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Regionstyrelsen den 6 februari 2019  
Datum Onsdag den 6 februari 2019 
Tid 10.00 
Plats Odlingen, Strömgatan 

 
 

Föredragningslista 
1.  Godkännande av föredragningslista 

2.  Val av justerare och tid för justering 

Informationsärenden  
3.  Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Föredragning av Magnus Persson, Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, Florence 
Eddyson-Hägg och Lina Isaksson.  
                   

 

4.  En av Sveriges bästa arbetsplatser 
Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal 
Föredragning av Helen Persson, Florence Eddyson-Hägg, Niklas Föghner och 
Johan Rosenqvist. 

 

5.  God ekonomisk hushållning 
Föredragning av Lars Mattsson. 

 

   

Beslutsärenden till regionstyrelsen 
6.  Yttrande över betänkandet Behandling av personuppgifter vid myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52) 
Ärendenummer 180876 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar yttrandet som sitt svar över betänkandet Behandling av 
personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Yttrandet 
överlämnas till Socialdepartementet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

7.  Yttrande över betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser (SOU 2018:36)  
Ärendenummer 180977 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Rätt att 
forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36). Yttrandet 
överlämnas till Utbildningsdepartementet.   
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8.  Yttrande över Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi 2019-2035  
Ärendenummer RS 2019/30 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Jönköpings läns 
regionala utvecklingsstrategi 2019-2035. 

9.  Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan för åren 2019-2021  
Ärendenummer RS 2019/50 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen noterar redovisad uppdragslista till protokollet.  
 

10.  Riktlinje för personuppgiftsbehandling  
Ärendenummer 2018/1074 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar Riktlinje för personuppgiftsbehandling att gälla från och 
med den 1 januari 2019. 

  

11.  Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019  
Ärendenummer RS 2018/1083  
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen godkänner för sin del Samverkansavtal för Sydöstra 
sjukvårdsregionen 2019 att gälla från och med den 1 januari 2019 och 
överlämnar beslutet till Samverkansnämnden.  

  

12.  Samverkansavtal med funktionshinderorganisationer  
Ärendenummer RS 2019/40 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar Samverkansavtal med funktionshinderorganisationerna att 
gälla från och med 6 februari 2019. 
 

13.  Uppdaterade riktlinjer i Hjälpmedelsanvisningar del 5 
Ärendenummer RS 2019/41 
 
Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen antar reviderade riktlinjer för Hjälpmedelsförskrivning avseende 
del 5 Landstingets övriga insatser vid särskilda behov, att gälla från och med 6 
februari 2019. 
 

14.  Mål och strategier för universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen  
Ärendenummer RS 2019/42 
 
Förslag till beslut: 
Regionstyrelsen antar strategidokumentet Mål och strategier för 
universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen. 
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15.  Upphandling serviceresor  
Ärendenummer RS 2019/43 
 
Föredragning av Karl-Johan Bodell på regionstyrelsen den 6 februari klockan 
13.00. Obs sekretess 
 
Handling utdelas senare. 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen fastställer tilldelning av trafikkontrakt enligt Kalmar länstrafiks 
förslag på tilldelningsbeslut med driftstart 1 januari 2020.  
 
Regionstyrelsen ger Trafikdirektören i delegation att slutföra tilldelningskontrakt 
enligt redovisat underlag. 

16.  Uppföljning av utredningsuppdrag 17/03 - Plan för att förtydliga och 
förstärka 1177 som förstahandsval till vården  
Ärendenummer 170012 
Föredragning av Lina Isaksson 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen godkänner uppföljning av utredningsuppdrag 17/03- Plan för att 
förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker 
råd eller kontakt med hälso- och sjukvården.  
 

17.  Behov av förstärkt MR-kapacitet 
Ärendenummer  
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att påbörja planeringen för att 
placera en MR-kamera på Oskarshamns sjukhus.  
Uppdraget ska återredovisas till regionstyrelsen i september 2019 och arbetas in 
kommande regionplan. 

  

18.  Revidering av delegationsordning – Signering av ansökan om etikprövning 
av forskning 
Ärendenummer RS 2019/46 
 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar revideringen i Delegationsordning och rätt att underteckna 
handlingar avseende signering av ansökan om etikprövning av forskning. 
Revideringen gäller från och med den 6 februari 2019. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

19.  Val av ombud och ersättare till årsstämma för IT-plattformen för perioden 
2019-2022 

20.  Anmälningsärenden till regionstyrelsen 
Inkomna protokoll 
 
- Protokoll för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium 

den 29 oktober 2018  
- Skrivelse till Trafikverket angående ERTMS 
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21.  Verksamhetsplaner för 2019 
Ärendenummer 
 
Förslag till beslut till regionstyrelsen 
Regionstyrelsen noterar informationen om verksamhetsplanerna till protokollet. 
 
 
 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
  

22.  Ombyggnad av lokaler för EPM, enheten för palliativ medicin, hus 13, 
Länssjukhuset i Kalmar 
Ärendenummer RS 2019/47 
 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av personalrum, omklädningsrum och förråd för enheten 
för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid Länssjukhuset i Kalmar. 
 
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 
 

23.  Ombyggnad för onkologisk mottagning och dietistmottagning, hus 13, 
Länssjukhuset i Kalmar 
Ärendenummer RS 2019/48 
 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av lokaler för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar enligt framtaget underlag. 
   
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 
 

24.  Motion 24/2018 om att stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor 
Ärendenummer 180888 
 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor med att: 
- Det finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras 

Bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras. 
- Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning samt upptäcka och hjälpa 

könsstympade flickor och kvinnor” innefattar aktiviteter som kommer att bidra 
till en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter flickor och kvinnor 
som är eller riskerar att bli könsstympade.  

 

25.  Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län 
Ärendenummer RS 2019/49 
 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktige godkänner för sin del ändringar i förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län enligt redovisat förslag att gälla från och med 
den 1 mars 2019. 
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26.  Anmälningsärenden 
 
- Medborgarförslag 2018/8 sex timmars arbetsdag, diarienummer 181002 
- Medborgarförslag 2018/9 flergångsartiklar matsalen på Länssjukhuset, 

diarienummer 181011 
- Medborgarförslag 2018/10 tidsstudieutredning avseende patienttid, 

diarienummer 181017 
- Medborgarförslag 2018/11 ta bort avgiften och höj milersättning vid sjukresor, 

diarienummer 181033 
- Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige, Lisbeth Lindberg 
- Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige, Mikael Lång 

 

  
 
 

 
 
 
Anders Henriksson (S) 
Ordförande 
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Yttrande över betänkandet Behandling av 
personuppgifter vid myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys (SOU 2018:52). 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar yttrandet som sitt svar över betänkandet Behandling 
av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Yttrandet 
överlämnas till Socialdepartementet. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet. I 
betänkandet har behovet av en registerförfattning för Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys utretts. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har till 
uppgift att följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom 
hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett patient-, brukar- och 
medborgarperspektiv. För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter behöver 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behandla stora mängder 
personuppgifter där samtycke inte alltid är möjligt att inhämta där 
personuppgifter i vissa fall kan sammankopplas med varandra och som i 
flera fall är av känslig karaktär. Mot bakgrund av detta kommer utredningen 
fram till att det behövs en särskild registerlag för Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys.  
I utredningens förslag krävs det i vissa fall en extern etisk prövning före det 
att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får påbörja en riskfylld 
behandling av personuppgifter. 

10.3-10.3.5 Vilken oberoende instans ska göra prövningen? 
Utredningens bedömning är att det krävs en extern prövning i varje enskilt 
fall för att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska få utföra särskilt 
riskfyllda behandlingar. 
Som huvudalternativ för att genomföra denna prövning presenterar 
utredningen Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden för 
etikprövning.1 Det finns fördelar med att den etablerade 
etikprövningsorganisationen genomför den externa prövningen eftersom det 
redan finns en stor vana vid att hantera ansökningar om etikprövning inom 
föreslagen organisation. Vid ett sådant förfarande skulle samma formella och 

                                                      
1 Ändringar av etikprövningsorganisationen har trätt i kraft vid den tidpunkt som 
utredningens förslag angående Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kommer att gälla.  
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materiella bestämmelser tillämpas på Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys ansökningar som på övriga forskningsprojektsansökningar.   

 

Yttrande 
Region Kalmar län tillstyrker utredningens förslag om att 
Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden inom ramen för Lag 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska 
genomföra den externa prövningen av ett projekt där det innebär att en 
riskfylld behandling av personuppgifter kommer att inledas utan samtycke 
från de registrerade. Region Kalmar län delar utredningens bedömning att en 
prövning bör göras av ett befintligt organ med vana av att pröva etiska 
frågeställningar samt att prövningen görs mot ett beprövat och väl 
fungerande regelverk. 
 
I övrigt har Region Kalmar län inga synpunkter. 
 
 

Anders Falck 
Regionjurist 
 

 
 

Bilaga 
Sammanfattning 
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Sammanfattning 

Det behövs en registerlag för Myndigheten för vård-  
och omsorgsanalys 

Socialdataskyddsutredningen har utrett behovet av en registerför-
fattning för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Myndig-
heten har enligt sin instruktion till uppgift att följa upp och analysera 
verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård 
och omsorg ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Att 
göra uppföljningar ur de perspektiven innebär i sig att myndigheten 
behöver kunna rikta sig till patienter, brukare och medborgare med 
frågor, men också att frågeställningar på andra sätt behöver betraktas 
med dessa grupper som utgångspunkt. För att kunna fullgöra sin 
arbetsuppgift behöver myndigheten därför behandla vissa känsliga 
personuppgifter, personuppgifter från socialtjänsten och omsorgen 
samt, i enstaka fall, uppgifter om lagöverträdelser. Med hänsyn till 
den omfattning av personuppgifter det kan bli fråga om, uppgift-
ernas delvis känsliga karaktär, behovet av att personuppgifterna i 
vissa fall sammankopplas och omständigheten att behandlingen inte 
alltid kan ske med samtycke, blir resultatet i vissa fall det som enligt 
2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen kan betraktas som en 
kartläggning av enskildas personliga förhållanden och ett betydande 
intrång i den personliga integriteten. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har möjlighet att i sin 
analysverksamhet behandla personuppgifter, även känsliga sådana, 
med stöd av regleringen i dataskyddsförordningen och dataskydds-
lagen. Det finns emellertid en överenskommelse mellan regering och 
riksdag om att myndighetsregister med ett stort antal registrerade 
och ett särskilt känsligt innehåll ska regleras särskilt i lag, dvs. inte 
bara av den generella dataskyddsregleringen. Utredningen bedömer 
att den behandling av personuppgifter myndigheten behöver göra är 
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sådan att den i vissa situationer faller under den överenskommelsen. 
Behandlingen bör, på grund av sin karaktär, vidare kringgärdas av 
mer specifika restriktioner och skyddsåtgärder än som följer av den 
allmänna dataskyddsregleringen. Utredningen föreslår därför en lag 
om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys. 

Lagens tillämpningsområde 

Lagen ska vara tillämplig vid behandling av personuppgifter i verk-
samhet vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som avser 
uppföljning och analys av verksamheter och förhållanden inom 
hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett patient-, brukar- 
och medborgarperspektiv. Endast sådan behandling av personupp-
gifter som är helt eller delvis automatiserad samt behandling av 
personuppgifter som ingår eller är avsedda att ingå i ett register (en 
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sök-
ning eller sammanställning enligt särskilda kriterier) ska omfattas. 

Lagens bestämmelser om skyddsåtgärder ska tillämpas på uppgif-
ter om både levande och avlidna personer.  

Förhållandet till annan reglering 

Den föreslagna lagen kompletterar de direkt tillämpliga bestämmel-
serna i EU:s dataskyddsförordning. Dessutom gäller dataskydds-
lagen, med generella kompletterande bestämmelser, om inte annat 
följer av den föreslagna lagen eller föreskrifter som har meddelats 
med stöd av den. 

Vid forskning som innefattar behandling av personuppgifter som 
avses i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen (känsliga personupp-
gifter) eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, ska inte den föreslagna lagen gälla. Då ska myn-
digheten i stället tillämpa etikprövningslagen.  
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Krav på extern etisk prövning vid riskfyllda behandlingar  
utan samtycke 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i uppdrag att göra 
analyser och uppföljningar inom flera sektorer och uppdraget kräver 
att flera sorters personuppgifter behandlas för olika konkreta ända-
mål som i praktiken svårligen låter sig sammanfattas på ett sådant 
sätt att behandlingen kan begränsas på förhand genom lagstiftning. 
En ändamålsbestämmelse i lag med förutsättningar för att behand-
ling ska få ske skulle därför behöva vara så allmänt hållen att man, 
enligt utredningens bedömning, inte kan överlåta åt myndigheten att 
själv tillämpa den i de fall det gäller mer integritetskänslig behandling 
av personuppgifter. Utredningen har därför kommit fram till att det 
bästa sättet att tillfredsställande reglera när myndigheten ska få 
utföra särskilt riskfyllda behandlingar är att föreskriva att det i varje 
enskilt fall ska göras en bedömning av en extern oberoende och 
kompetent instans. Med särskild riskfyllda behandlingar avses här 
behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöver-
trädelser samt behandling av personuppgifter i sådan omfattning att 
det, med hänsyn till den stora mängden personuppgifter, uppgift-
ernas integritetskänsliga karaktär och behovet av att koppla samman 
uppgifterna, innebär en kartläggning av enskildas personliga förhåll-
anden och ett sådant betydande intrång i den personliga integriteten 
som avses i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen. Behandling av 
personuppgifter som sker med stöd av den registrerades samtycke 
bör dock inte omfattas av ett krav på extern prövning, eftersom 
sådan behandling inte bedöms förknippad med samma risker för den 
personliga integriteten och då den registrerade själv genom sitt sam-
tycke då förfogar över bedömningen. 

Känsliga personuppgifter  

Utredningen föreslår att myndighetens projekt som innefattar be-
handling av uppgifter om hälsa eller personuppgifter som avslöjar 
etniskt ursprung ska genomgå en extern etisk prövning. Behandling 
av känsliga personuppgifter med stöd av den registrerades uttryck-
liga samtycke ska dock inte omfattas av kravet på etisk prövning. 
Utredningen föreslår därför en bestämmelse som innebär att känsliga 
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personuppgifter får behandlas bara med stöd av uttryckligt samtycke 
eller, i fråga om uppgifter om hälsa eller personuppgifter som av-
slöjar etniskt ursprung, om projektet har prövats och godkänts vid 
en etisk prövning. Behandling av uppgifter om hälsa eller person-
uppgifter som avslöjar etniskt ursprung om färre än 100 personer i 
ett projekt behöver dock inte genomgå etisk prövning. 

Uppgifter om lagöverträdelser 

I vissa projekt kan det finnas behov av att behandla uppgifter om 
lagöverträdelser. Behov kan exempelvis uppstå i analyser av social-
tjänstens arbete med unga lagöverträdare eller vårdpåföljder. Utred-
ningen anser, trots att det inte finns något krav på särskilda 
skyddsåtgärder vid myndigheters behandling av uppgifter om lag-
överträdelser enligt dataskyddsförordningen, att det är rimligt att 
även låta behandling av uppgifter om lagöverträdelser omfattas av 
kravet på extern etisk prövning. Om den registrerade har lämnat sitt 
samtycke till behandlingen av personuppgifter, ska någon sådan 
prövning dock inte krävas. Utredningen föreslår därför en bestäm-
melse som innebär att uppgifter om lagöverträdelser får behandlas 
bara med stöd av samtycke eller om projektet har prövats och god-
känts vid en etisk prövning. Behandling av uppgifter om lagöver-
trädelser om färre än 100 personer i ett projekt behöver dock inte 
genomgå etisk prövning. 

Behandling av andra personuppgifter i etikgodkända 
projekt 

Det är utredningens uppfattning att en extern etisk prövning utgör 
en garanti för att samtlig behandling av personuppgifter, inte enbart 
behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöver-
trädelser, inom ett godkänt projekt är välgrundad och proportioner-
lig. Har projektet vid prövningen ansetts motivera behandling av 
känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser, är det 
också befogat att behandla andra personuppgifter i projektet. Ut-
redningen föreslår därför en bestämmelse som innebär att andra 
personuppgifter än sådana som är känsliga personuppgifter eller 
uppgifter om lagöverträdelser får behandlas utan de registrerades 
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samtycke i ett projekt, om projektet har prövats och godkänts vid en 
etisk prövning.  

