kontaktvägar för 
dessa patienter måste förtydligas.

Det förebyggande arbetet är viktigt inom cancer- 
sjukvården. En framtagen plan finns för detta 
inom RCC Sydöst, med särskilt fokus på rökning. 
Nödvändiga screeningprogram införs i takt med 
nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra sjuk-
vårdsregionen. Ett exempel på ett nyligen infört 
screeningprogram är utredning av tjocktarms- 
cancer med koloskopi.

Cancerrehabilitering är en viktig del som måste 
säkerställas och utvecklas. En utredning pågår 
under 2016.

Regionen vill ligga i framkant av den medicin-
ska utvecklingen. Därför bör ett tydliggörande 
av forskning och utveckling (FoU) inom cancer- 
området ske inom regionen. Under 2017 tas en 
forskningsplan fram.

Medicinsk genetik
I cancerplanen 2016–2019 som utgår från Regionala 
cancercentrums uppdrag från riksdag och regering 
påtalas behovet av utveckling inom onkogenetisk 
verksamhet. En onkogenetisk mottagning finns vid 
onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Verksam-
heten är en länsövergripande resurs med uppdrag 
att erbjuda rådgivning till patienter och anhöriga om 
ärftlighet för cancer och om onkogenetisk utredning 
samt att vara ett kunskapsstöd till klinikerna. Mot-
tagningen samverkar med den onkogenetiska mot-
tagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping vid 

högspecialiserade utredningar med genanalys och 
riskbedömning av ärftlighet för att utveckla cancer-
sjukdom. Kunskapsspridning sker inom området och 
en struktur skapas för att erbjuda hälsofrämjande in-
satser i samband med en riskanalys. Utvecklingen av 
verksamheten är att den ökar kraftigt i omfattning 
och sannolikt fortsätter kommande år, eftersom möj-
ligheten ökar att spåra mutationer som kan utvecklas 
till tumörer. Även inom hjärt-kärlområdet behöver 
medicinsk genetik utvecklas. 10 miljoner kronor  
tillförs medicinsk genetik.

Palliativ vård – vård i livets slutskede 
Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela 
livet. Den palliativa vården bedrivs utifrån det na-
tionella vårdprogrammet i samspel mellan kom-
munerna, primärvården och specialiserad vård i 
Jönköpings län, samtidigt behöver den utvecklas. 
En utredning sattes igång under 2016 och ge-
nomförandet påbörjas under 2017. Det är viktigt 
att patienter och anhöriga känner sig trygga när 
vården ges i hemmet och bygger på en förbättrad 
palliativ vård utanför sjukhusen. Läkarkompetens 
ska erbjudas när det behövs. 
 
Tillsammans med kommunerna genomförs en 
förstudie om gästhem.

Läkemedelsanvändning 
I Region Jönköpings län arbetar vi för att nå en 
rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedels- 
användning. 

Kostnaderna för läkemedel har ökat i Sverige och 
även i Jönköpings län. Nya läkemedel ger möjlig-
heter till bättre behandlingsresultat, men leder 
samtidigt till ökade kostnader för läkemedels- 
behandling, särskilt inom den specialiserade vår-
den på sjukhus. Region Jönköpings län har en 
välfungerande rutin för införande av nya kost-
nadskrävande läkemedel. Trots detta beräknas 
kostnaderna öka med 5–6 procent. 

Utöver denna rutin deltar Region Jönköpings län 
aktivt i arbetet med att utveckla samarbetet i syd-
östra sjukvårdsregionen och på nationell nivå.

Exempel:
•	 Ökat samarbete inom sydöstra sjukvårdsregio-

nen - läkemedelsgruppen i sydöstra sjukvårds- 
regionen (LÄSÖ).

•	 NT-rådet (nya terapier) som ger nationella re-
kommendationer om förhållningssätt till nya 
läkemedelsterapier.

•	 Fullmaktsgruppen som arbetar tillsammans 
med SKL och TLV med receptläkemedel (inom 



50

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRd

förmånsprocessen) och gemensamt förhand-
lingsarbete för rekvisitionsläkemedel.

Resultat i senaste Öppna jämförelser visar att vi av 
alla landsting/regioner har störst andel äldre (75 år 
och äldre) som har tio eller fler läkemedel. Arbete 
pågår för att förbättra resultatet.

Följsamheten till rekommendationer samt upp-
handlade läkemedel är god inom Region Jön- 
köpings län. Driften av läkemedelsförsörjningen i 
slutenvården har inneburit flera kvalitetshöjande 
samt kostnadsbesparande aspekter.

Jämlik hälsa och vård 
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och 
att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor. 
Arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimi-
neringsgrunder är en viktig utgångspunkt liksom 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Grupper med särskilda behov identifieras och 
uppmärksammas genom bland annat uppföljning 
av resultat. 

För att kunna erbjuda vård på lika villkor priorite-
ras kompetensstöd till hälso- och sjukvårdsperso-
nal i patienternas förmåga att förvärva, förstå och 
använda information för att behålla och främja 
hälsa (= hälsolitteracitet).

Förbättringsarbeten uppmärksammar på skillna-
der i behandling och resultat mellan olika grupper, 
till exempel kvinnor och män.

För personer med utländsk bakgrund finns be-
hov av anpassad kommunikation kring hälsa och 
svensk sjukvård. Hälsokommunikatörer är ett ar-
betssätt som prövas 2016–2017 tillsammans med 
stödjande insatser för att aktivera invånarnas fri-
villiga engagemang. Nyckelpersoner erbjuds stöd 
för att kunna guida människor i sin närhet i frågor 
som rör hälsa och livskvalitet.

Utbildning i HBTQ-frågor liksom diplomering 
erbjuds verksamheter inom Region Jönköpings 
län.

För en jämlik hälsa och vård prioriteras spridning 
och implementering av goda exempel i hela regio-
nen. Detta sker på olika sätt för att invånarna kan 
erbjudas ”best practise” där de söker vård. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
Under inledningen av 2014 genomfördes en kart-

läggning och analys av Region Jönköpings läns 
konsumtion och produktion. Kartläggningen visade 
att regionen ger bra sjukvård med goda medicinska 
resultat, men hade samtidigt högre kostnader inom 
somatisk vård än jämförbara landsting/regioner, vil-
ket till stor del beror på att vi bedriver mer slutenvård 
än andra. 

Satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa 
och jämlik vård, som inleddes under 2016, är en 
fortsättning på den satsning som började utifrån 
kartläggning och analys samt den kraftsamling 
som startade 2012 för bättre hälsa, bättre vård och  
lägre kostnader. I projektet genomförs ett antal 
delprojekt. Se Figur 12, sidan 51.

Handlingsplan specifikt för primärvård
Primärvården är basen
Primärvården ska vara förstahandsvalet och den 
naturliga koordinatorn när invånaren har behov av 
hälso- och sjukvård under hela livet. Primärvår-
den ska vara den genuina basen i hela hälso- och 
sjukvårdssystemet. Tätt samarbete mellan klini-
ker, vårdcentraler och hemsjukvården, vårdplane-
ring och förebyggande insatser för en relativt liten 
grupp mest sjuka invånare ska bidra till bättre 
vård, färre vårdtillfällen, mindre behov av vård-
platser och bättre möjligheter att klara beman-
ningen på sjukhusen.

Utvecklingsarbetet ska bygga på förflyttningen 
från sluten till öppen vård, från sjukhus till vård-
central och från vård till hälsofrämjande insatser 
tillsammans med andra samhällsaktörer och in- 
vånarna själva.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Utvecklingsarbetet inom ramen för Tillsammans 
för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fokuseras 
på fyra strategiska områden:
•	 Från akuten till vårdcentralen.   
•	 Vårdsamordning.
•	 Kroniska sjukdomar.   
•	 Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom.

Från akuten till vårdcentralen
Antalet besök på akutmottagningarna har ökat 
med 21 procent sedan 2009. Även besöken i pri-
märvården har ökat. Ökningen inom primärvården 
bedöms delvis vara en indikationsglidning, medan 
ökningen på akutmottagningarna, framförallt i 
Jönköpings kommun, kan bero på att primärvården  
inte kunnat möta den ökade efterfrågan.



51

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRd

Genom att förtydliga primärvårdens uppdrag när 
det gäller närakut, utveckla gemensamma arbets-
sätt och förbättra tillgängligheten i primärvården 
ska patientströmmarna styras effektivare från 
akutmottagningarna till rätt vårdinstans.

Vårdsamordning
Patienter som inte längre har behov av den slutna 
vårdens resurser ska så snart som möjligt kunna 

lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Trygg och 
effektiv vårdsamordning ska minska återinlägg-
ningar och undvikbar sjukhusvård. Utvecklings-
arbetet omfattar bland annat förbättrad vårdpla-
nering med individuella vårdplaner, mobila team 
och IT-stöd för samverkan mellan vårdcentraler, 
kliniker och hemsjukvård. Viktigt med fortsatt 
utökning av hembesök av läkare. 

Figur 12  delprojekt inom satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Asyl-integration Samordning

Flippen

Hälsocafé

Meny till invånare

Hälsa för livet

Akuten 
till vårdcentralen

Vårdsamordning

Kroniska sjukdomar

Somatisk hälsa 
vid psykisk sjukdom

Kirurgisk vård

Medicinsk vård

Psykiatri
och rehabilitering

Utveckling av 
specialistsjukvård

Primärvården
är basen

Tillsammans 
för bästa möjliga

hälsa och jämlik vård

Trygg och eektiv 
vårdsamordning

Mobila team

IT-stöd för vård-
planering och informa-

tionsöverföring

Stödstrukturer

SVF

Omfördelning 
av operationer

Regionövergripande
indikatorer



52

FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRd

Kroniska sjukdomar
Primärvården ska erbjuda personer det stöd och 
den tillgänglighet de behöver för att kunna leva 
med kronisk sjukdom med så hög livskvalitet som 
möjligt.

Utvecklingsarbetet omfattar bland annat fördju-
pad kartläggning av invånarnas behov, förbättrade 
arbetssätt och uppföljningsrutiner, kompetens- 
utveckling, e-hälsa och effektiva självhjälpsstöd 
till invånare med kroniska sjukdomar. 

Insatserna ska minska polyfarmaci (behandling 
med flera läkemedel samtidigt), inskrivningar på 
sjukhus, återinläggningar och undvikbar sjukhus-
vård.

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Under planperioden ska Region Jönköpings län för-
bättra stödet till vårdcentralerna från specialistsjuk-
vården inom psykisk vård. Arbetet ska även omfatta 
insatser för förbättrad somatisk hälsa, delaktighet 
och aktivitetsnivå hos svårt psykiskt sjuka.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsföre-
byggande insatser fortsätter i primärvården. Vård-
centralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande 
arbete i samverkan med kommunen och andra 
aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från be-
folkningsgrupper med störst behov. 

Vårdcentralerna stödjer invånare i frågor om lev-
nadsvanor, bland annat genom rådgivning, moti-
verande samtal och behandling. Vårdcentralen ska 
erbjuda hälsosamtal till alla det år de fyller 40, 50, 
60 och 70 år.

Hälsa för livet
Hälsa för livet är Region Jönköpings län arbete i det 
nationella innovationsprojektet Flippen i primär-
vården. Flippen innebär att vårdcentraler i länet ut-
manar rådande vårdsystem genom att utveckla och 
testa nya arbetssätt för att möta människors behov 
av hälsa på ett bättre sätt. 

Vårdcentralernas arbete, som stöds med centrala 
utvecklingsresurser, utgår från vad som är viktigt 
för invånarna. Se Figur 13.

Figur 13  Vårdcentralernas arbete utgår från vad som är viktigt för invånarna.

Detta är viktigt för mig!
Jag vet vad som 
påverkar min hälsa 
och vad jag kan 
göra själv för att 
hålla mig frisk.

Jag påverkar min vård 
genom att sätta fokus på 
de värden som är viktiga 
för min hälsa.

Alla som är inblandade 
i min vård vet vad jag har 
för målsättningar 
och arbetar tillsammans 
med mig för att nå dem.

Jag kan i större utsträckning 
få vård hemma och med 
stöd från mina sociala 
nätverk.  

Jag har tillgång till all infor-
mation om min vård och hälsa 
och bestämmer själv 
vem jag vill dela den med. 

Jag har en vårdsamordnare 
på vårdcentralen som stödjer 
mig så att samverkan mellan 
alla som är delaktiga i min 
vård fungerar.

Jag har enkla och e�ektiva 
kontakter med vården 
och kan själv hantera 
ärenden som rör min hälsa.

Jag kan tillvarata mina egna resurser!
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Psykiatri i primärvården 
Utvidgat uppdrag för primärvården inom psykia-
tri. Invånarnas behov av öppenvårdspsykiatri har 
ökat. I ansatsen att bredda primärvårdens uppdrag 
öppnas möjligheter för vårdcentraler att ansöka 
om ett tilläggsuppdrag med specialiserad öppen-
vårdspsykiatri inklusive utredningar och behand-
ling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Tilläggsuppdragen beräknas kunna starta vid 
halvårsskiftet och finansieras inom ramen för psy-
kiatrisk vård. 

Asyl och flyktingar
Antalet flyktingar som söker asyl i Sverige ökade 
drastiskt hösten 2015 och totalt kom över 160 000 
flyktingar till Sverige 2015. I Jönköpings län finns 
för närvarande 5 400 asylsökande i olika boendefor-
mer. Region Jönköpings län har startat en arbets-
grupp med en flyktingkoordinator, för att bättre 
kunna samordna sjukvårdsinsatserna och hälso- 
undersökningarna. Primärvården erbjuder hälso- 
undersökningar åt alla nyanlända asylsökanden 
i Jönköpings län. Målet är att nå alla med erbju-
dande om hälsoundersökning. Många kommer 
från länder där tuberkulos, hepatit och hiv är 
mycket vanligare än i Sverige. Under 2016 bygg-
de Nässjö vårdcentral upp ett mobilt team för 
att stödja vårdcentralerna med hälsoundersök-
ningar, främst på Höglandet. Teamet har även 
utökat sin kapacitet för att kunna hjälpa andra 
vårdcentraler som inte hinner med sina hälsoun-
dersökningar. Hittills har 87 procent av de asyl-
sökande som kommit till Jönköpings län hälso- 
undersökts. På Höglandet finns flest asylsökande 
och flest hälsoundersökningar har genomförts där. 

Handlingsplan specifikt  
för specialiserad somatisk vård 
Strategin för den somatiska vården har varit att 
”Gå från mycket bra till bästa möjliga” för att skapa 
mer värde för invånarna och minska kostnaderna. 
Arbetet fortsätter inom satsningen Tillsammans 
för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden 
inom medicinsk vård:
•	 Fortsätta arbetet med att gå ifrån slutenvård till 

öppenvård.
•	 Fortsätta arbetet med att gå ifrån specialistvård 

till primärvård.
•	 Utveckla och fortsätta arbetet med mobila team.
•	 Utveckla den palliativa vården.
•	 Förbättra arbetssätt på akutmottagningarna, 

samt i samarbete med primärvården arbeta för 
vård på rätt vårdnivå.

•	 Utveckla och sprida goda exempel utifrån per-
soncentrerad vård.

•	 Öka användningen av webbtidbokning och  
övriga e-tjänster, samt arbeta för att öka  
användningen av journalen via nätet.

•	 Samtliga verksamheter ska samtliga månader  
nå Region Jönköpings läns tillgänglighetsmål 
för besök och åtgärd.

•	 Standardiserade vårdförlopp – arbeta aktivt med 
den nationella satsningen för kortare ledtider i 
cancervården.

•	 Vara delaktiga i regionövergripande arbete med 
att utveckla rehabilitering i hemmet efter stroke.

•	 Hemtagning från Universitetssjukhuset i Lin-
köping när det gäller pumpbehandling för pa-
tienter med Parkinsons sjukdom. 

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden 
inom kirurgisk vård:
•	 Följa medicinsk utveckling som nationella rikt-

linjer och ordnat införande av läkemedel.
•	 Starkt fokus på medicinska resultat.
•	 Översyn av indikationer och resursanvändande, 

gemensamma indikationer.
•	 Fördelning av opererande verksamhet på tre 

sjukhus Jönköpings län.
•	 Patientsäkerhet – ständiga förbättringar.
•	 Analysera ökat behov baserat på befolkning-

sökning och befolkningsstruktur, av exempelvis 
förlossningar och cancervård.

•	 Effektivisera vårdprocesser för att möta ökat  
behov.

•	 Fortsätta utveckla standardiserade vårdförlopp 
cancer i hela vårdkedjan, medför förändring  
i diagnostik och behandling – 2 miljoner kro-
nor tillförs 2017 (totalt 5 miljoner kronor för 
2016–2017).

•	 Rätt vårdnivå – öppenvård och primärvård.
•	 Vårdplatser bara när det behövs.

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden 
inom rehabilitering:
•	 Fortsatt arbete med att utveckla jämlik rehabili-

tering utifrån patienternas behov i såväl primär-
vård som specialistvård.

•	 Habilitering – ökat behov ställer krav på arbete 
med att erbjuda likvärdig habilitering i länet och 
det är viktigt att nå tillgänglighetsmål under  
planperioden.

•	 Överviktsenhet, alternativ till kirurgi – 500 000 
kronor. Omfördelas från kirurgisk vård. 

•	 Utveckling av hemrehabilitering.  
•	 Särskilda näringsändamål – beställning, dist-

ribution och kompetensstöd sköts av hjälpme-
delscentralen.
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Habilitering 
Habilitering spelar en viktig roll för dem som är 
i behov av specialiserade habiliteringsinsatser. 
Kommunerna ansvarar för basala habiliterings- 
insatser oavsett ålder och boendeform. Utveck-
lingsarbete kring gränsdragningar fortsätter. Per-
soner med funktionsnedsättning och deras när-
stående är viktiga medskapare i utvecklingen av 
personcentrerad habilitering.

Såväl den medicinska som den medicintekniska 
utvecklingen innebär att behoven av habiliterings-
insatser både har ökat och förändrats. Svårt sjuka 
barn med komplicerade missbildningar överlever i 
större omfattning, liksom barn som föds mycket 
för tidigt. Behov av insatser från habiliteringen kan 
vara mångårigt. Allt fler barn får cochleaimplan-
tat, vilket gör att döva barn kan höra och behöver 
logopedinsatser för sin talspråksutveckling. Över-
levnaden förbättras successivt för personer med till 
exempel Downs syndrom och muskeldystrofi. Det 
innebär förlängda behov av habiliteringsinsatser, 
men även andra medicinska insatser på grund av 
ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdom och demens.

Barn med autism identifieras allt tidigare genom 
rutiner i det nationella barnhälsovårdsprogram-
met och är aktuella under längre perioder inom 
habiliteringens verksamheter.

Ovanstående faktorer tillsammans med ökat an-
tal remisser för personer som är nyanlända till 
Sverige och som har behov av specialisthabilite-
ring, innebär en stor utmaning i kapacitet och re-
surshänseende. Arbete med att erbjuda likvärdig  
habilitering i länet och att nå tillgänglighetsmål är 
viktigt under planperioden. 

Under planperioden sker bedömning av standar-
den på habiliteringens lokaler i Värnamo. 

Habiliteringscentrum tillförs en budgetförstärk-
ning med 2 miljoner kronor.

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 
I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad 
sker remittering till regionsjukvård, i första hand 
vid Universitetssjukhuset i Linköping eller till 
rikssjukvård vid annat sjukhus för högspecialise-
rad vård i Sverige. Landsting och regioner inom 
sydöstra sjukvårdsregionen har en gemensam sam-
verkansnämnd för att samordna och stärka syd- 
östra sjukvårdsregionens ställning inom områden 
av gemensam karaktär. Regiongemensam vård vid 
Universitetssjukhuset i Linköping finansieras med 
en fast och en rörlig del. Från och med 2015 gäller 

en reviderad modell för finansiering som långsik-
tigt bygger på Kostnad per patient (KPP).
 
Ett antal faktorer kommer att påverka kost-
nadsutvecklingen inom regionsjukvården. Det 
pågår en ett antal större ombyggnationsprojekt 
vid Universitetssjukhuset i Linköping. Den hög-
specialiserade vården blir allt mer avancerad och 
patientrörligheten ökar. Traumaorganisationen i 
sjukvårdsregionen håller på att ses över. Antalet 
genetiska utredningar blir fler och cancerläke-
medlen dyrare. Nya riktlinjer med nya utredning-
ar och behandlingar såsom utökad trombektomi 
inom strokevården (blodpropp i hjärnan tas ut via 
en kateter som förs upp via ett kärl i ljumsken) 
är på gång att införas. Hemtagning planeras för  
läkemedelsbehandling via pump för patienter med 
Parkinsons sjukdom. Förändringar i nuvarande 
organisation inom ortopedin diskuteras. Bedöm-
ningen är att budgeten för regionsjukvård behöver 
utökas. Denna tillförs därför 15 miljoner kronor. 

Region Jönköpings läns kostnader för planerad 
EU-vård har ökat då antalet patienter som ansöker 
om detta blir allt fler.

Handlingsplan specifikt  
för specialiserad psykiatrisk vård
Allmänpsykiatri 
Arbetet utifrån psykiatrins ledningsplan har fort-
satt. Ett antal åtgärder har genomförts och arbetet 
fortsätter inom följande områden och exempel: 
•	 Tydliggör behov av utveckling och förändring 

för en jämlik psykiatrisk vård i länet.  
•	 Utveckling av psykiatrins processinriktade  

arbetssätt.
•	 Jämlik läkemedelsanvändning inom de olika 

processerna. Jämlik och samordnad process för 
neuropsykiatrisk problematik för bättre till-
gänglighet, uppföljning och behandling.

•	 Utveckling av arbetssätt för att möjliggöra en 
förskjutning från slutenvård till öppenvård. 

•	 Mobila psykiatriska team, patientstyrd inskriv-
ning, Samordnad Individuell Plan, integrerad 
verksamhet av ACT-modell.

•	 Förbättra den somatiska hälsan för de svårast 
psykiskt sjuka.

•	 Projekt om somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 
startade 2016.

•	 Utveckla samarbete med primärvården för att 
förbättra tillgänglighet till specialistkompetens 
och möjliggöra långsiktiga, stabila kontakter 
inom primärvården. Rutin för direkt konsulta-
tion primärvård – specialistpsykiatri.
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•	 Utveckling av patientinflytande. 
•	 Pröva och utvärdera patientstyrd inläggning, 

utveckla funktionen patientstödjare.
•	 Utveckling av arbetet och samverkan inom risk-

bruk, missbruk, beroende.
•	 Enhet för omhändertagande av berusade perso-

ner. Integrerad beroendemottagning, mottag-
ning för unga med beroende.

I samråd med länets kommuner har ett förslag  
tagits fram för en enhet för bättre stöd- och be-
handlingsinsatser för att ta hand om berusade 
personer. 6–8 vårdplatser planeras och verksam-
heten ska vara öppen dygnet runt, samlokaliserad 
med psykiatriakuten vid Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping. Bemanningen utgår från en minimi- 
bemanning med två anställda i tjänst. Kostnads-
beräkningarna är gjorda utifrån drifts- och per-
sonalkostnader. Samfinansiering ska ske med 
kommunerna och Region Jönköpings läns andel 
beräknas till 7,4 miljoner kronor. Verksamheten 
beräknas starta vid halvårsskiftet 2017. 3,7 miljo-
ner kronor avsätts för 2017 med helårseffekt från 
2018.

En arbetsgrupp med representanter för kom-
munerna och Region Jönköpings län genomför  
en översyn av missbruks- och beroendevården 
i Jönköpings län. Syftet är att ta fram förslag 
för en huvudmannagemensam beroendevård i 
Jönköpings län.

Rättspsykiatri
Behovet av rättspsykiatri varierar över åren. Köp 
av rättspsykiatriska vårdplatser regleras inom ra-
men för avtalet för regionvård. Region Jönköpings 
län utvecklar därmed samarbetet med rättspsykia-
triska regionkliniken i Vadstena. Det råder allmän 
brist på rättspsykiatriska vårdplatser i Sverige.  
I nuläget används alla platser i Vadstena och dess-
utom köps platser i andra landsting. Utredningen 
om enheten i Jönköping ska inriktas mot utsluss-
ning måste därför göra ett uppehåll. Det är fort-
farande oklart när den nya tvångslagstiftningen 
träder i kraft.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
Sedan 2007 har statliga medel avsatts för barn och 
unga med psykisk ohälsa. De har använts till en 
allmän förstärkning av BUP samt för att öka till-
gängligheten. Från 2013 ingår tillgänglighet som 
ett av prestationskraven i den statliga satsningen 
inom området psykisk hälsa. 

Handlingsplan specifikt  
för övrig hälso- och sjukvård
Ambulanstransporter med prehospital vård och 
sjuktransporter 
Länets ambulanssjukvård är idag en väl fungerande  
länk i akutsjukvårdskedjan, med sjuksköterske- 
kompetens (flertalet med specialistutbildning) i 
alla ambulanser. Antalet uppdrag fortsätter att öka 
kraftigt år från år; från 28 018 uppdrag 2007 till 
45 000 uppdrag 2015. Utvecklingen av arbetssätt 
pågår kontinuerligt. För att möta det ökade antalet 
primär- och sekundärtransporter infördes under 
2016 en så kallad lättvårdsambulans.
 
Region Jönköpings län har träffat avtal med SOS 
Alarm om ambulansdirigering. Tjänsten är före-
mål för en statlig utredning varför avtalstiden nu 
förlängs två år i taget i väntan på kommande beslut 
om alarmeringstjänsten.

På orter där inställelsetiden för ambulanser är 
lång, har Region Jönköpings län idag så kallade 
IVPA-larm (= I Väntan På Ambulans) i samver-
kan med kommunal räddningstjänst. Det innebär 
att räddningstjänsten på aktuell ort får larm via 
112 och har då möjlighet att till exempel utföra 
defibrillering vid hjärtstopp i väntan på ambulans. 
Regionen står för kostnader för del av utbildning 
och utrustning.

Ett arbete med att öka den kliniska läkarmedver-
kan i ambulanssjukvården har startat i samarbete  
med operations- och intensivvårdskliniken på 
Länssjukhuset Ryhov. 

Ett kommunalförbund har bildats för svenskt am-
bulansflyg med uppdrag att administrera och sköta 
uppdraget med ambulansflygplansverksamheten 
samt överta befintliga samverkansavtal mellan de 
21 landstingen och Västerbotten läns landsting 
den 1 januari 2016. Den rörliga kostnaden som 
består av en särskild avgift per påbörjat flygupp-
drag beräknas ligga på samma nivå som tidigare. 

Bidrag inom folkhälsoområdet
Region Jönköpings län lämnar bidrag till organi-
sationer som arbetar inom ramen för de elva na-
tionella målen för folkhälsoarbete där fokus är på 
samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. Bidraget kan ges 
som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd, 
men också som stöd till olika projekt. Bidrag till 
nykterhetsfrämjande organisationer, idrottsrörel- 
sen och organisationer inom funktionhinder- 
området är exempel på mottagare av stöd. 
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Bidraget ska stödja föreningar att genom olika 
mötesplatser sprida information, upplysa och delge 
kunskap om funktionsnedsättningar. Syftet är öka 
medvetenheten i samhället om situationen för per-
soner med funktionsnedsättningar.  