Möjlighet till etisk prövning för att ett projekt  
ska kunna genomföras  

Vissa projekt kan omfatta enbart behandling av personuppgifter som 
inte är känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser. 
Om behandlingen av dessa personuppgifter är så omfattande att den 
får anses innebära en kartläggning av enskildas personliga förhåll-
anden och ett sådant betydande intrång i den personliga integriteten 
som avses i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen, är den inte 
tillåten utan lagstöd. Utredningen föreslår därför att sådana projekt 
som myndigheten bedömer inte kan genomföras på grund av den 
nämnda bestämmelsen ska kunna genomgå en extern etisk prövning 
och att behandlingen av personuppgifterna ska vara tillåten om pro-
jektet godkänns vid en sådan prövning. 

Prövningen av etiska frågor 

Utredningens föreslår i första hand att prövningen av myndighetens 
projekt ska göras av Etikprövningsmyndigheten eller Överklagande-
nämnden för etikprövning. Utredningen finner att Etikprövnings-
myndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning har den 
sammansättning, kompetens och organisation som krävs för att 
hantera ansökningar om etikprövning. Om den etablerade etikpröv-
ningsorganisationen inte anses lämplig, bör prövningen utföras av 
ett annat särskilt organ som är en statlig myndighet eller ett organ 
som är knutet till en annan statlig myndighet än Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys. Det särskilda organet för prövning av 
etiska frågor bör ha företrädare för såväl det allmänna som forsk-
ningen, och kompetens att pröva etiska frågeställningar.  

Etikprövningsmyndighetens prövning av myndighetens projekt 
ska göras med tillämpning av etikprövningslagen på motsvarande 
sätt och utifrån motsvarande kriterier som vid bedömningen av 
projekt som avser forskning. I stället för att, som när det gäller 
forskning, väga riskerna mot det vetenskapliga värdet, ska myndig-
heten väga riskerna med behandlingen av personuppgifter mot det 
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samhälleliga intresset av den kunskap som projektet kan förväntas 
resultera i. Om ett annat särskilt organ gör prövningen, ska ett 
projekt få godkännas bara om behandlingen av personuppgifter i 
projektet är nödvändig och om samhällsintresset av projektet klart 
väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga 
integritet som behandlingen kan innebära. Ett godkännande ska få 
förenas med villkor. Efter prövningen måste myndigheten följa de 
eventuella villkor som godkännandet förenats med samt övrig gäll-
ande rätt. Regeringen föreslås få meddela föreskrifter om det sär-
skilda organet. 

Skyddsåtgärder 

Ändamålsbestämning för varje projekt 

Utredningen gör bedömningen att det inte är möjligt att för myn-
dighetens verksamhet i lag fastställa tillräckligt avgränsade och förut-
sägbara ändamål för den behandling av personuppgifter som ska vara 
tillåten. I stället för att i lagen ange ändamål föreslår utredningen 
därför att myndighetschefen ska besluta om särskilda ändamål för 
behandlingen av personuppgifter i varje enskilt uppföljnings- och 
analysprojekt. Utan ett sådant beslut ska personuppgifter inte få 
behandlas i uppföljnings- och analysverksamheten. Beslutet ska 
offentliggöras på lämpligt sätt. 

Utredningen föreslår att för att personuppgifter som har samlats 
in för ett beslutat ändamål i ett projekt ska få behandlas för ett annat 
ändamål, krävs att myndighetschefen beslutar om det. Innan beslut 
fattas måste beaktas att personuppgifter som har samlats in för ett 
visst ändamål i ett projekt får användas för andra ändamål bara om 
det är förenligt med tillämpliga regler, t.ex. den s.k. finalitetsprin-
cipen och kravet på etisk prövning. 

Personuppgifter som får behandlas 

I syfte att skapa en tydlig ram för behandlingen av personuppgifter 
föreslår utredningen att myndighetschefen, utöver att fastställa 
särskilda ändamål för behandlingen av personuppgifter, för varje 
projekt även ska besluta om vilka kategorier av personuppgifter som 
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får behandlas om vilka kategorier av personer. Utan ett sådant beslut 
får personuppgifter inte behandlas i verksamheten med uppföljning 
och analys. Beslutet ska offentliggöras på lämpligt sätt.  

Pseudonymisering 

Pseudonymiserade uppgifter är uppgifter som inte direkt kan hän-
föras till en person men som kan återidentifieras med hjälp av kom-
pletterande uppgifter som förvaras separat. Pseudonymisering nämns 
särskilt i artikel 25 och 32 i dataskyddsförordningen som ett exem-
pel på en lämplig teknisk och organisatorisk åtgärd som den per-
sonuppgiftsansvarige ska vidta.  

Utredningen föreslår ett krav på pseudonymisering av de person-
uppgifter som myndigheten behandlar inom ramen för den före-
slagna lagen. Om ändamålet med behandlingen av personuppgifter i 
något fall inte kan uppnås med pseudonymiserade uppgifter, får 
myndighetschefen dock möjlighet att i ett enskilt fall besluta om att 
personuppgifter inte behöver pseudonymiseras. Efter pseudonymi-
sering ska personuppgifter göras identifierbara igen endast om det 
finns starka skäl för detta. För att tydliggöra hanteringen ska 
myndighetschefen besluta om riktlinjer och villkor för när och hur 
pseudonymiserade personuppgifter får göras identifierbara. Myndig-
hetschefen ska dessutom införa ett förbud mot att, i andra fall än de 
som uttryckligen framgår av de av myndighetschefen beslutade rikt-
linjerna och villkoren, sammanföra pseudonymiserade personupp-
gifter med personuppgifter som är direkt hänförliga till individer. 

Behörighetsstyrning 

Myndigheten ska begränsa behörigheten att ta del av personupp-
gifter till vad som behövs för att den enskilde tjänstemannen ska 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. För att det ska bli tydligt vad 
som gäller i fråga om behörighetstilldelning ska myndighetschefen 
bestämma villkoren för tilldelning av behörighet för åtkomst till 
personuppgifter. 

För att kunna upptäcka och åtgärda obehörig åtkomst som inte 
förhindrats av tekniska begränsningar ska åtkomsten till personupp-
gifter registreras, lämpligen i en logg. Det ska med hjälp av loggen 
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också finnas en funktion vid myndigheten som regelbundet kon-
trollerar om någon obehörig åtkomst till personuppgifterna har före-
kommit.  

Gallring och bevarande 

Personuppgifter ska, i enlighet med principen om lagringsmini-
mering i artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen, inte förvaras i en 
form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre 
tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personupp-
gifterna behandlas. Utredningen föreslår att myndigheten som huvud-
regel ska gallra personuppgifter senast sex månader efter att ett 
projekt är slutfört. För eventuella behov av undantag från huvud-
regeln föreslår utredningen att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer (Riksarkivet) ska kunna meddela föreskrifter 
eller i ett enskilt fall besluta om att gallring ska ske senast vid en viss 
tidpunkt. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska dess-
utom ha möjlighet att besluta att personuppgifter som ingår i ett 
projekt som är slutfört – och som myndigheten därför är skyldig att 
gallra – ska få bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, veten-
skapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.  

Utlämnande av personuppgifter från Socialstyrelsen  
och Statistiska centralbyrån till Myndigheten för  
vård- och omsorgsanalys 

För att kunna fullgöra sitt uppdrag behöver Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys samla in personuppgifter, även vissa känsliga per-
sonuppgifter, från andra aktörer än den registrerade själv. Utred-
ningen har haft i uppdrag att särskilt bedöma om myndigheten kan 
få nödvändiga personuppgifter från Socialstyrelsen och Statistiska 
centralbyrån. De aktuella personuppgifterna är hos Socialstyrelsen 
och Statistiska centralbyrån skyddade av sekretess enligt 24 kap. 8 § 
offentlighets- och sekretesslagen, s.k. statistiksekretess. För person-
uppgifterna gäller alltså som huvudregel absolut sekretess. Undantag 
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gäller dock för uppgift som behövs för forsknings- eller statistik-
ändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitets-
beteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den en-
skilde, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider skada eller men. Utredningen 
bedömer att Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån kan lämna 
ut nödvändiga personuppgifter till Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys med stöd av undantaget för uppgifter som behövs för 
statistikändamål (24 kap. 8 § tredje stycket offentlighets- och sekre-
tesslagen). Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån kan också, 
med stöd av samma bestämmelse, lämna ut personuppgifter som inte 
är direkt hänförliga till den enskilde, om det står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men. De berörda myndigheterna delar utredningens 
bedömningar. Eventuella hinder mot utlämnande kan vanligtvis lösas 
genom en dialog mellan utlämnande och mottagande myndighet. 
Utredningen lämnar således inte något författningsförslag i denna del.  

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 
1 juli 2019. Några särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte be-
hövas. 

Konsekvenser 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kan behöva vidta åtgärder 
för att anpassa verksamheten utifrån de föreslagna kraven på skydds-
åtgärder och utbilda medarbetare. Eventuella kostnader för detta 
bedöms dock rymmas inom befintliga anslag. Inte heller kravet på 
etikprövning bedöms medföra någon ökad kostnad för myndig-
heten. 

Kravet på etikprövning medför att Etikprövningsmyndigheten 
kommer att pröva ett något ökat antal ansökningar om etikprövning 
och att Överklagandenämnden för etikprövning kan komma att få 
en marginell ökning av antalet ärenden. Förslagen bedöms dock inte 
medföra annat än en sådan marginell ökning av Etikprövnings-
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myndighetens och Överklagandenämnden för etikprövnings kost-
nader att den ryms inom befintliga anslag, jämte de avgifter som får 
tas ut.  

I övrigt förväntas förslagen inte få några negativa konsekvenser. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om behandling av 
personuppgifter vid Myndigheten för  
vård- och omsorgsanalys 

Härigenom föreskrivs följande. 

Lagens tillämpningsområde  

1 §    Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i verksam-
het vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som avser upp-
följning och analys av verksamheter och förhållanden inom hälso- 
och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett patient-, brukar- och med-
borgarperspektiv.  

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automati-
serad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en 
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sök-
ning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. 

Bestämmelserna i 3 och 9–11 §§ gäller även vid behandling av 
uppgifter om avlidna personer. 

Förhållandet till annan reglering 

2 §    Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
här benämnd EU:s dataskyddsförordning. 
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Yttrande över betänkandet Rätt att forska - Långsiktig 
reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Rätt 
att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36). 
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.   

Bakgrund 
Region Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Rätt 
att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36).  
 
I betänkandet redovisar utredningen att uppdraget varit att föreslå en 
långsiktig reglering av forskningsdatabaser för att ge bättre förutsättningar 
för registerbaserad forskning. Regleringen ska uppfylla forskningens behov 
och innefatta ett gott skydd för den personliga integriteten.  
 
Utredningen föreslår en reglering som möjliggör en ändamålsenlig och säker 
behandling av personuppgifter i forskningsdatabaser. För att uppfylla 
forskningens behov och innefatta ett gott skydd för den personliga 
integriteten föreslås ett flertal olika skyddsåtgärder. Utredningen föreslår att 
behandlingen av personuppgifter i en forskningsdatabas ska regleras i en 
särskild lag, lag om forskningsdatabaser. Lagen reglerar bland annat vilka 
skyddsåtgärder som krävs för att en forskningsdatabas ska vara rättsenlig och 
vilka forskningshuvudmän som ska få ansvara för forskningsdatabaser. Ett 
förslag är bland annat att en forskningsdatabas måste godkännas enligt 
etikprövningslagen, vilket får ses som en grundläggande skyddsåtgärd. 
Förslaget innefattar även en annan viktig skyddsåtgärd i form av en ny 
bestämmelse om forskningssekretess i offentlighets och sekretess lagen 
(2009:400) och en motsvarande bestämmelse om tystnadsplikt hos privata 
forskningshuvudmän i forskningsdatabaslagen. Även ytterligare 
skyddsåtgärder lyfts fram som förslag. 
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I betänkandet redovisar utredningen även förslag om reglering av biobanker, 
rättspsykiatriska forskningsregistret, forskningsdatabaser i Europa och vilket 
skydd för uppgifter om avlidna i forskningen som finns idag och om det 
finns något behov av att öka det.  
 
Regionstyrelsen har inget att erinra mot utredningens förslag.  

Emelie Karlsson 
Regionjurist 
 

 

Bilagor 
Sammanfattning av betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser (SOU 2018:36) 
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Yttrande 
Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi 2019-
2035 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Jönköpings läns 
regionala utvecklingsstrategi 2019-2035. 
 

Yttrande 
Region Kalmar län delar i stort sett synen på Jönköpings läns regionala 
utvecklingsstrategi 2019-2035. Den lyfter insatsområden som vi idag kan se 
är relevanta för att regioner ska utvecklas på ett positivt sätt och kunna möta 
både framtidens möjligheter och utmaningar.  
 
Region Kalmar län skulle gärna vilja se förtydligande om vad man vill 
genomföra inom respektive prioritering, utifrån Jönköpings läns specifika 
situation och styrkeområden. Vi skulle även vilja se fler kopplingar till de 
näraliggande regionerna vad gäller samarbete för ökad tillväxt och för att 
bemöta gemensamma utmaningar, inom besöksnäringen liksom inom skog- 
och träsektorerna har vi gemensamma starka tillväxtområden. Med 
utvecklingen inom Europa finns också mycket att vinna på att samarbeta 
med de näraliggande regionerna för att gemensamt bli starkare inom ett 
flertal områden såsom näringsliv och innovation, infrastruktur och 
kompetensförsörjning. 
 

Sofia Moestedt 
Områdeschef Samhällsplanering och tillväxt 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Försättsblad, Remissutgåva 
Bilaga 2 Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi 2019-2035 
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Remittering av Jönköpings län 
regionala utvecklingsstrategi 2019-2035 
 
Region Jönköpings län inbjuder härmed länets kommuner och berörda 
myndigheter samt organisationer och övriga som kan ha ett intresse av den 
regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län att yttra sig. Under remisstiden 
finns underlaget tillgänglig på webbsidan https://utveckling.rjl.se.  
 
Region Jönköpings län har, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete  
(SFS 2017:583) regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala 
utvecklings- och tillväxtarbetet. Det innebär bland annat att ta fram och fastställa 
en strategi för utvecklingen i länet – regional utvecklingsstrategi (RUS). Denna 
strategi ska revideras en gång per mandatperiod. 
Denna remissutgåva är en revidering av den RUS som gjordes 2013 med sikte på 
2025. Remissutgåvan är dock omdisponerad där prioriteringar och mål har 
reviderats och anpassats utifrån en uppdaterad analys och förändringar i de 
nationella- och internationella styrdokumenten. Underlaget bygger på två års 
arbete då ett hundratal workshops genomförts med länets olika aktörer.  
En ambition har varit att hålla den regionala utvecklingsstrategin kort och tydlig 
för att det ska bli ett användbart och använt dokument. Prioriteringarna har 
begränsats för att ge möjlighet till länets kommuner att utveckla strategier för sin 
utveckling. Ett mer utförligt underlag ”Bakgrund till den Regionala 
utvecklingsstrategin i Jönköpings län 2019-2035”, källhänvisningar, definitioner, 
underlag och exempel har tagits fram och inkluderas i remissutgåvan. I framtiden 
kommer den att finnas på http://utveckling.rjl.se.  
 
Visionen är ett löfte för vad vi har bestämt oss att Jönköpings län ska uppfattas i 
det långsiktiga perspektivet, såväl inifrån som utifrån. Visionen är en vägvisare 
för hur Jönköpings län ska vara år 2035 - Jönköpings län – Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga region. 
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De fem prioriteringarna är: 
 
1. En hållbar region 
2. En attraktiv och tillgänglig region 
3. En smart region 
4. En kompetent region 
5. En global region 
 
Dessa prioriteringar bygger på den nationella strategin för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft. Den regionala utvecklingsstrategin ska utgå från den 
nationella strategin – samtidigt som den nationella strategin bygger på de 
regionalt identifierade behoven. Den nationella strategin ska revideras inför 2021. 
Arbetet med detta påbörjas inom kort. Vi erbjuder därför också länets aktörer att 
på detta sätt komma med inspel inför processen att revidera den nationella 
strategin. Se punkten tre nedan.  
 
Vi önskar få svar på följande: 
 
1. Vi önskar främst få synpunkter på de fem prioriteringarna, dess mål samt 
ambitionsnivån i vår regionala utvecklingsstrategi (kapitel 4) då själva underlaget 
som heter ”Bakgrund till den regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län 
2019-2035” ska ses som ett analysunderlag till själva strategin. 
 