Funktionshinderområdet
Begreppet funktionsnedsättning innebär en ned-
sättning av fysisk, psykisk, sensorisk eller intellek- 
tuell funktionsförmåga. Funktionshinder definie-
ras som den begränsning funktionsnedsättningen 
innebär för en person i relation till omgivningen. 
Begreppet tillgänglighet används för att beskriva 
hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för 
människor med funktionsnedsättning. Detta inne-
fattar även tillgången till information och ett bra 
bemötande. För att skapa jämlika förutsättningar 
och en jämlik vård/hälsa ska verksamheter säker-
ställa att tillgänglighetsperspektivet finns i upprät-
tade handlingsplaner. Insatser ska göras som stödjer 
att patienter med funktionsnedsättningar får vård 
på lika villkor.

Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning 
och annat stöd, enligt § 9 i LSS.

Hjälpmedelsverksamhet 
Området omfattar övergripande funktionshinder- 
och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid hjälp- 
medelscentral, audionommottagning och syn- 
central samt ortopedteknisk verksamhet. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedels-
försörjning till både regionen och länets kommu-
ner. Det är viktigt att den sammanhållna hjälp- 
medelsverksamheten fungerar på bästa möjliga 
sätt, för att kunna möta länsinvånarnas behov av 
hjälpmedel. En styrgrupp för hjälpmedelscentra-
lens hjälpmedelsverksamhet verkar med represen-
tanter från regionen och länets kommuner. Regel-
verket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt 
för regionen och länets 13 kommuner. Målet är att 
länsinvånarna ska få samma möjlighet till hjälp-
medel oavsett bostadsort och vem som är huvud-
man i det enskilda fallet.

Smittskydd och vårdhygien 
Smittskyddet svarar för övervakningen av det epi-
demiologiska läget i länet för att begränsa sprid-
ningen av smittsamma sjukdomar. Totalt följs över 
2 000 fall upp av olika anmälningspliktiga sjuk-
domar. En annan viktig del i det förebyggande ar-
betet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i 
länet. Uppföljning sker av barnvaccinationen och 
vaccination av olika riskgrupper, såsom migranter 
och äldregrupper som ska kompletteringsvaccine-

ras eller vaccineras mot exempelvis säsongsinflu-
ensan och lunginflammation.  

Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete 
mellan infektionskliniken, missbruksvården och 
socialtjänsten, startade våren 2016 och blir ett 
viktigt sätt att nå intravenösa missbrukare för att 
motivera till drogfrihet och förebygga blodsmitta 
som hepatit C. 

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) 
beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktio-
ner som ska finnas i Region Jönköpings län.

För att ha en god förmåga vid kris- och kata-
strofmedicinska händelser krävs planläggning, 
utbildning och övningar. Risker och sårbarheter 
samt förmågan måste analyseras fortlöpande och 
vara grunden för planeringsarbetet. Detta arbete 
genomförs delvis genom projektanställningar med 
hjälp av särskilt bidrag från Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB). 

Med de ökade antal händelser och det ökade upp-
draget regeringen gett myndigheter att påbörja 
uppbyggnaden av det civila försvaret, samt det 
ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap 
(TiB), bedöms kostnaden öka. Sedan 2015 har 0,6 
miljoner kronor tillförts området. Från och med 
2018  tillförs ytterligare 2,0 miljoner kronor. 

Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård  
Forskning och utveckling (FoU) är en viktig del i 
en kunskapsorganisation och Region Jönköpings 
län har därför under lång tid satsat på forskar-
utbildning, seminarieverksamhet och bibliotek. 
Vidare finns resurser i form av tid för FoU-arbete 
samt medel till resor och kursavgifter. Det årliga 
regionala forskningsanslaget för Forskningsrådet 
i sydöstra Sverige (FORSS) debiteras landsting-
en/regionerna utifrån andelen invånare. Andelen 
för Region Jönköpings län är cirka fyra miljoner 
kronor. Från FORSS går projektmedel tillbaka till 
länet för forskning och utveckling.

Tillförande av nya forskningsmedel för att stödja 
klinisk behandlingsforskning är ett område som 
prioriteras nationellt. Betydande forskning före-
kommer inom regionens verksamhetsområden, 
främst inom sjukhusvården, primärvården och 
tandvården. Regionen ger kunskapsstöd i vardags-
arbetet och möjlighet till forskarutbildning.
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Jönköpings Academy for Improvement of Health and 
Welfare, som skapades tillsammans med Hög- 
skolan och länets kommuner, erbjuder bland annat 
magister- och masterprogram i kvalitetsförbätt-
ring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. 
Jönköping Academy är också en drivande aktör i 
utvecklingen av forskningsområdet Förbättrings-
vetenskap (Improvement Science), vilket sätter 
Jönköpings län på både den nationella och den  
internationella forskningskartan.

Under 2017 ska en Life Science-strategi arbetas 
fram inom sydöstra sjukvårdsregionen. Life Scien-
ce omfattar flera vetenskapsgrenar, som till exem-
pel hälsovård, medicinteknik, bioteknik och läke-
medel. Denna tvärvetenskapliga verksamhet ska 
leda till kunskap som ger förutsättningar att för-
bättra liv och hälsa; för människa, djur och natur.

Avgiftsnivåer
Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i in-
tranätet, på regionens webbplats samt i särskild 
bilaga till budgeten. 

I enlighet med riksdagsbeslut blir vårdbesök för 
patienter 85 år och äldre avgiftsfria 2017. Mam-
mografi blev avgiftsfritt från halvårsskiftet 2016.

För att skapa enhetliga egenavgifter i hälso- och 
sjukvården införs en egenavgift för sjukvårdande 
behandling då patient behandlas på plats av am-
bulanssjukvården. Om patient förs till vårdcentral 
eller sjukhus betalas egenavgift för detta vård-
tillfälle och ingen avgift tillkommer för ambu-
lanstransport. Antal som behandlas på plats be-
räknas till cirka 6 000 patienter vilket kan ge en 
intäktsförstärkning på cirka 1 miljon kronor.

Investeringar hälso- och  
sjukvård inklusive tandvård
För den specialiserade vården och primärvården 
som drivs i regionens regi finns utöver reinveste-
ringar/nyinvesteringar i utrustning, även behov 
av lokalmässiga förbättringar för att lokalerna ska 
vara ändamålsenliga. 

Akutsjukhusen
Efter beslut i regionfullmäktige och regionstyrelse 
pågår omfattande investeringar inom alla tre 
akutsjukhusen.

Höglandssjukhuset – hus 37
På Höglandssjukhuset genomförs ny- och om-
byggnad i sex etapper som sträcker sig till slutet 
av detta årtionde. För närvarande pågår etapp fem 

som omfattar nybyggnad av hus 37 som inkluderar 
lokaler för bland annat operation och intensivvård, 
mottagningslokaler för ortopedi, barn- och ung-
domsmedicin samt apotek.

Värnamo sjukhus 
Inom Värnamo sjukhus har vårdavdelningar inom 
kirurgi, medicin, geriatrisk rehabilitering och ort-
opedi byggts om under de senaste åren. Nu pågår 
om- och tillbyggnad av operations- och intensiv-
vårdskliniken. 

Under planperiod görs en bedömning av lokal-
standarden på habiliteringen i Värnamo.  

Översiktsplan Länssjukhuset Ryhov
En översiktsplan har arbetats fram, som utifrån 
framtida vårdbehov beskriver vilka investeringar 
i lokalförbättringar som behövs på länssjukhuset.

Ny vårdbyggnad Hus D1, Länssjukhuset Ryhov 
Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov visar att det 
behövs en ny vårdbyggnad för att tillgodose behov 
av ökade ytor och nya krav på lokaler. I den planera-
de nybyggnaden av hus D1 ryms mammografimot-
tagning, utökad akutvårdsavdelning, två medicin-
vårdsavdelningar med tillhörande dagsjukvård och 
mottagningar samt utbildningslokaler.

Ombyggnad bårhus, Länssjukhuset Ryhov
Det finns behov av att utöka antalet platser på 
bårhuset och även göra en översyn av bland annat 
ventilation och kylsystem.

Fler projekt inom akutsjukhusen
Kostnadsberäknade projekt som ännu inte beslutats 
av regionstyrelsen
•	 Utbyggnad av bårhus/patologen, Länssjukhuset 

Ryhov: 16,5 miljoner kronor
•	 Elkraftförsörjning Ryhov: 87,5 miljoner kronor
•	 Parkeringsplatser hus D9 Ryhov (ersättnings-

platser när hus D1 byggs): 1,3 miljoner kronor

Ej kostnadsberäknade projekt
•	 Ombyggnad operationsavdelning på ögonmot-

tagningen, Länssjukhuset Ryhov
•	 Syncentral, Länssjukhuset  Ryhov
•	 Lokalbehov vid utrustningsbyte MR, Länssjuk-

huset Ryhov
•	 Ombyggnad för MR 3T, Länssjukhuset Ryhov
•	 Ombyggnad avdelningsstation hus T1, Läns-

sjukhuset Ryhov
•	 Ombyggnad för centralreception, Värnamo sjuk-

hus
•	 Sängtvätten, Höglandssjukhuset Eksjö
•	 Om- och tillbyggnad, psykiatriska kliniken hus 
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09 samt konsekvensprojekt, ögonmottagning, 
habiliteringscentrum, Värnamo sjukhus

•	 Hus 09, plan 6 på Rosenlund behöver byggas om 
under 2017 

Primärvård och tandvård
Vårdcentral på Råslätt
Nuvarande vårdcentral omfattar primärvård, folk-
tandvård och psykiatrimottagning. De etablerades 
i nuvarande lokaler 1985. Sedan dess har en del 
mindre ändringar gjorts genom att lägenheter i 
samma hus byggts om till vårdlokaler.

Vårdcentralens verksamheter har idag inte tillgång 
till ändamålsenliga lokaler som uppfyller krav på 
tillgänglighet och vårdstandard. Inom vårdcentra-
len etableras en familjecentral.
Bygget startar under 2017. 

Inventarier 
Inom medicinsk diagnostik byts befintlig utrust-
ning för närmare 35 miljoner kronor. Det gäller 
bland annat C-bågar, MR, ultraljud och utrust-

ning till hybridsalar. Till nyinvestering och upp-
gradering av utrustning behövs cirka 42,5 miljoner 
kronor, varav 25 miljoner kronor för PET-CT och 
12 miljoner kronor för MR 3T.

För medicinsk vård finns behov av att byta ut  
åtta ambulanser under 2017 samt handenheter 
till Rakel kommunikationssystem. Investerings-
utgiften inom ambulansverksamheten beräknas 
till 12,7 miljoner kronor. Därutöver finns be-
hov av nyinvestering i EBUS (bronkoskopi med  
ultraljud) för utredning av lungcancer, för cirka 
0,7 miljoner kronor.

För kirurgisk vård görs nyinvesteringar för näs-
tan 8 miljoner kronor avseende ultraljud, torkskåp 
och operationsrobot till ögonkliniken på Läns-
sjukhus Ryhov. Ersättning av befintlig utrustning 
görs för 5,9 miljoner kronor. Till den ombyggda 
operations- och intensivvårdkliniken i Värnamo 
behöver inventarier köpas för totalt 151 miljoner 
kronor, varav 90 miljoner under 2017. 
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Tandvård 
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, 
som säger att Region Jönköpings län har ett över-
gripande ansvar att planera all tandvård, oavsett 
vem som är huvudman eller som utför den.

Enligt lagen ska folktandvården svara för
•	 regelbunden och fullständig tandvård för barn 

och ungdomar, till och med det år de fyller 21 år 
•	 specialisttandvård för vuxna
•	 övrig tandvård för vuxna i den omfattning som 

Region Jönköpings län bedömer lämpligt.

Regionen ska se till att det finns tillräckliga re-
surser för patienter med särskilda behov av tand-
vårdsinsatser och att patientgrupper med behov av 
särskilt stöd erbjuds tandvård.

Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad 
med etableringsfrihet och i princip fri prissätt-
ning. Allmäntandvård för vuxna finansieras av  
patientavgifter och ersättning från den statliga 
tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansie-
ras av barntandvårdspeng.

Region Jönköpings län är genom Folktandvården 
en stor producent av tandvård. Det innebär att re-
gionen uppträder i olika roller inom tandvården  
– som både ”beställare” och ”utförare”. Det är 
därför viktigt att regionen agerar på ett konkur-
rensneutralt sätt och att regionens olika roller är  
tydliga såväl organisatoriskt som ekonomiskt.

Utan att frångå krav på konkurrensneutralitet, finns det 
skäl att ge specifika ersättningar till både Folktandvår-
den och privattandvården, för åtaganden som inte har 
full kostnadstäckning genom tandvårdsförsäkringen, 
barntandvårdspeng eller patientavgifter. Det kan bland 
annat gälla uppdrag inom områden som geografisk 
tillgänglighet och prevention, samt riktade insatser 
för speciella diagnosgrupper. Inom barntandvården 
har Folktandvården ett särskilt uppdrag för kollektiva  
insatser, som finansieras med en särskild folk- 
tandvårdsspecifik ersättning.

Perspektiv: Medborgare och kund
Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor 
för länets befolkning. Sambandet mellan tand- 
hälsa och allmän hälsa blir allt tydligare. Därför 
är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
viktigt för alla patientgrupper.

Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och 
ungdomar fritt välja vårdgivare. Tillgängligheten 
till Folktandvården har minskat och det förekom-
mer väntetider både internt för revisionspatienter 
och för nya patienter. Satsningar för att möta be-
hovet prioriteras.

Redovisning av epidemiologiska data för barn 
och ungdomar 3–21 år inkluderar både Folktand- 
vården och privattandvården.

Vård och behandling ska så långt det är möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras.

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Bra munhälsa. God tandvård.  
   

Framgångsfaktorer Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter hos befolkningen.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Andel kariesfria 
19-åringar 

Resultaten kommer 
att redovisas i andel 
kvinnor och andel 
män.

IT-systemet T4 45 % l 42 % l 42 %

Andel av revisions-
patienter som har 
frisktandvårdsavtal. 
Resultaten kommer 
att redovisas i andel 
kvinnor och andel 
män.

IT-systemet T4 20 % Nytt mål 2015 Ej rapporterat.
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Perspektiv: Process och produktion
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i 
vården ska fortsätta, genom att det kliniska för-
bättringsarbetet prioriteras. Folktandvården rap-
porterar till ett nationellt kvalitetsregister för 
karies och parodontit (SKaPa), till vilket alla 
landsting, utom Gotland, anslutit sig.  Registret 
ger underlag för verksamhetsutveckling och stöd 
till utveckling av nationella riktlinjer.

God tillgång på tandvårdspersonal kräver fort- 
satta satsningar på rekrytering av både nyutbildad 
och erfaren personal, samt insatser för att behålla 
befintlig personal. Samarbete mellan allmäntand-
vård och specialisttandvård är viktigt för kun-
skapsöverföring och utveckling och ska vara en 
naturlig del i verksamheten.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Odontologiska institutionen ska vara ett ledande 
centrum – såväl nationellt som internationellt – för 
specialistutbildning och annan kvalificerad efter-
utbildning av tandvårdspersonal.

Perspektiv: Ekonomi
En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av 
tandvården är tillgång på kompetent personal och 
att investeringar i ny och bättre teknik successivt 
kan ske. Befintliga resurser som personal, lokaler 
och utrustningar måste användas på ett så effek-
tivt sätt som möjligt.

En väsentlig grund för att kunna erbjuda en tand-
vård som kännetecknas av hög kvalitet och hög 
produktivitet, är att all personal förstår samban-
den mellan arbetsorganisation, prestationer och 
ekonomiskt utfall. För detta krävs både utbild-
ningsinsatser och uppföljningssystem.

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Bra munhälsa. God tandvård.  
   

Framgångsfaktorer God tillgänglighet och bra bemötande.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Andel nya patien-
ter som fått tid till 
undersökning och 
behandling inom  
180 dagar.

Förfrågan till samtliga 
kliniker

90 % Nytt mål 2017 Nytt mål 2017

Andel revisions-
patienter som fått tid 
till undersökning och 
behandling inom 180 
dagar från måldatum

Förfrågan till samtliga 
kliniker

90 % Nytt mål 2017 Nytt mål 2017

Specialisttandvården: 
Andel akuta remisspa-
tienter som väntat 
mindre än sju dagar

T4/diver 90 % Nytt mål 2017 Nytt mål 2017

Specialisttandvården: 
Antal remisspatienter, 
som väntat mer än 
60 dagar

T4/diver 0 l 428 patienter l 508 patienter 

Täckningsgrad för den 
uppsökande verksam-
heten (munhälsobe-
dömning)

Statistik 90 % l 93 % l 88 %

Andel berättigade 
(kvinnor och män 
med intyg om nöd-
vändig tandvård) som 
fått tandvård utförd

Statistik Bättre än föregåen-
de år.

Nytt mål 2014 49 % totalt 
53 % män 
46 % kvinnor 

Andel nöjda kvinnor 
och män

Enkäter (enbart Folk-
tandvården)

100 % l 98 % l 98 %
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Handlingsplan Tandvård
Tillgänglig vård är en viktig grundförutsättning 
för Region Jönköpings läns övergripande befolk-
ningsansvar och mål om god tandvård. I begrep-
pet ”god tillgänglighet” ingår olika delar som kort 
väntetid för att få komma till en tandläkare, ökad 
tillgänglighet med längre öppettider och service 
alla vardagar samt rimligt avstånd till närmaste 
klinik. I budget 2009 lades förutsättningarna för 
Folktandvårdens klinikstruktur fast. Kliniker som 
saknar ekonomisk bärkraft, och enligt dessa för-
utsättningar inte ska avvecklas, finansieras med en 
särskild ersättning. Budgeten är 2,1 miljoner kro-
nor för 2017, vilket är samma nivå som 2016. 

En utmaning är att ha kompetent och utbildad 
personal på tandvårdsklinikerna i länet. Avgång-
arna inom tandläkar- och tandsköterskekollek-
tivet är större än den tillgång på kompetens som 
finns att rekrytera. Den förväntade förbättringen 
av tandhälsan väntas inte kunna balansera denna 
efterfrågan på personal. Allt fler äldre har egna 
tänder kvar högt upp i åren, vilket ställer stora krav 
på samverkan mellan omsorg, vård och tandvård. 
Den stora flyktingströmmen till länet kräver re-
surser, kompetens och tillgänglighet. För att möta 
det ökade behovet måste nya arbetssätt utvecklas 
så att rätt kompetens används inom olika områden. 
Screening av vårdbehovet på flyktingboenden ger 
möjligheter att prioritera de mest behövande till 
behandling. 

Folktandvården är en stor producent av tandvård i 
länet och tillhandahåller tandvård till cirka 185 000 
länsinvånare. Folktandvårdens prissättning följer i 

stort sett TLV:s (Tandvård- och läkemedelsför-
månsverket), referenspriser. Krav på konkurrens-
neutralitet förutsätter att prissättningen baseras 
på självkostnad. För att finansiera pris- och löne-
ökningar höjs Folktandvårdens priser 2017 med i 
genomsnitt 2,7 procent. (2016 – 2,7 procent)
 
I självkostnaden för Folktandvården ska av kon-
kurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den 
kommunala sektorn har generell avdragsrätt för 
mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför 
tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. 
För 2017 är denna beräknad till 18,9 miljoner  
kronor. (2016 – 18,9 miljoner kronor) 

Allmäntandvård vuxna
För att patienter ska känna förtroende för tand-
vården och bli nöjda, krävs bra bemötande och bra 
omhändertagande. Alla patienter ska informeras 
om behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång 
med mera. Det ökade vårdtrycket medför att ar-
betet med att förbättra tillgängligheten måste 
fortsätta. Värdet för kunden ska mätas genom 
kundenkäter.

Drygt 40 procent av länets 19-åringar har var-
ken fyllningar eller kariesskador som behöver 
lagas när de lämnar den organiserade barn- och 
ungdomstandvården. Avgiftsfri tandvård för 
barn och unga vuxna upp till 21 års ålder in- 
förs från och med 2017. Därefter kommer ytter- 
ligare en årskull per år att ingå i barn- och ung-
domstandvården upp till 23 års ålder.

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Kostnadseffektiv tandvård.  
   

Framgångsfaktorer God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Nettokostnad per 
verksamhetsområde

Ekonomisystem Inte överstiga budget l Allmäntandvård
barn  -5 miljoner 
kronor
vuxna -6 miljoner 
kronor

l Allmäntandvård
barn  -20 miljoner 
kronor
vuxna +5 miljoner 
kronor

Produktivitet mätt 
som produktions- 
poäng i förhållande 
till arbetade timmar
(Folktandvårdens 
allmäntandvård)

Ekonomisystem/T4 Förbättrad produk-
tivitet jämfört med 
tidigare år

l - 6,6 % l - 7 %
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Vuxentandvårdens utgiftsram på 11,6 miljoner kro-
nor (2016: 11,3 miljoner kronor) avser kostnader 
för läkemedel, utbildningsansvar och tolkkostnader 
som inte finansieras genom tandvårdstaxan samt 
ersättning till Folktandvården för vuxentandvår-
dens underskott vid tre underskottskliniker. 

Allmäntandvård barn och ungdomar
Den långsiktiga målsättningen för barns och ung-
domars tandhälsa är att hålla tänder och munhåla  
friska. Medfödda och förvärvade defekter och 
tandställningsfel ska korrigeras till tillfredsstäl-
lande funktion och utseende. Folktandvården har, 
tillsammans med hälso- och sjukvården, ansvar 
för att informera om tobakens och kostens in-
verkan på den allmänna hälsan och munhälsan.  
I Jönköpings län omfattar barn- och ungdoms- 
tandvården ett totalt åtagande på cirka 79 500 per-
soner i åldern 3–21 år.

Inför 2017 förstärks budgeten för barntandvården 
med 7 miljoner kronor. Motivet till förstärkningen 
är att såväl antalet som omfattningen av åtgärderna  
ökar. Utöver det förstärks budgeten med 11,4 mil-
joner kronor med hjälp av statsbidrag avseende 
de två årskullarna som tillkommer från och med 
2017. Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska 
differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan 
varierar i länet. 

Utgiftsramen för barntandvårdspengen 2017 upp-
går med ovanstående förstärkningar till 106,4 
miljoner kronor. Antalet 3-21-åringar beräknas 
2017 uppgå till 79 500 vilket ger en genomsnittlig 
barntandvårdspeng på 1 340 kronor. 

Folktandvården har under många år tillsammans 
med andra aktörer genomfört ett framgångs-
rikt systematiskt och aktivt folkhälsoarbete, med  
målet att förbättra barns och ungdomars hälsa. 
För Folktandvårdens preventiva arbete inom barn- 
hälsovård, förskola, grundskola och gymnasium 
ges en särskild ersättning på 10,3 miljoner kronor. 
(2016: 10,0 miljoner kronor) 

Utöver barntandvårdpengen och det preventiva 
folkhälsoarbetet finns en utgiftsram på 5,0 miljo-
ner kronor (2016: 4,9 miljoner kronor) för Folk-
tandvårdens och privattandvårdens kostnader 
avseende utbildningsansvar, läkemedel, tolkkost-
nader samt ersättning till Folktandvården för  
underskottskliniker.

Total utgiftsram barntandvård 2017: 121,7 miljo-
ner kronor

Tandvård för personer med särskilda behov
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter 
med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att 
patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds 
tandvård. Det är personer i särskilda och egna  
boenden samt personer som omfattas av lagen om 
stöd och service till funktionshindrade.

Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper 
kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande 
verksamhet) och nödvändig tandvård. Munhälso-
bedömning är avgiftsfri. Närmare 5 000 personer 
tackade ja till erbjudandet om munhälsobedöm-
ning och 88 procent fick bedömning (4 194 perso-
ner) under 2015.

Tandvård ges även till andra patientgrupper som 
ett led i en sjukdomsbehandling. Den tandvård 
som här avses kan till exempel vara infektions-
sanering inför vissa kirurgiska ingrepp. 

Landstingen/regionerna ansvarar också från och 
med 1 januari 2013 för 11 grupper (diagnosbase-
rat) som har stora behov av tandvård på grund av 
långvariga sjukdomar och/eller funktionshinder.
 
Från och med 2016 sker den uppsökande verksam-
heten i Region Jönköpings läns regi under tre år. 
Munhälsan har möjlighet att förbättras betydligt 
hos de äldre vilket är viktigt för välbefinnandet 
och hälsan. Det krävs ett förbättrat samarbete 
mellan tandvården, sjukvården och socialtjänsten. 
Folktandvården har fått ett utökat uppdrag att ut-
veckla arbetsätt för denna samverkan. Det är även 
viktigt att stimulera fler till behandling, vilket 
kräver ökat engagemang hos vårdpersonalen. För-
ändringen kommer kontinuerligt att följas. 

För nödvändig tandvård och tandvård som är ett 
led i sjukdomsbehandling och tandvård till vissa 
grupper med långvariga sjukdomar eller funk-
tionshinder betalas öppenvårdsavgift. Denna 
tandvård omfattas inte av tandvårdsförsäkringen, 
utan finansieras helt av regionen inom ramen för 
hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. 

Det är en stor utmaning att alla personer som har 
”Intyg om nödvändig tandvård” får sitt tandvårds-
behov bedömt och eventuell tandvård utförd. An-
talet personer med intyg uppgick 2015 till cirka  
7 458, varav knappt 50 procent erhöll tandvård. 

En framgångsfaktor för att fler personer med sär-
skilda behov får eventuell tandvård tillgodosedd 
kan vara att den kan ges i nära anslutning till 
boendet. Arbetssätt med mobil enhet tillämpas i 
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viss omfattning och den utvärdering som gjorts 
visar att verksamheten är bra för patienterna och 
vårdpersonalen, men ergonomiskt inte optimal för 
tandvårdspersonalen och kostnaden blir högre än 
traditionell behandling på klinik. 

Specialisttandvård
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård till-
godoses huvudsakligen genom Folktandvårdens 
odontologiska institution. Konsultation och kom-
petensstödjande arbete gentemot allmäntandvården 
är ett är viktigt arbete för att öka allmäntandvår-
den möjligheter till ett bredare omhändertagande. 
Ett led i detta arbete ska vara att specialisttandvård 
också utförs av specialister på allmäntandvårds- 
kliniker.

Odontologiska institutionen har ett nationellt 
uppdrag att utbilda specialisttandläkare. Utbild-
ning sker inom specialiteterna endodonti, bett-
fysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi 
(käkkirurgi), oral protetik, ortodonti, parodonto-
logi och pedodonti. Totalt omfattar det nationella 
uppdraget tolv platser.

Antalet patienter som behandlas inom specialist-
tandvården ökar. Förhållandet mellan antalet ny-
utexaminerade och erfarna tandläkare har ändrats. 
Befolkningen blir äldre och drabbas av sjukdomar 
som kan påverkas av bristande munhälsa. Detta 
kan innebära behov av att disponera om resurser 
inom specialisttandvården till förstärkning av 
sjukhustandvården i östra och södra länsdelen. En 
filial till sjukhustandvården har startat i Värnamo.

Det finns ett ersättningssystem för specialist-
tandvården med uppdragsbeskrivning och därtill 
kopplad ersättning för områdena
•	 tandvård som inte kan finansieras genom intäk-

ter från patient och försäkring
•	 forskning och utveckling
•	 utbildning av specialisttandläkare med flera

Budgeten för specialisttandvården avseende barn 
och ungdomar utökas med hjälp av statsbidrag på 
grund av att 20- och 21 åringar från och med 2017 
har fri tandvård.
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Regional utveckling
Ett bra liv i en attraktiv region skapar vi tillsammans, vi som bor och verkar i Jönköpings län.  
Det civila samhället, näringslivet och det offentliga bidrar på olika sätt till visionen om ett bra liv  
i en attraktiv region. Regionens roll är att vara en katalysator för regional utveckling, att bidra till  
att skapa goda förutsättningar för de människor, organisationer och företag som finns i länet.  
Särskilt viktigt är att lyfta fram barnperspektivet; vårt län ska vara Sveriges bästa region att växa upp i.

Regional tillväxt är en viktig förutsättning för  
att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 
förverkligas. Arbetet inom regional utveckling 
spänner över flera områden och utgår ifrån den 
Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Regionalt utvecklingsarbete
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och 
involverar såväl verksamheter som drivs av Region 
Jönköpings län såsom länstrafik, kulturutveckling 
och utbildningar som processer som regionen inte 
fullt ut äger själv. Det är viktigt att regionen tar en 
ledande roll för helheten och verkar för bästa möj-
liga samordning.

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i 
Jönköpings län ska planeras och genomföras i en-
lighet med den regionala utvecklingsstrategin till 
2025 (RUS). Strategin utgår från tre ömsesidigt 
beroende hållbarhetsdimensioner; den sociala och 
kulturella, den ekologiska och den ekonomiska. 
Prioriterade områden i det regionala utvecklings-
uppdraget:
•	 Arbetsmarknad/Näringsliv
•	 Kunskap och innovation
•	 Livsmiljö
•	 Samhällsplanering

Regionala tillväxtåtgärder – statliga medel (1:1)
Region Jönköpings län tilldelas årligen statliga utveck-
lingsmedel. Dessa medel fördelas mellan projektstöd, 
företagsstöd och kommersiell service. Den årliga be-
myndiganderamen (maximalt utestående beslut som 
ännu inte är utbetalade) uppgår innevarande år till 
62 miljoner kronor och anslaget som kan utbeta-
las till 24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst  
50 procent medfinansiering ges till projekt som stimu-
lerar till näringslivutveckling, innovation, kompetens- 
försörjning och internationellt samarbete.

Regionala utvecklingsmedel
Regionen avsätter, utöver de statliga medlen, 27,5 mil-
joner kronor till stöd för olika former av projekt och 
verksamheter som bidrar till regional tillväxt.

Övrig finansiering
Utöver ovanstående medel har Region Jönköpings 
län också möjlighet att tillsammans med andra ak-
törer eller själv söka EU- eller statliga medel, från 
olika insatser och utlysningar som ytterligare kan 
stärka det regionala utvecklingsarbetet på olika sätt.

EU:s strukturfonder
EU:s strukturfonder (europeiska regionala ut-
vecklingsfonden ERUF samt europeiska social-
fonden ESF) är viktiga verktyg för att genomföra 
EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. Jön-
köpings län tillhör i dessa sammanhang NUTS 
II-området Småland och Öarna.

ERUF för Småland och Öarna har ett gemensamt 
regionalt strukturfondsprogram för investeringar 
i tillväxt och sysselsättning för perioden 2014–
2020. Programmet innehåller fyra insatsområden:
•	 Stärka forskning, teknisk utveckling och inno-

vation
•	 Öka tillgången till, användningen av och kva-

liteten på informations- och kommunikations-
teknik

•	 Öka små- och medelstora företags konkurrens-
kraft. 

•	 Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
inom transportsektorn

ESF för Småland och Öarna har en regional hand-
lingsplan för europeiska socialfonden 2014–2020. 
Planen innehåller två programområden:
•	 Kompetensförsörjning.
•	 Öka övergången till arbete för individer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden.

Tillsammans omfattar strukturfonderna för Små-
land och Öarna drygt 1 miljard kronor under en 
sjuårsperiod.

Tillväxtarbetet inom regionen har ett starkt fokus 
på samverkan och utveckling av gemensamma 
planer och strategier med olika intressenter. Sats-
ningar inom till exempel Länstrafiken, samverkan 



67

REGIONAL UTVECKLING

kring nya infrastruktursatsningar, kulturupple-
velser, näringslivssamverkan etc. ska alla bidra 
till en förstärkt arbetsmarknadsregion, med goda 
utvecklingsmöjligheter där man vill verka, vistas 
och leva. Region Jönköpings län finansierar pro-
jekt som bidrar till regional tillväxt och initierar 
även egna processer och aktiviteter som stärker 
regionens utvecklingskraft.

I arbetet med att utveckla regionen ingår samarbete 
och påverkansarbete gentemot stat och EU. En del 
regionala utvecklingsfrågor såsom utvecklingen av 
höghastighetståg, bredbandsutbyggnad, antalet ut-
bildningsplatser i länet beslutas på nationell nivå, 
men får mycket stark regional påverkan. För att säker- 
ställa regionala intressen på nationell nivå avser  
Region Jönköpings län arbeta än mer med påver-
kansarbete under 2017 och framåt.

Arbetsmarknad och näringsliv
En viktig framgångsfaktor för att nå målen i den 
regionala utvecklingsstrategin är arbetsmarknadens 
kompetensförsörjning och utveckling av närings- 
livet. Ett starkt och konkurrenskraftigt närings-
liv är en nyckelfaktor för regional tillväxt och ut-
veckling och därför satsar Region Jönköpings län 
extra mycket på att utveckla och stödja näringslivs- 
utveckling i länet.

Jönköpings län har länge varit en av Sveriges ledande 
industriregioner, med många små- och medelstora 
företag. Arbetslösheten är relativt låg samtidigt 
som allt tyder på att mer fördjupade kompetens och  
högre utbildningsnivåer kommer att behövas fram-
över. Jönköping University har utvecklats väl, med 
ett ständigt ökande söktryck samtidigt som antalet 
högskoleplatser har minskat de senaste åren. Be- 
hovet av högre utbildningsnivå är nu påtaglig och 
en av de största utmaningarna för länet. Om unga 
inte kan läsa i vårt län och väljer att studera på annan  
ort minskar sannolikheten att de kommer tillbaka 
hit efter avslutade studier.

Främst tappar vi unga välutbildade kvinnor. Efter- 
frågan på YH-utbildade växer och länet ligger i topp-
skiktet när det gäller antal platser per invånare.

Trots att flera tusen jobb har försvunnit inom till-
verkningsindustrin de senaste åren, är länets nä-
ringslivsstruktur präglad av den industriella basen. 
På länsnivå ligger andelen sysselsatta i denna sek-
tor på 23 procent, jämfört med rikssnittet som är 
12 procent. I några kommuner i länet är andelen 
dock så hög som 40–50 procent. Lägger man till 
stödjande tjänstenäringar som indirekt får sin sys-
selsättning via industriella näringar är sysselsätt-

ningen fortfarande i en nationell jämförelse starkt 
förknippad med industri. En förskjutning mot mera 
tjänsterelaterade näringar sker dock, vilket är posi-
tivt ur flera aspekter.

Samtidigt har frågor kring re-industrialisering 
kommit på agendan globalt. I Sverige har detta 
tagit sig uttryck via nyindustrialiseringsstrategin, 
men även exportstrategin som under 2016 lanse-
rats. Också det strategiska innovationsområdet 
”Industri 2030” talar i samma riktning. Ett skäl 
till att frågan lyfts är att man ser industrisektorn 
som en motor för hela ekonomin och att produkt- 
utveckling och innovation normalt har bättre för-
utsättningar att nå framgång om det sker nära 
produktionen. Jönköpings län har med tanke på 
länets näringslivsstruktur stora möjligheter att ta 
en betydande position i detta nationella arbete.

Under 2015 kom omkring 7 500 nyanlända till 
Jönköpings län varav omkring 3 500 var barn. 
Oro och krig i omvärlden har lett till att vi sett ett 
ökat inflöde av nyanlända. För ett län med en stor 
demografisk utmaning (vi blir allt äldre och föder 
färre barn) samtidigt som vi har en utflyttnings- 
trend så kan nytillskottet av arbetskraft bli mycket 
positivt om vi lyckas integrera nyanlända. 

Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknads- 
utsikterna hösten 2015 Jönköpings län – Prognos 
för arbetsmarknaden 2016” pekar på en ökad efter- 
frågan av arbetskraft på grund av en god ekono-
misk utveckling och ett stort flyktingmottagande. 
Den prognostiserade ökningen av sysselsättningen  
under 2016 väntas ske inom branschgrupperna 
bygg, privata tjänster och offentlig verksamhet. 
När det gäller sysselsättning inom jord- och skog-
bruk samt industri beräknas den kvarstå på en oför-
ändrad nivå under 2016. Branscher inom teknik 
och tillverkning blir alltmer kunskapsintensiva.  
Även om antalet anställda minskar, krävs mer 
kvalificerade yrkeskunskaper vid ny- och ersätt-
ningsrekrytering. En stor utmaning är att en stor 
del av de arbetssökande inte matchar arbetsgivar-
nas behov. Rapporten pekar på att vi får både fler 
bristyrken och fler arbetslösa under 2016–2017. 
För Region Jönköpings läns del är det viktigt 
att vara är en aktiv part i samordningen av olika 
insatser som görs för nyanlända och att en kart-
läggning av nyanländas kompetense genomförs så 
fort som möjligt, för att matchningen gentemot 
arbetsmarknaden ska bli så bra som möjligt. Detta 
arbete sker i nära samverkan med kommuner, ar-
betsförmedling, länsstyrelse och andra berörda 
aktörer.
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Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad
•	 En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildnings-

utbud med hög kvalitet anpassat efter befolk-
ningens och arbetsmarknadens behov.

•	 2025 är Region Jönköpings län en konkur-
renskraftig industriregion och har ett breddat 
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva 
företag.

•	 Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och 
hållbart näringsliv med spetskompetens som 
skapar produkter och tjänster av hög kvalitet 
och efterfrågan på en internationell marknad.

Mätbara målvärden
•	 Antal nystartade företag per 1 000 invånare i  

länet ska vara över riksgenomsnittet.
•	 Antal nystartade företag som efter fem år finns 

kvar och har en omsättning på minst 500 000 
kronor ska öka.

•	 Lönesummeutvecklingen ska närma sig riks- 
genomsnittet.

•	 Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka.
•	 Andelen länsinvånare som har högre utbildning 

än en treårig gymnasieutbildning ska närma sig 
rikssnittet.

•	 Andelen elever som väljer gymnasiala yrkes- 
program ska öka i förhållande till föregående år.

•	 Andelen gymnasieavhopp ska minska.
•	 Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i 

förhållande till föregående år.
•	 Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan  

arbete eller egen försörjning ska minska i för- 
hållande till föregående år.

•	 Lönesummeutvecklingen ska närma sig riks-
snittet och gapet mellan kvinnors och mäns  
löner minska.

•	 Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller 
studier. Etableringstiden ska kortas.

Utmaningar
1. Låg utbildningsnivå och stora 
skillnader mellan kommunerna och könen 
Andelen högutbildade länsinvånare, det vill säga 
med eftergymnasial utbildning, är lägre än riks-
snittet. Utbildningsnivån är lägre bland män än 
bland kvinnor. Det finns även stora skillnader i ut-
bildningsnivå mellan kommunerna. Traditionella 
industri- och glesbygdskommuner uppvisar lägst 
utbildningsnivå. Många personer är dessutom sys-
selsatta inom handel, transport och logistik, vilket 
också bidrar till en generellt låg utbildningsnivå.

Den låga utbildningsnivån inom näringslivet är 
ett hinder för tillväxt.

2. En åldrande befolkning och en snabb urbanisering
Försörjningsbördan ökar eftersom antalet yngre  
och äldre, jämfört med arbetskraften 20–64 år, blir 
fler. Den demografiska åldersstrukturen är bättre 
i centralorterna än på glesbygden. När andelen 
äldre ökar förändras också kraven på resurser och 
nya kompetenser för att tillgodose målgruppens 
behov. Det faktum att vi har nettoutflyttning av 
unga (20–25 år) ökar utmaningen. Likt många 
andra län är Jönköpings län i olika grad påverkat 
av urbaniseringens effekter. Det är främst i om-
råden i och runt Jönköpings kommun som be-
folkningsutvecklingen långsiktigt och stabilt är 
positiv. För näringslivets kompetensförsörjning 
är detta en kritisk faktor. Svårighet att attrahera  
arbetskraft riskerar att företag väljer att utöka eller  
etablera sin verksamhet i högre grad närmare 
befolkningscentra vilket därmed kommer att på-
skynda urbaniseringstakten.

3. En stor flyktinginvandring
Under hösten 2015 kom många flyktingar till Jön-
köpings län. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns drygt 
7 000 personer i Migrationsverkets mottagnings-
system. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet 
personer i etableringsuppdraget kommer att mer än 
fördubblas de kommande två åren. Sedan tidigare 
har vi redan en stor arbetslöshet bland utlands- 
födda som fått uppehållstillstånd. Detta ställer 
stora krav på skolan, men också på arbetsmark-
nadens funktionssätt. Kraftsamling kring integra-
tionen är nödvändig.

4. Starkt beroende av industri  
med svag sysselsättningsutveckling
Efter finanskrisen har sysselsättningsutvecklingen 
inom industrin varit svag. Indirekt sysselsätts per-
sonal via bemanningsföretag, men även utan detta 
tillskott har branschen rationaliserat bort arbets-
kraft till förmån för automatisering. I allt snabbare 
takt ställs större krav på effektivisering, kvalifice-
rade kompetenser och innovation för att industrin 
ska behålla sin konkurrenskraft och utvecklas.

5. Låg forskning, utveckling  
och innovation i näringslivet
Näringslivets investeringsgrad avseende FoU är 
låg och under snittet för riket. Detta påverkar nä-
ringslivets utvecklingsmöjligheter, det vill säga 
innovationer samt tjänste- och produktutveckling. 
Tillsammans med Jönköping University arbetar  
regionen aktivt för att höja forskningsanslagen till 
JU och att stärka kopplingen mellan JU och nä-
ringslivet.
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6. Hög medelålder på företagare
En hög medelålder hos företagare i länet ställer 
krav på insatser för att utveckla länets entrepre-
nörskap och attrahera nyetableringar. Av små- 
företagare i Jönköpings län med en omsättning 
över 100 000 kronor och minst en respektive högst 
58 anställda är 42 procent över 55 år. Fler behöver 
bli företagare och inte minst kvinnor, eftersom de 
idag är underrepresenterade.

7. Generationsväxling
Utöver utmaningen med en hög medelålder på  
företagare står länet inför en generationsväxling 
även hos övrig personal inom flera av länets bärande 
branscher. Särskilt tydligt är detta inom jord- och 
skogsbruk samt den offentliga tjänstesektorn. Sär-
skilt hög är medelåldern bland chefer och personer 
i ledande befattning.

8. Ojämlik arbetsmarknad
Skillnaderna i medianinkomst mellan kvinnor och 
män i Jönköpings län är större än för riket. Skill-
naderna mellan kvinnors och mäns ohälsotal är 
också stora. Arbetsmarknaden präglas av ojämlika 
arbetsförhållanden, där kvinnor, utomeuropeiskt 
födda och människor med funktionsnedsättning 
missgynnas. Det gäller både sämre möjligheter till 
heltidstjänst och lägre lönesummeutveckling under 
arbetslivet. Skillnaderna i ohälsotal och livsinkomst 
får därmed stora konsekvenser för människors lev-
nadsstandard och framtida pension.

9. Särskilt utsatta grupper står långt  
från arbetsmarknaden
Långtidsarbetslösheten har ökat de senaste åren. 
Grupper med särskilt hög arbetslöshet är de som  
varit arbetslösa en lång tid, funktionsnedsatta, utom- 
europeiskt födda och personer utan gymnasieutbild-
ning. Konsekvenserna av att människor står utan 
egenförsörjning samtidigt som de demografiska ut-
maningarna växer blir ökade sociala klyftor.

10. Matchningsproblematik
Kompetensbehovet på arbetsmarknaden ökar. Det 
råder brist på arbetskraft med eftergymnasial ut-
bildning bland annat inom tillverkning, vård och 
omsorg samt IT. Trots att den tillgängliga arbets-
kraften har ökat uppger arbetsgivare att de inte 
hittar individer med rätt kompetens.

11. Ökad automatisering och digitalisering
Genom rationaliseringar etc. lär inte sysselsätt-
ningen inom industri öka, utan med nödvändighet 
måste processerna än mer effektiviseras via bland 
annat högre automationsgrad men även via effek-
tiviserade leverantörskedjor. Digitaliseringens intåg 

inom i stort sett alla sektorer kommer också starkt 
att påverka behovet av nya kompetenser samt även 
kompetensutveckling av befintlig personal. Till-
sammans med detta måste en förflyttning uppåt i 
värdekedjan ske samtidigt, vilket också förutsätter 
att nya kompetenser tillförs länets näringsliv. Ökad 
andel av sysselsättningen måste därför av flera skäl 
komma från olika typer av tjänstenäringar; både 
kommersiella tjänster, men även andelen personel-
la tjänster/samhällsservice måste öka. En fortsatt 
bredbandsutbyggnad är därför oerhört viktig.

12. Fler nya företag behövs
Jönköpings län förknippas med starkt entrepre-
nörskap och kreativitet, som torde ha sin grund i 
den historiska bilden av länet. Ser man dock på 
statistik kan man konstatera att siffrorna talar ett 
annat språk. Vid nationella jämförelser avseende 
andelen nystartade företag ligger Jönköpings län 
regelmässigt i botten. Samma trend kan skönjas 
inom annan liknande statistik. Uppgifter för jäm-
förbara län visar att Jönköpings län är underför-
sörjt vad gäller det som benämns som ”företags-
tjänster”. Med tanke på länets industriella prägel 
är detta anmärkningsvärt och försvårar närings-
livets förflyttning uppåt i värdekedjan. Man kan 
här också särskilt lyfta fram finansiella tjänster 
som understryker denna situation.

Handlingsplan  
Arbetsmarknad och näringsliv
Implementering av den regionala 
utvecklingsstrategin
Under 2016 genomfördes ett omfattande arbete 
med handlingsplaner för den regionala utveck-
lingsstrategin (RUS) där över 60 aktörer medver-
kade. Under 2017 fortsätter utvecklingen av detta 
arbete, vilket bland annat kommer att synas på en 
webbaserad arena för regional utveckling och där 
länets invånare på ett tydligare sätt kan följa det 
regionala utvecklingsarbetet. Regionala utveck-
lingsdagar arrangeras årligen.

Verksamheter som regionen stödjer
För att stärka näringslivsutvecklingen i länet ges 
regionala utvecklingsbidrag till ett antal verksam-
heter som tydligt bidrar till regionens mål och som 
visat framgångsrika resultat i projektform. Region 
Jönköpings län ger verksamhetsstöd till Science 
Park, Företagsjouren, Ung Företagsamhet och 
Coompanion. Därtill är regionen delägare i Almi 
och i Smålands Turism. Dessa bidrag ges under tre 
år, följs upp årligen och en fördjupad granskning 
sker efter 2,5 år för att avgöra fortsatt verksam-
hetsfinansiering och eventuell ändring av villkor.
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Science Park Jönköpings län
Huvudmålet med Science Parks verksamhet är att 
skapa förutsättningar för fler entreprenörer, fler 
tillväxtföretag och bättre regional innovationsmil-
jö. I affärskonceptet ligger att arbeta i lokala noder  
där företag runt om i länet kan få hjälp inom  
affärsutveckling och rådgivning på hemmaplan. 
Därtill erbjuds olika finansieringsmöjligheter och 
stöd i innovationsprocesser. Under ett år hanterar 
Science Park i snitt 1 000 företagsidéer och 300 
företag startas. Ett 70-tal företag får individu-
ell coachning i affärsutveckling, cirka 40 företag 
deltar i finansieringsmöten, ett 40-tal företag del-
tar i matchning som kan gälla inkubatorstöd, fi-
nansiering eller affärsutveckling etc. Tidigare års 
projekt har visat att samordningen inom Science 
Park kring affärsutveckling, innovation och finan-
siering varit framgångsrik. I länets alla kommu-
ner finns affärscoacher kopplade till Science Park, 
vilket är unikt i Sverige. Regionen bidrar med  
7 miljoner kronor per år till Science Park-systemet.

Företagsjouren
Under förra lågkonjunkturen inrättades Företags-
jouren i länet. Verksamheten har gjort stor nytta 
i länet för företag som av olika skäl hamnat i 
svårigheter och över 1 000 arbetstillfällen har räd-
dats under de senaste 7 åren. Inför 2017 avser EU 
att implementera företagsjourer i alla EUs länder.  
Under 2015 utökades kompetensen inom jouren 
till att också vara ett stöd till jordbruksföretag vil-
ket varit uppskattat inom en hårt konkurrensutsatt 
bransch. Mellan åren 2014 och 2016 har Företags-
jouren erhållit visst finansiellt stöd från Tillväxt-
verket, men från och med 2017 avslutas detta stöd. 
Då verksamheten är viktig för regionens företag 
och bidrar till ett gott företagsklimat kommer 
verksamheten att fortsätta i regional regi från och 
med 2017. Kostnaderna för att driva verksamheten 
är 1,5 miljoner kronor per år.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, 
ideell utbildningsorganisation. Organisationen ut-
bildar gymnasieelever i entreprenörskap genom 
processutbildningen UF-företagande. De bedriver 
också utbildningar i entreprenörskap på grundskole- 
nivå och driver nu även ett projekt inriktat på  
företagande för nyanlända i Region Jönköping. 
Regionen har som mål att öka företagandet i länet 
och studier har visat att UF-företagare tenderar att 
oftare starta eget, får högre lön, har färre arbets-
löshetsdagar och blir oftare chefer. Kommuner som 
har ett gott näringslivsklimat i kombination med 
UF-företagande på gymnasiet, ökar tillväxten och 
jobbskapandet. Regionen bidrar från och med 2017 

med 1 miljon kronor om året i verksamhetsstöd till 
Ung Företagsamhet.

Coompanion
Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill 
starta kooperativa företag. Organisationen erbjuder 
personlig rådgivning och ger dem som vill förverk-
liga företagsidéer tillsammans skräddarsydd infor-
mation, företagsrådgivning och utbildning – från 
idé till framgångsrikt företagande. Region Jön- 
köpings län bidrar med 500 000 kr per år för att 
stärka det sociala företagandet.

Förstärkt kompetensplattform 
Sedan tidigare arbetar Region Jönköpings län 
med kompetensplattformsuppdraget. Detta upp-
drag syftar till att ta ett samlat grepp kring ut-
budet av utbildningar och länets behov av kom-
petens. Genom analyser, prognoser och forum 
skapas en översikt, kunskap och förståelse kring 
situationen i länet. De samhällsförändringar som 
skett de senaste åren gör att vi behöver ta ett ex-
tra grepp kring dessa frågor och utveckla arbetet 
ytterligare med ett än större fokus på matchning 
av nyanländas kompetenser och företagens behov. 
Inom detta uppdrag kommer även en utveckling 
av branschråd och samverkan med arbetsförmed-
ling, länsstyrelse och kommuner att ingå. Inom 
detta uppdrag kommer vi även att se hur vi som 
organisation kan skapa fler möjligheter för praktik 
inom våra egna verksamheter.

Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete 
Med anledning av att Region Jönköpings län skaffat  
licens för MONA supercrossdatabaser hos SCB  
kan fördjupade analyser göras inom det regionala  
området. Nu finns möjligheter att tillsammans med 
länets kommuner ta fram bättre förankrade prog-
noser och planeringsunderlag inom en mängd olika  
områden. Region Jönköpings län kommer under 
2017 att arbeta vidare med BRP+. BRP+ är ett  
mätsystem för livskvalitet på regional nivå, som visar  
på den långsiktiga utvecklingen för regionala  
resurser – både ekonomiskt, socialt kapital, hu-
mankapital och naturresurser.

Vård- eller tekniksvenska  
för nyanlända akademiker
Under 2016 och 2017 kommer regionens folkhög-
skolor att erbjuda svenska för nyanlända akademiker 
med erfarenhet från vård- eller teknikyrken. Sverige 
är efter Grekland sämst på integrering i Europa om 
man tittar på nyanländas utbildningsbakgrund och de 
yrken de arbetar inom (eller i värsta fall inte arbetar i 
eftersom  de är arbetslösa) enligt en studie publicerad 
av OECD 2015. Nästan alla andra länder i Europa 
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lyckas matcha utbildningsbakgrund och arbete på ett 
bättre sätt än vi gör i Sverige. Genom detta projekt 
hoppas vi att steget till arbetsmarknaden ska minska, 
då personerna ifråga redan har kompetensen.

Digitaliseringen – en utmaning  
och en möjliggörare för företagen
Att världen på ett sätt blivit mindre är idag ett 
känt faktum. Med hjälp av IKT-teknologin är 
det för många nystartade företag en självklarhet 
att tänka internationellt. Av samma skäl har kon-
kurrensen på hemmaplan ökat. Gränsdragningen 
mellan vad som är en vara respektive tjänst suddas 
inom många områden alltmer ut. Utmaningarna 
kring digitalisering är många eftersom det hand-
lar om kompetensutveckling för såväl hela bran-
scher och företag som för enskilda individer. Det 
är idag svårt att hitta lärare som har rätt kompe-
tens inom detta område och det är svårt för utbild-
ningsanordnare att veta vilken typ av utbildningar 
som ger bäst resultat. Ett fördjupat arbete kring 
digitalisering och digitaliseringens möjligheter 
för Jönköpings län är därför betydelsefullt. Under 
2017 inleds ett projekt finansierat av RU-medel 
och kring digitalisering och fortsatt införande av 
den regionala digitala agendan.

Kreativa och kulturella näringar (KKN)
Jönköpings län har i jämförelse med andra län inte 
så stor KKN-näring. Detta är en näring i Sverige 
som växer och som har en stark internationell 
prägel. En stor del av de tjänster och varor som 
produceras inom kreativa och kulturella näringar 
går på export såsom musik, dataspel, konstnärliga 
produkter etc. Region Jönköpings län behöver bli 
bättre på att stödja dessa näringsidkare så att fler 
nya företag startar och växer i länet. Därtill har 
dessa näringar inflytande på länets attraktivitet. 
Det är därför positivt att stödja projekt för att lyfta 
denna växande sektor.

En stark växande besöksnäring
Besöksnäringen är växande och ur sysselsättnings-
synpunkt en viktig bransch att utveckla. Branschen 
är förhållandevis stark även i de glesare befolkade 
delarna av länet. På senare år har kraftfulla insatser 
gjorts för ökad samordning och kvalitetshöjning av 
de besöksmål länet erbjuder. Fortsatt arbete är vik-
tigt och här är Smålands Turism AB en naturlig 
och viktig part och samordnare.