2. Vilka indikatorer på läns- och kommunnivå behöver vi använda som visar att vi 
är på väg att nå prioriteringarna, målen och ambitionsnivån i den regionala 
utvecklingsstrategin? (Ambitionen är att hålla dessa så få som möjligt) 
 
3.a Vilka strategiska och prioriterade områden bör finnas med i den nationella 
strategin från 2021? Vilka inriktningar bör dessa ha? 
3.b Hur kan dessa bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbar 
utveckling? 
3.c En sammanfattning av de samhällsutmaningar, möjligheter och förutsättningar 
för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och olika delar av länet som 
finns – ur ert perspektiv. 
(Utgångspunkten för 3.a-c ska vara den regionala utvecklingsstrategin – men har 
vi missat något i den regionala strategin inför framtiden behöver det komma fram 
här.) 
 
Remissvaren ska kommit Region Jönköpings län tillhanda senast 20 februari 
2019.  
 
Märk remissvaren med diarienummer: RJL 2018/3079. 
 
Skicka era remissvar per e-post till regionen@rjl.se i Wordformat alternativt i 
både Word- och PDF-format. Om remissinstansen inte har några synpunkter 
räcker det att svaret ger besked om detta. 



 

     

2018-11-23      

 
 

 

 
Frågor under remisstiden kan ställas till: 
Region Jönköpings län/Regional Utveckling 
regional.utveckling@rjl.se 
 
 
 
Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör 
 
 
Remissinstanser 
Almi Företagspartner 
Arbetsförmedlingen 
Boverket 
Försäkringskassan 
Havs- och vattenmyndigheten 
Jönköping University 
Länsstyrelsen Jönköpings län 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Myndigheten för yrkeshögskolan 
Naturvårdsverket 
Post- och telestyrelsen 
Riksantikvarieämbetet 
Riksarkivet 
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
Sametinget 
Skogsstyrelsen 
Statens energimyndighet 
Statens jordbruksverk 
Statens kulturråd 
Statens skolverk 
Statens filminstitut 
Sveriges export- och investeringsråd 
Sveriges geologiska undersökning 
Tillväxtverket 
Trafikanalys 
Trafikverket 
Universitetskanslersämbetet 
Verket för innovationssystem 
 
Aneby kommun 
Eksjö kommun  
Gislaveds kommun 
Gnosjö kommun 
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Habo kommun 
Jönköpings kommun 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 
Region Kronoberg 
Länsstyrelsen Kronoberg 
Regionförbundet Kalmar 
Länsstyrelsen Kalmar 
Region Halland 
Länsstyrelsen Halland 
Region Blekinge 
Länsstyrelsen Blekinge 
Västra Götalandsregionen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Region Skåne 
Kommunförbundet Skåne 
Länsstyrelsen Skåne 
Region Östergötland 
Länsstyrelsen Östergötland 
 
Politiska partier i Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns arbetsgrupp för HBTQ-frågor  
 
Almi Invest 
Astrid Lindgrens hembygd 
Business Sweden 
Campus I12 
Coompanion i Jönköpings län 
EEN 
Elmia 
ESF 
Exportkreditnämnden 
Företagarna i Jönköpings län 
Handelskammaren 
Hela Sverige ska leva 
Hushållningssällskapet 
ING 2 
Interior Cluster Sweden 
Jönköpings läns bildningsförbund 
Kulturhuset i Jönköping 
LEADER 



 

     

2018-11-23      

 
 

 

LEADER Länsstyrelsen 
LEADER Sommenbygd 
LEADER Sommenbygd Vätterstrand 
LEADER Västra Småland 
LEADER Östra Småland 
LO 
LRF 
Länsmuseet 
Norra Smålands Scoutdistrikt 1 och 2 
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Detta är en revidering av den regionala utvecklingsplanen (RUS) som gjordes 2013 med sikte på 2025. 

Föreliggande RUS är dock omdisponerad, prioriteringar och mål har reviderats och anpassats utifrån en 

uppdaterad analys och förändringar i de nationella- och internationella styrdokumenten.  

Dokumentet har förändrats från 48 sidor till två dokument – en omfattande bakgrundsdel och ett kortfattat 

strategidokument om ca 12 sidor. Det har därför inte upplevs som meningsfullt att markera de förändringarna 

som är gjorda, utan dokumentet behöver ses och bedömas i sin helhet med förståelse för att det trots det ovan 

beskrivna är en revidering och inte en helt ny RUS.  

 

En bärande tanke har varit att målen och indikatorerna ska kunna vara relativt konstanta över tid och att det är 

insatserna och aktiviteterna som förändras i takt med utvecklingen. Utifrån önskemål från framförallt 

kommunerna har den regionala utvecklingsstrategin delats i två delar: en kortfattad strategidel som pekar på 

riktningen framåt och en bakgrundsdel som utgör utgångspunkten för de strategiska vägvalen. Bakgrundsdelen 

kommer att revideras och publiceras varje år, kompletterad med den statistik på läns- respektive kommunal nivå 

som visar utvecklingen utifrån RUS:ens indikatorer.  

 
Det strategiska dokumentet – själva RUS:en – (kapitel 4 i detta samlade dokument) har avsiktligen hållits 

mycket kortfattat för att det ska bli ett välanvänt och funktionellt dokument som utmanar och verkligen har 

potential att göra skillnad. Antalet mål och prioriteringar har diskuterats tillsammans med representanter för 

kommunledningarna i samtliga länets kommuner och i dessa diskussioner har kommunerna och Regionen enats 

om att RUS:en inte bör innehålla fler än en handfull mål för att dessa verkligen ska bli genomförda. De 44 

prioriteringarna som funnits med under processen att revidera RUS:en har därför processats tillsammans med 

representanter för länets kommunledningar och har mynnat ut i fem strategiska mål. Dessa är formulerade med 

utgångspunkten att om dessa nås – når länet de 44 prioriteringar som funnits med under RUS-

revideringsprocessen.  

 

Indikatorerna ska kunna följas på läns- och kommunnivå årligen. De ska handla om länets samlade utveckling 

och vara på en så aggregerad nivå så att uppnåendet av dem också indikerar att andra angelägna mål/indikatorer 

uppnåtts. 

 

Tidplan för revideringsprocessen 

Remissperioden pågår till 20 februari 2019 och beslut tas i mars-april 2019. Under remisstiden kommer arbete 

med Regionens handlingsplaner (interna processer) och indikatorer för uppföljningen att pågå. För indikatorerna 

kommer ett utgångsvärde och ett målvärde att definieras. När beslutet tas av regionfullmäktige kommer 

handlingsplaner för Regionens arbete, indikatorer och mål för indikatorerna att inkluderas i beslutet.  
 

Arbetet med RUS:ens genomförande fram till 2035 

För att säkerställa att RUS:en verkligen genomförs kommer mål och indikatorer ska vara relativt konstanta till 

2035. Årligen kommer en uppföljning av indikatorerna att göras på läns och kommunnivå och denna uppföljning 

kommer tillsammans med ett uppdaterat bakgrunds- och analysdokument att presenteras på årliga 

attraktivitetsdagar. Varje mandatperiod kommer handlingsplaner för Regionens arbete att revideras för att utifrån 

ett systematiskt uppföljnings- och analysarbete säkerställa att rätt insatser görs för att nå målen i RUS:en. Varje 

mandatperiod kommer också de strategier och handlingsplaner som finns på länsnivå att ses över och eventuellt 

revideras för att säkerställa att de bidrar till utvecklingen i enlighet med RUS.en.  
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Inledning – En regional utvecklingsstrategi som visar 
vägen mot en hållbar framtid 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår 

från en vision, de nationella och internationella 

styrdokumenten och en omfattande process i länet 

för att tillsammans med kommuner, länsstyrelsen, 

näringsliv och civilsamhälle identifiera länets 

behov och prioriteringar för en hållbar utveckling 

och tillväxt för hela länet. 

Den regionala utvecklingsstrategin har 

utgångspunkten att förmågan att attrahera, behålla 

och utveckla kompetenser, företag och kapital är 

avgörande för att utveckla attraktiva och 

konkurrenskraftiga regioner och kommuner. Det är 

människor som bidrar med kompetens, som driver 

företag och som investerar kapital. De söker en 

livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra 

boende med bl.a. arbete, service, omsorg, hälsa och 

fritid. I Jönköpings län ska det vara enkelt att bo i 

en kommun, jobba i en annan och besöka 

kulturupplevelser i en tredje. En livsmiljö som 

erbjuder ett bra liv idag och i framtiden.  

För ett bra liv i framtiden krävs en hållbar 

utveckling idag. Styrdokument, som Agenda 2030, 

pekar på de arbetsområden som krävs för en hållbar 

utveckling och genom den omfattande process som 

lett fram till denna regionala utvecklingsstrategi blir 

det tydligt att Jönköpings län har högre ambitioner 

än så. Hållbarhetsarbetet är inte bara en 

hygienfaktor, det är en drivkraft för det regionala 

utvecklings- och tillväxtarbetet som ska säkerställa 

att hela länet lever och utvecklas på ett hållbart sätt 

även i framtiden.  

En vision som lyfter 
Visionen är inte bara en vägvisare, den är också ett 

löfte. Den innebär att Jönköpings län bestämt sig 

för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga 

perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen är 

en vägvisare för hur Jönköpings län ska vara år 

2035.  

Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, 

attraktiva och tillgängliga region.  

Visionen ska leda till ett län med bra miljö, goda 

möjligheter till boende, arbete, företagande, 

utbildning och utveckling, bra kommunikationer 

och ett rikt fritids- och kulturliv som ger 

förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 

Visionen och strategin ska leda till att människor 

vill söka sig till länet och få dem att stanna. 

Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling 

ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning. 
Arbetet med målen ska verka för att utrota 

fattigdom och hunger, säkerställa ett aktivt arbete 

för planeten och dess naturresurser, verkställa 

mänskliga rättigheter för alla världsmedborgare 

samt arbeta för jämställdhet och för kvinnors och 

flickors egenmakt. Länet och dess utveckling ska 

därför präglas av hållbarhetens tre dimensioner. 

Alla invånare i Jönköpings län ska känna att de har 

samma förutsättningar för att leva ett bra liv i länet, 

oavsett kön, ålder, bakgrund eller individuella 

förutsättningar. Tillgången till arbete, hälso- och 

sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara 

jämlik och tillgänglig i hela länet. Genom att skapa 

förutsättningar för att leva, verka och bo i alla 

kommuner i länet skapas långsiktig attraktivitet.  

Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 

välfärdssamhälle hänger intimt samman med ett 

starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar 

hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 

människors hälsa. En smart och affärsdriven 

miljöutveckling ska därför bidra till att de 

traditionella näringarna i vårt län ska fortsatt kunna 

växa och utvecklas samtidigt som nya näringar kan 

få fäste och bidra med nya företag och 

innovationer. Forskningen och högskolans starka 

ställning ska bidra ytterligare med innovationer och 

ökad konkurrenskraft till hela länet. 

Attraktivitet handlar också mycket om ekologi. Att 

länet även i framtiden har rent vatten och luft, att 

länet har fungerande kretslopp, en biologisk 

mångfald som säkerställer livsmedelsproduktionen, 

upplevelse- och besöksmiljöer, ekosystem som 

skyddas och utvecklas och som bidrar till nya 

näringar och cirkulära ekonomiska system. Det 

krävs anpassning för att nå klimatmålen, till 

klimatförändringar, ett riskförebyggande arbete och 

riskhantering liksom miljöskydd och effektivt 

resursutnyttjande i övergången till en koldioxidsnål 

ekonomi för att nå målet att vara ett ”plusenergilän” 

2050. 

RUS:en ska leda till att år 2035 är Jönköpings län 

ett hållbart och attraktivt län där det är bra för alla 

att leva. 
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Sammanfattning 
Denna remissversion av den Regionala 

utvecklingsstrategin innehåller dels det 

bakgrundsdokument med länets utgångsläge inför 

revideringen av den regionala utvecklingsstrategin 

(kapitel 1-3) och remissutgåvan av strategin (kapitel 

4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår 

från visionen, de nationella och internationella 

styrdokumenten och en omfattande process i länet 

för att tillsammans med kommuner, länsstyrelsen, 

näringsliv och civilsamhälle identifiera länets 

behov och prioriteringar för en hållbar utveckling 

och tillväxt för hela länet. De fem fokusområdena 

är: en hållbar utveckling/Agenda 2030, innovation 

och företagande, attraktiva miljöer och 

tillgänglighet, kompetensförsörjning samt 

internationellt samarbete. Dessa områden har döpts 

till: En hållbar region, En smart region, En 

attraktiv och tillgänglig region, En kompetent 

region och En global region. Efter önskemål från 

framförallt kommunerna har en ambition varit att 

hålla den regionala utvecklingsstrategin kort och 

tydlig för att det verkligen ska bli ett användbart 

och använt dokument. Det har också funnits en 

önskan om att våga sätta utmanande mål. Innehållet 

i den regionala utvecklingsstrategin redovisas 

sammanfattande nedan. Detta kompletteras med 

indikatorer för strategins genomförande. Under 

remissprocessen kommer handlingsplaner att tas 

fram jämte utgångsläge och mål för indikatorerna.  

Vision 

”För ett bra liv och en hållbar utveckling i en 

attraktiv region” 

En hållbar region 

2035 är Jönköpings län den bästa platsen att 

besöka, växa upp, bo, leva, verka och åldras på 

2035 är Jönköpings län den bästa platsen att 

besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla. 

Detta tillstånd omfattar alla invånare, oavsett kön, 

sexuell läggning, ålder, utbildning, yrke, hälsa, 

funktionsförmåga, ursprung, livsåskådning, 

identitet eller inkomstnivå. Målen i Agenda 2030 

har nåtts, den hållbara utvecklingen inom 

samhällets alla områden har lett till att länet är på 

väg att bli ett plus-energi-län att fossila råvaror 

fasats ut och att länet bidrar aktivt till 1,5 grads 

målet. Resursanvändningen minskar och vi har en 

hållbar konsumtion och produktion. Länets natur 

och miljö mår allt bättre.  

En attraktiv och tillgänglig region 

I Jönköpings län säkerställs matchningen genom 

det livslånga lärandet 

2035 har länets hållbara utveckling tillsammans 

med satsningen på smarta tätorter och livsmiljöer, 

attraktiva och väl dimensionerade boenden, ett rikt 

utbud av kultur och fritidsaktiviteter lett till att hela 

länet utvecklas och är attraktivt att bo och verka i 

för alla. Utvecklingen av stambanan och 

höghastighetsbanan har revolutionerat resande såväl 

som transporter, infrastrukturen och 

kollektivtrafiken i länet stödjer ett multimodalt 

resande, de funktionella arbetsmarknadsregionerna,  

länsinvånarnas resor till arbete, studier, 

fritidsaktiviteter och kultur samt besöksnäringen. 

Länet har en robust digital infrastruktur och 100 

procents mobiltäckning. 2035 är länets alla 

strukturer tillgänglighetsanpassade så att alla 

länsinvånares potential kommer till sin rätt.  

En smart region 

I Jönköpings län skapar tillgänglighet 

utvecklingskraft 

2035 har länet utvecklats till ett smart 

internationellt innovationscentrum för prototyp- och 

produktionsutveckling och för förädling av 

bioråvara. Länet ger ett nettobidrag till landets 

självförsörjning av livsmedel. Länets strategiska 

läge har befäst länets position som logistik- och e-

handelscentrum i Skandinavien. Digitaliseringen 

jämte tjänstenäringarnas starka utveckling har 

skapat förutsättningar för offentliga tjänster i 

världsklass och en besöksnäring med internationell 

lyskraft. Länet ses som en förebild inom 

arbetsmiljöutveckling, jämställdhet och jämlikhet, 

för alla samt har ett näringsliv som aktivt bidrar till 

miljöutvecklingen. 2035 är Jönköpings län den 

fjärde tillväxtregionen i Sverige. 

En kompetent region 

Jönköpings län ska vara den fjärde tillväxtregionen 

i Sverige 2035 

2035 erbjuder länet landets mest spännande 

arbetstillfällen och lockar därför internationell 

spetskompetens. Strukturerna för utbildning och 

kompetensutveckling stödjer näringslivets 

utveckling varför alla invånarnas potential 

förverkligas och kompetens tas tillvara, 

sysselsättningen är hög och matchningen säkerställs 

genom det livslånga lärandet.   

En global region 

Ett internationellt konkurrenskraftigt län 

2035 bidrar länets internationalisering och globala 

prägel till landets utveckling. Det goda klimatet för 

nyetableringar och direktinvesteringar bidrar till 

länets status som tillväxtmarknad. Länets näringsliv 
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är en självklar länk i de globala värdekedjorna och 

länet är en del av den arbetsmarknadsregion som 

sträcker sig till norra Tyskland. Länet är pådrivande 

i utvecklingen av Europa och övriga världen samt 

bidrar till att stödja andra länders utveckling i 

riktning mot en allt mer hållbar värld.   
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1.0 Regional utvecklingsstrategi – RUS 
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar 

och nationella styrdokument1 samt nationella 

strategier kopplade till områden som berörs inom 

dessa styrdokument. Dessa anger att ansvarig för 

regional utveckling ska leda arbetet genom att 

utarbeta och fastställa en regional strategi för länets 

utveckling2 (RUS) och samordna insatser för 

genomförande av strategin. Detta arbete ska 

utformas och bedrivas i sektorsövergripande3 

samarbete mellan aktörer på lokal, regional, 

nationell och internationell nivå. Utvecklingen i 

länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och 

utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av 

det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till 

regeringen.  