Smart Housing Småland/Träregion Småland
Sedan några år tillbaka görs en samlad småländsk 
satsning mot den trärelaterade industrin. Detta 
sker via den småländska trästrategin, Träregion 
Småland, som fått en fördjupning genom vinn-

växt-miljön Smart Housing Småland gällande 
boendefrågor kopplat till modulariserat byggande 
med glas i innovativa lösningar. Genom det stora  
behovet av nyproduktion av bostäder, ligger sats-
ningen mycket väl i tiden och innebär stora möj-
ligheter för våra husfabrikanter att utvecklas och 
ta marknadsandelar. Det gäller samtidigt att 
framtidssäkra näringen kompetensmässigt och 
att få dessa båda näringslivssatsningar uthålligt 
finansierade.

Utveckling av de gröna näringarna
De gröna näringarna är stora och betydande för 
Jönköpings län. Som exempel kan nämnas det 
”mjölkbälte” som går genom länet tillsammans 
med betydande vidareförädling. Stor produktion  
finns även inom andra områden såsom bär-, frukt- 
och köttproduktion samt vidareförädling av livs- 
medel. Härutöver kan nämnas att flera statliga verk 
med koppling till sektorn är lokaliserade hit.  
Dessutom är mässarrangören Elmia starkt verksam 
inom sektorn. En kraftsamling har under de  
senaste åren inletts i länet vad gäller sektorn.  
Arbetet sker i nära samverkan mellan ett antal för 
näringen betydelsefulla aktörer. Målsättningen 
för klustersatsningen är att bli känt för marknads-
inriktad livsmedelsproduktion i världsklass från 
Sveriges mest innovativa matregion.

Bättre kapitalförsörjning för företag
Jönköpings län är ett entreprenörslän med många 
små och medelstora företag. Samtidigt har bristen 
på riskvilligt kapital länge varit ett utvecklings-
problem. I samarbete med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) har ett investerings-
projekt pågått under ett par år för att bygga upp 
regionala riskkapitalfonder inom Nuts 2-området 
Småland och öarna. Den tidigare satsningen har 
lockat fram privat kapital genom saminvesterings-
förfarandet och i snitt har en investerad krona 
i Almi Invest lett till nästan två kronor i privat 
investering, alltså dubbelt så mycket som inves-
teringskravet. Nytt för denna period är att av det  
totala beloppet på 120 miljoner kommer 24 miljo-
ner kr att avsättas för så kallad såddfinansiering i 
företags tidiga skede. Region Jönköpings län sat-
sar 2,8 miljoner kronor i denna fond 2017.
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Kunskap och innovation
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för 
individers utveckling, men minst lika viktigt för en 
regions utveckling. Dagens samhälle med ständiga 
krav på nya eller förbättrade kompetenser, ställer krav 
på en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både 
bredd, djup och kvalitet. I jämförelse med andra län 
har vi en låg utbildningsnivå och behöver öka möjlig-
heterna för länets invånare att ta till sig ny kunskap 
och stärka möjligheterna för individers utveckling. 
Näringslivets investeringsgrad inom forskning och 
utveckling (FoU) är låg och under snittet för riket. 
Detta påverkar näringslivets möjligheter till inno-
vation samt tjänste- och produktutveckling. Därtill 
fördelas statliga forskningspengar till högskolor och 
universitet på ett ojämlikt sätt i Sverige. Det medför 
att länets högskola har mycket mindre forsknings-
anslag än andra större lärosäten. Under 2016 fick 
högskolan erkännande som KK-miljö och får mer 
forskningsmedel de kommande tio åren. Jönköping 
University är framstående när det gäller kopplingen 
mellan forskning och näringsliv, vilket bidragit till 
beslutet att utse högskolan som KK-miljö. 

Innovation är en framgångsfaktor för att uppnå 
de övergripande målen i den regionala utveck-
lingsstrategin. Innovation likställs med förnyelse 
i definitionen: ”Införandet eller genomförandet av 
en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller 
process, nya marknadsföringsmetoder eller nya 
sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorga-
nisation eller externa relationer.” (Oslomanualen, 
OECD, 1997).

Innovationer är resultatet av kunskap, kreativitet 
och acceptans för förändring, de uppstår ofta som 
ett resultat av mötet mellan olika kunskaper, kom-
petenser, egenskaper och erfarenheter i olika bran-
scher och sektorer. Mångfald är därför en viktig 
förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas 
till ny ekonomisk verksamhet och tillväxt.

Ett gott innovationsklimat förutsätter samverkan 
mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och 
civilsamhälle för att identifiera behov, utmaning-
ar och lösningar. Jönköpings län står här inför ett 
antal utmaningar så som ett lågt kunskapsinnehåll 
i det som produceras, traditionella synsätt och 
strukturer samt glesa geografiska strukturer. Länet 
har dock stora fördelar med en industriell och 
entreprenöriell tradition med internationell lys-
kraft, en expansiv högskola vars samverkan med 
omgivande samhälle är nationellt framstående, en 
nationellt och internationellt uppmärksammad ut-
vecklingsförmåga inom hälso- och sjukvård samt 
en god samverkan i det innovationsfrämjande 

stödsystemet och ett regionalt innovationsstödsys-
tem som är unikt förankrat i länets alla kommuner.

En högskola med starkt stöd från Region Jönkö-
pings län, länets kommuner och näringslivet är en 
betydelsefull faktor för regionens tillväxt. Jönköping 
University utmärker sig som högskola genom att ha 
en starkt internationell profil och en stark närings-
livskoppling.

Inriktningsmål
Alla människor har lika möjligheter att delta och 
bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälso- 
främjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jäm-
ställdhet och mångfald.

Mätbara målvärden
•	 Andelen länsinvånare som har högre utbildning 

än treårig gymnasieutbildning ska närma sig 
rikssnittet.

•	 Andelen elever som väljer gymnasiala yrkespro-
gram ska öka i förhållande till föregående år.

•	 Andelen gymnasieavhopp ska minska.
•	 Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka  

i förhållande till föregående år.

Utmaningar 
1. Skillnader i utbildningsnivå.
Andelen högutbildade länsinvånare, det vill säga 
med eftergymnasial utbildning, är lägre än riks-
snittet. Varje år flyttar dessutom fler med en högre 
utbildning från länet än till länet. Utbildnings-
nivån är lägre bland män än bland kvinnor. Det 
finns även skillnader i utbildningsnivå mellan 
kommunerna. Traditionella industri- och gles-
bygdskommuner uppvisar lägst utbildningsnivå. 
Många personer är dessutom sysselsatta inom 
handel, transport och logistik, vilket också bidrar 
till en generellt låg utbildningsnivå. Den låga ut-
bildningsnivån är ett hinder för tillväxt där till-
gången på välutbildad arbetskraft är avgörande.

2. En åldrande befolkning
Försörjningsbördan ökar på länsinvånarna i arbetsför 
ålder, då antalet äldre blir allt fler. Den demografiska 
åldersstrukturen är bättre i centralorterna än i gles-
bygden. När man lever längre och andelen äldre ökar 
förändras också kraven på resurser och kompetenser 
för att tillgodose målgruppens behov. Det faktum att 
många unga flyttar från länet ökar utmaningen.

3. Forskning och utveckling
Näringslivets investeringsgrad avseende FoU är låg 
och under snittet för riket. Detta påverkar närings-
livets möjligheter till innovation samt tjänste- och 
produktutveckling.
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Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län har för närvarande ekono-
miska åtaganden för högskoleutbildning och folk-
högskoleutbildning. Dessutom är Region Jönköpings 
län, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för 
gymnasieskolans naturbruksprogram.

Folkhögskoleutbildning
I det livslånga lärandet har folkbildningen genom 
folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhög-
skolan skiljer sig från andra skolformer. Den en-
skilda skolan har stor frihet att utforma sina kur-
ser utifrån skolans speciella inriktning och profil. 
Den har också möjlighet att göra anpassningar 
efter förkunskaper, intressen och behov hos elever. 
Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning 
är den allmänna linjen, som främst är avsedd för 
dem som saknar grundskole- eller gymnasieut-
bildning. En allt större del av de svenska folkhög-
skolornas kursutbud inriktas dock på särskilda 
kurser i till exempel musik, mediekunskap, teater, 
friskvård och entreprenörskap. Även rena yrkes- 

inriktade kurser erbjuds, som till exempel fritids-
ledare, dramapedagog och kantor. Folkhögskolor- 
na spelar en stor roll för utbildning av personer 
med kort utbildning, invandrare och personer med 
funktionsnedsättningar. Folkhögskoleutbildning-
en finansieras huvudsakligen av statliga medel och 
bidrag från landstingen/regionerna.

Gymnasieutbildning
På uppdrag av länets kommuner genomför Region 
Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen 
för gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal 
med kommunerna gäller till 31 december 2016. Av-
talet har kompletterats med en överenskommelse om 
fortsatt samverkan under en tioårsperiod. Förutom 
utbildning, är naturbruksgymnasierna också en re-
gional mötesplats för forskning, näringsliv, organisa-
tioner och andra som söker kunskap inom naturbruk 
och utveckling av landsbygdsföretagande.
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Figur 14  Andelen av befolkningen 25–64 år med 
mer än tre års eftergymnasial utbildning 2014.

Figur 15  Antal 80+ i Jönköpings län
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l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet, 
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.  
   

Framgångsfaktorer Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Förstahandssökande 
i förhållande till antal 
utbildningsplatser 
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas

Statistik ≥ 1,0 l 0,9 l 1,7

Sökande per utbild-
ningsplats (folkhög-
skolan)
– könsuppdelas

Statistik ≥ 2,0 l 3,1 l 3,4

Andel nöjda elever 
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas

Enkät ≥80 % Nytt mått 2015 -

Andel nöjda deltagare 
(folkhögskolan)
– könsuppdelas

Enkät ≥80 %   l 97 %   l 97%

Mål och mätning avser Region Jönköpings läns egna skolor

Perspektiv: Medborgare och kund

Perspektiv: Process och produktion

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Eleverna ska slutföra sin utbildning.
   

Framgångsfaktorer Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Andel elever på  
naturbruksprogram-
met som slutför 
sin utbildning med 
godkänd examen

Statistik 95 % l 95 % l 87 %

Andel deltagare som 
slutför kurs inom 
folkhögskolan
– könsuppdelas

Statistik Nytt mått 2015 86 %
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l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav.
   

Framgångsfaktorer Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet i skolan.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Andel lärare med äm-
nes- och pedagogisk 
behörighet (gymna-
sieskolan)

Manuell rapportering  ≥ 90 % l 93 % l 91 %

Lärartäthet – antal 
årstjänster per 1000 
deltagarveckor (folk-
högskolan)

Manuell rapportering ≥ 1,8 Nytt mått 2017 Nytt mått 2017

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.  
   

Framgångsfaktorer Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet. 
                                     Kunskap om prestations- och kostnadsutfall

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsområde
 ≤ budget

l Uppfyllt l Uppfyllt

Perspektiv: Lärande och förnyelse

Perspektiv: Ekonomi

Handlingsplan 
Kunskap och innovation
En regional innovationsstrategi
Ett arbete kring en regional innovationsstrategi 
har pågått och fortsätter under 2017. Arbetet in-
volverar ett stort antal aktörer i länet som på olika 
sätt påverkar innovationssystemet. I det pågående 
arbetet med den regionala innovationsstrategin 
adresseras följande tre arbetsfält:

Attityder för innovation: Ledare, invånare och 
utbildningsväsende har insikt om och efterfrågar 
innovation som ett medel för att skapa tillväxt och 
ett bra liv i en attraktiv region.

Samverkan för innovation: Resurser som möjliggör 
innovationer är på ett effektivt sätt sammankopp-
lade med varandra, nationellt och internationellt 

samt att deras kvalitet och verkansgrad ständigt 
utvecklas.

Effektiva processer för innovation: Skapandet av 
idéer stimuleras, valideras, förädlas för att bli nyttig- 
gjorda innovationer i en effektiv värdekedja av an- 
passade erbjudanden. Effektiva processer för inno- 
vation kräver ständigt lärande, aktiv omvärldsbevak-
ning och möjlighet till reviderat fokus.

Branschrådsutveckling för förbättrad matchning
Ju närmare verkligheten man kommer, desto säk-
rare faktaunderlag och analyser kan man sam-
manställa inför utbildningsplanering på kort och 
lång sikt samt som underlag för olika utvecklings-
projekt. Region Jönköpings län prioriterar därför 
att utöka kontakterna med olika branscher för att 
bättre matcha arbetslivets kompetensbehov, men 
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också med syftet att få fler sökande till yrkes- 
program och medverka till en ökad samverkan 
mellan skola och arbetsliv.

Arbetsmarknadsråd Småland
Arbetsförmedlingen är en viktig part för länets 
kompetensförsörjning. Deras breda uppdrag med 
allt från etablering av nyanlända, praktik, olika 
typer av anställningsstöd, arbetsmarknadsutbild-
ningar och som resurs vid internationell rekrytering 
är en mycket bra resurs för en bättre fungerande 
arbetsmarknad. Region Jönköpings län ska inom 
ramen för arbetet med kompetensplattformar sam-
verka med Arbetsförmedlingen och stödja arbetet 
för en bättre arbetskraftsförsörjning inom mark-
nadsområde Småland.

Folkhögskoleutbildning
Folkhögskoleutbildningens omfattning 2017 ska i 
stort ligga på samma nivå som 2016.

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor 
gäller den profilering som lagts fast 2013 och som 
innebär kultur för Sörängens folkhögskola och 
folkhälsa för Värnamo folkhögskola.

Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak 
genom ersättning baserad på deltagarvecka.

Ersättningsnivån och maximalt finansierade veckor 
på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fast-
ställs inför varje budgetår. Ett särskilt ägarstöd som 
tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättning-
ar utgår till egna folkhögskolor.

Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet 
ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL).

Region Jönköpings läns folkhögskolor driver under 
2016–2017 projektet ”Snabbspår för akademiker” 
som innebär intensiv svenkundervisning för nyan-
lända akademiker. Värnamo folkhögskola erbjuder  
även etableringskurser som en del i nyanländas 
etableringsplan ihop med arbetsförmedlingen. SFI 
(svenska för invandrare) ingår som en del i etable-
ringskursen.

Samverkan med Jönköping University
Jönköping University arbetar också tillsammans 
med Region Jönköpings län för att stärka forsk-
ningsfinansieringen för högskolan. Ett gemensamt 
näringslivsinriktat regionalt forskningsprojekt drivs 
ihop där båda parter bidrar med 5 miljoner kronor 
per år. Under 2017 startar regionen och högskolan 
ett gemensamt projektkontor med syfte att få fler 

Horisont 2020 projekt till länet. Regionen finan-
sierar även ett projekt med syfte att koppla ihop 
utländska studenter med företag för att få fler av  
de utländska studenterna att etablera sig i länet. 
Mellan 2010 och 2015 har högskolan, trots ett 
ständigt utökat söktryck fått nästan 2 000 färre ut-
bildningsplatser. Detta har en negativ inverkan på 
regionens mål att höja utbildningsnivån och regi-
onen för en aktiv påverkan gentemot staten för att 
vända denna trend.

Det samarbete som etablerats mellan Högskolan i 
Jönköping och länets kommuner för att decentrali-
sera högskoleutbildningen har varit framgångsrikt. 
Denna form av decentraliserad högskoleutbild-
ning betraktas även i ett nationellt perspektiv som 
mycket framgångsrik. För kommande planperiod 
fortsätter stödet till utbildningen med 1 miljon kro-
nor per år. Jönköping Academy for Improvement 
of Health and Welfare som bland annat erbjuder 
magister- och masterprogram i kvalitetsförbättring 
och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg ges  
finansiellt stöd under 2017 med 750 000 kronor.

Gymnasieutbildning
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd 
med länets kommuner. Det sker genom utveck-
lingsrådet för naturbruksprogrammet, där både 
regionen och länets kommuner har representanter. 
Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett ut-
bud av olika inriktningar.

Utöver gymnasieutbildning ska erbjudas utbild-
ningar inom yrkeshögskola och uppdragsutbild-
ning som är anpassade efter näringens behov. För 
att uppnå målsättning i samverkansavtalet med lä-
nets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska 
vara ledande inom sina områden och att det ska ske 
ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en bransch- 
analys och en bedömning gjorts om förutsättningar 
och framtida inriktning för perioden fram till 2022. 
Överenskommelse har träffats med länets kommu-
ner om fortsatt samverkan under denna period. För 
att uppnå mål om kvalitet och effektivitet förutsätts 
omfattande investeringar både på Stora Segerstad 
naturbrukscentrum och på Tenhults naturbruks-
gymnasium. Naturbruksgymnasierna ska utvecklas 
mot att bli kunskapscentra för naturbrukets aktörer. 
För Tenhults naturbruksgymnasium ska en förstu-
die göras om förutsättningar för att också erbjuda 
kurser i småskalig livsmedelsförädling.

Investeringar 
Naturbruksgymnasier
Av de investeringsobjekt som redovisas i fram- 
tagen investeringsplan slutfördes under 2015 den 
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första etappen som omfattade nya verkstadslokaler 
och vissa energi- och mediainvesteringar vid Stora  
Segerstad naturbrukscentrum. För kommande 
etapper enligt investeringsplan gäller som grund-
läggande förutsättning att de kan finansieras med 
ett stabilt elevunderlag. Då utbildningen drivs på 
uppdrag av länets kommuner krävs att beslut om 
genomförande sker i nära samråd med länets kom-
muner och att objekt och finansiering godkänns  
av Kommunalt forum.

Följande insatser prioriteras särskilt under 2017:
•	 Främja kapitalförsörjning och kompetensför-

sörjning i innovationsprojekt
•	 Främja ledarskap för innovation och förnyelse
•	 Främja egna testmiljöer eller enkel åtkomst till 

sådana miljöer, alternativt andra insatser i linje 
med nyindustrialiseringsstrategin

•	 Främja möjligheten att tillsammans bygga effektiva 
processer för att möta och finna lösningar på sam-
hällsutmaningar. Detta kan ske genom att med- 
verka till nya affärsmöjligheter eller understödja  
social innovation och samhällsentreprenörskap.

Livsmiljö
En god livsmiljö bidrar till en regions attraktions-
kraft och ökar människors välbefinnande. Efter-
som det är många parter som påverkar vår livsmiljö 
krävs samordning för att växla upp alla insatser och 
undvika dubbelarbete. Regionen lägger stor vikt 
vid kultur och ser det som en stark faktor för en 
god livsmiljö, en del av vår attraktionskraft och en  
utvecklingsfaktor i länet. I jämförelse med andra 
regioner lägger vi därför mycket resurser på kultur  
(523 kr per invånare) och är aktiva i samverkans- 
modellen gentemot staten. Vi finansierarar region- 
övergripande kulturaktiviteter i egen regi men ger 
även bidrag till externa kulturutövare.

Förutom att satsa på kultur ska övriga insatser inom 
regional utveckling bidra till en hållbar livsmiljö och 
ett attraktivt län. På så vis kan livsmiljöbegreppet 
ses som ett horisontellt begrepp som ska genom- 
syra alla satsningar i länet. Region Jönköpings län 
ger även stöd till ett stort antal föreningar som bidrar 
till demokratiutveckling och föreningsutveckling i 
länet. Området folkhälsa, vilket är ett område som 
regionen prioriterar ligger mycket nära begreppet 
livsmiljö och inom detta område sker ett stort an-
tal insatser för att förbättra invånarnas livsmiljö och  
hälsa. Läs mer om arbetet på sidan X, kapitlet folk-
hälsa och sjukvård.

Inriktningsmål
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livs-
villkor samt en god och sund arbetsmiljö som är 

attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt 
län

Mätbara målvärden
Målvärdena utgör grund för att mäta hur väl regio-
nens insatser ligger i linje med målen. Arbetet inom 
verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda eller bi-
dra till att följande mål nås:
•	 Länets negativa flyttnetto ska vändas till ett  

positivt flyttnetto.

Kultur
Kultur har betydelse långt utöver att enbart om-
fatta konstnärlig verksamhet. Kultur kan tillföra 
en viktig dimension till andra samhällsområden, 
men också i samverkan med andra politikområden 
fungera som motor för regional utveckling och till-
växt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för 
att stärka människors kreativitet, stärka den lokala 
identiteten och bidra till ett öppet och kreativt kli-
mat i en region. Möjligheten att ta del av, och aktivt 
delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens 
välfärd och välbefinnande. Kultur är hälsofräm-
jande och rehabiliterande, men bygger även broar 
mellan människor och verksamheter. Ett rikt kul-
turliv och en levande kulturmiljö medverkar till att 
en bygd, region eller landsdel är attraktiv vid före-
tagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och 
påverkar hur människor väljer bosättningsort. Väl 
marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen  
bidrar till ökad turism och fler jobb.

Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för sta-
tens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med 
modellen är att skapa ökat utrymme för regionala  
prioriteringar och variationer vilket innebär att  
Region Jönköpings län ansvarar för fördelning av 
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regio- 
nala kulturplanen ligger till grund för fördelningen. 
Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt doku-
ment som beskriver inriktningen för det regionala 
konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2015–2017 
har tagits fram i samråd med länets kommuner och 
andra regionala aktörer. Kulturplanen sätter extra  
fokus på barn och ungas möjlighet till kulturella 
upplevelser.

Samtliga verksamheter inom kultursamverkans- 
modellen har uppföljningsbara uppdragsbeskriv-
ningar som tagits fram utifrån den regionala 
kulturplanen avseende mål och inriktning. Upp-
dragsbeskrivningarna förtydligar verksamheternas 
regionala uppdrag samt fastställer en struktur för 
årlig uppföljning.
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De särskilda satsningar och kulturpolitiskt priori-
terade områden som beskrivs i den regionala kul-
turplanen har uppföljningsbara handlingsplaner för 
att ge bättre möjlighet till målstyrning. Handlings-
planerna utgör det huvudsakliga underlaget för den 
årliga revideringen av kulturplanen.

Regionens kulturverksamhet
Regionen utövar sitt regionala kulturansvar genom 
kulturinstitutionerna; Smålands Musik och Teater, 
Jönköpings läns museum samt kulturutvecklare 
inom dans, film, bild och form, hemslöjd och region- 
bibliotek. Dessutom ger Region Jönköpings län ett 
omfattande stöd till organisationer inom kultur- 
området och det fria kulturlivet.

Teater-, musik- och dansverksamhet 
Smålands Musik och Teater
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater 
omfattar förutom musik-, teater- och musikteater-
produktioner även dansproduktioner. En bärande 
del av Smålands Musik och Teaters verksamhet 
är att bredda intresset och engagemanget för kul-
turen, genom samverkan med amatörer, barn och 
ungdomar, studieorganisationer med flera.

Museiverksamhet 
Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönkö-
pings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare 
av Jönköpings läns museum. Regionen ansvarar 
för verksamhetens innehåll och utveckling. Jön-
köpings kommun ansvarar för att tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler.

Stiftelsen Jönköpings läns museum har som hu-
vudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv 
del av sin historia, nutid och framtid.

Övergripande mål utifrån stadgar är att
•	 dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas 

kulturarv och kulturmiljöer samt på olika sätt 
göra detta tillgängligt för allmänheten

•	 samla, vårda och visa äldre och samtida konst
•	 vara en kunskapsorganisation med forskning 

och utvecklingsarbete, men också en mötesplats 
för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bild-
ning – tillgänglig för alla.

Övrig kulturverksamhet
Kultur och utveckling
Region Jönköpings läns egna utvecklare inom 
dans, film, bild och form, hemslöjd samt region- 
bibliotek är en samlad kompetens för stöd till 
kulturell utveckling i länet. Genom konstnärlig 
utsmyckning av regionens lokaler tillhandhålls 
stimulerande miljöer för besökare och medarbe-
tare samtidigt som konstinköp stödjer konstens 
utveckling och ger arbetstillfällen för konstnärer. 
Regionstyrelsen ska vid beslut om utgiftsram för 
fastighetsinvestering pröva behov av särskilda in-
vesteringsmedel för konstnärlig gestaltning.

Studieförbund
Studieförbund som organiserar folkbildningen är en 
del av folkrörelsen i Sverige. Folkbildningen inom 
studieförbunden finansieras till stora delar genom 
stöd från staten, landsting/regioner och kommu-
ner. Regionen lämnar bidrag till studiedistrikt som  
är anslutna till studieförbund som får statligt stöd. 
Bidragen syftar till att främja länsinvånarnas behov 
och intressen för bildning, gemenskap och kultur. 
Bidragen avser stöd till administration, genom- 
förande av kursverksamhet samt för anordnande av 
kulturarrangemang.

Kulturbidrag till organisationer och enskilda
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma orga-
nisationer, sammanslutningar och enskilda som 
driver verksamhet inom kulturområdet utifrån 
kulturplanens mål och inriktningar. Stöd kan ges 
i tre olika former
•	 Verksamhetsbidrag för stadigvarande verksam-

het.
•	 Arrangörsbidrag för lokala kulturarrangemang, 

med öronmärkta medel för.
•	 Arrangörsbidrag barn och unga.
•	 Utvecklingsbidrag.
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l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet.
Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, 
till kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade  
medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i länets samtliga kommuner

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Publik Smålands 
Musik och Teater 
– Kulturhuset Spira

Statistik > 70 000 l 72 999 69 399

Publik Smålands 
Musik och Teater
– utanför Kulturhuset 
Spira

Statistik > 30 000 l 46 679 l 43 519

Publik vid föreställ-
ningar för barn och 
ungdom 1)

Statistik > 25 000 37 000 (målvärde 
först 2015)

l 42 825

Andel kommuner 
inom länet där det 
varit föreställningar 
eller annan kultur- 
verksamhet –
gemensamt mål för 
Smålands Musik och 
Teater och Kultur och 
utveckling

Statistik 100 % l Uppfyllt l Uppfyllt

1) Ingår i total publikuppgift för Smålands Musik och Teaters produktioner i och utanför Kulturhuset Spira.

Mål för publik utanför Kulturhuset Spira samt publik barn och ungdom sänks jämfört med tidigare år i huvudsak på grund av 
förändrad struktur avseende bidrag till Teateri. Teateri fick tidigare sitt regionbidrag via Smålands Musik och Teater. Från och 
med 2016 går bidraget istället direkt till Teateri. Därför räknas Teateris publiksiffror inte längre in i Smålands Musik och Teaters 
resultat. Verksamheten Teateri bedriver finns kvar i länet och har dessutom fått förstärkt stöd från Region Jönköpings län.

Perspektiv: Medborgare och kund

Perspektiv: Perspektiv: Process och produktion

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället.

   
Framgångsfaktorer Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Samverkanstillfällen 
interregionalt, interna-
tionellt och interkultu-
rellt – gemensamt mål 
för Smålands Musik 
och Teater och Kultur 
och utveckling

Statistik >130  Nytt mått 2015 130

Samverkanstillfällen 
med civilsamhället 
– gemensamt mål för 
Smålands Musik och 
Teater och Kultur och 
utveckling1)

Statistik >100 Nytt mått 2015 100
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Strategiska mål
Organisation och medarbetare ska utvecklas i takt med nya krav.
Framgångsfaktorer Tillgång till kunniga medarbetare.

Perspektiv: Perspektiv: Lärande och förnyelse

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.