Den regionala utvecklingsstrategin ska fungera som 

en samlad strategi för det regionala utvecklings- 

och tillväxtarbetet som tar sin utgångspunkt i de 

internationella och nationella styrdokumenten och 

utifrån dessa fokuserar på länets behov och 

utvecklingsförutsättningar.  

Syftet med en starkare regional förankring av 

utvecklingsfrågor är att uppnå samordningsvinster 

och tillräckligt stort befolkningsunderlag för att 

komma fram till bra lösningar. Samtidigt handlar 

det om att behålla närhet till människor och 

verksamheter som ska stå för utvecklingsinsatserna 

och driva utvecklingen framåt och att kunna ta 

hänsyn till specifika regionala förutsättningar och 

utmaningar.  

Den regionala utvecklingsstrategin är den regionala 

länken i en logisk kedja från internationella och 

nationella program och strategier till lokala 

utvecklingsplaner. Det är en ständigt pågående 

utvecklingsprocess, där den ena nivån påverkar den 

andra och där programinnehåll överförs till nästa 

nivå, uppåt och nedåt. Den regionala 

utvecklingsstrategin är ett viktigt underlag i 

gränsöverskridande samarbeten inom och utom 

länet och ska samordnas med de nationella målen 

för utvecklingspolitiken samt kopplas till Europa 

2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi 

för utveckling och tillväxt. 

En ambition har varit att hålla den regionala 

utvecklingsstrategin kort och tydlig för att det 

verkligen ska bli ett användbart och använt 

                                                             

1 Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630), 

Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583), årliga 

Villkorsbeslut och Regleringsbrev från regeringen, Nationell 

strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, 

Agenda 2030. 

dokument. Prioriteringarna har begränsats för att 

också ge möjlighet för länets kommuner att ta fram 

strategier för sin utveckling. Ett mer utförligt 

underlag finns i detta dokument jämte 

källhänvisningar, definitioner, underlag och 

exempel som har samlats på http://utveckling.rjl.se. 

I det nationella uppdraget definieras fyra 

utmaningar som den regionala utvecklingsstrategin 

ska hantera: demografisk utveckling, globalisering, 

klimat, miljö och energi samt social 

sammanhållning. Dessa utmaningar ska i den 

regionala utvecklingsstrategin vändas till 

möjligheter genom fyra prioriteringar för regionalt 

tillväxtarbete: innovation och företagande, 

attraktiva miljöer och tillgänglighet, 

kompetensförsörjning samt internationellt 

samarbete. Utöver dessa fyra områden ska Agenda 

2030 och de tre hållbarhetsaspekterna integreras i 

strategin. Utöver dessa har länets identifierade 

behov av utveckling lyfts in.  

För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft 

och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för 

att genomföra strategin kommer handlingsplaner 

och riktade projektutlysningar att kopplas till 

insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i linje med 

både Europeiska Unionens och Sveriges nationella 

2 Revidering pågår under 2017-2018 för beslut i januari 2019 

3 Alla delar av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 

behöver integreras – då de alla är olika delar av samma process 

och beroende av varandra.  

Globala överenskommelser  
Exempelvis Agenda 2030 

EU-nivå 
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin 

Nationella strategier 
Exempelvis nationella strategin för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft 

Region/län  
Regional utvecklingsstrategi 

Kommunala strategier/planer 
Exempelvis översiktsplaner 
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arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda 

tråden genom styrsystemet.  

1.1 Bakgrund till innehållet i 
RUS:en 
Detta är en revidering av den regionala 

utvecklingsstrategi som antogs 2013 av dåvarande 

Regionförbundet i Jönköpings län.  

Regional utvecklingsstrategi 
2013-2025 
Den strategin tog sin utgångspunkt i visionen att 

”Region Jönköping skapar kraft”. Det långsiktiga 

målet var: ”En snabbare, öppnare och smartare 

Region Jönköping”.  

Den organiserades i två målområden: näringsliv och 

livsmiljö. Den var uppdelad i fyra delstrategier och 

sju framgångsfaktorer. Allt stod på en grund av en 

ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbar 

utveckling. Helheten illustrerades av ett hus, ett 

”RUS-hus”.  

I revideringsprocessen har denna modell diskuterats 

och både innehåll och målområden gäller i hög grad 

fortfarande. Kritiken handlar om att den är 

komplicerad och svår att förstå samt är begränsat 

känd. 

Den reviderade strategin 2019-
2035 
Den regionala utvecklingsstrategin har i denna 

version anpassats för att samspela med förändringar 

i de styrande nationella och internationella 

dokumenten. Exempelvis har den nationella strategi 

för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 

2015-2020 som ska vara vägledande för det 

regionala tillväxtarbetet4 först nu integrerats i den 

regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län. 

Agenda 2030 har tillkommit och integreras nu i 

RUS:en. Sedan den regionala strategin antogs 2013 

har Region Jönköpings län bildats och ansvaret för 

den regionala utvecklingsstrategin övertogs därmed 

i enlighet med lagen om regionalt 

utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) och 

förordning 2017:583 av den nybildade regionen.  

De synpunkter och medskick som framkommer i 

den OECD rapport5 som beställts av de tre 

                                                             

4 Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583) 

5 OECD Rapporten: “A Territorial Review of Småland-

Blekinge: Monitoring Progress since 2012” (Second draft per 

2018-05-21) 

Smålandslänen och Blekinge har integrerats i 

analysen och deras utvecklingsrekommendationer 

finns med bland mål och indikatorer.  

Ambitionen i denna uppdaterade och reviderade 

version har varit att dels tydligt integrera de 

nationella och internationella styrdokumenten, dels 

att begränsa och tydliggöra mål och indikatorer för 

att strategin verkligen ska göra skillnad samt att 

utöka analysen och underlaget för strategin. På 

förslag från kommunerna delas den regionala 

utvecklingsstrategin i två dokument: en strategidel 

och en bakgrunds- och analysdel. Förhoppningen 

med det är att strategidelen ska bli ett välanvänt 

dokument som fler tar del av och stödjer sig mot 

och att analysdelen blir ett användbart dokument 

för kommuner, myndigheter och andra intressenter 

som vill tränga djupare ner i bakgrund, 

utvecklingsområden och mål.  

Utifrån detta är den regionala utvecklingsstrategin 

starkt omredigerad och omdisponerad, analys och 

bakgrund är uppdaterade och målen är betydligt 

färre än i den förra strategin.  

I revideringsprocessen har betoningen legat på 

inflytande och delaktighet av länets kommuner, 

länsstyrelsen, näringsliv, civilsamhälle, akademi 

och myndigheter. Ett stort antal workshops har 

genomförts med olika aktörer i länet under två år. 

Under slutfasen har också barn och ungdomars 

perspektiv särskilt lyfts in genom workshops som 

genomförts på skolor. 

Fokus i den nya strategin 
Den reviderade regionala utvecklingsstrategin 

fokuserar på fem områden: Hållbarhet – En hållbar 

region6, Innovation och företagande – En smart 

region, Attraktiva miljöer och tillgänglighet – En 

attraktiv och tillgänglig region, 

Kompetensförsörjning – En kompetent region samt 

Internationellt samarbete – En global region.  

De övergripande målen i strategin är tänkta att 

fånga upp den högsta aggregerade nivån inom 

respektive område – dvs om det målet nås – 

säkerställs att alla andra eftersträvansvärda mål 

också nås. Detta gör att strategin kan hållas 

kortfattad.  

6 Begreppet region används genomgående i enlighet med 
begreppsapparaten i nationella och internationella dokument som 

avser regionernas/länens utveckling och avser just länet. När 

organisationen Region Jönköpings län avses skrivs hela 
organisationens namn ut.  
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Andra strategier och styrande 
dokument 
Den regionala utvecklingsstrategin existerar inte på 

egen hand utan baseras som nämnts på flertalet 

nationella och internationella styrdokument. Den 

regionala utvecklingsstrategin utgör också 

utgångspunkt för många av länets strategier och 

handlingsplaner. De blir därmed en förlängning av 

den regionala utvecklingsstrategin och går in mer 

specifikt på varje område – geografiskt eller 

tematiskt. Den regionala utvecklingsstrategin kan 

således ses som ett paraply över dessa strategier 

som tillsammans utgör det strategiska styrsystemet 

för Jönköpings län.  

Övergripande nationella och 
internationella styrdokument 
På internationell nivå finns Agenda 2030 och MR-

konventioner som Barnkonventionen. På EU-nivå 

finns till exempel EU 2020, Östersjöstrategin och 

CEMR-deklarationen7.  

På nationell nivå finns den nationella strategin för 

hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-

2020 som ska integreras i den regionala 

utvecklingsstrategin. Den nationella strategin för 

hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 

fastställer också de regionala 

utvecklingsstrategiernas roll för 

sammanhållningspolitiken inom EU. 

På nationell nivå finns också strategier och program 

som exportstrategin, strategin för smart 

industrialisering, bredbandsstrategin, 

digitaliseringsstrategin, livsmedelsstrategin, 

landsbygdsprogrammet m.fl. Dessa påverkar och 

sätter ambitionsnivån för den regionala 

utvecklingsstrategin i tillämpliga delar. 

Övergripande regionala styrande 
dokument 
Det finns ett flertal regionala styrdokument och 

handlingsplaner. En sammanställning av dem visar 

att de i huvudsak pekar på samma väg framåt för 

länets utveckling, men att det finns viss 

överlappning, vissa motsägelser och vita fläckar. En 

del betydelsefulla planer har också visat sig 

begränsat kända, även för aktörer som är viktiga för 

deras genomförande. En övergripande ambition 

framöver bör därför vara att synkronisera 

                                                             

7 Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor 

och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). 

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är de 

europeiska kommun- och regionförbundens 

samarbetsorganisation. CEMR-deklarationen är ett verktyg för 
kommuner, landsting och regioner att integrera 

jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i 

dokument, begränsa deras omfattning, antalet mål 

och insatser för att de verkligen ska betyda något 

för länets utveckling och göra skillnad över tid.  

För länets utveckling finns bland andra följande 

styrande dokument som på olika sätt ska samspelar 

med eller realiserar innehållet i den regionala 

utvecklingsstrategin: den regionala transportplanen 

2018-2029, regionalt trafikförsörjningsprogram 

2014-2025, den regionala kulturplanen, den 

regionala digitala agendan för Jönköpings län 

(REDA), strategin tillsammans för en jämlik hälsa 

och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025, den 

regionala innovationsstrategin 2017-2025, klimat 

och energistrategin, regionalt serviceprogram, 

strategi för KKN (Kulturella och Kreativa 

Näringar), handlingsplan för landstings, regioners 

och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet.  

För länets utveckling spelar också 

Strukturfondspartnerskapet, Regionsamverkan 

Sydsverige, Brysselsamarbetet Småland Blekinge 

Halland – South Sweden, Europa Direkt, 

medlemskapet i Assembly of European Regions 

(AER), KomHem avtalet, Sjukvårdsregionen, olika 

positionspapper och olika handslag betydande 

roller.  

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ansvarar för det regionala 

handlingsprogrammet för landsbygdsprogrammet 

och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, 

jämställdhetsprogrammet 2014-2018, den regionala 

livsmedelsstrategin, strategi för integrationsarbete, 

träbyggnadsstrategin, skogsstrategin, (dessa båda 

gäller för de tre Smålandslänen) landskapsstrategin 

för biologisk mångfald, klimat- och energistrategin, 

grön handlingsplan 2018-2022 och åtgärdsprogram 

för hälsans miljömål 2016-2020, minskad 

klimatpåverkan 2015-2019, vattnets miljömål 2017-

2021 m.fl. dokument.  

Kommunerna 
Utöver detta har kommunerna egna strategier, 

planer och handlingsplaner för sin utveckling. 

Tillsammans ska dessa planer utgöra mål och 

ambitionsnivåer i styrsystemet för länet. 

Information om ovanstående strategier, planer och 

andra dokument finns på http://utveckling.rjl.se 

Utvärdering och analys 
Prioriteringarna av vad som behöver göras för att 

uppnå den vision och de mål som finns i den 

den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att 

diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer 

reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och 
regional nivå. 

 

http://utveckling.rjl.se/
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regionala utvecklingsstrategin tas fram genom: 

utvärderingar, mätningar, att dra slutsatser av 

statistiken, jämförelser mellan nuläget och 

målsättningarna och inventeringar av de insatser 

som pågår. Dessa analyser görs årligen för att 

säkerställa att arbetet verkligen bidrar till målen.  

Mål och handlingsplaner integreras i budget, 

flerårs- och verksamhetsplaner för Region 

Jönköpings län.  

Vad som pågår och vad som behöver prioriteras 

presenteras löpande digitalt på Region Jönköpings 

läns utvecklingsplats, http://utveckling.rjl.se. En 

årlig sammanställning av länets utveckling i enligt 

med den regionala utvecklingsstrategin kommer att 

göras på länsnivå och i tillämpliga delar också på 

kommunnivå.  

Samsyn, samverkan och 
samhandling 
Ett län är inte en organisation eller ett företag. Det 

består av en lång rad självständiga aktörer, med 

egna agendor och intressen. För att arbetet för en 

hållbar regional utveckling och tillväxt ska bli 

framgångsrikt krävs att samhällets insatser är 

samordnade så att resurserna riktas och används 

på bästa möjliga sätt. En förutsättning är ett 

välfungerande samspel mellan offentlig 

verksamhet med politiska företrädare, högskola, 

forskningsinstitut och näringsliv, men också att 

enskilda invånare, föreningsliv, fackliga 

organisationer och andra sammanslutningar är 

delaktiga. På så sätt hittar aktörerna tillsammans, 

de för samhället, bästa helhetslösningarna och kan 

prioritera åtgärder som ger synergieffekter mellan 

de sociala, kulturella, ekonomiska och 

miljömässiga dimensionerna.  

Utvecklingen i länet drivs av de människor som 

lever och verkar här. Det finns behov av att 

utveckla och förbättra den samverkan och samsyn 

som finns för att på ett mer effektivt och 

övergripande sätt lyckas med de utmaningar som 

presenteras i den regionala utvecklingsstrategin. 

Samverkan behöver ske på alla nivåer, såväl lokal 

som nationell och internationell. De faktorer som 

driver utveckling och tillväxt följer inte 

administrativa gränser och aktörerna på lokal och 

regional nivå måste se sin roll ur ett mer globalt- 

och gränsöverskridande perspektiv. 

Att samsyn, samverkan och samhandling är 

avgörande för att kunna arbeta med hållbar tillväxt 

inom länet är en självklarhet. Samsyn och 

samverkan är det kitt som får länets aktörer att 

tillsammans sikta mot gemensamma mål, lyckas 

koordinera insatser gemensamt och utvecklas sida 

vid sida. Samhandling går ett steg längre och 

betecknar det gemensamt koordinerade och 

simultana arbetet mot våra mål som exempelvis 

prövas när utländska aktörer intresserar sig för att 

etablera sig i länet och många intressenter är 

berörda, beslut behöver fattas på olika nivåer och 

arbetet behöver gå fort för att inte missa en 

värdefull möjlighet för länet. Samsyn, samverkan 

och samhandling är således avgörande aspekter för 

att alla aktörer inom Jönköpings län ska kunna 

arbeta tillsammans för en fortsatt hållbar tillväxt 

och ett attraktivt län där människor, oavsett kön, 

bakgrund eller individuella förutsättningar, vill 

leva, verka och bo och där företag kan utvecklas, 

växa och blomstra. 

1.2 Vägen fram till den 
regionala 
utvecklingsstrategin 
I inledningen av detta kapitel beskrivs vad den 

regionala utvecklingsstrategin är och vad uppdraget 

om regional tillväxt och utveckling innebär.  