   

Perspektiv: Perspektiv: Ekonomi

Framgångsfaktorer Organisationsutveckling för ökad produktivitet och effektivitet.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsområde 
ska inte överstiga 
budget

 l Uppfyllt l Uppfyllt

Egenfinansieringsgrad 
– Smålands
Musik ochTeater

Ekonomisystemet ≥ 16,0 % Nytt mått 2017 14,1 %, nytt mått 2017

Handlingsplan Livsmiljö
Regional kulturplan
Den regionala kulturplanen för perioden 2015–2017 
anger inriktning för kulturpolitiken och där med i 
första hand hur befintliga resurser ska disponeras. 
Regionens kulturpolitik ska särskilt uppmärksamma 
och prioritera följande områden:
•	 Kulturell infrastruktur.
•	 Villkor för konstnärligt skapande.
•	 Kultur med fokus på barn och unga.
•	 Tillgänglighet till kulturliv och kulturarv.
•	 Interregionalt, internationellt och interkulturellt 

samarbete.
•	 Samverkan och dialog.

Smålands Musik och Teater
Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och 
engagera länets alla invånare med ett varierat utbud 
för skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom 
och utom länet med andra arrangörer och teatrar 
ska eftersträvas för att minska produktionskostna-
der och för att kunna erbjuda breda uppsättning-
ar. Ett varierat musikutbud för en bred publik ska 
erbjudas. Musik ska framföras med en hög grad 

av professionalism. Samverkan i olika former med 
amatörteatergrupper och amatörmusiker ska vara 
ett naturligt inslag i verksamheten och skapar för- 
utsättning för nya mötesplatser och ny publik. För 
att matcha produktion och beställning ska Små-
lands Musik och Teater under 2017 verka för att 
utveckla långsiktiga överenskommelser och sam- 
arbeten med kommuner och/eller lokala aktörer.

Möjlighet för etablering och samverkan av fria 
grupper inom scenkonsten är en viktig del av ut-
vecklingen. Samverkan mellan institutionerna,  
det fria kulturlivet och möjligheten för länets 
kommuner att ta emot de fria grupperna bör sti-
muleras. I länets regionala kulturplan finns en 
tydlig prioritering av och särskilt fokus på barn 
och unga. Kulturhuset Spira är ett tydligt nav 
för professionell scenkonst till förmån för länets 
invånare. Utvecklingen av en repertoarbaserad 
produktion över alla scenkonstområden ska lägga 
grunden för att kulturen ska kunna nå nya mål-
grupper och bredare publik. I samarbete med 
länets grundskolor ska utarbetas en modell där 
årskurs 2 och årskurs 8 via busstransport erbjuds 
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ett besök på Kulturhuset Spira så att alla barn 
under sin skoltid ska ha upplevt en föreställning. 

Möjligheterna till sommaröppet på Kulturhuset 
Spira ska utredas.

Stiftelsen Jönköpings läns museum
Sedan 2010 är verksamheten baserad på statens 
kulturpolitiska mål (resultatet av SOU 2009:16). 
Särskilt centralt är det mål som uttrycks som 
”främja ett levande kulturarv, som bevaras, an-
vänds och utvecklas”. Museet ska arbeta för att 
människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i 
ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett sär-
skilt ansvar finns för att utveckla och förnya enga-
gemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket 
sker utifrån de nationella målen för kulturmiljö- 
arbetet som ska främja:
•	 Ett hållbart samhälle med mångfald av kultur-

miljöer som bevaras, används och utvecklas.
•	 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet 

och möjlighet att förstå och ta ansvar för kul-
turmiljön.

•	 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön 
som gemensam källa till kunskap, bildning och 
upplevelser.

•	 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas tillvara i

•	 samhällsutvecklingen.

Under planperioden ska utveckling prioriteras 
inom kulturmiljövård, kunskapsutveckling och 
publika aktiviteter inom ramen för ett lokalt, na-
tionellt och internationellt engagemang.

I enlighet med överenskommelse i samband med 
regionbildningen ska tillsammans med övriga 
stiftare inledas ett arbete med målsättning att 
verksamheten integreras i regionkommunen från 
och med 2017. Stiftelsens ekonomiska förutsätt-
ningar har under ett antal år förändrats med bland 
annat minskad uppdragsverksamhet och förändrat 
statsfinansiellt stöd. I avvaktan på resultat av de 
effektiviseringar som kan göras vid en integration 
med regionen förstärktes utgiftsramen 2016 med 
1,5 miljoner kronor. Efter utredning under 2016 
görs ställningstagande inför 2017.

Integration med kultur
Projektet ”Kulturinsatser för nyanlända” startar 
under 2016 och fortsätter till 1 juni 2017. Och 
innebär att Region Jönköpings län ger special- 
inriktade bidrag till fria kulturlivet och civil- 
samhället för kulturinsatser riktade till nyanlända.

Projekt Vandringsleder i Småland
Region Jönköpings län är huvudman för 200 mil 
av länets vandringsleder. Ur ett motions- och folk-
hälsoperspektiv är de en viktig resurs för länets  
invånare och för att attrahera besökare till länet. 
Efter initiativ av Länsstyrelsen i Jönköpings län 
och i samråd med Smålands Turism, länets kom-
muner och Region Jönköpings län genomfördes 
ett projekt där cirka 70 mil av vandringslederna 
rustades upp. Projektet slutfördes under 2015.  
Under 2017 avsätts 250 000 kronor för fortsatt 
stöd till vandringsleder.

Attrahera holländare 
Varje år flyttar omkring 145 000 holländare ut-
omlands. Många vill flytta till länder som erbjuder 
skogar, sjöar, utrymme och attraktiva boenden, 
men också möjligheter till studier, arbete eller  
företagande. För 2017 planerar Region Jönköpings 
län att delta i Emigrationsmässan i Utrecht, Neder-
länderna, samt att genomföra en uppföljningsresa 
för att nå ut till denna målgrupp. Genom att finnas 
med på emigrationsmässan finns goda möjligheter 
att kunna attrahera entreprenörer och yrkesgrupper 
som det råder brist på i länet – till exempel ingen-
jörer inom elektronik och mekanik, sjukvårdsper-
sonal och personer med IT-kompetens inom olika 
områden. Avsikten är att fortsätta det pilotprojekt 
som inleddes 2015 under ytterligare tre år och att 
utveckla mottagarkompetensen i länet. Projektet 
drivs av Region Jönköpings län, men de flesta av 
länets kommuner deltar också i detta gemensamma 
upplägg. Regionen bidrar med 300 000 kr per år. 

Vandalorum
Vandalorum är ett internationellt konst- och design-
centrum med ett nationellt uppdrag och stark regi-
onal förankring. Målsättningen är att erbjuda upp- 
levelser på flera plan samtidigt. Vandalorum vill vara 
en mötesplats för det lokala och regionala först och 
främst, men med ambitionen att skapa nationellt 
intresse för verksamheten och ge den en internatio-
nell relevans. Inte minst genom ett nära samarbete 
mellan konstnärer, formgivare, den kreativa indu-
strin i trakten och näringslivet i stort. Region Jön- 
köpings län bidrar med 1 miljoner kronor om året till 
Vandalorum.

Barnfilmbyn, Mariannelund
Under 2015 beviljades projektet Barnfilmbyn stöd 
för att skapa ett nytt resmål i Sverige för alla film-
intresserade, barn som vuxna. Man räknar med att 
öppna för besök till sommaren 2017 och projektet 
kommer att bestå av en beskrivande utställning 
om hur det gick till att skapa filmerna byggda på 
Astrid Lindgrens böcker, en lärande del där man 



82

REGIONAL UTVECKLING

lär sig hur man gör film och även besök på inspel-
ningsplatser.

Attraktivt sommarlän
Besöksnäringen i länet fortsätter visa stark tillväxt. 
Detta är positivt ur såväl ur attraktivitetssynpunkt 
som arbetsmarknadsperspektiv. Inför sommaren  
2017 önskar Region Jönköpings län utveckla kon-
cept för sommarlovsentreprenörer (ge unga möjlig-
heten att starta egna företag) och utveckla sommar-
praktik tillsammans med civilsamhället. Region 
Jönköpings län bidrar med 2 miljoner för denna 
satsning under 2017.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Region Jönköpings län ger bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer som är verksamma i länet 
och vars moderparti är representerat i regionfull-
mäktige. Bidraget syftar till att främja barn och 
ungdomars demokratiska fostran genom engage- 
mang och deltagande i samhällsutvecklingen. 
Bidrag ges i form av organisations- och verksam-
hetsbidrag.

Bidrag till ungdomsorganisationer
Region Jönköpings län ger bidrag till ungdoms- 
organisationer som främjar barn och ungdomars 
demokratiska fostran, genom engagemang i för-
eningsliv som bidrar till en meningsfull fritid.  
Bidrag ges i form av organisationsbidrag, som stöd 
till administration och som verksamhetsbidrag.

Bidrag till pensionärsorganisationer
Bidrag till pensionärsorganisationer som är verk-
samma inom länet kan lämnas till dess distrikts- 
organisation. Bidraget är avsett för administration 
samt för information och utbildning av organisa-
törer och förtroendevalda.

Internationellt arbete
Vi lever i en global värld där omvärldens förändring-
ar snabbt avspeglas i vår vardag. Det internationella 
perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala 
utvecklingsarbetet. Under 2016 har en ny internatio-
nell strategi arbetats fram som ska bidra till såväl ett 
förtydligande hur arbetet med internationella frågor 
inom regionens egen verksamhet bedrivs och som 
också visar våra samarbetsparters hur vi avser att  
arbeta med internationella frågor i länet.

Näringslivet i länet har en stark internationell kopp-
ling med ett världsomfattande kontaktnät. Besöks- 
näringens tillväxt sker främst inom den internatio-
nella publiken. Jönköpings högskola är välkänt för 
sin internationella profil och under de senaste åren 
har befolkningstillväxten främst skett genom in-

vandring. Samtidigt kan förbättringar göras inom 
flera områden. För få utbildade utländska studenter 
stannar kvar efter utbildning, jobbmatchningen av 
nyanlända lyckas inte tillräckligt bra, länets/regio-
nens varumärke är alltför okänt internationellt och 
det råder stor brist av vissa yrkeskategorier vilket gör 
att allt fler företag söker sin kompetens utomlands. 
Detta är bara några av utmaningarna. Flera studier 
visar att mångfald och upplevelsen av att man lever 
och verkar i en internationell eller global miljö bidrar 
till attraktionskraften i en region.

Genom Sveriges medlemskap i EU, mer gemensam 
lagstiftning och det ökade samarbetet mellan olika 
länder förstärks även behovet av mer politisk sam- 
verkan på EU-arenan. Därför är regionen med i 
AER (Assembly of European Regions) och delar 
ett Brysselkontor med två anställda tillsammans 
med Kronoberg, Kalmar län och Blekinge. Kontoret 
används i påverkans- och omvärldsanalyssyfte, men  
bidrar även med partnersök och information om 
kommande utlysningar för EUs fondprogram. In-
för EUs budgetarbete 2020 är det viktigt att Region 
Jönköpings län är aktiv i påverkansarbetet gentemot 
staten och EU för att säkerställa att regionens per-
spektiv tas tillvara.

Region Jönköpings län är medfinansiär till Enter- 
prise Europe Network vars syfte är att ge stöd till 
små och medelstora företag, öka internationali-
seringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och  
förnyelse hos företagen. Region Jönköpings län stöd-
jer även organisationen Business Sweden som hjälper 
svenska företag att etablera sig på utländska mark-
nader. Under 2016 har ett arbete påbörjats för att  
arbeta med utländska etableringar i länet. Därtill 
har vi tillsammans med Jönköping University inlett 
ett samarbete för att knyta utländska studenter till 
vårt näringsliv och från 2017 inleds ett samarbete för 
att bli mer aktiva inom EU programmet Horisont 
2020. Även inom Almi, där regionen är delägare, 
arbetar man aktivt med att stötta personer med ut-
ländsk bakgrund som vill starta egna företag och med 
stöd för företag intresserade av utländska marknader 
genom till exempel internationaliseringscheckar.

För medborgarna finns Europa Direkt-kontoret vars 
syfte är att öka kunskapen om EU och vad med-
lemskapet i EU innebär. Europa Direkt-kontoret 
arrangerar aktiviteter på skolor, arbetsplatser och på 
offentliga arenor. Under 2017 görs en särskild sats-
ning för lärare i regionen, ett Model EU för gymna-
sieelever och Europaveckan återkommer med syfte 
att höja kunskapen om EU och internationalisering 
för allmänheten.
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Idag finns det internationell samverkan inom hälso- 
och sjukvården i Alytus län i Litauen och med Yere-
van i Armenien. Därtill deltar Region Jönköpings 
län i internationella konferenser och samverkar i flera 
olika forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården.
(Region Jönköpings läns bolag fanns på annan plats i 
Budget 2016; delägda bolag)

Almi Företagspartner AB
Region Jönköpings län stödjer Almi vars övergri-
pande mål är att främja utvecklingen av konkur-
renskraftiga små och medelstora företag, samt att 
stimulera nyskapande i syfte att skapa tillväxt och 
förnyelse i svenskt näringsliv. Organisationens upp-
gift handlar om affärsutveckling och finansiering. 
Prioriterade projektområden har bland annat varit 
att utveckla stora idéer i små företag, företagarpro-
gram för invandrare, affärsutveckling för kvinnor 
samt hjälp till svenska företag att hitta rätt partners 
i Europa till nya produkter för vården.

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är mo-
derbolag i en koncern med 19 dotterbolag. Dotterbo-
laget för Jönköpings län ägs av staten med 51 procent 
och Region Jönköpings län med 49 procent. Parterna 
bidrar årligen med driftmedel som står i proportion 
till ägarandelarna. Enterprise Europe Network, 
EEN, är en organisation med uppdrag att utveckla 
internationella företagskontakter och etablera part-
nerskap. I Sverige finns 15 regionala EEN- kontor 
där kontoret i Jönköping svarar för Jönköpings- och 
Gotlandsregionen. Almi Företagspartner AB har 
åtagit sig att vara värd för kontoret, vilket innebär att 
EEN blir en aktiv del i internationellt arbete inom 
Almi. För finansiering av verksamheten ges Almi ett 
utökat bidrag på 0,6 miljoner kronor.

Smålands Turism AB
Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. 
Satsningar på upplevelse- och besöksnäring bidrar 
till livskvalitet för boenden, men även för att skapa en 
ökad attraktivitet för vistelser i regionen. Kultur och 
kulturturism är en av de snabbaste växande grenarna 
och ska även fortsättningsvis uppmärksammas. Fler 
besöksmål bör utvecklas. Region Jönköpings län 
och länets kommuner äger Smålands Turism AB, 
som ska erbjuda kompetens och samordning inom 
turistområdet. Bolaget ska utveckla plattformar för 
marknadsföring och samverkan samt stärka regi-
onens konkurrensförmåga. Bolagets verksamhets- 
inriktning är att
•	 i samspel med turistindustrin, andra näringar 

och organisationer vårda, utveckla och kommu-
nicera varumärket Småland

•	 erbjuda kompetensutveckling om turism
•	 förädla det befintliga, samt förnya, utbudet av 

aktiviteter, varor och service så att turistnäring-
en ökar

•	 utveckla marknadsföring och försäljning
•	 erbjuda och medverka till att olika resmål/de-

stinationer i regionen, liksom regionen i sin hel-
het, utvecklas i takt med kunders önskemål och 
behov.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa och ut-
forma det framtida samhället. Området involverar 
många olika delar såsom infrastruktur, kommuni-
kationer, bostadsplanering och attraktiva miljöer.

Regional översiktsplanering
Idag har kommunerna planeringsmonopol när det 
gäller den kommunala markanvändningen och 
översiktsplanen är det styrande dokumentet. Sam-
tidigt ställer globalisering, specialisering, urbanise-
ring och en ökande rörlighet nya och större krav på 
den kommunala översiktsplaneringen. Från natio-
nellt håll finns det ambitioner att låta regionerna ta 
ett större ansvar för regional översiktsplanering och 
koppla den regionala utvecklingsstrategin till de 
kommunala översiktsplanerna. Därtill står Sverige 
inför en stor utmaning vad gäller bostadsbyggna-
tion. Under flera år har för få bostäder byggts och 
med en stor invandring ökar behovet av bostäder 
ytterligare. Enligt Boverket behövs 700 000 nya 
bostäder till 2025 i Sverige. Det sätter press på 
kommuners planhantering och vår tolkning är att 
även inom detta område önskar man från nationellt 
håll se ett större regionalt ansvarstagande.

Vi ser behov av en ökad samordning kring samhälls-
planering och infrastruktur för att stötta utveckling-
en i länet och påverka såväl näringsliv som arbets-
marknader i rätt riktning. Med tydligare stråkbilder 
av såväl kollektivtrafik, övrig infrastruktur, bostads-
byggnation, LIS-områden (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen), industrikluster kan man påverka 
utvecklingen i rätt riktning.

Miljö och klimat
Arbetet med en framgångsrik samhällsplanering 
kräver ett hållbart arbetssätt och fortsatt arbete för  
en förbättrad miljö. Miljöarbetet inom regionen ingår 
idag inom verksamhet, stöd och service. Detta arbete  
kan delas upp i två delar där den ena avser intern  
miljöutveckling och den andra delen avser regionalt  
miljöutvecklingsarbete. Under 2017 kommer det 
regionala miljöutvecklingsarbetet att förstärkas i  
fortsatt nära samverkan med Länsstyrelsen. Region 
Jönköpings län ingår i flera samverkansgrupper som 
leds av Länsstyrelsen och vi finansierar ett flertal  
miljöprojekt.
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Energikontoret
Länets energikontor finns inom Region Jönkö-
pings län och har en styrgrupp med företrädare 
från regionen, kommuner och näringsliv har ett 
energikontor som är en del av miljöavdelningen. 
Det är regionen tillsammans med Energimyndig-
heten som finansierar energikontoret och därtill 
får energikontoret finansiering till ett flertal pro-
jekt som på olika sätt bidrar till en förbättrad miljö 
och en hållbar utveckling.

Infrastruktur
En väl fungerande infrastruktur bidrar till en 
starkare och större arbetsmarknadsregion och 
stärker möjligheterna att uppnå övriga regionala 
utvecklingsmål. Länets läge och ortstruktur inne-
bär transportbehov i många olika riktningar och 
relationer. De olika rese- och transportbehoven, 
både lokala, regionala, nationella och internatio-
nella, skapar flöden längs länets vägar och järn-
vägar. Detta innebär att på en och samma väg 
eller järnväg samsas människor och gods som ska 
färdas både lokalt, regionalt, nationellt och inter-
nationellt.

Inriktning för kommande år
De närmaste åren kommer det pågå en rad stora 
processer inom området infrastruktur och tra-
fikering vars utfall får mycket stor påverkan på 
hela Jönköpings län under mycket lång tid. Det 
kommer en ny infrastrukturproposition, Region 
Jönköpings län ska upprätta en ny regional trans-
portplan (länstransportplan) vilken även kopplas 
till den nationella planen. Därtill pågår Sverige-
förhandlingarna kring höghastighetståg där länet 
fått tre stationslägen. För att maximera utfallet  
i dessa komplexa processer kommer Region Jön-
köpings län att kraftsamla inom området de när-
maste åren. Inriktningen sammanfattas i punkter-
na nedan.

1. Fortsatt satsning på de regionala järnvägarna 
Jönköpingsbanan och Y:et (Värnamo- Vaggeryd- 
Jönköping/Nässjö). De närmaste åren genomförs 
angelägna åtgärder på både Jönköpingsbanan och 
Y:et, vilket är mycket efterlängtade satsningar. Det 
råder dock stor enighet att dessa satsningar inte är 
tillräckliga för nå den standard och funktion som 
önskas. Därför är det viktigt att systematiskt planera 
för ytterligare åtgärder efter att de första satsning-
arna är genomförda. Under ledning av Trafikverket 
har det genomförts åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för 
Jönköpingsbanan och Y:et vars syfte är att hitta den 
strategiska inriktningen för banornas fortsatta ut-
veckling. Regionen har aktivt deltagit i arbetet med 
åtgärdsvalsstudierna och står bakom den inriktning 

som pekas ut i studierna. Dessa studier kommer att 
utgöra ett underlag i arbetet med nya långsiktiga in-
frastrukturplaner.

2. På samma sätt som det har skett ett struktu-
rerat arbete för att finna de åtgärder som behöver 
genomföras på Jönköpingsbanan och Y:et ska det 
på initiativ av Region Jönköpings län genomför-
as liknande studier för stråken Nässjö – Oskars-
hamn, Nässjö – Vetlanda och Värnamo – Halmstad.  
Studierna ska ta sin grund i den framtida transport- 
efterfrågan i stråken, både vad det gäller person- 
trafik och godstransporter.

3. Under 2016 genomförde Region Jönköpings 
län, Ulricehamns kommun och Jönköpings kom-
mun en ÅVS av riksväg 40 för att lyfta vikten av 
att knyta ihop Sverige med motorväg från Stock-
holm till Göteborg via Jönköping. Idag är nästan 
hela sträckan motorväg och endast 50 km återstår. 
Under 2017 fortsätter vi arbetet med att få in detta 
i nationella planer.

4. Arbete med Nya stambanor/Sverigeförhand-
lingen fortgår under 2017 för att säkerställa att 
utbyggnaden av nya stambanor sker så snabbt som 
möjligt och att utbyggnaden sker utifrån ett hel-
hetsperspektiv.

Långsiktig planering
De flesta järnvägar i Sverige ägs och förvaltas av 
staten, på samma sätt är större delen av landets 
vägnät statligt, förutom i tätorterna där respektive  
kommun ansvarar för huvuddelen av vägarna. Dess-
utom finns ett omfattande nät av enskilda vägar  
som drivs av vägföreningar med stöd av stat respek-
tive kommun. Även om Region Jönköpings län inte 
har något direkt ansvar för landets transportinfra-
struktur så har regionen en roll i utvecklingen av 
transportsystemet. Region Jönköpings län ansvarar 
för den regionala kollektivtrafiken samt prioriterar 
hur utveckling och investeringar i infrastrukturen 
ska ske. Detta görs både direkt genom den regio-
nala transportplanen och mer indirekt genom den 
nationella transportplanen. Planerna omfattar tolv 
år och revideras ungefär vart fjärde år. Nu gällande 
planer omfattar åren 2014–2025 och de närmaste 
åren kommer nya planer att tas fram som troligtvis 
kommer att omfatta åren 2018–2029.

Nationell transportplan
Den nationella transportplanen omfattar bland 
annat investeringar på det statliga järnvägsnätet 
och de större vägarna (Nationella stamvägar). I 
den Nationella planen för åren 2014-2025 ingår 
följande större investeringar i Jönköpings län.
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Väginvesteringar: väg 26/47 Månseryd –Mullsjö, 
väg 40 Nässjö –Eksjö och väg 40 förbi Eksjö.
Järnvägsinvesteringar:
•	 Jönköpingsbanan: Samtidig infart och hastig-

hetshöjning.
•	 Y:et (Värnamo –Vaggeryd –Jönköping/Nässjö): 

Fjärrstyrning och höjd hastighet.

Regional transportplan
I regionkommunens regionala utvecklingsansvar 
ingår att ta ansvar för hur viss del av statliga medel 
ska disponeras. Detta sker genom framtagande av 
en länsplan för regional transportinfrastruktur. 
Planen omfattar tolv år och varje år tilldelas Jön- 
köpings län via den Regionala transportplanen 
ungefär 100 miljoner kronor för utveckling av 
transportinfrastrukturen.

Regionförbundets styrelse godkände i juni 2014 
den regionala transportplanen för åren 2014–
2025. Planeringsramen för perioden uppgår till 
cirka 1,3 miljarder kronor som i styrelsens beslut 
disponeras så att
•	 cirka 460 miljoner kronor (35 procent) avsätts 

för större väginvesteringar
•	 cirka 360 miljoner kronor (28 procent) för sam-

finansiering av järnvägsinvesteringar
•	 cirka 330 miljoner kronor (26 procent) för min-

dre investeringar
•	 cirka 140 miljoner kronor (11 procent) för kol-

lektivtrafikåtgärder, miljö- och säkerhetsåtgär-
der längs det kommunala vägnätet och enskilda 
vägar.

Att länets järnvägsnät har stora behov av upprust-
ning och nyinvestering har uppmärksammats i flera 
sammanhang. Även om den nationella planen ska 
omfatta åtgärder i hela det statliga järnvägssystemet 
så har även den regionala transportplanen lyft fram 
dessa behov som viktiga, då de ger förutsättningar 
för hastighetsökningar/kortare restider och därmed 
möjlighet till ett ökat resande i enlighet med det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet. I den re-
gionala planen disponeras 363 miljoner kronor för 
upprustning av Y:et.

Genomförande av investeringar kräver, utöver stat-
liga medel i nationell och regional plan, medfinan-
siering för del av järnvägsinvesteringen som avser 
Y:et. Landstingsfullmäktige godkände 22 april 
2014 avtal med Trafikverket om medfinansiering.

Digitalisering och bredbandsutbyggnad 
Region Jönköpings län, länsstyrelsen i Jönköpings 
län samt länets kommuner har i samverkan tagit 
fram en regional digital agenda. Målsättningen 

i den digitala agendan är att Jönköpings län ska 
bli en region som präglas av högt IT-användande, 
nydanande digitala lösningar och tjänster som gyn-
nar en hållbar utveckling. Den digitala agendan 
sammanfattar de prioriteringar vi i Jönköpings län 
är överens om att göra för att nå upp till det na-
tionella målet. Under 2017 fortsätter utvecklingen 
kring den digitala agendan. Inom det strategiska 
området ”digital infrastruktur” är det centralt att ta 
fram en regional bredbandsstrategi med tillhöran-
de bredbandsmål. Digitalisering och bredbandsut-
byggnad är en av förutsättningarna för att Region 
Jönköpings län ska vara attraktivt och få en positiv 
utveckling. Hur vi lyckas med den digitala om-
ställningen inkluderande en kraftfull bredbandsut-
byggnad kommer i hög grad att vara en avgörande 
faktor regionens utvecklingsframgång. Alla invå-
nare, näringsliv och övrig samhällssektor är starkt 
beroende av tillgång till hög uppkopplingskapacitet 
för att vardagslivet ska fungera. Att alla i Jönkö-
pings län ges likvärdiga förutsättningar att delta i 
samhällslivet är en demokratifråga.

Påverkansarbetet i olika former är betydelsefulla 
delar för att öka takten i utbyggnaden och därmed 
tillgången till bredband. Region Jönköpings län 
måste påverka beslutsfattare på olika nivåer att 
tillskjuta mer offentlig finansiering. Från statens 
sida har behovet av stöd till utbyggnaden under-
skattats och varit otillräckligt.

Planeringen pågår för ett gemensamt projekt med 
Regionförbundet i Kalmar län och Region Krono-
berg, där utmaningen är att nå hushåll och företag 
som ligger så till att utbyggnad är komplicerad 
och/eller kostsam. De tre smålandslänen har lik-
nande utmaningar beträffande bredbandsutbygg-
naden, här kan vi i projektform hitta gemensamma 
lösningar på våra utmaningar.

Handlingsplan, digitalisering och bredband
•	 Regional bredbandsstrategi arbetas fram i samver-

kan med länsstyrelsen och kommunerna i länet.
•	 Den digitala agendans insatsområden, digital 

infrastruktur, effektiv digital kommunikation, 
samverkan mellan länets digitala aktörer, del-
aktighet för alla samt tryggare vardag, ges hög 
prioritet i det fortsatta arbetet.

•	 Investera i kartmaterial med GIS-funktion (geo-
grafiskt informationssystem) till Region Jönköpings 
län. Stort behov av detta verktyg för bredbands- 
utbyggnaden i vårt län, samtidigt som det säkert 
finns fler användningsområden i organisationen.
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•	 Region Jönköpings län planerar ett gemensamt 
projekt med Regionförbundet i Kalmar län och 
Region Kronoberg.

•	 Utreda investeringskostnaderna för de hushåll 
och företag som inte kan bredbandsanslutas i 
vårt län på marknadsmässiga grunder.

Järnväg – tågtrafik
För att Jönköpings län till fullo ska kunna utnyttja 
järnvägarna för personresor och godstransporter 
krävs att järnvägsinfrastrukturen håller en hög 
standard. För stora delar av länets järnvägar är 
detta inte fallet idag.

På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utveck-
las avgörs både av Region Jönköpings läns, genom 
Länstrafiken, ambitioner samt av banornas tek-
niska standard och planerna på upprustning och 
utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en 
långsiktigt strukturerande effekt i samhället är det 
mycket viktigt att planeringen av de framtida regi-
onala tågsuppläggen och järnvägsinvesteringarna 
går ”hand i hand”. Under perioden 2020–2025 be-
höver Länstrafiken förnya sin fordonsflotta inom 
tågområdet. Detta understryker ytterligare vikten 
av att den långsiktiga planeringen för tågtrafik och 
järnvägsinvesteringar hänger ihop. Under 2014 
initierade Trafikverket ett omfattande arbete (åt-
gärdsvalsstudier) för att i samverkan med berörda 
kommuner och region arbeta fram en bild av hur 
järnvägsstråken Jönköpingsbanan och Jönköpings 
– Värnamo ska utvecklas efter att redan besluta-
de arbeten är genomförda. Region Jönköpings län 
har ställt sig bakom den strategiska inriktning 
som beskrivs i åtgärdsvalsstudierna. Detta arbete 
kommer att vara ett underlag i revideringen av den 
långsiktiga planeringen för transportinfrastruktu-
ren. För att få en heltäckande bild av det framtida 
regionaltågssystemet ska dessa utredningar ses i 
ett större sammanhang tillsammans med det re-
viderade trafikförsörjningsprogrammet och till-
kommande utredningar som omfattar ytterligare 
banor som berör länet.

Nya stambanor/Sverigeförhandlingen
Den största framtidsfrågan för länet inom tågtra-
fiken är förverkligandet av det svenska höghastig-
hetskonceptet med Götalandsbanan och Europa-
banan. Dessa båda banor får gemensam sträckning 
Stockholm – Jönköping via bland annat Nyköping 
– Norrköping – Linköping – Tranås. Götalands-
banan fortsätter sedan via Borås till Göteborg. 
Europabanan går söder ut från Jönköping till Öre-
sundsregionen. Tidigare har arbetet med svenska 
höghastighetsbanor främst drivits av kommuner 
och regioner, men sommaren 2014 presenterade 

regeringen Sverigebygget (som har bytt namn till 
Sverigeförhandlingen).

Detta innebär att regeringen har utsett två för-
handlingspersoner som senast december 2017 ska 
presentera ett förslag på hur nya höghastighetsjärn-
vägar ska byggas. I uppdraget ingår bland annat att 
förhandla med berörda regioner och kommuner om 
både medfinansiering för byggande av höghastig-
hetsjärnvägen, men också att avtala om motprestatio-
ner i form av exempelvis bostadsbyggande. Sverige- 
förhandlingen är mycket omfattande och arbetet 
kommer på många sätt att beröra Jönköpings län 
och Region Jönköpings län. 

För att kunna vara en aktiv part i arbetet med Sverige- 
förhandlingen har Region Jönköpings län beslutat 
om att skapa en projektorganisation som ska hantera 
frågan. Projektet pågår tills Sverigeförhandlingen är 
avslutad. Jönköping, Tranås och Värnamo kommer 
att få stationslägen på den nya stambanan. 

Flygtrafik
För utveckling och tillväxt är tillgång till bra 
transportmöjligheter viktig då avstånd i tid och 
rum krymper. En förbättring i transportinfra-
struktur innebär sänkta kostnader och priser för 
användare av tjänsten vare sig det är godstranspor-
ter eller persontransporter. Lokaliseringsbenägen-
het till länet och ekonomisk aktivitet stimuleras. 
Bra infrastruktur gäller landsväg, järnväg, men 
även flygtrafik där tillgången till en regional flyg-
plats är viktig. Då tillgång till flygplats måste ses i 
ett större sammanhang än enbart till de kostnader 
och intäkter som flygplatsen genererar, finns skäl 
att regionen engagerar sig i åtgärder som genere-
rar förbättringar i flygtrafiken. Region Jönköpings 
län ger ett finansiellt stöd på 6 miljoner kronor om 
året. Region Jönköpings län har tagit en aktiv roll 
vid tillkomsten av den nya flyglinjen Karlstad– 
Jönköping–Frankfurt.

Kollektivtrafik
En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions 
utveckling eftersom den har stor betydelse för in-
vånarnas arbetsresor, men även för resor till sjuk-
vård, utbildning, handel, föreningsliv, nöjen och 
rekreation.

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av för-
utsättningarna för att nå miljömålen och en lång-
siktig och hållbar utveckling.

För att få fler att resa kollektivt förutsätter det en 
kollektivtrafik som är konkurrenskraftig genom 
korta restider, hög turtäthet och prisvärdhet.
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En övergripande strategi för utveckling av kollek-
tivtrafiken bygger på koncentration till stråk där 
förutsättning för ökat resande är goda. Stråken 
måste samtidigt balanseras med en god grundläg-
gande trafikförsörjning för hela länet. Detta för att 
stödja en socialt hållbar utveckling och ge förut-
sättningar för en samhällsservice i hela länet. Om-
råden som inte har förutsättningar för en utbyggd 
kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till 
en bra kollektivtrafik genom lösningar som kom-
binerar bil- och kollektivtrafik eller cykel- och 
kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra 
områden:
•	 Skapa möjligheter till arbets- och studiepend-

ling.
•	 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i 

länet och till angränsande län.
•	 Garantera ett grundläggande trafikutbud.
•	 Underlätta resor med flera färdmedel.

Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektiv-
trafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen 
(SFS 2010:1065). Lagen innebär bland annat att 
kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geogra-

fiska marknadssegment får etablera kommersiell 
trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram 
ett regionalt trafikförsörjningsprogram som be-
skriver den trafik som kan bli föremål för offentlig 
finansiering.

Trafikförsörjningsprogram
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram 
för länet antogs av landstingsfullmäktige i sep-
tember 2012 och gäller till 2025. En revidering 
har nyligen gjorts och enligt plan kommer regi-
onfullmäktige att anta det nya programmet under 
hösten 2016. Programmet, som är en viktig del i 
den regionala utvecklingsplaneringen, anger lång-
siktiga och strategiska mål för hur kollektivtrafi-
ken kan bidra till regional utveckling och ett håll-
bart samhälle. Programmet bygger på det samråd 
med kommuner, kollektivtrafikföretag och orga-
nisationer som har genomförts i länet samt på det 
samråd som har ägt rum med angränsande läns  
regionala kollektivtrafikmyndigheter, myndigheter,  
organisationer, kollektivtrafikföretag och närings-
liv. I trafikförsörjningsprogrammet anges följande 
strategiska mål: Det regionala trafikförsörjnings- 
programmets långsiktiga målsättningar är utgångs-
punkt för de åtgärder som i ett kortare perspektiv får 
prövas och beslutas i budget- och flerårsplan.

 

Tabell 10   Trafikförsörjningsprogrammets strategiska mål.
 
Målområde                             Mål
 
Resande    25 miljoner resor per år. 60-procentig resandeökning exklusive
    skolkortsresor jämfört med 2011.                                                                               
Kundnöjdhet (andel nöjda):
- Allmän trafik alla länsinvånare                         65 procent                            
- Allmän trafik resenärer                           80 procent                            
- Serviceresor                                                 92 procent                                
Tillgänglighet för funktionsnedsatta   Fler ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken genom
    tillgänglighetshöjande åtgärder                                                                              
Skattesubventionsgrad    den allmänna kollektivtrafiken ska över tid ha en skattesubven- 
    tionsgrad på cirka 50 procent.
                                                                 
All kollektivtrafik ska drivas    Trafikens totala energiförbrukning/personkm ska minska med 
med förnyelsebara drivmedel.   minst 25 procent.
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l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Ökad andel kollektiva resor – för hållbar utveckling.

Framgångsfaktorer Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Allmän trafik
- alla länsinvånare
- resenärer
- serviceresor

Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI

Kollektivtrafik- 
barometern 

60 %
73 %
85 %

 54 %
 71 %
 81 %

52 %
69 %
82 %

Prisvärdhet Kollektivtrafik- 
barometern 

50 % 45 % 45 %

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik.

Framgångsfaktorer Trafikutbud med högt resande. Bra infrastruktur. Tryggt och säkert.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Antal resor Biljettsystem Resandeökning 3,5 % 
exklusive skolresor

l 18,7 miljoner l 20,7 miljoner 

Antal påstigande/mil
(regional trafik)

Biljettsystem 9,0 l 8,3 l 8,3

l Målet uppfyllt   l Målet delvis uppfyllt   l Målet ej uppfyllt

Strategiska mål
Kostnadseffektivt trafikutbud.   

Framgångsfaktorer Högt resandeunderlag.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2016 Resultat 2013 Resultat 2014

Ekonomi i balans Ekonomisystemet Nettokostnad inom 
ram

l -13,2 miljoner kr l -1,5 miljoner kr

Kostnad/per resenär- 
km (serviceresor)

Planeringssystem Inte öka mer än index l 16:56 kr l 16:11 kr

Självfinansieringsgrad 
– allmän trafik

Ekonomisystemet 60 % l 41 % l 38 %

Perspektiv: Medborgare och kund

Perspektiv: Perspektiv: Process och produktion

Perspektiv: Perspektiv: Ekonomi
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Handlingsplan Samhällsplanering
Allmän kollektivtrafik
Bra kollektivtrafik lägger grunden för att göra länet 
attraktivt och skapa tillväxt för en hållbar lokal och 
regional utveckling. I utformningen av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet har den regionala ut-
vecklingsstrategin (RUS) och kommunernas sam-
hällsplanering beaktats. En utvärdering och förnyel-
se av det regionala trafikförsörjningsprogrammet har 
gjorts under 2015 och 2016.

Inriktningar 2017
•	 Påbörja strategiska trafikupphandlingar på både 

buss- och tågsidan. Närmast i tiden ligger upp-
handlingen för Krösatågen som genomförs 2017 
tillsammans med Halland, Kronoberg, Skåne, 
Blekinge och Kalmar.

•	 Utökning av stadstrafiken i Värnamo. I augusti 
2017 planeras en stor utökning av stadstrafiken 
i Värnamo. Satsningen innebär att vi går från 
dagens timmestrafik till halvtimmestrafik samt 
att trafiken kommer att utföras med laddhybri-
der, det vill säga. fordon som laddas med el via 
laddstolpar.

•	 Utreda vilka drivmedel som fordonen ska köras 
på i framtiden. Inför kommande trafikupphand-
lingar är det viktigt att noggrant utreda vilka al-
ternativ som finns vad gäller drivmedel till våra 
fordon.

•	 Samarbetet inom ”Syd-taxan” och med övriga  
grannlän. Region Jönköpings län ingår i ”Syd- 
taxan” som är ett samarbete inom Regionsam-
verkan Sydsverige med syfte att förenkla res- 
andet över länsgräns i Sydsverige. För att göra 
resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att 
fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma 
reseprodukter över alla länsgränser, även till 
Östergötland.

•	 Inom ”Syd-taxan” utreda och påbörja upphand-
lingen av nytt biljett- och betalsystem. Målsätt-
ningen är att ha ett nytt system med möjlighet 
till länsöverskridande resor i drift senast

•	 2020. Arbetet utgår ifrån den nationella standard 
som arbetats fram inom Samtrafikens biljett- och 
betalsystemsprojekt.

•	 Utreda hur den långsiktiga målsättningen om en  
skattefinansieringsgrad på 50 procent kan nås på 
bästa sätt. Kostnaderna har de senaste åren ökat  
kraftigt, framför allt på tågsidan. För att nå mål- 
sättningen om en skattefinansieringsgrad på  
50 procent är det viktigt att jobba både med  
kostnads- och intäktssidan. Valet av trafikslag 
och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor 
påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv marknads-
föring, effektiva försäljningskanaler, till exempel 
till arbetsgivare och företag och bra information 

till resenärer och länsinvånare är viktigt för att 
öka resandet och därmed intäkterna. En riktad 
marknadsföringskampanj till personer över 70 år 
genomförs under 2017.

Det är viktigt att kommunernas planering av be-
byggelse och lokala väg- och gatunätets fram-
komlighet för olika trafikslag samordnas med 
trafikförsörjningsprogrammets trafikutbud. Detta 
innefattar även hållplatser och bytespunkter för 
trafik där ansvaret idag ligger på olika aktörer. Ett 
förslag till strategi för pendlarparkeringar och håll-
platser har tagits fram vilket kan ligga till grund 
för överenskommelse om ansvarsfördelning mellan 
Region Jönköpings län (regional kollektivtrafik-
myndighet), länets kommuner och Trafikverket när 
det gäller utformning, anläggning och skötsel av 
hållplatser/bytespunkter.
 
Övergripande samverkansavtal med länets kom-
muner om kollektivtrafikens utveckling och krav 
på infrastruktur tas fram under 2016 och 2017.

För att få till stånd ett ökat kollektivt resande är 
det viktigt att resenärerna upplever att resan har 
en god kvalitet i förhållande till det pris de beta-
lar. Kvalitet handlar om positivt bemötande, tids-
hållning och att trafiken är tillgänglig. Att resan 
börjar och slutar på beräknad tid är inte minst vik-
tigt för resenärer med funktionsnedsättning eller 
sjukdom då dessa har särskilt svårt att hantera för- 
seningar/avvikelser.

En indexuppräkning av biljettpriserna kommer 
att göras vid tidtabellsskiftet i december 2016. 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har 
möjlighet att under året besluta om tillfälliga pris-
förändringar.

Tågtrafik
Jönköpings län har en väl förgrenad järnvägsinfra-
struktur som når stora delar av länet. 60 procent 
av länets invånare bor inom två kilometer från 
en järnvägsstation. Detta är en situation som ger 
goda förutsättningar för att utveckla tågtrafik som 
kompletterat med ett stomnät för busstrafik för  
länet kan skapa en kostnadseffektiv kollektiv- 
trafik.

Tågtrafikens utformning utgör grund för kom-
pletteringar och anpassningar i befintligt buss- 
linjenät så att ett regionalt stomlinjenät med an-
knutna lokala linjer skapas. Korta restider ökar  
tågets attraktionskraft varför stationsstrukturen 
ska anpassas så att tågstopp görs där antalet resande 
motiverar detta.
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Busstrafik
Linjetrafiken med buss ska utvecklas så att möj-
ligheterna till arbets- och studiependling ökar där 
det finns förutsättningar för ett bra resandeunder-
lag.

Krösabuss-systemets stomlinjer kompletteras med 
lokala busslinjer där resandeunderlaget så medger 
och en rimlig kostnadseffektivitet nås.

I stråk med potential till ökat resande, men där 
möjligheten att resa med tåg saknas kommer 
snabbusslinjer att införas.

För att förbättra kapaciteten på linje 1 vilken har 
flest resenärer i stadstrafiken i Jönköping utreds 
möjligheten att göra om linjen till ett så kallat BRT-
stråk (Bus Rapid Transit, busstrafiksystem med 
lösningar från spårtrafik). Jönköpings kommun 
har sökt bidrag till infrastrukturinvesteringen via 
Stadsmiljöavtalet och målsättningen är att kunna 
erbjuda resenärerna en förbättrad kapacitet i sam-
band med nästa trafikavtalsperiod.

För att de beslutade utökningarna i trafikförsörj-
ningsprogrammet ska kunna genomföras i stads-
trafiken i Jönköping är en ny bussdepå nödvändig 
på sikt. Frågan har utretts under 2016 och arbetet 
med att hitta lämplig mark pågår. Målet är att 
en ny bussdepå ska stå färdig samtidigt som nytt 
trafikavtal träder i kraft.

Serviceresor (särskild kollektivtrafik)
Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) är kom-
plement till linjelagd trafik för att skapa kostnads-
effektiva trafiklösningar. För trafiken, som i olika 
former är anropsstyrd, finns ett standardiserat kon-
cept för länet. Detta gäller regelverk (exklusive skol-
skjutsar) liksom hur trafiken ska integreras med och 
komplettera linjetrafiken.

För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt 
att, inom ramen för ett kollektivt resande, ta hän-
syn till de speciella behov som finns bland sjuka 
och personer med funktionsnedsättning.

För 2017 föreslås ingen justering av egenavgiften, 
ersättningen för egen bil samt boende och hög-
kostnadsskyddet vad gäller sjukresor. Regler för 
sjukresor och färdtjänst framgår av bilaga.

Närtrafik
En utvärdering av närtrafiken genomförs under 
2016. Utifrån denna görs en översyn hur närtrafi-
ken kan utvecklas och vara en del i omställningen 
till ett hållbart samhälle.

Skolskjuts
En utredning har gjorts tillsammans med länets 
kommuner om det framtida ansvaret för skolskjut-
sar. Utredningen har belyst för- och nackdelar 
med att Länstrafiken får ett samlat ansvar för alla 
offentligt finansierade resor inklusive skolskjuts. 
Region Jönköpings län och länets kommuner har 
efter slutförd utredning kommit överens om att 
Länstrafiken och respektive kommun gör en ge-
mensam bedömning över vilka samordningsmöj-
ligheter som kan finnas mellan skolskjuts och den 
linjelagda kollektivtrafiken. Denna bedömning 
ska göras via en matchning mellan kommunens 
behov och Länstrafikens befintliga trafik och möj-
ligheter till förändring.

I och med detta upplägg blir det naturligt att 
Länstrafiken kan finnas med som ett professio-
nellt stöd i upphandlingsprocessen av skolskjuts 
som respektive kommun gör efter att samord-
ningsmöjligheterna prövats.

Resursförstärkning
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat 
resande kommer att kräva betydande resursför-
stärkningar, men också omdisponering av resurser 
från trafikutbud med lågt underlag. En utbyggnad 
av närtrafik i hela länet ger förutsättningar för att 
disponera om resurser från områden med svagt re-
sandeunderlag samtidigt som behov av kollektiv-
trafik kan tillgodoses.

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar 
bör lämnas för längre period än enbart kommande 
budgetår. Regionfullmäktige lämnar därför i upp- 
drag till nämnden för Trafik, infrastruktur och 
miljö att utifrån av fullmäktige antaget trafik-
försörjningsprogram utveckla kollektivtrafiken 
för 2017–2018 med en maximal utgiftsökning på  
25 miljoner kronor per år. Ett ökat kollektivt  
resande är det övergripande målet där resursutök-
ningen möjliggör olika åtgärder som exempelvis 
trafikutbyggnad, marknadsföring och en prissätt-
ning som gör kollektivtrafiken attraktiv.

Resurstillskott för åtgärder kopplade till flykting-
situationen. Under 2016 har förstärkningstrafik 
satts in, främst turer och förstärkningar som är 
kopplade till flyktingboenden. I det fallet att si-
tuationen är den samma under 2017 behövs ett 
resurstillskott på cirka 5 miljoner kronor för att 
fortsätta med förstärkningstrafiken.
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Medarbetare
Region Jönköpings läns verksamhet utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer. Regionens planering 
och åtgärder har betydelse för hela verksamheten, medan detta avsnitt avseende statistik, mål och 
handlingsplaner främst handlar om medarbetare i Region Jönköpings län.

Planeringsförutsättningar
Befolkningens behov är grunden för Region Jön- 
köpings läns verksamhet och medarbetarnas kom-
petens. Förmåga till lärande och samverkan har stor 
betydelse för kvaliteten på de tjänster som erbjuds. 
Att vara en arbetsgivare i toppklass är en fram-
gångsfaktor för att kunna erbjuda och genomföra 
en verksamhet med hög kvalitet. Kännetecknande 
för Region Jönköpings län som attraktiv arbets- 
givare är utbudet av meningsfulla arbetsuppgifter 
och utvecklande yrken. Även insatser för att ut-
veckla medarbetarnas delaktighet, engagemang 
och arbetsglädje bidrar starkt.

Kraven på regionens verksamheter kommer att vara 
fortsatt höga och det är en utmaning att kontinuer-
ligt ställa om till nya förutsättningar. Balans mellan 
verksamhetens uppdrag, personalkostnader och eko-
nomiska ramar måste upprätthållas för att behålla 
en långsiktig och stabil utveckling. En framgångs- 
faktor i detta arbete är välfungerande samverkan och 
samarbete såväl internt inom Region Jönköpings län 

som externt. Kompetensförsörjning är av stor vikt 
för regionens verksamheter, både på kort och på lång 
sikt. Förutsättningarna varierar inom länet och det 
är ibland svårt att rekrytera inom vissa specialist-
områden. Kompetensutveckling och ett kontinuer-
ligt rekryteringsarbete sker för att täcka kommande 
pensionsavgångar, annan rörlighet och behov av ny 
kompetens.

Utgångspunkter i siffror
Förändringar och övergångar i verksamhet som 
till exempel vårdval, hemsjukvårdens övergång 
till kommunerna, länstrafikens övergång till  
regionen och regionbildningen har bidragit till 
att antalet medarbetare har varierat under den 
senaste tioårsperioden. Totalt har Region Jön- 
köpings län cirka 10 100 medarbetare varav drygt 
80 procent är kvinnor. 93 procent är tillsvidare- 
anställda och 7 procent är visstidsanställda. 
Dessutom finns cirka 245 timavlönade årsarbeta-
re. Drygt 13 procent av de anställda har utländsk 
bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars 

Figur 16 Utveckling av antal månadsavlönade medarbetare 31 december respektive år, uppdelat på personalgrupp.
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båda föräldrar är utrikes födda), vilket kan jäm-
föras med drygt 19 procent för befolkningen i 
länet.

Fördelning och utveckling inom regionens största  
personalgrupper framgår av Figur 16, sidan 92.  
Utveckling av antal månadsavlönade medarbetare.  
Läkarna har procentuellt ökat mest den senaste 
femårsperioden – drygt 21 procent. Verksamhets-
övergångar inom hemsjukvård, länstrafik, sjuk-
husapotek och regionbildning har också påverkat 
antalet anställda medarbetare i olika personal-
grupper. Antalet sjuksköterskor har i praktiken 
ökat med 3 procent sedan verksamhetsövergången 
av hemsjukvården till kommunerna vid årsskiftet 
2012/2013. 

Ökningen av gruppen handläggare och admi-
nistratörer kan till stor del förklaras av de nya 
verksamheter som tillkommit. Minskningen av 
undersköterskor har vänt och en svag ökning har 
skett jämfört med föregående år. Procentsiffran 
efter gruppnamnen visar den procentuella för-
ändringen mellan 2010 och 2015.

Under de senaste fem åren har en stor satsning 
gjorts på AT- och ST-läkare för att därigenom 
successivt minska beroendet av hyrläkare. AT- 

läkartjänsterna har ökat med 8 tjänster och ST- 
läkare har ökat med nästan 100 anställda. I dags-
läget har Region Jönköpings län 108 AT-läkare 
och 300 ST-läkare anställda.

Tjänstgöringsgraden är 94,6 procent, rikssnittet 
för landstingssektorn är 95,7 procent. Det är skill-
nader mellan kvinnors och mäns tjänstgörings-
grad; 93,9 procent för kvinnor och 97,4 procent för 
män. Medelåldern bland medarbetarna är 47,8 år. 
Knappt 300 medarbetare, eller cirka 3 procent, går 
i pension varje år de närmaste tio åren.

De senaste åren har sjukfrånvaron ökat. Sjukfrån-
varon uppgick 2015 till 4,6 procent. Se Figur 17. 
Sjukfrånvaro 2006–2015. Sjukfrånvaron för kvin-
nor var 5,1 procent och för män 2,7 procent.

Under andra halvåret 2015 till och med första 
halvåret 2016 var personalomsättning 8,4 procent; 
790 medarbetare slutade sin anställning. 297 är 
pensioneringar och resten är egna uppsägningar. 
Personalomsättningen skiljer sig åt i olika yrkes-
grupper. Figur 18, sidan 94.

Mätetalen för frisknärvaro, chef och ledarskap samt 
begränsa beroendet av bemanningsföretag kommer 
fortsätta att följas upp regionövergripande.

Figur 17 Sjukfrånvaro 2006–2015.
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Figur 18 Personalomsättning per yrkesgrupp andra halvåret 2015 – första halvåret 2016. 
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Strategiska mål
Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare.   

Framgångsfaktorer Attraktiv arbetsplats.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2017 Resultat 2014 Resultat 2015

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla 
kvinnor och män ska 
ha medarbetarsamtal

89 % 87 %

Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för 
kvinnor och män ska 
inte öka i jämförelse 
med samma period 
föregående år

4,2 % 4,6 %

Kompetens-
utvecklingsplan

Heroma Minst 90 % av alla 
kvinnor och män ska 
ha en dokumenterad 
kompetensutveck-
lingsplan

81 % 80 %

*Systemmätetalen följs upp könsuppdelat
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Handlingsplan
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i följande
fokusområden:
•	 Kompetensförsörjning.
•	 Hälsa och arbetsmiljö.
•	 Delaktiga och engagerade medarbetare.
•	 Chef- och ledarskap.
•	 Likabehandling och anställningsvillkor.

Kompetensförsörjning
Det är av stor betydelse att arbeta långsiktigt och 
målmedvetet med alla delar i kompetensförsörj-
ning; att attrahera, rekrytera, introducera, utveck-
la och behålla samt avveckla.

Region Jönköpings län deltar årligen i aktiviteter 
för att marknadsföra oss som en attraktiv arbets-
givare och en framgångsrik region. Vi medverkar 
på arbetsmarknadsdagar, syns i digitala medier, 
erbjuder forskningsmöjligheter med mera för att 
attrahera nya medarbetare.

Rekrytering av AT-läkare och ST-läkare pågår 
kontinuerligt och utgör i huvudsak grunden för 
försörjning av specialistutbildade läkare. Under 
senare år har antalet AT-tjänster utökats för att 
möta behovet av ST-läkare samtidigt som antalet 
ST-läkare har ökat markant. Vi fortsätter även att 
utveckla koncept för att främja rekrytering och 
introduktion av svenskar som studerar till läkare 
utomlands.  När det gäller rekrytering av specia- 
lister från andra länder arbetar vi aktivt med att 
underlätta för asylsökande och nyanlända.