Innehållet och utformningen av strategin har skett 

med insyn och påverkan från de råd och nätverk 

som finns för regional samverkan kring olika frågor 

i länet. Exempel på sådana råd och nätverk är 

Kompetensrådet, Tillväxtrådet, nätverket för 

vuxenutbildningsrektorer, nätverket för 

kommunernas näringslivschefer, klimatrådet, 

integrationsrådet, jämställdhetsrådet, 

Digitaliseringsrådet, nätverk för branschföreträdare 

och kommundirektörsnätverket (där Länsstyrelsen 

och JU också är representerade) m.fl. I nätverken 

finns både offentliga och privata organisationer 

representerade. Under revideringsprocessen av den 

regionala utvecklingsstrategin har dessa råd och 

nätverk konsulterats för att hitta de aktuella 

utmaningarna och prioriteringarna som Jönköpings 

län står inför. Representanter för det 

företagsfrämjande systemet, akademin och den 

sociala ekonomin har kommit med inspel. 

Tvärsektoriella arbetsdagar har arrangerats för att 

skapa en dialog om länets utmaningar, behov och 

styrkor. Genom detta har en bred representation 

säkerställts där olika intressenter har fått delta i 

arbetet med den nya versionen av RUS. Det har 

genomförts mängder av workshops, bland annat 

med kommunernas och olika organisationers 

utsedda RUS-ombud. Totalt har ett hundratal 

workshops och arbetsdagar genomförts under en 

tvåårsperiod. 

Genom den politiska förankringen och de politiska 

beslut som fattas om innehållet i strategin, 

säkerställs att länet och alla dess kommuner har 

delaktighet i både framtagande och genomförande 

av den regionala utvecklingsstrategin. 

http://utveckling.rjl.se/
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3.0 Bakgrund, utgångsläge och utmaningar  
Kapitlet bakgrund, utgångsläge och utmaningar har strukturerats utifrån det nationella uppdraget som ska vara 

vägledande för den regionala utvecklingsstrategin och innehåller avsnitten Hållbar utveckling och livsmiljö, följt 

av Attraktivitet och tillgänglighet, Innovation och företagande, Kompetensförsörjning och Internationellt 

samarbete. De utmaningar som beskrivs i Agenda 2030 och de fyra utmaningarna i det nationella uppdraget 

(demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, samt social sammanhållning) sammanfaller i 

hög grad med länets utmaningar, även om de inte alltid yttrar sig på samma sätt, och de kräver åtgärder 

anpassade för länets förutsättningar, behov och målbilder för att säkerställa länets måluppfyllelse, tillväxt och 

utveckling över tid.  

3.1 Hållbar utveckling och livsmiljö 
En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov – det är en hållbar utveckling8. Begreppet hållbar utveckling innehåller två grundläggande koncept: 

behov - speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges - och 

de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms 

av teknologi och social organisation. All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar 

utveckling och de globala mål som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till regionerna är att Sverige ska vara 

ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agenda 2030 ska nås. För att 

nå många av de utsläpps- och hållbarhetsmål som Sverige åtagit sig och som länet beslutat om behöver denna 

regionala utvecklingsplan visa på vägen dit. 2035 ska arbetet redan vara gjort, lösningarna finnas på plats och 

länet i alla delar bidra till att skapa en hållbar utveckling. Hållbarhet är därmed en av de största utmaningarna i 

denna regionala utvecklingsstrategi. 

Ett bra liv handlar om livskvalitet. Upplevd livskvalitet är till sin natur subjektiv och är svår att mäta på regional 

och kommunal nivå. Livskvalitet får därför i denna strategi begränsas till förutsättningarna för god livskvalitet, 

då sämre förutsättningar för livskvalitet som exempelvis sjukdom, inte betyder att en individ som är sjuk har en 

sämre livskvalitet än en individ som är frisk. Därför avgränsas begreppet här till yttre, mätbara betingelser som 

förväntas leda till en positiv subjektiv upplevelse.9  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 

möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Ett attraktivt och tillgängligt län där 

människor och miljö mår bra, kräver ett ständigt arbete med livsmiljö och hälsa. 

3.1.1 Agenda 2030 
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för 

hållbar utveckling. Agendan identifierar 17 globala 

mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit 

sig att nå. De flesta målen ska vara uppnådda just 

                                                             

8 Begreppet ”hållbar utveckling” är idag etablerat och lanserades i Brundtland rapporten, 1987 
9 Tillväxtverket och Reglab har i ett gemensamt projekt tagit fram ett breddat mått på hållbar utveckling och förutsättningar livskvalitet i 

svenska regioner: BRP+. Det är ett mått som kombinerar bruttoregionprodukten (BRP) med värden som anger som produktionen skett på ett 

sätt som bidragit till ökad livskvalitet för invånarna och bidragit till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. 

2030, men det finns också delar som ska vara 

uppnådda redan 2020. Utifrån en genomförd GAP-

analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 

2030 och regionens arbete med att stödja utveckling 

i andra delar av världen, har de 17 målen integrerats 

i mål och indikatorer.
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1. Ingen fattigdom  

Mål ett är att avskaffa all form av fattigdom 

överallt. Fattigdom innebär förutom ekonomiska 

medel också brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, 

utbildning och fysisk säkerhet. Särskilt utsatta är 

kvinnor och flickor.  

2. Ingen hunger  

Mål två är att avskaffa hunger, uppnå tryggad 

livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning 

och främja hållbart lantbruk. Den svenska 

självhusgraden av livsmedel är lägst i Europa. För 

att säkra livsmedelsförsörjningen över tid behöver 

produktionen i Sverige öka dramatiskt.  

3. Hälsa och välbefinnande  

Mål tre är att säkra att alla kan leva ett hälsosamt 

liv och verka för alla människors välbefinnande. 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för 

människors möjlighet att nå sin fulla potential och 

bidra till samhällets utveckling.  

4. God utbildning för alla 

Mål fyra är att säkerställa en inkluderande och 

jämlik utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande för alla. Forskning visar att en 

inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är 

en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa 

och jämställdhet i ett samhälle. Utbildningssystemet 

måste möta människors behov under hela livet – 

från tillgång till förskola över grundskoleutbildning 

till att alla unga personer ges möjlighet till 

gymnasie-, yrkes- och högre utbildning.  

5. Jämställdhet 

Mål fem är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors 

och flickors egenmakt. Jämställdhet är ett mål men 

också en förutsättning för en hållbar och fredlig 

utveckling. Jämställdhet uppnås när alla kvinnor 

och män, pojkar och flickor har lika rättigheter, 

villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina 

liv och bidra till samhällets utveckling.  

6.  Rent vatten och sanitet 

Mål sex är att säkerställa tillgång till och hållbar 

vatten- och sanitetsförvaltning för alla. Vatten är en 

förutsättning för allt levande på jorden och därmed 

också en förutsättning för en hållbar utveckling. 

Vatten är en förutsättning för livsmedels- och 

energiproduktion samtidigt som klimatförändringar 

visar sig tidigt och tydligt i förändrad 

vattentillgång. En hållbar vattenförvaltning och en 

restaurering av ekosystemens vattenhållande 

förmåga är av avgörande betydelse.  

7.  Hållbar energi för alla 

Mål sju är att säkerställa att alla har tillgång till 

tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 

överkomlig kostnad. Tillgång till modern och 

förnybar energi och rena bränslen är en 

förutsättning för att möta många av 

samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda 

2030. Mer kraftfulla åtgärder behöver göras för att 

påskynda omställningen till ett mer hållbart 

energisystem globalt.  

8.  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Mål åtta är att verka för en inkluderande och 

långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt , full och 

produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla. Goda förutsättningar för 

privat företagande och entreprenörskap är en 

förutsättning för tillväxt. För att företagen ska 

kunna utveckla sin potential är tillgång till 
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regionala, nationella och globala marknader 

avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för 

utländska investeringar som kan ge viktiga bidrag 

till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring 

och produktiv kapacitet. För att lyckas attrahera och 

behålla kompetent arbetskraft är anständiga 

arbetsvillkor en förutsättning.   

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Mål nio är att bygga en motståndskraftig 

infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering och främja innovation. En väl 

fungerande infrastruktur genererar flera positiva 

effekter och främjar ekonomisk tillväxt och 

utveckling.  

10. Minskad ojämlikhet 

Mål tio är att minska ojämlikhet inom och mellan 

länder.  

11. Hållbara städer och samhällen 

Mål elva är att städer och bosättningar ska vara 

inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara.  

12. Hållbar konsumtion och produktion 

Mål tolv är att främja hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster.  

13.  Bekämpa klimatförändringen 

Mål tretton är att vidta omedelbara åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser.  

14. Hav och marina resurser 

Mål fjorton är att bevara och nyttja haven och de 

marian resurserna på ett hållbart sätt i syfte att 

uppnå en hållbar utveckling. 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Mål femton är att skydda, återställa och främja ett 

hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 

hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, 

hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 

hejda förlusten av biologisk mångfald.  

16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Mål sexton är att främja fredliga och inkluderande 

samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har 

tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och 

ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på 

alla nivåer.  

17. Genomförande och globalt partnerskap 

Mål sjutton är att stärka genomförandemedlen och 

återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 

utveckling.  

Jönköpings län mot Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 handlar dels om hur 

Jönköpings län ska lyckas med att utveckla de 

områden som behöver utvecklas i länet. Det kan 

bland annat handla om jämställdhet, hållbar miljö, 

hållbar konsumtion och god utbildning för alla. 

Dels handlar det om att bidra till en utveckling 

enligt Agenda 2030 i andra delar av världen 

eftersom en del av ansvaret handlar om att bidra till 

att andra länder lyckas nå de globala målen. För att 

lyckas med detta beaktas Agenda 2030 i hela den 

regionala utvecklingsstrategin och länets 

utvecklingsarbete behöver ses i ett globalt 

perspektiv, för en utveckling mot en mer hållbar 

värld.  

3.1.2 Hållbarhet 
Med utgångspunkt i Agenda 2030 är hållbarhet en 

central del i arbetet för utveckling och tillväxt för 

Region Jönköpings län. Hållbarhet ska vara ständigt 

närvarande i det regionala utvecklings- och 

tillväxtarbetet.  

Med basen i hållbarhetsdimensionerna skapas en 

medvetenhet kring de värden som är viktiga för 

såväl länet som för resten av världen och som 

förverkligas genom Agenda 2030. Hållbar 

utveckling innehåller ömsesidigt beroende 

dimensioner: den sociala och kulturella, den 

ekologiska och den ekonomiska, som alla beaktas i 

det regionala tillväxtarbetet. 

 

 

Den sociala och kulturella dimensionen lyfter 

fram betydelsen av människors initiativ, 

engagemang och skaparkraft, liksom betydelsen av 

att resurser, inflytande och makt fördelas rättvist, 

jämlikt och jämställt. Alla människor ska garanteras 

social service, trygghet och delaktighet i 

samhällslivet, oavsett kön, bakgrund och 

individuella förutsättningar. Ett gemensamt ansvar 

och inflytande över utvecklingen förutsätter ett 

samhälle med mångfald och demokratiska 

värderingar, med beaktande av exempelvis FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

barnkonventionen, där alla invånare har möjlighet 
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till inflytande. Mångfald och demokratiska 

värderingar måste värnas och respekteras, men 

kultur är också dynamisk och förändras över tid. 

Det är därför viktigt att respektera kulturens 

betydelse men samtidigt tillåta förändring och 

flexibilitet för att fortsatt kunna värna om 

demokratiska värderingar och mångfald i vårt 

samhälle. 

Den ekologiska dimensionen handlar om att 

ekosystemen ska skyddas och utvecklas för att ge 

förutsättningar för en god livsmiljö och för att 

kunna leverera de ekosystemtjänster som krävs för 

ett gott liv. Ekosystemtjänster är de funktioner hos 

ekosystemet som på något sätt gynnar människan, 

det vill säga upprätthåller eller förbättrar 

människans välmående10. De mest kritiska 

miljöaspekterna som utgör hinder för hållbar 

utveckling är klimatförändringarna, den kraftiga 

utarmningen av biologisk mångfald, brutna 

kretslopp av näringsämnen och spridning av 

miljögifter. Vart och ett av dessa problem kan 

äventyra både nuvarande och kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Det krävs anpassning till klimatförändringar, 

riskförebyggande och riskhantering liksom 

miljöskydd och effektivt resursutnyttjande i 

övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 

Den ekonomiska dimensionen syftar till att skapa 

stabila och sunda ekonomiska förhållanden. 

Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 

välfärdssamhälle hänger intimt samman med 

näringslivets utveckling. För den framtida 

ekonomiska tillväxten är produktivitetsutvecklingen i 

näringslivet och förmågan att utveckla och sälja nya 

varor och tjänster avgörande. Ett starkt och 

konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till att skapa 

hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 

människors hälsa. 

För att lyckas med hållbarhetsmålen krävs aktiva 

åtgärder som påverkar strukturerna för hur 

människor, företag och det offentliga producerar, 

konsumerar och återvinner produkter och material. 

Den linjära ekonomin har visat sig vara ohållbar 

över tid och för att kunna lämna över ett hållbart 

samhälle till nästkommande generationer krävs en 

cirkulär ekonomi.  

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska 

modeller för affärsmöjligheter där cirkulära 

kretslopp i ett företag, samhälle eller en 

organisation används snarare än linjära processer 

som hittills har varit dominerande. Cirkulär 

ekonomi handlar om att skapa kretslopp där 

material återvinns och görs om till nya produkter 

                                                             

10 Definition enligt The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity (TEEB) 

istället för att påfresta jordens resurser med ännu 

mer råvaruutag. Företag måste skapa nya modeller 

för att ta större miljöhänsyn, konsumenter måste 

göra mer aktiva och upplysta val och samhället 

måste säkerställa systematisk återvinning och 

återbruk. 

3.1.3 Klimat, miljö och energi 
Klimatförändringen är en av vår tids största 

utmaningar. Uppdraget till regionerna att Sverige 

ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar 

utveckling internationellt och målen i Agenda 2030 

kräver därför omfattande och riktade insatser.  

FN konstaterade i sin ”Emissions gap report 2017” 

att för att världen ska ha 50-60 procent chans att nå 

1,5-gradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara 

nere på 36,5 gigaton, vilket motsvarar en 

utsläppsminskning på cirka 30 procent. 

Det finns nya studier som säger att utsläppen 2030 

måste ner till 24 gigaton koldioxid år för att vi ska 

ha mer än 66 procents chans att nå 1,5-

gradersmålet. Dessa studier är dock än så länge få 

och har därför inte tagits med i rapportens 

huvudslutsats 2017, men FN bedömer att de 

kommer vara med i 2018 års rapport.  

 

Jönköpings län har, förutom det nationella målet att 

Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045, 

målsättningen att vara ett ”plusenergilän” 2050. För 

att nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt 

arbete på alla politiska nivåer och regionerna har ett 

stort ansvar att aktivt bidra till en grön 

resurseffektiv ekonomi, en affärsdriven 

miljöutveckling och hållbara konsumentmönster 

vilket utgör en viktig del av arbetet för att nå 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet 

med att nå miljömålen är viktigt för att nå en 

långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt som 

utmaningen innebär möjligheter genom den 

samhällsomställning som krävs för att nå målen.  

 

Ministerrådets ”Regional potential index” visar 

också att regioner som är föregångare inom 

bioekonomi och ekoinnovationer har en stark 

utveckling och bedöms ha en högre regional 

potential än regioner som ännu inte erövrat dessa 

områden.  

Klimatet 
Regeringen konstaterade i Klimatstrategin 

2017/18:238 att klimatet redan har förändrats – och 

att förändringstakten ökar. Flera milstolpar har 

passerats de senaste åren. År 2015 översteg den 

sammanlagda halten av koldioxid i atmosfären 400 

ppm (miljondelar). I dag är koncentrationerna av 
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koldioxid, metan och lustgas högre än vad de har 

varit någon gång under de senaste 800 000 åren.  

År 2015 var också det första året då den globala 

uppmätta medeltemperaturen var mer än en grad 

högre än under förindustriell tid. År 2016 var ännu 

varmare än 2015. El Niño bidrog sannolikt till en 

del av temperaturhöjningen under dessa år. Men 

medeltemperaturen under 2017 påverkades inte av 

El Niño och låg trots det kring 1,1° C högre än 

under förindustriell tid. Det innebär att 2017 var det 

varmaste året någonsin av de uppmätta år som inte 

har påverkats av El Niño. 2018 ser hittills ut att 

följa den trenden.   

Regeringen konstaterar att landistäcket på Grönland 

och delar av Antarktis har minskat. Även 

utbredningen av havsisen på Arktis har minskat. 

Smältande glaciärer och landisar har i kombination 

med havens uppvärmning gjort att havsnivån stigit 

med nära 0,2 meter mellan 1901 och 2010. Takten i 

havsnivåstigningen har dessutom tilltagit, från en 

höjning mellan 2,5 och 2,9 millimeter per år under 

perioden 1993–2004 till mellan 3,3 och 3,7 

millimeter per år under 2004–2015. Det finns också 

stöd för att en snabb avsmältning av havsisen i 

Arktis kan påverka jetströmmarna – kraftiga 

höghöjdsvindar som finns flera kilometer uppe i 

atmosfären och som påverkar väderfenomen på 

jorden.  