Kostnaderna för bemanningsföretag fortsätter att 
öka även om de är låga per invånare i jämförel-
se med andra landsting/regioner. Föräldraledig- 
heter är vanligt förekommande under AT- och ST- 
tiden, vilket gör att vi, trots den ökade satsningen  
på ST-läkare fortfarande behöver använda be-
manningsföretag. Ett samarbete pågår i sydöstra 
sjukvårdsregionen och nationellt med att ta fram 
strategier för att minska kostnaderna och begränsa 
beroendet av bemanningsföretag.

Antalet sjuksköterskor i Region Jönköpings län 
under den senaste femårsperioden är i stort sett 
oförändrat, men bemanningssituationen är an-
strängd inom vissa verksamheter. Det är fortsatt 
viktigt med kontinuerlig försörjning av grund- 
utbildade sjuksköterskor både för att ersätta pen-
sions- och andra avgångar, men också för att kun-
na vidareutbilda till specialistsjuksköterska.

Välfungerande samarbete med lärosätena är en 
förutsättning för att skapa utbildningsplatser, 

adekvat innehåll i utbildningen och en innehållsrik 
verksamhetsförlagd utbildning.  För att underlätta 
rekryteringen och stärka nyutbildade sjuksköter-
skors yrkesroll har ett regiongemensamt intro-
duktions- och utvecklingsprogram utarbetats. 
Förutom grundutbildade sjuksköterskor finns det 
fortsatt behov av att stödja medarbetare i vidare- 
utbildning till specialistsjuksköterska. Regionen 
har avsatt medel motsvarande cirka 60 utbild-
ningsanställningar per år. En utbildningsanställ-
ning innebär att en sjuksköterska inom regionen 
studerar till specialistsjuksköterska med bibehål-
len grundlön.

Rekrytering av tandläkare är fortsatt viktigt. En 
angelägen målgrupp är nyutexaminerade tand-
läkare. Fokus ligger också på att hantera genera-
tionsväxlingen bland tandsköterskor.

Personalomsättningen för psykologer är förhål-
landevis hög och rekrytering sker av både legiti-
merade psykologer och PTP-psykologer. För en 
bra start erbjuder regionen ett PTP-program där 
samtliga PTP-psykologer deltar, även från externa 
arbetsgivare. 

Det finns även behov av kompetensförsörjning 
till andra professioner, som är viktiga för att  
bedriva vår verksamhet, till exempel biomedicin-
ska analytiker, röntgensjuksköterskor, kuratorer, 
audionomer, logopeder, vårdadministratörer och 
undersköterskor.

Varje rekrytering är en stor investering och det är 
viktigt att rekryteringsarbetet genomförs professio- 
nellt och kvalitativt. Regionens kompetensbase-
rade, rekryteringsmodell ska säkerställa struktur 
och systematik i rekryteringsarbetet och leda till 
att den mest lämpade anställs. I samband med att 
medarbetare slutar, hålls samtal och vid behov 
görs analyser för enheter eller yrkesgrupper för att 
fånga upp synpunkter och förbättringsförslag för 
att förbättra arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Pågående utveckling och krav på verksamheterna 
gör det viktigt att arbeta med och stödja ständiga 
förbättringar, förnyelse, spridning och innovation. 
Det behöver finnas en öppenhet för nya och flexi-
bla arbetssätt och ny kompetens. Inom hälso- och 
sjukvård läggs stor vikt vid att utveckla person- 
centrerad vård.

Inom hälso- och sjukvården finns möjligheter att 
omfördela arbetsuppgifter mellan olika profes-
sioner, vilket kan underlätta arbetet med att nå  
effektiv, tillgänglig och säker vård där den samlade 
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kompetensen används på bästa möjliga sätt. Sär-
skilda handlingsplaner finns för kapacitets- och 
produktionsstyrning (KPS), rätt använd kompe-
tens (RAK), minska beroendet av bemannings- 
företag och heltid som norm. Administrativa pro-
cesser och rutiner i syfte att avlasta och frigöra tid är  
viktiga områden att arbeta vidare med. Inom ett 
projekt för rätt använd kompetens arbetar man 
bland annat med vårdnära service, farmaceuter i 
vården, teamarbete, vårdadministration och att 
utveckla ronden. Under första halvåret 2017 kom-
mer områden för spridning att identifieras och 
plan för spridning att tas fram.

Region Jönköpings län samverkar alltmer med  
andra huvudmäns verksamheter, till exempel 
kommunerna. Det ställer höga krav på medarbe-
tarnas samverkansförmåga. Teamarbete och sam-
arbete mellan olika yrkesgrupper är viktigt för att 
möta invånarnas behov. Varje medarbetare, team 
och arbetsplats ska ha förutsättningar för att klara  
sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Det 
kräver planering och åtgärder för att kompetens, 
engagemang och delaktighet kontinuerligt upp-
rätthålls och utvecklas.

Ökade behov i verksamheten till exempel genom 
den kommande etableringen av läkarutbildning i 
Region Jönköpings län, introduktion för nya sjuk-
sköterskor och ökade krav på säkerhet och avance-
rad teknik höjer kraven på utbildning och träning 
för flera yrkesgrupper. Inom hälso- och sjukvården 
är Metodikum en länsgemensam verksamhet som 
stödjer medarbetarnas möjligheter att träna sina 
färdigheter. Inom verksamheten kopplas också 
studenter och nyanställda för träning av metoder 
eller teamsituationer kring patienten.

Samarbetet fortsätter med sydöstra sjukvårds- 
regionen om kompetensförsörjning och möjlighet 
att säkra framtida behov av kompetens. Samver-
kan med lärosäten i regionen är ett viktigt inslag 
i detta arbete.

Förberedelser inför att Jönköping blir huvud- 
studieort för en del av läkarutbildningen fortsätter. 
Från och med 2018 antas 30 studenter och fullt 
utbyggt kommer 150 studenter att studera sina  
sista fem terminer i Jönköping.

För elever och studenter är verksamhetsförlagd 
utbildning under studietiden av avgörande be- 
tydelse. Kontinuerlig samverkan med utbildnings-
anordnare skapar förutsättningar för den integra-
tion av teori och praktik som studenterna behöver. 
Viktiga komponenter i arbetet med studenter och 

elever är interprofessionellt lärande, förbättrings-
kunskap, god handledarkompetens samt ett posi-
tivt lärandeklimat.

Det centrala anslaget för kompetensförsörjning  
bidrar till finansiering av prioriterade kompetens- 
utvecklingsaktiviteter för olika yrkesgrupper.  
Anslaget är ett komplement till de insatser som  
respektive verksamhetsområde ansvarar för. An- 
slaget för 2017 planeras att i huvudsak användas för 
utbildningsanställningar till specialistsjuksköterska,  
handledarutbildning för verksamhetsförlagd ut-
bildning, utbildning i svenska för utländska läkare 
samt för marknadsföring av regionen som attraktiv 
arbetsgivare.

Regionens verksamhet ger många studerande och 
arbetssökande möjlighet till praktik under utbild-
ning och vikariat.

Hälsa och arbetsmiljö
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälso- 
främjande, förebyggande och rehabiliterande in-
satser för en god arbetsmiljö med arbetsplatser där 
medarbetarna upplever sig delaktiga, kompetenta 
och friska. God arbetsmiljö bidrar till att stärka 
bilden av regionen som en attraktiv arbetsgivare.

Ett brett hälsofrämjande arbete är framgångsrikt 
för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Grun-
derna för en hälsofrämjande arbetsplats:
•	 Värdegrund och förhållningssätt.
•	 Delaktighet och arbetsgemenskap.
•	 Kommunikation och mötesplatser.
•	 Ledarskap och medarbetarskap.
•	 Hälsa och arbetsglädje.
•	 Lärande och utveckling.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska risk- 
bedömningar, åtgärder och uppföljningar av arbets- 
miljön ske regelbundet, så att ohälsa och olycksfall 
i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbets-
miljö uppnås, i enlighet med Arbetsmiljölagen.

För att utveckla det systematiska hälso- och arbets-
miljöarbetet behövs angreppssätt med fokus på att 
förebygga och främja, stärka friskfaktorer, standar-
diserade processer/metoder och spridning av hälso- 
främjande arbetsplatser.

Handlingsplaner ska upprättas för det systema-
tiska hälso- och arbetsmiljöarbetet. Ett stöd i 
form av en hälso- och arbetsmiljöplan har utar-
betats. En riktlinje, ”Hantering av krav på vård 
av viss behandlare inom hälso- och sjukvården”, 
har också tagits fram för att klargöra hur med-
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arbetare ska ställa sig, och agera, när patienter 
kräver vård av en viss behandlare, på grund av 
exempelvis kön eller etnicitet.

Chefer och skyddsombud får genom regionens  
arbetsmiljöutbildningar grundläggande kunskaper 
för att kunna verka aktivt i det systematiska hälso- 
och arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaron, framförallt den långa, ökar för både 
kvinnor och män. För att minska den stigande 
sjukfrånvaron behöver de hälsofrämjande, förebyg-
gande och rehabiliterande insatserna inom regionen 
intensifieras. Det finns verktyg och stödmaterial  
för det hälsofrämjande arbetet på individ-, arbets-
plats och organisationsnivå. Exempel på verktyg 
och stödmaterial är rehabiliteringsprocess, värde-
grundsmaterial, hälso- och arbetsmiljöplan och 
livsstilsanalys.
 
Goda resultat när det gäller rehabiliteringsinsatser 
kräver nära och tidigt samarbete med flera aktö-
rer. Det är viktigt att som arbetsgivare etablera 
kontakt med sjukvård, företagshälsovård (arbets-
miljöenheten) och Försäkringskassan. Alla med-
arbetare ska erbjudas en likvärdig rehabilitering 
utifrån sina behov. Målet med den arbetslivinrik-
tade rehabiliteringen är att medarbetaren i första 
hand ska kunna komma tillbaka till sitt ordinarie 
arbete.

Arbetsmiljöenheten (AME) är en stödresurs för 
hela regionen i det systematiska hälso- och ar-
betsmiljöarbetet. Arbetsmiljöenheten medverkar i  
uppdrag med för att förbättra arbetsmiljö och  
arbetsförhållanden på arbetsplatser inom Region 
Jönköpings län.

Under 2016 genomfördes en kombinerad arbetsmiljö- 
och säkerhetskulturundersökning i hela Region  
Jönköpings län. Undersökningen har fokus på  
faktorer som driver en kultur som premierar aktivt 
medarbetarskap och säkerhet. Bearbetningen av  
resultatet ska ingå i det ordinarie systematiska  
hälso-, arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.
 
Som en del i regionens hållbarhetsprogram ingår 
att verka för klimatsmart arbetspendling för med-
arbetarna. För att stödja och stimulera cykling 
erbjöds medarbetare hösten 2016 och framåt så 
kallad förmånscykel. En annan åtgärd är den sam-
verkan som sker med länstrafiken för att erbjuda 
och stimulera medarbetare att använda kollektiv-
trafiken. 

Delaktiga och engagerade medarbetare 
Att vara medarbetare ska ge möjlighet till engage-
mang och lärande och här ger medarbetarpolicyn 
vägledning och stöd.

Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande 
samarbete mellan arbetskamrater och chefer i det 
dagliga arbetet. Det är allas gemensamma ansvar 
att bidra till en god arbetsmiljö och en god kom-
munikation. Ett öppet arbetsklimat, att vara sedd 
och få uppskattning ger kraft och energi.

Medarbetarskapet är ansvarsfullt och krävande, 
samtidigt som det är meningsfullt och utveck-
lande. Alla medarbetare ska få tillgång till stöd, 
utbildning och utveckling.

Samverkan sker genom medarbetarsamtal, arbets- 
platsträffar och med fackliga organisationer i  
samverkansgrupper. Varje medarbetare ska ha en 
egen kompetensutvecklingsplan som sätts i ett  
verksamhetssammanhang. Kompetensutvecklings- 
plan upprättas och följs upp i medarbetarsamtalen. 
När medarbetare slutar sin anställning genomförs 
avgångssamtal för att ta tillvara erfarenheter för  
vidareutveckling av verksamheten. 

Chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på  
regionens grundläggande värderingar. Chefspoli-
cyn ger vägledning och stöd. Med fokus på invån-
arnas behov ska chefen verka för verksamhetens 
resultat och utveckling, medarbetares kompetens-
utveckling, arbetstillfredsställelse och ständiga 
förbättringar. Cheferna har ett helhetsansvar för sin 
verksamhet och att nå uppsatta mål. Prioriterade 
områden att arbeta med är den organisatoriska 
och psykosociala arbetsmiljön och att minska 
sjukfrånvaron.

Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på 
olika nivåer. Ett kontinuerligt rekryteringsbehov 
kommer att finnas under planperioden. Internt  
rekryterade chefer har kunskap om verksamheten, 
organisationen och kulturen. Att bli chef är en 
möjlig intern karriärväg. Samtidigt är det positivt 
att rekrytera externt, då nya kunskaper, synsätt 
och erfarenheter tillförs verksamheten.

För att säkra framtida förnyelse och ledning  
behöver vi identifiera och stödja utveckling av 
medarbetare med goda förutsättningar för och 
med intresse för att leda. Med stöd av ett utveck-
lingsprogram ska intresserade medarbetare få 
möjlighet att undersöka sina förutsättningar för 
ledar- och chefskap. Programmen ska ge möj-
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lighet till personlig utveckling och bidra till för- 
ståelse för morgondagens behov och utmaningar.

Chefer på alla nivåer ska ges möjlighet till ut-
bildnings- och utvecklingsinsatser. Program och 
utbildningar kring chefs och ledarskap, samt  
talangutveckling anordnas kontinuerligt. Likaså 
utbildningar med olika inriktningar som kunskap 
om ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt, rekrytering, 
mentorprogram och reflektionsgrupper samt ett 
brett spektrum av förbättringsprogram för den 
egna verksamheten. För chefer erbjuds även ut-
bildningar på akademisk nivå, inspirationsmöten, 
chefsseminarier och nätverk.

Särskilda program för AT- och ST läkare genom-
förs. Programmen syftar bland annat till system- 
och ledningsförståelse.

Likabehandling och anställningsvillkor
Arbetet för likabehandling utgår från den grund-
läggande principen om människors lika värde. 
Det krävs ett målinriktat arbete för att motverka 
diskriminering samt förebygga och främja lika 
rättigheter och möjligheter utifrån diskrimine-
ringslagens grunder för kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder. De aktiva åt-
gärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och 
anställningsvillkor, rekrytering, utbildning och 
kompetensutveckling samt möjligheterna att för-
ena förvärvsarbete med föräldraskap. Regionen 
ska kännetecknas av den mångfald som finns i 
samhället och bedriva arbete för likabehandling 
med ett syfte att stärka bilden av Region Jön- 
köpings län som en attraktiv arbetsgivare.

Utifrån den nya diskrimineringslagen ska doku-
mentation tas fram under 2017 som redogör för 
de aktiva åtgärderna jämte årlig lönekartläggning. 
De regionövergripande målen följs upp och redo-
visas tillsammans med övriga aktiviteter i bok- 
slutet för aktiva åtgärder i årsredovisningen.

Mål för 2017:
•	 Främja en jämn könsfördelning inom ledning 

och olika yrkesgrupper.
•	 Öka andelen anställda med heltidsanställning.
•	 Minska andelen upplevda trakasserier.
•	 Förhindra och åtgärda osakliga skillnader i lön.

För att arbeta bort oönskade deltidsanställningar 
pågår arbete med målet att erbjuda heltidsanställ-

ning till alla medarbetare inom hälso- och sjuk-
vården. Heltidsanställningen kan innebära arbete 
vid annan enhet eller i annat verksamhetsområde 
och på annan ort. Målet är att heltid som norm ska 
vara genomförd vid utgången av 2018.

I Region Jönköpings län råder nolltolerans mot 
diskriminering, kränkningar och trakasserier.  
Policyn mot kränkande särbehandling och trakas-
serier ska tas upp årligen på arbetsplatsträffar.

Jämställda löner ska känneteckna lönesättningen 
såväl vid nyanställning som vid löneöversyn. En 
viktig princip vid löneöversyn är att föräldralediga 
medarbetare ska följa samma löneutveckling som 
om de var i arbete. En lönekartläggning genom-
fördes 2015 och ska göras årligen inför kommande 
löneöversyn.

Lönekartläggningen ska också användas i utbild-
ningssyfte för lönesättande chefer för att klargöra  
den befintliga lönestrukturen mellan kvinnor 
och män. Genom framtagna reflektionsfrågor ska 
chefer bli medvetna om genusperspektivet i löne- 
sättning och anställningsvillkor.

Region Jönköpings län fortsätter sin lönepolitik 
med konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig 
mot marknaden. Lönebildningen ska stimulera 
till ökat engagemang och utveckling av verksam-
hetens produktivitet och kvalitet. Löneöversynen 
ska vara en naturlig del i den löpande verksam-
heten och ge möjlighet till löneutveckling för de 
medarbetare som bidrar mest till verksamheten. 
Chefer får fortsatt stöd och utbildning i lönebild-
ningsfrågor.

Verksamheternas anpassning till befintliga budget- 
ramar fortsätter och behovet av att minska kost-
naderna kvarstår. Omställningsåtgärder kommer 
att behövas under hela planperioden, kopplade till  
förändringar i verksamheten på grund av nya behov, 
effektiviseringar och utveckling.

För att möta invånarnas behov krävs ökad flexi-
bilitet och effektiv planering av arbetstider och 
arbetstidsförläggning. Det finns möjligheter att 
förbättra sjukvårdens effektivitet genom att stän-
digt utveckla organisationen genom omfördelning 
av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper och 
rätt ta tillvara olika kompetenser.
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Finansiell plan
För att säkerställa god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska mål om egenfinansiering över 
tid uppnås.  

 

Resultatbudget
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändring-
ar som redovisats i tidigare avsnitt.  Pris- och löne-
förändringar liksom förändringar i skatteintäkter 
och kommunal utjämning för åren 2017–2019 är 
baserade på Sveriges Kommuner och Landstings 
bedömningar per augusti 2016.

Tabell 11   Resultatbudget, miljoner kronor.
 
    Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019
                                      
Verksamhetens nettokostnad   -9 625 -10 089 -10 390 -10 842                          
Skatteintäkter    7 809 8 100 8 428 8 764                        
Kommunal utjämning och statsbidrag   2 045 2 136 2 153 2 167                          
Finansnetto    45 23 -11 -59                        
Resultat    274 170 180 30                             

Finansieringsbudget  
(egenfinansiering av investeringar)
Egenfinansiering av investeringar uppnås för perio-
den 2015–2017.  Från och med 2018 är det obalans 
mellan årets resultat i den beräknade flerårsplanen 
och nivån på planerade investeringar.

Tabell 12   Finansieringsbudget (kassaflödesrapport), miljoner kronor
 
    Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019
                                      
den löpande verksamheten                                       
Årets resultat    260 170 180 30                        
Avskrivningar    382 400 425 450                          
Avsättningar (netto)    96 179 209 364                        
Rörelsekapitalförändring    2 8 -53 -1                      
Kassaflöde från löpande verksamhet   740 757 761 843                      
Investeringsverksamhet    -635 -822 -889 -1045                      
Förändring långfristiga fordringar och skulder  -5 -8 -21 -5                        
Förändring likvida medel – kassaflöde   100 -73 -149 -207                    
                          
Ökning avsättning    -96 -179 -209 -364                         
Rörelsekapitalförändring    -2 -8 53 1                        
Förändring långfristiga fordringar och skulder  5 8 21 5                     
Egenfinansiering av investeringar   7 -252 -284 -565                       
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Tabell 13   Balansräkningsbudget, miljoner kronor
 
    Prognos 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
                                      
Tillgångar                                  
Anläggningstillgångar    3 740 4 159 4 623 5 215                         
Omsättningstillgångar    6 981 6 906 6 757 6 553                       
– varav finansiella omsättningstillgångar   6 189 6 122 5 973 5 769                         
Summa    10 721 11 065 11 380 11 768                         
       
Eget kapital, avsättningar och skulder                           
Eget kapital    7 177 357 387                      
Avsättningar (pensioner mm)   8 547 8 726 8 919 9 283                         
Skulder    2 167 2 162 2 104 2 098                       
Summa     10 721 11 065 11 380 11 768                         

Tabell 14   Finansiella nyckeltal, procent
 
   Utfall 2015 Prognos 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
                                      
Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 4,2 2,7 1,7 1,7 0,3                         
Nettokostnadsförändring   4,6 5,3 4,8 3,0 4,4                         
Skatteintäkter och statsbidrag
/ utjämning -förändring   4,7 4,7 3,9 3,4 3,3                            
                                     
Soliditet   -2,4 0,1 1,6 3,1 3,3                           
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Regionfullmäktiges direktiv till 
styrelse och nämnder avseende 
budget 2017
Grundläggande principer
Beräkning av verksamhetens nettokostnad
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår 
från beslutad budget för 2016 med hänsyn tagen 
till beslutade förändringar under året samt de ut- 
ökningsramar som påverkar.

Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna 
regionstyrelse/nämnder samt utgiftsramar per 
område i enlighet med uppdelningen i VI 2000 
(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är  
uppräknade med index för kostnadsökningar av- 
seende löner och priser (LPIK Löne- och prisför-
ändringar för landsting) vilket fastställs av Sveriges  
Kommuner och Landsting (SKL). För vissa delar 
har hänsyn tagits till demografiska effekter, dessa 
verksamheter är; barnhälsovård, tandvård för 
barn och unga samt vårdval inom primärvård. Ut- 
utgiftsökningar som ingår i budgeten för 2017 
finns specificerade i Tabell 7, sidan 30.

Generella och riktade statsbidrag
Huvudprincipen för generella och riktade stats- 
bidrag är att de är en del av finansieringen för  
Region Jönköpings län. Regionstyrelsen ansvarar 
för att det för varje riktat statsbidrag görs en pröv-
ning om det ska föranleda någon justering av be-
rörd nämnds utgiftsområde. Samma gäller då ett 
riktat statsbidrag utgår.

Regionstyrelsen och nämndernas  
ansvar – utgiftsområden
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvalt-
ningen av Region Jönköpings läns angelägenhet-
er och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. 
Regionstyrelsen och nämnderna har att fatta be-
slut inom ramen för Budget med verksamhetsplan 
2017 med följande specificering på utgiftsramar.
Tabell 15, sidan 105.

Förändring av utgiftsramar,  
oförutsedda utgifter med mera
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att 
inom ram under året göra förändringar mellan ut-
giftsområden i de fall det är en del i att uppnå full-
mäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan 

2017. Utöver det har regionstyrelse och nämnder 
befogenhet att inom ram under året göra föränd-
ringar till följd av oförutsedda händelser eller annan 
händelse som till sin karaktär inte behöver eller av 
tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
med mera uppgår till 25 miljoner kronor. Ur  
ramen ska under 2017 även finansieras intäkts-
bortfall i samband med införande av elektroniska 
frikort. 

Regionstyrelsen anvisar  medel för ökade lokal-
kostnader i anslagsfinansierad verksamhet, till 
följd av större fastighetsinvestering. Ur samma 
anslag anvisas ökade kapitalkostnader i anslags-
finansierad verksamhet, till följd av större inven-
tarieinvestering. Finansiering sker med utrymmet 
för ökade avskrivningskostnader. Regionstyrelsen 
har att pröva frågan om kompensation i varje en-
skilt fall.

Uppföljning
Regionstyrelse och nämnder ska genom månads-
rapporter från förvaltningen löpande följa verk-
samhet och ekonomi. Efter tertial 1 ska region-
styrelsen till regionfullmäktige återrapportera en 
fördjupad månadsrapport med sammanfattning av 
hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges 
i budgeten samt ekonomisk helårsprognos. Efter 
tertial 2 ska regionstyrelsen lämna delårsrapport 
samt för helåret årsredovisning till regionfullmäk-
tige. I delårsrapporten och årsredovisningen ska 
återrapporteringen spegla regionfullmäktiges för-
delning per nämnd/utgiftsramar.

Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa 
uppdrag /utökningsramar.

Regionstyrelsen och nämndernas ansvar  
– egna verksamhetsområden
Budget för egna verksamhetsområden
Regionfullmäktiges beslutade Budget med verk-
samhetsplan för 2017 anger utgiftsramar och 
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönkö-
pings läns samlade åtagande, oavsett vem som  
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Tabell 15   Specificering av utgiftsramar
 
     Budget 2016  Budget 2017                          
                                   
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)                                                         
05 Utbildning     -44 630  -49 897                         
06 Kultur     -137 738  -144 783                        
08 Allmän regional utveckling    -49 308  -49 724                      
91 Politisk verksamhet     -1 230  -1 263                         
Summa     -232 906  -245 667                             

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)   -7 974 951  -8 242 990                            
00 Primärvård     -1 675 120  -1 811 621                            
01 Specialiserad somatisk vård    -5 054 976  -5 251 230                            
02 Specialiserad psykiatrisk vård    -762 615  -794 336                        
03 Tandvård     -222 463  -249 779                            
04 Övrig hälso- och sjukvård     -425 813  -455 637                             
91 Politisk verksamhet     -819  -841                         
94 Medicinsk service     -17 150  -17 613                        
Summa     -8 158 957  -8 581 058                           

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)                                 
04 Övrig hälso- och sjukvård     -64 543  -66 291                    
07 Trafik och infrastruktur     -725 698  -758 240                       
08 Allmän regional utveckling    -100  -100                        
91 Politisk verksamhet     -1 244  -1 278                      
Summa     -791 585  -825 909                                                    

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet)   -150  -154                           

Patientnämnden (Politisk verksamhet)    -1 100  -1 130                                 

Regionstyrelsen (RS)                                         
04 Övrig hälso- och sjukvård     -125 145  -132 361                         
08 Allmän regional utveckling    -2 254  -2 301                       
91 Politisk verksamhet     -54 014  -56 823                         
96 Allmän service     -373 516  -357 505                          
98 Fastighetsförvaltning     6 480  38 676                    
99 Finansiering med mera     108 000  75 531                         
Summa     -440 449  -434 783                               

Verksamhetens nettokostnad    -9 625 147  -10 088 700                              
                                 
Skatter och utjämning     9 854 347  10 236 000                         
Finansnetto     45 000  22 700                            
                                 
Årets resultat     274 200  170 000                               
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utför verksamheten. För de delar av verksamheten 
som utförs i egen regi, ska regionstyrelse och 
nämnder senast i december 2016 fastställa bud-
get per verksamhetsområde (förvaltningsbudget). 
Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fast-
ställa en budget för de delar av styrelsens/nämn-
dens utgiftsramar som inte fördelats till verksam-
hetsområden.  Regionstyrelsen har ansvar för att 
samordna arbetet med förvaltningsbudget i vilka 
verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras.

Budgetprinciper för verksamhet i egen regi
Ersättningsformer
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till  
respektive verksamhetsområde. Några verksam-
hetsområden omfattas helt eller delvis av andra 
ersättningsformer. Regionstyrelse och nämnder 
har att tillämpa följande former för fördelning av 
budget till verksamhetsområden:

Verksamhetsområde Anslag Annan ersättning

Hälso- och sjukvård

Vårdcentralerna Bra Liv Primärvård som ingår i vårdval ersätts 
enligt ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”.