I takt med temperaturhöjningen riskerar 

permafrosten att tina och släppa ut metan som legat 

begravd djupt nere i marken. Metan är en mycket 

potent växthusgas som kan påskynda den globala 

uppvärmningen när den når atmosfären. 

Haven har blivit surare genom att de har tagit upp 

delar av den koldioxid som människan har släppt 

ut. Haven har också blivit varmare, vilket i sin tur 

kan få följdkonsekvenser som mer intensiva 

orkaner. Observationer tyder även på att antalet 

skyfall sannolikt har ökat. Tecken tyder på att 

vädret blir mer extremt. Landet kommer att få vänja 

sig vid perioder av högre vattenstånd då bördig 

jordbruksmark står under vatten, liksom vid 

perioder med för våra breddgrader hög värme och 

extrem torka.  

De förändringar som redan ses kan, om de inte 

bromsas i tid, leda till något som kallas 

återkoppling, vilket innebär att funktioner som 

normalt sett dämpar, kylar eller läker förändras till 

att istället bli förstärkande eller uppvärmande vilket 

skapar en accelererande växthuseffekt som i sin tur 

skapar fler accelererande processer. Allt fler 

klimatforskare tror att gränsen för när detta händer 

                                                             

11 Se exempelvis PNAS 

12 www.ipcc.ch 

är ca 2 graders global uppvärmning11. Det talar för 

att 1,5 grad är den maximala uppvärmningen som 

får ske, annars riskerar stora delar av jorden som 

idag är mycket tätbefolkade att bli obeboeliga.  

Klimat- och naturkatastrofflyktingar är redan idag 

mer än dubbelt så många som flyktingar undan krig 

och konflikter.   

Klimatets utveckling i Sverige 
Observationer från SMHI visar att 

temperaturförändringen i Sverige har varit ungefär 

dubbelt så stor som det globala genomsnittet som 

redovisas i FN:s klimatpanels (IPCC) 

utvärderingsrapport 201412. Eftersom 

konsekvenserna av klimatförändringarna märks 

redan i dag och kommer att bli allt mer påtagliga 

under åren som kommer, behöver – förutom arbetet 

med att bromsa utvecklingen - också arbetet med att 

klimatanpassa samhället utvecklas. För att klara den 

beredskap som är nödvändig krävs bland annat ett 

närmare samarbete med övriga EU-länder.  

Det svenska målet för samhällets anpassning till ett 

förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt 

hållbart och robust samhälle som aktivt möter 

klimatförändringar genom att minska sårbarheter 

och ta tillvara möjligheter. 

Världens utsläpp av växthusgaser 
De globala utsläppen av växthusgaser år 2016 

uppskattas till ungefär 52 miljarder ton 

koldioxidekvivalenter.13 De senaste åren har de 

globala utsläppen i stort sett legat still på samma 

nivå, vilket är ett trendbrott jämfört med tidigare då 

utsläppen generellt har ökat varje år förutom under 

ekonomiska kriser. En viktig förklaring till att 

utsläppen inte ökat i samma takt de senaste åren är 

att allt fler länder, regioner och städer liksom 

företag och andra aktörer påbörjat ett klimatarbete, 

samtidigt som förnybar energi blivit mer 

konkurrenskraftig gentemot fossila energikällor. 

(Se bilaga 4.) 

Trots den goda utvecklingen är dagens 

utsläppsnivåer långtifrån hållbara och världens 

länder har genom Parisavtalet höjt ambitionen och 

vill begränsa den globala uppvärmningen till under 

2° C och sträva efter att hålla den under 1,5° C. De 

närmaste årens utveckling är avgörande för om man 

ska lyckas nå målen i Parisavtalet och därmed 

minimera skadeverkningarna av 

klimatförändringarna.  

13 Koldioxidekvivalenter är ett mått för den sammanlagda mängd 

koldioxid som utsläpp av olika växthusgaser motsvarar. 
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Sveriges utsläpp av växthusgaser  

Utsläppen av territoriella växthusgaser i Sverige 

(liksom i hela EU) minskar. År 2016 uppgick 

utsläppen i Sverige till 52,9 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter, vilket kan jämföras med de 

71,5 miljoner ton som släpptes ut 1990.  

Inrikes transporter 
År 2016 var utsläppen från inrikes transporter i 

Sverige 16,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Vägtransporter är den helt dominerande källan med 

94 procent av sektorns utsläpp, medan utsläppen 

från inrikes sjöfart, inrikes luftfart och järnväg är 

förhållandevis små. Utsläppen från inrikes luftfart 

var 0,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016.  

Sedan 2007 har utsläppen långsamt minskat, och år 

2016 var utsläppen från inrikes transporter som 

helhet 15 procent lägre än 1990. Minskningarna 

sedan mitten av 00-talet förklaras till stor del av 

ökad användning av biodrivmedel och dieselbilar 

med lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande 

bensinbilar. En ökad generell energieffektivisering 

har också bidragit. Det beror dels på att nya lätta 

fordon blivit effektivare till följd av bland annat nya 

utsläppskrav inom EU, dels på att lätta och mer 

bränslesnåla dieselfordon vunnit mark gentemot 

bensinfordon. Ökningen av antalet dieselbilar under 

senare år har dock lett till högre utsläpp av 

luftföroreningen kväveoxid. Sedan 2011 har 

utsläppen av kväveoxider från dieseldrivna 

personbilar nästan fördubblats.14 Insatser när det 

gäller fossilfria transporter har alltså stor betydelse 

för att minska utsläppen. 

Arbetsmaskiner  
Arbetsmaskiner som används inom industri, 

jordbruk, skogsbruk och inom andra 

samhällssektorer släppte ut 3,5 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter 2016 i Sverige. Utsläppen 

från arbetsmaskiner är 13 procent högre än vad de 

var 1990. Arbetsmaskiner inom industrin svarar för 

drygt en tredjedel av sektorns utsläpp, medan 

arbetsmaskiner inom jordbruk och skogsbruk 

tillsammans står för ungefär en tredjedel och andra 

samhällssektorer för resten.15 Riktade satsningar på 

fossilfria drivmedel för arbetsmaskiner är därmed 

angelägna.  

Avfall  
Avfallssektorns utsläpp uppgick till 1,3 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter i Sverige 2016. Den 

huvudsakliga utsläppskällan inom sektorn är 

metanläckage från avfallsdeponier. Sedan 1990 har 

sektorns utsläpp minskat med 65 procent tack vare 

deponiförbuden för brännbart avfall, i kombination 

                                                             

14 En klimatstrategi för Sverige 2017/18:238 

med andra styrmedel och åtgärder för att främja 

materialåtervinning och energiåtervinning ur avfall. 

Samtidigt har utsläppen från förbränning av avfall 

med fossilt ursprung, som redovisas inom el- och 

fjärrvärmeproduktionen, mer än tredubblats sedan 

1990.  

Ett aktivt arbete med den av EU-beslutade 

avfallshierarkin (”avfallstrappan”) är av central 

betydelse för att minska utsläppen av avfall och 

konsumtion. Avfallstrappan består av fem nivåer:   

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad 

avfallsminimering 

2. Återanvänd 

3. Återvinn material 

4. Utvinn energi genom förbränning 

5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp 

 

Figur: Källa SCB 

För att lyckas med det behöver insatser göras på 

flera områden men störst tyngd behöver läggas på 

det förebyggande steget – avfallsminimering. Det 

gör att insatser behöver riktas mot exempelvis att 

minska råvaruuttag, konsumtionsmönster och 

produkters hållbarhet. 

Bostäder och lokaler  
Utsläppen från bostäder och lokaler för bland annat 

service, jordbruk och andra kommersiella ändamål 

har nationellt sett minskat med 87 procent mellan 

1990 och 2016, från 9,5 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter till 1,2 miljoner ton. 

Minskningen beror främst på att oljebaserad 

individuell uppvärmning av bostäder, lokaler och 

varmvatten ersatts av fjärrvärme, värmepumpar och 

biobränslen.   

Produktanvändning och fluorerade 
växthusgaser 
Vid viss produktanvändning uppstår 

växthusgasutsläpp, till exempel när lösningsmedel 

och smörjmedel i produkter dunstar, när spray-

15 En klimatstrategi för Sverige 2017/18:238 
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burkar med vissa drivgaser används eller vid 

läckage från kyl- och luftkonditionerings-

anläggningar.  

Växthusgasutsläppen från produktanvändning har 

ökat från 0,6 till 1,5 miljoner ton koldioxid-

ekvivalenter under perioden 1990 till 2015. Detta 

beror främst på en ökad användning av HFC, en så 

kallad fluorerad växthusgas eller f-gas. HFC har 

ersatt ozonlagerförstörande freoner, bland annat 

som köldmedium. Samtidigt har användningen av 

kyl- och luftkonditionerings-anläggningar samt 

värmepumpar ökat. F-gaser har sedan den 1 januari 

2015 förbjudits och ersättningsämnen börjat 

användas.  

Industrin   
Industrins utsläpp av växthusgaser uppgick 2016 till 

16,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige. 

Sedan 1990 har industrins utsläpp minskat med 19 

procent. Industrins växthusgasutsläpp omfattar 

förbränningsutsläpp (knappt två tredjedelar) och 

processutsläpp (en tredjedel) samt en liten del 

diffusa utsläpp, exempelvis från raffinaderier och 

läckage från ledningar. Även om industrins utsläpp 

har minskat totalt sedan 1990, är variationen stor 

till stor del beroende på svängningar i 

produktionsvolymen som följer konjunkturen.  

Insatser som visat sig vara effektiva är förändrad 

bränsleanvändning, minskade produktionsvolymer 

samt effektiviseringsåtgärder.  

El- och fjärrvärmeproduktion  
Växthusgasutsläppen från el- och 

fjärrvärmeproduktion var 4,8 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter 2016 varav 

fjärrvärmeproduktion svarade för merparten. En 

trend mot minskande utsläpp kan urskiljas på 

övergripande nivå 1990– 2016, men sektorns 

utsläpp har varierat kraftigt från år till år. Det beror 

framför allt på att det enskilda årets 

uppvärmningsbehov i hög grad påverkas av 

vintertemperaturen samt att 

vattenkraftsproduktionen påverkas av 

nederbördsmängden vilket kan medföra behov av 

produktion från andra kraftslag. Utsläppen varierar 

därmed ganska kraftigt mellan åren.  

Den ökade användningen av fjärrvärme har allt 

sedan 1970-talet ersatt individuell uppvärmning 

med olja och därigenom bidragit till kraftigt 

minskade växthusgasutsläpp från bostäder och 

lokaler. Utsläppen från förbränning av fossilt avfall 

har mer dock än tredubblats sedan 1990 och 

uppgick till 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

                                                             

16 En klimatstrategi för Sverige 2017/18:238 

2016. Det motsvarar ungefär hälften av utsläppen 

från sektorn16.   

Skogsbruk och annan markanvändning  
I denna sektor redovisas nettoutsläpp och 

nettoupptag av växthusgaser från skogsmark, 

åkermark och annan mark enligt rapporteringen 

under klimatkonventionen. Kolflödena ovan och 

under mark redovisas, i både död och levande 

biomassa samt mark kol. Sektorn ingår inte i 

Sveriges nationella mål, men däremot i Sveriges 

åtaganden under Kyotoprotokollet och kommer att 

ingå i Sveriges åtagande gentemot EU från och med 

2021.  

Sektorns nettoutsläpp och nettoupptag behandlas 

vanligen separat från övriga sektorers utsläpp bland 

annat på grund av att den innehåller såväl utsläpp 

som upptag av växthusgaser och att processerna är 

reversibla, dvs. en kategori som vid ett tillfälle 

utgör ett upptag kan vid ett annat tillfälle vara ett 

utsläpp. Ytterligare en orsak är att flödena, som i 

hög grad beror på biologiska processer, är svåra att 

mäta med stor osäkerhet som följd.   

För hela området redovisades för 2016 ett 

nettoupptag, dvs. nettoupptag minus nettoutsläpp i 

sektorn, av växthusgaser om 43 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter. Under perioden 1990 till 

2016 har det årliga nettoupptagets storlek i medeltal 

uppgått till nästan 40 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter men det förekommer stor 

variation från år till år. Storleken på nettoupptaget 

påverkas framför allt av årlig tillväxt i skogen och 

avverkningsvolymen som påverkas starkt av 

konjunkturen, samt olika typer av störningar såsom 

exempelvis bränder och stormar.   

Nettoupptaget har ökat i kategorin skogsmark 

mellan 1990 och 2016, vilket i huvudsak beror på 

att tillväxten av träden har ökat mer än 

avverkningen. Den totala mängden levande 

biomassa som utgörs av träd påverkas av 

förhållandet mellan avverkning och tillväxt 

respektive inlagring av kol i skogsmark. Även 

storleken på trävaruindustrins årliga produktion har 

stor betydelse för nettoupptaget eftersom långlivade 

träprodukter binder upp koldioxid och således 

bidrar med ett redovisat upptag de år produktionen 

är hög. Nettoupptaget i långlivade träprodukter är 

högre nu än 1990 till följd av ökad produktion av 

trävaror.  

Utsläpp sker också genom avgång av koldioxid från 

utdikad organogen mark17, vilka tidigare i stor 

utsträckning varit våtmarker, i såväl skogsbruket 

som jordbruket samt från bebyggd mark. Skogs- 

och jordbruksmarken utgörs till en del av våtmarker 

17 Humusrika jordar, i detta sammanhang främst torvjordar 
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som har dikats för att kunna odla skog eller bedriva 

jordbruk. Dikningen innebär att syrehalten i marken 

ökar vilket leder till att torven bryts ned och att 

koldioxid avgår till atmosfären. Utsläppen som 

redovisas i kategorin bebyggd mark sker främst på 

grund av att koldioxid frigörs vid avskogning i 

samband med byggnation och vägbyggen.  

Internationell sjöfart och flyg  
De sammantagna utsläppen från internationell 

sjöfart och flyg globalt har ökat kraftigt sedan 

1990-talet. Det finns i dagsläget ingen officiell 

statistik om utsläpp från den svenska internationella 

sjöfarten och flyget.18 Utsläppen till följd av 

internationell bunkring uppgick år 2016 till 9,4 

miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 160 

procent högre än 1990.  

När det gäller utsläppen från internationell bunkring 

av flygbränsle så visar en studie att den fulla 

klimatpåverkan från svenskars flygresor troligen är 

underskattade.19 Beräkningar för 2014 indikerar att 

utsläppen från svenskars internationella personflyg 

är i storleksordningen 11 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter och att de har ökat med 61 

procent sedan 1990.  

Konsumtionsbaserade utsläpp  
Utsläpp som orsakats av svenskars konsumtion går 

att uppskatta med modellberäkningar. 

Naturvårdsverket publicerar regelbundet detta 

kompletterande mått för att visa Sveriges utsläpp. 

Beräkningarna tyder på att växthusgasutsläppen 

orsakade av svensk konsumtion inom och utanför 

landets gränser är avsevärt större än de utsläpp som 

sker inom Sveriges gränser.  

Dagens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp 

motsvarar omkring 11 ton koldioxidekvivalenter 

per person och år. Den totala nivån har varit stabil 

omkring 100 miljoner ton under de senaste tjugo 

åren. Andelen utsläpp som sker i andra länder och 

som orsakas av den svenska konsumtionen 

beräknas ha ökat med 50 procent medan de 

konsumtionsbaserade utsläppen som sker inom 

Sverige minskat med 30 procent.  

Minskningen har främst skett inom sektorer vars 

utsläpp inte påverkas av handel, såsom 

uppvärmningen av bostäder och lokaler samt 

avfallsbehandling. Två tredjedelar av de 

konsumtionsbaserade utsläppen kommer från 

                                                             

18 Däremot tas statistik om utsläpp till följd av internationell 

bunkring fram årligen, alltså utsläpp från fartyg och flygplan 
som har tankat i Sverige och vars utsläpp sker under väg till en 

destination utanför Sverige. Dessa utsläpp återspeglar endast 

utsläppen från just tankningen i Sverige och tar inte hänsyn till 
resans/transportens mål, fullständiga längd eller ytterligare 

hushållens konsumtion och resten från offentlig 

konsumtion och investeringar.  

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) 

beräkningar svarar livsmedel och transporter för 

ungefär en tredjedel vardera av hushållens totala 

konsumtionsbaserade utsläpp.  

Ökad köttkonsumtion och utrikes flygresor är 

särskilt bidragande till global klimatpåverkan från 

svensk konsumtion. Fram till och med 2016 har den 

totala köttkonsumtionen i Sverige ökat kraftigt. Den 

svenska produktionen av kött har minskat under 

samma period, men importen har ökat och utgör 

nästan hälften av det kött som konsumeras i 

Sverige. En total minskning av köttkonsumtionen 

parallellt med en övergång till att äta svenskt kött 

skulle få positiva klimateffekter och bidra till den 

nödvändiga utvecklingen att skapa förutsättningar 

för den svenska självförsörjningen av livsmedel. 

I Sverige har antalet internationella flygresor som 

svenska invånare gör per person mer än fördubblats 

sedan början av 1990-talet. Även om det finns viss 

fortsatt potential för att minska flygets utsläpp per 

personkilometer genom bl.a. nya motorer, material, 

bränslen, teknik och processer så kommer denna 

effektivisering inte att vara tillräcklig för att väga 

upp utsläppen från framtida trafikökningar till 2030 

eller 2040. 

Område 1990* 2016* Utveck-

ling 

Inrikes transporter 22,5 16,9 ↓ 

Arbetsmaskiner 3,1 3,5 ↑ 

Avfall 2,5 1,3 ↓ 

Bostäder och 

lokaler 

9,5 1,2 ↓ 

Produktanvändning 

och fluorerade 

växthusgaser 

0,6 1,5 

(2015) 

Förbud 

↓ 

Industri 20,9 16,9 ↓ 

El- och fjärrvärme-

produktion 

4,8 4,8 → 

Skogsbruk och 

annan 

markanvändning 

-40 -43 ↓ 

Internationell 

sjöfart och flyg 

5,9 9,4 

(11) 

↑ 

Konsumtions-

baserade utsläpp 

100 100 → 

*Anges i miljoner ton koldioxidekvivalenter 

tankningar som skett utanför Sverige samt den ytterligare 
klimatpåverkan som orsakas av förbränning på hög höjd.  

19 (Kamb et al. (2016), Klimatpåverkan från svenska 

befolkningens internationella flygresor, Chalmers tekniska 

högskola). 
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Utsläpp i Jönköpings län 

 

Länets sammanlagda utsläpp av växthusgaser har 

minskat från 1900 kiloton koldioxidekvivalenter 

2010 till 1654 kiloton 2015.  

 

Länets samlade utsläpp av HFC har minskat från 

49 219 ton koldioxidekvivalenter 2010 till 40 819 

ton 2015.  

Jönköpings län har ett tydligt behov av omställning 

från fossila produkter till biobränsle. Se Bilaga 4.  

Miljö20 
Vår miljö bestående av skog och mark, luft och 

vatten har en stor påverkan på våra liv och vi på 

den. Miljön har många skyddande mekanismer för 

att upprätta balans i de ekologiska systemen som vi 

på olika sätt påverkar och till och med riskerar att 

förstöra.  

                                                             

20 Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen arbetar med att övervaka miljön och 

hur den mår samt med att samordna åtgärdsprogram 

och insatser.  

Skog och mark i länet 
Karakteristiskt för Jönköpings län är det småbrutna 

landskapet. Ett kuperat skogslandskap uppbrutet 

med en mängd små fält för jordbruksändamål. I 

kombination med länets rikedom på sjöar och 

våtmarker skapar detta en mycket omväxlande 

natur med goda förutsättningar för många arter och 

naturtypers fortlevnad.  

Skogsbruket hör till en av de viktigaste näringarna i 

länet. Genom att kombinera ett aktivt skogsbruk, 

hänsyn till naturvärden och sociala värden så bidrar 

skogslandskapet till nytta för både människan och 

naturen. 

Skogen är en av de artrikaste miljöerna i länet. 

Artrikedomen påverkas negativt av avverkning av 

värdefulla skogar, igenväxning av tidigare 

skogsbeten och brist på naturliga störningar som 

bränder och översvämningar. Skogarna i 

Jönköpings län har även påverkats negativt av till 

exempel försurande nedfall och nedfall av kväve. 

Jordbrukslandskapet i Jönköpings län upptar drygt 

12 % av landarealen (åker- och betesmark 2016). 

Länet har en småskalig odlingsbygd som ligger 

insprängd i det dominerande skogslandskapet. 

Arealen jordbruksmark var som störst i länet runt 

1930. Därefter tog effektiviseringen av jordbruket 

sådan fart att mycket av åker-, ängs- och betesmark 

blev överflödig. 

Eftersom djurens vinterfoder produceras på 

åkermark brukas nästan inga slåtterängar längre. De 

har övergått till betesmark eller vuxit igen. Många 

åkermarker och betesmarker har också övergivits. 

En förutsättning för att bevara biologisk mångfald i 

odlingslandskapet är att det finns ekonomiska 

förutsättningar för att bedriva nötkötts- och 

lammproduktion på bete.  

Dagens jordbruk innebär också att det är mer 

växtnäring i omlopp, räknat per hektar åkermark, än 

vad det var för förr. Detta har gett problem med 

näringsläckage till vattendrag och sjöar.  

Länet har flera skyddsvärda naturmiljöer i form av 

Store Mosses nationalpark, många naturreservat 

och ett biosfärsområde.  
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Jönköpings län är rikt på våtmarker. Drygt 10 

procent av ytan utgörs av våtmarker och de flesta 

finns i länets nederbördsrika västra delar. 

Våtmarker myllrar av liv, framförallt växter och 

smådjur, och har många viktiga funktioner i 

landskapet.  

Våtmarkerna har en stor mångfald av arter med ett 

flertal rödlistade arter knutna till sig. De fungerar 

också som naturliga flödesreglerare genom att 

magasinera vatten vid flödestoppar eller lagring av 

grundvatten. Våtmarker har också förmågan att 

filtrera näringsämnen och miljögifter och fungerar 

på så sätt som naturliga reningsverk. 

Opåverkade våtmarker är värdefulla kolsänkor till 

skillnad från dränerade våtmarker som läcker kol 

till atmosfären. Sett till hela landskapet har 

våtmarkerna stor betydelse för omgivande markers 

hydrologi, lokalklimat och ekologi. 

Trots deras betydelse har våtmarkerna sedan drygt 

ett sekel omförts till andra marktyper, framför allt 

inom skogs- och jordbruket samt torvnäringen. En 

fjärdedel av den våtmarksareal som fanns i början 

av 1800-talet har försvunnit och de flesta 

återstående våtmarker är påverkade av dikning. 

Länet har ett stort antal förorenade mark- och 

vattenområden som är en följd av småindustrin. Det 

läggs ned stora resurser på att riskbedöma och 

åtgärda dessa. Länet brottas också med 

försurningen och trots att nedfallet av försurade 

ämnen har minskat behöver kalkningen fortsätta. 

Luften i länet 
Det finns många källor till luftföroreningar till 

exempel vägtrafik (den viktigaste källan i 

tätortsmiljö) och småskalig vedeldning. 

Jönköpings län påverkas inte bara av 

luftföroreningar som släpps ut i länet utan påverkas 

också i stor utsträckning av luftföroreningar från 

kontinenten. Omfattande mängder luftföroreningar 

transporteras in i länet och bidrar till förhållandevis 

höga halter även där det inte finns lokala 

utsläppskällor, som på landsbygden.  

Viktiga ämnen i detta sammanhang är bland annat 

försurande och gödande svavel och kväve, 

marknära ozon samt partiklar. Det är ett av många 

skäl till att det är viktigt att arbeta internationellt 

och inom EU för att minska utsläpp och 

föroreningar globalt. Insatser vi bidrar med i andra 

länder gynnar också oss.   

Vatten i länet 
Jönköpings län är rikt på sjöar och vattendrag. 

Sjöytan är 1130 kvadratkilometer och täcker 9,7 

procent av länets areal. Länet är beläget mitt på det 

småländska höglandet med avrinning mot såväl 

Östersjön som Västerhavet.  

På grund av klimat- och markförhållanden är en 

stor del av länets sjöar och vattendrag känsliga för 

påverkan. Detta har resulterat i att ett antal 

vattendrag (framförallt i länets västra delar) 

drabbats av försurning. Försurning kan leda till 

problem med förhöjda metallhalter, till exempel 

höga kvicksilverhalter, i fisk. 

I områden med större bördighet och näringsrikedom 

har vattnet ofta en större motståndskraft mot denna 

typ av påverkan. I dessa områden finns istället 

problem med utsläpp av näringsämnen från 

samhällen och jordbruk. Många vattendrag har sina 

källflöden i länet och har små flöden, vilket gör att 

även mindre tillskott av näringsämnen får stor 

effekt. 

Rensning, dikning och andra fysiska ingrepp i 

vattenmiljön, men även reglering av vattnets flöde, 

har också en betydande påverkan på sjöar och 

vattendrag. Framförallt påverkar detta djurlivet i 

många mindre vattendrag. Effekter av olika 

miljögifter utgör också ett allvarligt hot mot 

vattnets ekosystem, vars konsekvenser är svåra att 

överblicka eftersom nya ämnen hela tiden kommer 

ut på marknaden. 

Vättern är Sveriges näst största sjö, både till yta 

(1 893 km²) och volym (77,6 km³) och den är 

Europas sjätte största insjö. Vättern fyller flera 

viktiga funktioner i länet såväl som utanför länet. 

Det finns yrkesfiskare i länet som livnär sig på 

fisket och sjön är populär bland sportfiskare med 

sitt unika fiskbestånd. Vättern är en resurs för 

turism och besöksnäringen, den har stor potential i 

ett förändrat klimat, samtidigt som 

klimatförändringarna utgör ett av de stora hoten 

mot sjön. Vättern är djup, med det största kända 

djupet söder om ön Visingsö på 120 meter. Vättern 

rinner ut i Östersjön genom Motala ström och de 

största tillflödena står Forsviksån, Tabergsån och 

Huskvarnaån för. Göta Kanal passerar Vättern via 

Motala och Karlsborg. En vattendroppe behöver i 

genomsnitt 62,5 år för att lämna Vättern.  

Vättern används som dricksvattenreservoar för sju 

kommuner kring sjön och genom vattenverket 

Skaraborgsvatten i Borgunda för i ytterligare tre 

kommuner. Två kommuner tar vatten från Motala 

ström. Totalt dricker uppåt 500 000 personer vatten 

från Vättern 2018. Planer finns för att Örebro och 

Stockholm i framtiden ska kunna hämta sitt 

dricksvatten från Vättern.  
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Biologisk mångfald 
Sverige och de allra flesta andra länderna i världen 

har enats om att den biologiska mångfalden21 ska 

bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart 

sätt (”hållbart nyttjande”). Sverige har skrivit på 

den så kallade Mångfaldskonventionen22. Målen för 

arbetet inom konventionen är bevarande och 

hållbart nyttjande av biologisk mångfald 

(Cartagenaprotokollet) samt att nyttan som uppstår 

vid användandet av genetiska resurser ska fördelas 

rättvist (Nagoyaprotokollet). 

År 2010 antog världens länder en strategisk plan för 

biologisk mångfald under perioden 2011-2020. 

Denna plan innehåller 20 delmål som kallas 

Aichimålen. Planen innehåller en vision, samt 

målsättningar och arbetsprogram för att rädda den 

biologiska mångfalden och därigenom säkra 

fungerande ekosystem. Beslutet togs i Nagoya, 

Japan, inom FN:s konvention om biologisk 

mångfald. Målen i planen ska nås genom att varje 

land sätter egna mål, anpassade efter nationella 

förutsättningar. Resultatet från FN-mötet ledde år 

2011 fram till en EU-strategi för biologisk 

mångfald med sex mål. Sveriges arbete beskrivs i 

regeringens proposition 2013/14 En svensk strategi 

för biologisk mångfald och ekosystemtjänster23. 

Planen siktar mot att hejda förlusten av biologisk 

mångfald så att ekosystemen år 2020 är 

motståndskraftiga och har bra 

återhämtningsförmåga (är resilienta), vilket är 

förutsättningar för att ekosystemen ska kunna 

fortsätta tillhandahålla de varor och tjänster som vi 

människor är beroende av. Planen är ett viktigt 

verktyg för konventionen och underlättar 

uppföljningen av Aichimålen. Planen är också en 

brygga mellan sektorer på både global (främst 

biståndet) och nationell nivå. 

Det finns många olika hot mot den biologiska 

mångfalden. I grova drag kan de delas in i följande 

kategorier: 

 Habitatdegradering eller –förstörelse, det vill säga 

att livsmiljön för djur, växter eller svampar 

försämras eller försvinner genom t.ex. åtgärder i de 

areella näringarna (jord- och skogsbruk) eller 

ändrad markanvändning. Det kan också handla om 

                                                             

21 Definition enligt FN:s konvention om biologisk mångfald: 

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat 

landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de 

ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta 

innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.  

22 Konventionens formella namn är Convention on Biological 

Diversity (CBD), på svenska kallas den Konvention om 

att livsmiljöerna delas upp – fragmenteras – i för 

små delar genom t.ex. utbyggnad av vägar. 

 Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten 

av djur, växter eller svampar, eller försämra deras 

fortplantningsförmåga. Effekterna av kvicksilver, 

PCB och DDT på till exempel rovfåglar är ett 

exempel på detta, och samtidigt ett exempel på ett 

miljöproblem som har minskat i Sverige tack vare 

bra miljöarbete. 

 Överutnyttjande/ohållbar jakt eller fiske; det vill 

säga att människan jagar eller fiskar mer än vad 

vilt- eller fiskstammen tillväxer. Till exempel har 

torsken varit skyddad inom vissa områden på grund 

av överfiske. 

 Invasiva främmande arter; det vill säga arter som 

har introducerats i ett nytt område av människan 

och där orsakat problem för den inhemska 

biologiska mångfalden genom konkurrens om 

resurser, predation eller sjukdomar. Lupiner och 

mink är några exempel på invasiva främmande arter 

i Sverige. 

En utarmning av den biologiska mångfalden kan få 

lika allvarliga konsekvenser som 

klimatförändringar och föroreningar. Det visar till 
exempel en studie från bland annat Göteborgs 
universitet24. Länet behöver arbeta på många olika 

sätt för att bevara den biologiska mångfalden. Det 

handlar om att skydda särskilt värdefulla områden, 

att arbeta med en grön infrastruktur i hela 

landskapet och att ta fram specifika åtgärder för 

hotade arter som behöver särskild hjälp. Det 

handlar också om att få in den biologiska 

mångfalden tydligare i hela 

samhällsplaneringsprocessen, bland annat genom 

att peka på den nytta människan har av biologisk 

mångfald i form av s.k. ekosystemtjänster.  

Energi 
Energi delas in i förnybar och icke förnybar 

energi.  

Icke förnybar energi 
Den icke förnybara energin kommer från jordens 

lager och är antingen fossila bränslen eller 

kärnkraft. Som fossil energi räknas olja, kol och 

naturgas. Vid förbränning av fossil energi bildas 

koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Då det 

biologisk mångfald. Ibland benämns den även som 

Mångfaldskonventionen. 

23 Regeringens proposition 2013/14: En svensk strategi för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster (regeringens 
webbplats) 
24 

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature1

1118.html 

http://www.regeringen.se/sb/d/18126/a/235710
http://www.regeringen.se/sb/d/18126/a/235710
http://www.regeringen.se/sb/d/18126/a/235710
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11118.htm
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11118.htm
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tar miljoner år för fossila råvaror att bildas räknas 

de som icke förnybara.  

Uran är visserligen en lagerresurs från jordens 

inre men inte en fossil energi. Uran är bränslet i 

kärnkraftreaktorer och utmaningen med uran är 

dess radioaktivitet som ska hanteras vid brytning, 

vid en eventuell kärnkraftsolycka och efter 

energiframställningen i form av utbränt avfall.  

Förnybar energi 
Förnybara energikällor delas upp i flödesresurser 

och fondresurser.  

Flödesresurser kommer till jorden i ett flöde, 

oavsett vad vi gör i form av sol, vind och vatten.  

Fondresurser är bioenergi från åker och skog som 

vid ett balanserat uttag är outtömliga. Vid överuttag 

däremot minskar underlaget. Bioenergigrödor 

produceras också i konkurrens med grödor för 

andra användningsområden som exempelvis foder 

och livsmedel.  

När man använder biobränslen som biogas, ved 

eller energiskog släpps koldioxid ut. Denna 

koldioxid är lagrad under en kortare tid i växterna 

och tas upp av andra växter.  

Torv är ett mellanting, som ibland definieras som 

förnybart och ibland som icke förnybart. Torv är 

inte fossilt, men en torvmosse har tagit tiotusentals 

år att bilda så den koldioxid som frigörs vid 

förbränning bidrar till växthuseffekten. 