Tilläggsuppdrag specialiserad psykia-
tri kan beslutas om under 2017.

Medicinsk diagnostik Budgetram vid specifika uppdrag (till 
exempel mammografi).

Negativ budgetram vid avkastnings-
krav eller intäktstak.

Intäkter från köpande enheter

Folktandvården Budgetram för vissa delar av specia-
listtandvården;
- tandvård som inte kan finansieras 
genom intäkter från patient och 
försäkring.
- forskning och utveckling
- utbildning av specialisttandläkare 
med flera

Budgetram för vissa delar av all-
mäntandvården; Utbildningsansvar, 
läkemedel, tolkkostnader samt för 
underskottskliniker

Allmäntandvård och specialist-
tandvård för vuxna finansieras av 
patientavgifter enligt fastställda taxor 
och ersättning från den statliga tand-
vårdsförsäkringen.

Barntandvårdspeng enligt fastställd 
nivå.

Rörlig ersättning för nyutexaminerade 
tandläkare och tandhygienister

Medicinsk vård Budgetram

Kirurgisk vård Budgetram Specialiserad ögonsjukvård i öppen- 
vård, omfattande basuppdraget 
ögonläkarmottagning och de båda 
tilläggsuppdragen ögonbotten- 
fotografering vid diabetes respektive 
kataraktoperationer ersätts enligt 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jön- 
köpings län”

Psykiatri och rehabilitering Budgetram Rehabiliteringsverksamhet – intäkter 
från köpande enheter

Regional utveckling

Utbildning och kultur Budgetram

Länstrafiken Budgetram

Övrigt

Politisk verksamhet Budgetram

Interna serviceverksamheter;  
IT-centrum, Verksamhetsnära funk-
tion, Verksamhetsstöd och service

Budgetram vid specifika uppdrag.
Negativ budgetram vid avkastnings-
krav eller intäktstak.

Intäkter från köpande enheter
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Resultatbalansering
För anslagsfinansierad verksamhet avslutas bud-
getåret utan att årets resultat förs vidare till ett 
resultatsaldo. Samma princip gäller för de intäkts-
finansierade serviceverksamheterna.

För verksamheter inom vårdval Jönköpings län 
förs årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 
kommande år. Regionstyrelsen fastställer resulta-
tet på verksamhetsområdesnivå inom respektive 
vårdvalsområde i samband med behandling av 
årsredovisning 2017.

För Folktandvården förs årets nettoresultat vidare 
i ett resultatsaldo till kommande år. Regionstyrel-
sen fastställer resultatet på verksamhetsområdes-
nivå i samband med behandling av årsredovisning 
2017.

Om ett verksamhetsområdes ackumulerade saldo 
är negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en 
plan för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen 
fastställs av nämnd och delges regionstyrelsen.

Investeringar
Fastigheter
I regionfullmäktiges investeringsplan för fastig- 
heter redovisas pågående investeringar, utgifts-
beräknade objekt samt objekt som ännu inte är 
beslutade för genomförande. Regionstyrelsen har 
för dessa objekt att fatta beslut om utgiftsram samt 
upphandla och genomföra investeringen. Beslut 
ska anmälas till regionfullmäktige. 

I investeringsplanen beskrivs även objekt som är 
under beredning. För dessa objekt ska regionfull-
mäktige fatta beslut innan regionstyrelsen går  
vidare med upphandling och genomförande av in-
vesteringen.

I anslutning till större fastighetsobjekt reserveras 
en investeringsram för inventarier och utrustning 
baserat på en schablon. I samband med att inven-
tarie- och utrustningsbudget ska tas i anspråk ska 
regionstyrelsen göra en förnyad bedömning av 
nivån och besluta om tilldelning av investerings-
budget för inventarier och utrustning. Beslut ska 
anmälas till regionfullmäktige.

Årliga insatser som görs för att vidmakthålla be-
fintlig standard betraktas som fastighetsunder-
håll. Ombyggnader och utbyten av komponenter 
eller åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens 
prestanda betraktas som investering. Begränsade 
utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska direkt-
avskrivas.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar att utifrån 
finansiellt mål om egenfinansiering av investe-
ringar tillse att godkännande av nya investerings-
utgifter som tillsammans med utbetalningar ryms 
inom ramen för den egenfinansiering fullmäktige 
beslutat om.

Inventarier
I regionfullmäktiges investeringsplan för inventa-
rier och utrustning redovisas specificerade objekt 
(pris överstigande 500 000 kronor) samt utgifts-
ram för ospecificerade objekt (pris per objekt över 
22 000 kronor med livslängd över tre år).

Uppföljning
För investeringsobjekt som överstiger 5 miljoner 
kronor ska efter slutförd investering regionstyrel-
sen till fullmäktige upprätta en särskild slutredo-
visning. I slutredovisningen görs en avstämning 
mot budget samt ekonomiska och kvalitetsmässiga 
effekter av investeringen.

Kapitalkostnader - investeringar
Ökade lokalkostnader i anslagsfinansierad verk-
samhet, till följd av större fastighetsinvestering, 
anvisas ur särskilt anslag inom regionstyrelsens 
budget.

Ökade kapitalkostnader i anslagsfinansierad verk-
samhet, till följd av större investering i inventarier, 
anvisas ur särskilt anslag inom regionstyrelsens 
budget.

Regionstyrelsen har att pröva frågan om kompen-
sation i varje enskilt fall.
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Tabell 16    Investeringsbudget (miljoner kronor)    
 
FASTIGHETER     
Pågående investeringar   Ram 2016 2017 2018 2019

Onkologen etapp 2, nuklearmedicin 
Länssjukhuset Ryhov    
(Inkl. klin fys och SPECT-CT + PET-CT)  30,6 2,5 20,0 8,0 
Ombyggnad akuten smittspridning, 
Länssjukhuset Ryhov   9,9 1,5 8,4  
Antenatal, Länssjukhuset Ryhov  10,1 1,0 9,1  
Nybyggnad Hus 37, Höglandssjukhuset  850,0 152,9 272,5 170,5 165,0
Ombyggnad dUVA   8,4 3,0 5,4  
Om- och tillbyggnad Operation 
Värnamo sjukhus   400,0 133,0 74,0 64,3 50,0
Nybyggn. FC, VC Smålandsstenar   61,8 40,0 5,0  
Ombyggnad Tranås vårdcentrum hus 02  6,7 5,1 0,6  
Ombyggnad Vetlanda VC, rehabenhet  3,2 3,1   
Verkstadslokal byggnad Stora Segerstad  22,3 0,2   
Verkstadslokal installation Stora Segerstad  11,0 1,2 5,0  
Metodikum, ombyggnad utbildningssalar  1,4 1,4   
Skolhus Sörängens folkhögskola  10,2 8,4 1,8  
Ombyggnad FTV Vetlanda   13,0 8,4 2,0  
Nybyggnad hus d1, Länssjukhus Ryhov  973,0 3,0 65,0 300,0 300,0
Ombyggnad käkkirurgiska kliniken FTV  1,4  1,4  
Ombyggnad barnakuten   0,9  0,9  
Hållbarhetsprogram 2013–2016  80,0 8,0 16,0  
Hållbarhetsprogram 2017–2020  30,0  7,5 7,5 7,5
Komponentavskrivningar   35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Summa pågående projekt   2 558,9 407,7 529,6 585,3 557,5

Preliminärt kostnadsberäknade
ej beslutade investeringar   Ram 2016 2017 2018 2019

Ombyggnation bårhus och obduktion 
Länssjukhuset Ryhov   16,5  5,0 10,0 
Syncentralen, Länssjukhuset Ryhov  11,0  4,0 7,0 
Röntgenarkiv Höglandssjukhuset  3,6  3,6  
Parkeringsplatser psykiatri Länssjukhuset Ryhov 1,3  1,3  
Parkeringsplatser Terapivägen  0,7  0,7  
Samlokalisering kvinnohälsovård  7,0  2,0 5,0 
Folktandvård Gislaved, balkong  0,7  0,7  
Centralhall Värnamo sjukhus   1,5  1,5  
Tillnyktringsenhet    20,0  10,0 10,0 
Bäddcentral Höglandssjukhuset   0,0  3,0  
Ny sängverkstad    0,0  3,0  
Psykiatriska kliniken hus 09   300,0   10,0 115,0
Nybyggnad familjecentral, vårdcentral, 
tandvård Råslätt   130,0  8,0 55,0 67,0
Ställverk Länssjukhuset Ryhov 2013–2023  87,5  6,0 20,0 25,0
Rörpost Länssjukhuset Ryhov  25,0  10,0 15,0 
Bussdepå Länstrafiken   300,0  100,0 125,0 75,0

TOTALT INVESTERINGAR
OCH UTBETALNINGAR, INKL EJ BESLUTADE 3 433,6 407,7 688,4 842,3 839,5
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INVENTARIER (miljoner kronor)     
      Beviljat
    2016 belopp 2017 2018 2019

Påbyggnad och inredning av 
nyinköpta sjuktransportfordon    5,0  
PET CT     25,0  
C-båge OP Länssjukhuset Ryhov 
inklusive kommunikationsutrustning    1,5  
C-bågar scopi Eksjö inklusive kommunikationssystem   3,0  
MR-investering**     10,0  
Glasscanner för att digitalisera glas för patologi   2,0  
FLOW-Flex system     2,0  
Länssjukhuset Ryhov hybribsalar 16–17**    11,5  
Blodgrupperingsutrustning     1,0  
C-minibåge Eksjö akutmott     0,8  
MR investering 3T**     12,0  
CT-uppgradering Länssjukhuset Ryhov    1,5  
Ultraljud uppgradering     2,0  
Röntgen arkiv     2,0  
Teleradiologi påbyggnad av arkivlösning     1,0  
Utbyte av ultraljudsmaskiner     2,0  
EBUS  bronkoskopi      1,4  
Ambulans     7,5  
Storbilsambulanser     4,7  
Rakel handenheter (kommunikationssystem)   0,7  
Torkskåp för endoskopi instrument    1,0  
Ultraljudsapparat      0,8  
Torkskåp Olympus     1,0  
Ultraljudsapparat Logiq E9      0,9  
OCT Zeizz Cirrus     0,8  
Ultraljudsapparat     1,0  
Utbyte av ultraljudsenheter     2,5  
Ultraljudenhet till antenalmottagningen    1,0  
Operationsmicroskop Zeiss     1,1  
Constellation vision system, Alcon    0,5  
Operationsrobot Katalyst     3,0  
Traktor     1,0  
Revisioner Itino-tåg 1427, 1428, 1402, 1404, 
1410, 1413     14,0  
Biljettsystem - Maskinella validerare     4,9  
Ospecificerade investeringar     50,0  
SUMMA     180,0 180,1 180,0 180,0

**=Kommer medföra ombyggnationer som ännu ej är kostnadsberäknade och inte med i fastighetsobjekten ovan.

UTRUSTNING VID NY- OCH OMBYGGNATION Ram 2016 2017 2018 2019

Operations- och intensivvårdskliniken 
Värnamo sjukhus   151,0 15,0 99,0 19,0 18,0
Hus 37, Höglandssjukhuset   219,0   10,0 209,0
SUMMA   370,0 15,0 99,0 29,0 227,0

IT       
System    40,0 40,0 40,0 40,0
Inventarier    20,0 20,0 20,0 20,0
SUMMA   0,0 60,0 60,0 60,0 60,0
     
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT  3 803,6 662,7 1 027,4 1 111,3 1 306,5
             
SUMMA BERÄKNAT FINANSIERINGSBEHOV* 3 803,6 635,0 821,9 889,0 1 045,2

*Av erfarenhet kommer inte planerade investeringar att genomföras enligt tidplan, varför beräknat finansieringsbehov 
är lägre än planerade investeringar.
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Verksamhetsmått
För ett urval av de verksamhetsmått som region- 
styrelsen ska återredovisa i fördjupad månads-
rapport, delårsrapport och årsredovisning anges 
nedan utfall för åren 2012–2015, prognos för ut-
fallet 2016 samt riktning/plan för 2017.

Folkhälsa och sjukvård
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Primärvård Totalt primärvård 2012 2013 2014 2015 2016
prognos

2017
plan

Antal besök, läkare 485 553 482 785 485 212 479 587 480 000

Antal besök, annan personalkategori 1 258 676 805 494 823 976 857 577 870 000

Specialiserad somatisk vård  
Totalt somatisk vård

2012 2013 2014 2015 2016
prognos

2017
plan

Vårdtid i dagar 270 207 263 155 255 890 246 686 230 000

Antal besök, läkare 377 595 389 446 403 456 424 151 425 000

Antal besök, annan personalkategori 259 496 266 501 266 163 281 838 300 000

disponibla vårdplatser (egna) *) 841 841 826 732 650

Vårdtillfällen (egen regi) 55 481 55 570 55 669 55 077 51 000

*) till och med 2014 fastställda vårdplatser

Specialiserad psykiatrisk vård  
Totalt psykiatrisk vård

2012 2013 2014 2015 2016
prognos

2017
plan

Vårdtid i dagar 64 876 66 860 66 445 61 281 60 000

Antal besök, läkare 22 591 24 612 24 280 24 465 25 000

Antal besök, annan personalkategori 97 774 110 245 105 784 106 467 106 500

disponibla vårdplatser (egna) *) 151 151 151 145 140

Vårdtillfällen (egen regi) 3 977 4 146 4 182 4 149 4 200

*) till och med 2014 fastställda vårdplatser

Övrig hälso- och sjukvård 2012 2013 2014 2015 2016
prognos

2017
plan

Besök för utprovning av ortopedtekniska
hjälpmedel

13 787 14 361 15 071 14 933 15 000

Antal ambulanstransporter 43 558 46 000

Tandvård 2012 2013 2014 2015 2016
prognos

2017
plan

Barn- och ungdomstandvård
Antal behandlade barn 60 231 58 636 57 785 60 168 65 000

Allmäntandvård vuxna
Antal behandlade patienter 91 439 89 900 88 715 89 146 90 000

Specialisttandvård
Antal behandlade patienter 9 964 11 212 11 124 11 716 11 750

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd
Antal patienter, munhälsobedömning 5 451 4 753 4 625 4 194 3 700

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd
Antal patienter, nödvändig tandvård 3 807 3 855 3 824 3 649 3 850



            

REGIONFULLMÄKTIGES dIREKTIV TILLSTYRELSE OCH NÄMNdER AVSEENdE BUdGET 2017 

Avgifter/priser
Avgifter/priser för hälso- och sjukvård, tandvård, 
kultur och kollektivtrafik redovisas i bilagor till 
Budget med verksamhetsplan 2017.

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom 
i bilaga även på regionens webbplats.  De vanligaste  
avgifterna och nivå på högkostnadsskydd finns på 
webbplatsen 1177.se och i Tabell 17.

Om behov uppstår att under året förändra av- 
gifter ska dessa förändringar föreläggas region-
fullmäktige för beslut. Beslut om tillfälliga pris-
förändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik 
och folktandvård kan fattas av respektive nämnd.

111

Tabell 17  Avgifter i vården.
 
Avgiftstyp  (kronor)

Sjukvård/hälsovård – öppenvård 
Besöksavgift – enhetlig  250
Avgift för sent återbud motsvarar 
avgift för avsett besök  
Vaccination, gynekologisk hälsokontroll, 
och aortascreening1)  100 

Sjukvård/hälsovård – slutenvård 
dygnsavgift 
(vårddygn 1–10 per vårdtillfälle) 100
dygnsavgift
 (efter 10 vårddygn per vårdtillfälle)  80

Sjukresor – egenavgift (enkel resa)  
-  taxi  110

Högkostnadsskydd  
- sjukvård 
(maxbelopp under 12 månader) 1 100
- läkemedel   2 200
- sjukresor, 
(maxbelopp under 12 månader) 1 800

1 Exklusive barnvaccinationer och influensavaccination 
till riskgrupper och 65 år äldre, där vaccination är avgiftsfri. 
Högkostnadsskydd gäller inte.

Regional utveckling
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Utbildning 2012 2013 2014 2015 2016
prognos

2017
plan

Egna folkhögskolor – elevveckor 13 185 13 267 13 051 12 542 12 600

Övriga folkhögskolor – elevveckor 32 964 35 871 34 769 34 478 35 600

Summa 46 149 49 138 47 820 47 020 48 200

Gymnasieutbildning naturbruk – elevveckor 14 440 13 500 12 680 12 420 13 055

Uppdragsutbildning naturbruk – elevveckor 4 950 5 500 4 880 2 366 2 815

Summa 19 390 19 000 17 560 14 786 15 870

Smålands Musik och Teater 2012 2013 2014 2015 2016
prognos

2017
plan

Totalt antal publik 124 254 137 977 119 678 112 918 103 000

Totalt antal föreställningar 950  1 021 1 003 907 837

Publik per föreställningar 131 135 119 124 123

Regional utveckling
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Länstrafiken 2012 2013 2014 2015 2016
prognos

2017
plan

Antal resor – buss och tågtrafik (miljoner) 17,8 18,0 18,7 20,7 21,3 22,0

Antal regelbundna resenärer (% av länets invånare) 28,5 27,1 28,3 25,8 28 30

Antal serviceresor 601 000 609 000 622 600 644 168 670 000 675 000
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Aneby

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

Lokala hälsotal

Så här läser du figurerna: den grå ringen visar riks- eller länsgenomsnittet (=värde 1). Kommunens rosa punkt visar föregå-
ende periods värde i förhållande till genomsnittsvärdet. den röda punkten visar senaste mätperiodens värde i förhållande 
till genomsnittsvärdet. Ligger kommunens röda punkt utanför är kommunens siffror sämre jämfört med genomsnittet, lig-
ger den innanför är kommunen bättre. Siffran på den linje som kommunen hamnar anger hur många gånger sämre kommu-
nen är jämfört med snittet. Innanför hur mycket bättre (då tar man 1-det värde som linjen anger). Ligger den röda punkten 
utanför den rosa har värdet försämrats mellan senaste och föregående mätperiod. Ligger den innanför har det förbättrats.
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Eksjö

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

0,6

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,9

Gislaved

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

Gnosjö

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

Habo

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,6

0,9

Jönköping

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,6

0,9

Mullsjö

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,6

0,9
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Nässjö

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,6

0,9

13

Sävsjö

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,6

0,9

13

Tranås

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,6

0,9

13

Vaggeryd

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,6

13

0,9

Vetlanda

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,6

13

0,9

Värnamo

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

14

15

16 Valdeltagande (andel) i kommunalvalet (riket)
Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (länet)
Behörighet till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv. (länet)
Tonårsaborter (15-19 år), antal per 1 000 kvinnor (länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Fallskador, antal vårdade kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet)
Fallskador, antal vårdade män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol 
några gånger per år eller oftare (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Rök och snusvanor bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

0,3

1,2

1,5

1,8

2,1

Rikets/länets genomsnitt senaste mätperiod

Föregående mätperiod

Senaste mätperiod

0,6

13

0,9
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Hälsotal

                           

1. Valdeltagande 
i kommunalvalet (riket) 

2. Andel (%) barn som 
finns i ekonomiskt utsatta 
hushåll (länet)  

3. Andel (%) behöriga 
till gymnasiet (riket) 

4. Ohälsotal (antal dagar) 
kvinnor (riket) 

5. Ohälsotal (antal dagar) 
män (riket) 

6. Våldsbrott, antal 
per 10 000 inv (länet) 

7. Tonårsaborter (15-19 år), 
antal per 1 000 kvinnor (länet)

8. Andel (%) 4-åringar med 
övervikt och fetma (länet) 

9. Fallskador, antal vårdade
kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet) 

10. Fallskador, antal vårdade
 män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet) 

11. Andel (%) elever i skolår 9
som äter frukost varje
vardag (länet) 

12. Andel (%) elever i skolår 9 
som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år 
eller oftare (länet) 

13. Andel (%) elever i skolår 9 
som röker (länet) 

14. Andel (%) gravida som 
röker eller snusar i tidig 
graviditet (riket)            

15. Andel (%) elever i skolår 9 
som mår bra eller mycket bra
(länet)     

16. Andel (%) kariesfria 
19-åringar (länet) 

 
 Rikets/
 Länets
 genomsnitt Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Tranås Vetlanda

2010 81,6 83,2 82,0 82,5 83,0 82,9 81,8
2014 82,8 86,5 83,6 84,7 83,7 85,4 83,5

2010 10,1 10,2 8,0 12,5 12,6 12,9 9,1
2013 10,2 11,3 8,8 16,5 15,0 13,3 9,4

2011 87,7 88,2 92,0 86,1 80,0 83,0 86,3
2014 86,9 94,8 84,0 79,9 85,7 87,6 86,6

december 2011 32,7 38,6 40,5 34,8 33,4 40,1 35,7
december 2014 32,8 42,2 38,8 36,7 35,1 39,4 36,4

december 2011 22,7 25,9 25,1 25,8 23,9 25,8 22,6
december 2014 22,1 25,7 25,4 25,5 23,6 27,2 22,5

2009-2011 85 78 92 92 82 93 76
2012-2014 83 73 97 119 78 98 57

2003-2007 16,7 13,0 15,9 18,3 19,9 15,6 14,9
2008-2012 15,3 17,8 13,0 12,0 12,6 14,4 12,8

Födda 2005-2007 13,6 19,4 11,0 11,8 13,3 14,8 17,9
Födda 2008-2010 13,0 15,7 14,5 11,6 16,2 14,1 12,9

2008-2010 643,1 720,7 694,7 610,4 567,6 624,7 515,9
2011-2013 652,9 639,9 579,0 659,5 608,7 539,6 533,2

2008-2010 424,8 428,7 361,8 494,2 319,0 422,4 399,1
2011-2013 488,3 467,3 421,7 505,8 418,9 508,8 429,3

2011 66,1 78,4 79,9 67,0 70,7 65,0 67,1
2013 70,7 68,0 84,2 71,2 68,3 63,5 70,8

2011 17,2 7,1 20,3 24,8 22,9 12,2 14,9
2013 11,4 12,0 4,9 13,0 9,7 20,3 10,6

2011 13,3 9,1 6,3 24,0 9,4 9,5 7,4
2013 10,4 14,3 4,9 9,6 5,8 18,2 8,8

2007-2009 10,3 9,1 9,7 9,7 5,3 12,0 7,3
2010-2012 9,6 10,6 8,5 9,1 7,2 13,1 8,4

2011 88,8 94,6 89,5 84,8 88,4 85,1 91,0
2013 84,5 90,0 87,3 83,9 81,7 79,1 85,0

2011 36,2 49,0 48,0 32,0 31,5 38,0 31,4
2014 42,0 48,3 40,7 36,3 39,5 48,6 3            3,0
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1. Valdeltagande 
i kommunalvalet (riket) 

2. Andel (%) barn som 
finns i ekonomiskt utsatta 
hushåll (länet)  

3. Andel (%) behöriga 
till gymnasiet (riket) 

4. Ohälsotal (antal dagar) 
kvinnor (riket) 

5. Ohälsotal (antal dagar) 
män (riket) 

6. Våldsbrott, antal 
per 10 000 inv (länet) 

7. Tonårsaborter (15-19 år), 
antal per 1 000 kvinnor (länet)

8. Andel (%) 4-åringar med 
övervikt och fetma (länet) 

9. Fallskador, antal vårdade
kvinnor per 10 000 inv 80 år
och äldre (länet) 

10. Fallskador, antal vårdade
 män per 10 000 inv 80 år 
och äldre (länet) 

11. Andel (%) elever i skolår 9
som äter frukost varje
vardag (länet) 

12. Andel (%) elever i skolår 9 
som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år 
eller oftare (länet) 

13. Andel (%) elever i skolår 9 
som röker (länet) 

14. Andel (%) gravida som 
röker eller snusar i tidig 
graviditet (riket)            

15. Andel (%) elever i skolår 9 
som mår bra eller mycket bra
(länet)     

16. Andel (%) kariesfria 
19-åringar (länet) 

 

 Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo Habo Mullsjö Jönköping

2010 80,3 80,5 83,0 82,1 87,3 86,3 83,2
2014 82,2 81,0 84,7 84,1 90,4 87,5 84,4

2010 10,7 10,2 10,2 8,0 5,4 5,7 10,4
2013 11,3 12,4 8,8 7,2 3,9 6,7 9,7

2011 84,8 80,5 79,7 89,6 84,7 94,5 86,1
2014 79,0 81,7 87,5 88,5 92,3 94,2 85,3

december 2011 33,9 30,8 29,8 26,1 31,1 41,9 32,7
december 2014 35,0 31,4 31,7 27,5 33,2 44,6 33,8

december 2011 21,2 19,8 20,1 20,2 17,1 24,9 22,5
december 2014 22,0 20,0 20,3 21,0 18,9 24,6 23,0

2009-2011 79 71 43 66 36 67 93
2012-2014 71 77 42 70 33 57 84

2003-2007 13,6 15,4 12,0 17,9 14,8 13,7 18,4
2008-2012 13,4 13,1 15,2 16,2 11,0 10,6 17,7

Födda 2005-2007 16,3 18,2 13,0 12,5 12,8 13,4 12,5
Födda 2008-2010 14,0 16,7 15,1 13,3 12,2 12,2 12,0

2008-2010 567,7 482,5 665,7 654,1 629,3 602,5 706,0
2011-2013 571,1 635,6 699,6 687,2 872,1 699,0 708,6

2008-2010 471,0 439,4 389,0 393,9 295,1 387,9 444,7
2011-2013 423,9 377,4 565,2 436,2 455,5 273,3 560,2

2011 61,8 60,2 58,0 65,9 60,0 71,4 65,5
2013 64,5 69,2 71,7 72,2 82,8 72,4 69,9

2011 17,6 14,0 14,5 16,1 7,1 16,7 19,1
2013 13,2 13,1 12,0 8,6 14,9 18,9 10,5

2011 10,5 11,5 16,2 11,2 6,0 21,5 16,5
2013 11,7 10,4 8,4 7,7 8,7 11,5 11,9

2007-2009 12,2 10,5 10,1 8,4 7,5 11,4 6,1
2010-2012 11,5 7,7 6,4 7,9 4,2 9,9 5,2

2011 84,6 84,2 88,9 92,3 90,5 84,8 89,2
2013 79,3 81,3 94,0 86,8 87,0 92,5 84,1

2011 37,5 26,3 25,5 37,4 33,8 41,0 37,1
2014 49,8 22,3 46,5 49,5 39,4 37,7 41,8
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Regionfullmäktige

Regionstyrelse

Revision
Patientnämnd
Valberedning
Parlamentarisk nämnd

Nämnd för folkhälsa 
och sjukvård 

Nämnd för trafik, 
infrastruktur 
och miljö

Nämnd för arbets-
marknad, näringsliv 
och attraktivitet

Kommunalt forum

Regiondirektör
LedningsstabFolkhälsa och sjukvård Regional utveckling

Medicinsk vård          Vårdcentralerna Bra Liv Länstrafiken                 
Kirurgisk vård          Folktandvården  Utbildning och kultur
Psykiatri, rehabilitering 
och diagnostik                  Kommunal utveckling

Verksamhetsstöd          IT-centrum     
och service

Länspensionärsrådet 

Länsrådet för 
funktionsnedsättningar
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