El och energi 
El och energi är inte samma sak. El och vätgas är 

exempel på energibärare som kan produceras av 

olika typer av primära energikällor som 

solstrålning, vind, fossila bränslen och biomassa. 

Om elen och vätgasen är miljövänliga eller ej beror 

på vad den producerats av.  

El som producerats av flödesresurser är i allmänhet 

en miljövänlig resurs, medan el som producerats av 

fossila fondresurser i allmänhet inte är det.  

Det pågår mycket forskning på att hitta sätt att 

producera ren energi och fusion ses som den 

ultimata lösningen vilket skulle innebära en närmast 

oändlig energikälla där den enda restprodukten är 

helium, en stabil och ofarlig ädelgas som redan 

finns i vår luft.  

Det finns också försök med att producera energi 

från den koldioxid som bidrar till växthuseffekten. 

Det är en process som påminner om växternas 

fotosyntes, men istället för att producera socker 

som växterna gör, produceras i denna process 

                                                             

25 Se bland annat livscykelanalyser av fordon från Chalmers 

syntetiskt bränsle bestående av kolmonoxid och 

vätgas som antingen kan brännas direkt eller 

omvandlas till andra sorters bränsle som diesel.  

Till dess att forskarna lyckas hitta metoder för 

storskalig produktion av fusion- eller 

koldioxidenergi är flödesresurserna de mest 

hållbara energikällorna.  

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att utveckla 

bättre och smartare system för lagring och 

distribution av el. Idag försvinner stora mängder el 

under distributionen samtidigt som stora mängder 

slösas bort genom att t ex lampor lyser utan att 

någon befinner sig i rummet. Här pågår ett arbete 

för att utveckla smartare system för lagring, 

distribution och elanvändning i vad som kallas 

”smarta nät”. Utvecklingen begränsas bara av vår 

fantasi. På samma sätt som internet kopplade 

samman datorer till globala 

kommunikationsnätverk skulle smarta nät kunna 

koppla samman olika elektriska produkter och 

möjliggöra för dessa att kontinuerligt kommunicera 

precis hur mycket el de behöver. 

Fordon och fordonsbränsle 
Det finns flera olika typer av miljöanpassade bilar, 

både de som drivs med alternativa bränslen (dvs 

fossilfria bränslen) och bilar som är extremt 

bränslesnåla.  

Elbilar är enligt många forskare25 långsiktigt de 

mest miljövänliga bilarna även om 

produktionsprocessen och elens produktion räknas 

in. Hittills har deras räckvidd varit ganska 

begränsad, något som ändras fort. 

Laddningsinfrastrukturen, råvaror till batterier, 

utmaningar med utvinning av råvarorna och 

eltillgången är begränsningar. Olika tekniker där 

fordon laddas under färd testas, vilket skulle lösa en 

del av utmaningarna med laddstationer samt 

möjliggöra både mindre, mer miljövänliga batterier 

och längre körsträckor.  

Hybridfordon drivs med en elmotor som 

samverkar med en annan, oftast bensindriven, 

motor. Bensinmotorn kan både driva bilen och 

ladda batteriet. Vid låga varvtal, exempelvis vid 

stadskörning på låga varvtal, går elmotorn, medan 

bensinmotorn kopplas in vid högre varvtal. 

Hybridfordon som kombinerar el och vätgas tror 

flera bilproducenter på.  

Bränslecellsbilar bedöms av många att vara 

framtiden. En bränslecell kan beskrivas som ett 

batteri som tankas istället för att laddas. Bränslet i 

en bränslecell är vätgas eller metanol och avgaserna 

är rent vatten. Utmaningarna med att producera och 
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transportera bränslet samt med tankinfrastrukturen 

är dock ännu inte lösta.  

Flexible Fuel Vehicle (FFV) är bilar som går att 

tanka på flera olika bränslen. Vanligen kombineras 

etanol och bensin eller gas (biogas eller naturgas) 

och bensin.  

Avancerade biobaserade bränslen 
Dagens biodrivmedel håller på att ersättas av så 

kallade ”avancerade biodrivmedel” som dels kräver 

mer avancerad industriell teknik och men som i 

större utsträckning utgår från avfall eller mer 

svårnedbrutna råvaror, t.ex. skogsråvara.  

Förhoppningar sätts till att kunna använda råvaror 

som finns i stora volymer och som har få andra 

användningsområden, exempelvis den cellulosarika 

stjälken av sockerrör, majsstjälkar och -kolvar, 

skogsavfall som grenar och toppar men även halm, 

gräs och energiskog.  

Sammanfattning klimat, miljö och 
energi 
Vid en sammanställning av de största 

utsläppsområdena ses att utvecklingen långsamt går 

åt rätt håll inom flera områden men att kraftfulla 

insatser behöver göras för att landet ska nå 

utsläpps- och klimatmålen. Vägtransporterna är ett 

prioriterat område och all vägtrafik som kan 

ersättas med kollektivtrafik och/eller cykling är av 

stort värde. Då merparten av arbetspendlingen i 

länets  samtliga kommuner handlar om korta 

sträckor har insatser som bidrar till att fler cyklar 

eller väljer kollektivtrafiken potential att få stor 

betydelse.  

Kvarvarande vägtrafik behöver sannolikt bli 

fossilfri tidigare än beräknat. Positivt i 

sammanhanget är att forskare, bland annat vid 

instituten Grantham Institute och Carbon Tracker 

bedömer att utvecklingen av elfordon och andra 

nollutsläppsbilar samt solenergi kommer gå 

betydligt fortare än vad bedömare hittills trott och 

de spår en peak på efterfrågan på fossila produkter 

redan 2020. För att lyckas behöver ladd- och 

tankinfrastruktur för el, avancerade biodrivmedel 

och vätgas lösas.  

Alternativa bränslen för arbetsmaskiner behöver 

prioriteras och exempel från bland annat Västra 

Götalandsregionen visar att offentliga öppna 

testbäddar inom området kan visa vägen för 

alternativa bränslen för arbetsfordon inom privata 

näringar.  

                                                             

26 Se vidare på http://utveckling.rjl.se och på 

www.lansstyrelsen/jonkoping 

Avfall är starkt kopplat till konsumtion och 

förebyggande arbete. Samtidigt som de nationella 

utsläppen inom många områden utvecklas i en 

positiv riktning behöver de konsumtionsbaserade 

utsläppen minska drastiskt under relativt kort tid. 

Resande med flyg och köttätande står för den 

största delen av ökningen av konsumtionsutsläpp 

nationellt samtidigt som den svenska konsumtionen 

påverkar utvecklingen i andra länder negativt. 

Konsumentupplysning när det gäller avfall men 

framförallt hur konsumentval avgör utsläpp och 

klimatavtryck under lång tid behöver tas fram. 

Resor med höghastighetståg i stället för flyg, resor 

med fossilfria bilar, kollektivtrafik och cykel, val av 

mer träbaserade och svenskproducerade produkter 

samt livsmedel skulle göra stora skillnader på de 

konsumentbaserade utsläppen.  

När det gäller bostäder och lokaler är en fortsatt 

utveckling av fossilfri uppvärmning central.  

Industrin behöver vidta omfattande åtgärder för att 

minska både förbränningsutsläppen och 

processutsläppen. En omställning till en miljödriven 

affärsutveckling och cirkulär ekonomi inom 

industrin är nödvändig för att nå utsläpps- och 

klimatmålen.  

När det gäller el- och fjärrvärmeproduktion står 

förbränningen av fossilt avfall för ca hälften av 

utsläppen från sektorn. Ska dessa utsläpp minska 

bygger det på att konsumtionen av produkter av 

fossila material upphör.  

Skogsbruk och annan markanvändning är genom 

sitt nettoupptag av utsläpp även ur detta perspektiv 

oerhört centralt för att klara utsläpps- och 

klimatmålen. En hög tillväxt i skogen, en ökad 

produktion av träbaserade produkter, en ökning av 

energigrödor samt en ökning av exempelvis 

frilandsodling inom jordbruket kan på flera sätt 

bidra till klimat, tillväxt och utveckling i länet.  

När det gäller internationell sjöfart och flyg är 

återigen de svenska flygresorna utomlands den 

största utmaningen. 

Länsstyrelsens arbete 
Länsstyrelsen arbetar också intensivt med frågor 

kring miljö, klimat och hållbarhet och har tagit fram 

flera strategier och planer för en hållbar utveckling 

och det regionala utvecklings- och tillväxt arbetet 

behöver stödja dessa styrdokument så att planerna 

kan genomföras och målen nås26.  
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Ett exempel på konkret scenario 
IVL – Svenska Miljöinstitutets forskare har 

konkretiserat hur Regeringens vision att Sverige 

inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050 

skulle kunna se ut. Deras utgångspunkt har varit att 

skapa ett i princip fossilbränslefritt Sverige 

samtidigt som landet bevarar en konkurrenskraftig 

industriproduktion. I sitt energiscenario för år 2050 

har de minimerat användningen av fossila bränslen 

och ersatt det med ett högt utnyttjande av vindkraft 

samt svenskproducerade biobränslen. De har utgått 

från antagandet att Sverige i stort sett ser ut som 

idag — som till exempel att människor även år 

2050 åker bil och har lika stor industriproduktion 

som idag. De har även utgått från att vindkraften är 

utbyggd i enlighet med regeringens mål, alltså från 

dagens 1 TWh till hela 30 TWh. De har antagit att 

olja och direktverkande el i bostäder är ersatt med 

fjärrvärme, biobränsle och värmepumpar, vilket 

bidragit till att hushållens elbehov har minskat med 

30 procent. Även uppvärmningsbehovet har i deras 

antaganden minskat kraftigt till följd av 

klimatförändringarna. Personfordonen är elhybrider 

med ett flytande biodrivmedel som hjälpdrivmedel. 

Vidare antar de att hälften av godstransporterna är 

spårbundna, en fjärdedel körs med flytande 

biodrivmedel och cirka en fjärdedel med biogas 

(syntetisk naturgas samt rötgas).   

Deras slutsatser är att: 

 Det finns åtgärder att vidta för att minska Sveriges 

koldioxidutsläpp från 52 miljoner ton CO2 år 2007 

till ca 5-10 miljoner ton CO2 år 2050. Dessa 

åtgärder är till stor del kända. 

 Men, för att nå denna vision behöver Sverige 

kraftigt öka användningen av biobränslen (inklusive 

avfall). Vid en avvecklad kärnkraft blir behovet en 

ökning från dagens 120 TWh till ca 270 TWh. 

Detta kommer att pressa produktionssystemet för 

bioenergi vilket sannolikt kommer att leda till 

konsekvenser för miljön och innebära stora krav på 

ett högrationellt skogs- och jordbruk. 

 Systemskiftet i transportsektorn, där personfordon 

alla antas vara elhybrider leder till en minskad total 

primärenergianvändning för sektorn. Produktionen 

av biodrivmedel för transportsektorn sker som 

energikombinat, det vill säga samtidig produktion 

av el, värme och drivmedel. Denna 

tilläggsproduktion av el kan driva en del av 

elbilarna. 

 En ekonomiskt rationell energieffektivisering i 

bostadssektorn i kombination med ett varmare 

klimat kommer att minska bostadssektorns 

energibehov, även när hänsyn tas till ökat kylbehov 

samt befolkningsökning. 

 Industrins processemissioner bedöms vara svåra att 

helt ersätta mot förnybara alternativ. Det gäller 

framför allt användningen av metallurgiskt kol i 

stålindustrin samt avgången av koldioxid vid 

cementproduktion. En del av dessa processutsläpp 

kan minskas med hjälp av koldioxidinfångning och 

lagring, men trots detta kommer det finnas en 

påtaglig mängd kvarvarande emissioner av CO2. 

De bedömer att av industrins ca 17 miljoner ton 

CO2 som släpps ut idag kommer ca 4-7 miljoner 

ton vara svåra eller orimligt dyra att åtgärda. 

 De fossila utsläpp som inte kan åtgärdas i Sverige 

kan eventuellt kompenseras med reduktioner på 

andra ställen i Sverige eller utomlands. De bedömer 

dock att sådana krediter kan bli mycket knappa år 

2050 då hela världen behöver minska sina utsläpp. 

 Med de förutsättningar som antagits i deras 

scenario behöver inte befintlig kärnkraft ersättas av 

ny för att täcka Sveriges energibehov. Detta bygger 

på antaganden om att elbehovet minskar i (främst 

beroende på minskad elanvändning i 

bostadssektorn); på en kraftig expansion av 

vindkraften; på att den ökade 

vattenkraftspotentialen som följer av förväntade 

klimatförändringar kan tillvaratas och slutligen på 

en ökad biobränslebaserad elproduktion, delvis 

genom att en stor del av biodrivmedlen till 

transportsektorn produceras i energikombinat. 

Det scenario som de presenterar är ett av flera 

tänkbara och naturligtvis ingen prognos. Deras 

syfte är heller inte att visa en trolig utveckling, utan 

att illustrera att en genomgripande förändring mot 

ett samhälle som inte är beroende av fossilbränslen, 

är möjlig. I ett nästa steg behövs såväl mer 

detaljerade scenarier som noggranna 

konsekvensanalyser. Till exempel måste 

konsekvenserna av ett högt uttag av biomassa 

noggrant undersökas. 

Deras scenario baseras på redan idag kända 

åtgärder. De har i sina beräkningar inte uppskattat 

de totala kostnaderna, men de bedömer att en stor 

del av åtgärderna kan genomföras till lägre kostnad 

än nivån för dagens CO2-skatt, det vill säga en 

krona per kg koldioxid.   

3.1.4 Livsmiljö och hälsa  
Viktiga förutsättningar för en god livskvalitet är en 

god livsmiljö och hälsa. En frisk befolkning är en 

förutsättning för länets utveckling. Mår invånarna i 

Jönköpings län bra, har de förutsättningar att klara 

vardagens krav och förverkliga sina livsdrömmar.  

Vilka faktorer som långsiktigt påverkar människors 

hälsa är väl kända: livsstilsfaktorer som rökning, 

alkoholanvändning, sunda matvanor och rörelse, 

faktorer som att finnas i ett tryggt sammanhang och 

känna social gemenskap, att ha ett arbete som klarar 

försörjningen, att trivas i sin boendemiljö,  

jämlikhet och jämställdhet, en meningsfull och 

berikande fritid och inte minst att klara av skolan 

och kunna utvecklas genom livet.  
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Förebyggande arbete 
Det är viktigt att se att goda livsmiljöer och hälsa är 

något som skapas långsiktigt. Ansvar för dessa 

faktorer finns både på individ-, grupp och 

samhällsnivå. Det offentligas ansvar handlar 

huvudsakligen om förebyggande arbete och att 

skapa goda förutsättningar. Mer om hur detta arbete 

behöver ske följer i kommande kapitel.  

Vår livslängd blir allt längre, men skillnaderna i 

hälsa och välmående ökar, enligt Nordiska 

Ministerrådet. De svenska männen som föddes 

2015 beräknas bli i snitt 80,4 år och de svenska 

kvinnorna som föddes samma år 84,1 år, vilket är 

en ökning med ett par procent sedan 2005.  

När det gäller dödsfall orsakade av kroniska 

sjukdomar ligger länet relativt högt med i snitt 

mellan 700-800 per 100 000 invånare. När det 

gäller död i självmord ligger länet å andra sidan 

lägre än omgivande län med i snitt 10-12,5 fall per 

100 000 invånare (vilket självklart är för högt det 

med). 

Andelen invånare som behöver försörjningsstöd i 

länet är relativt högt, lägst är det i Habo (som ligger 

bland de lägsta nivåerna i landet) och högst är det i 

Nässjö (som å andra sidan ligger bland de högsta i 

landet).  

Den bedömda risken för fattigdom ligger också 

relativt högt i länet.27 Mellan 14-17 % av hushållen 

ligger lågt när det gäller disponibel inkomst.  

För att lösa de stora samhällsutmaningarna över tid 

är det viktigt att alla kan bidra, att färre behöver 

välfärdstjänsterna och att behoven uppstår senare i 

livet. En förutsättning för det är att befolkningen är 

frisk, har ett arbete de trivs med och kan försörja 

sig på, känner sig delaktiga, har tillgång till kultur 

och fritidsaktiviteter, bor i en hållbar livsmiljö som 

berikar och att de känner sig sedda och trygga. Kort 

sagt, att de upplever att de har en god livsmiljö och 

en hög livskvalitet.  

I Jönköpings län finns förutsättningarna för att länet 

ska vara en bra plats att leva och bo på och därmed 

kunna erbjuda en god livsmiljö för länets invånare. 

I OECD rapporten konstateras att Jönköpings län 

har fokuserat för lite på attraktivitet för de 

människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 

till länet. Det handlar delvis om livsmiljön.  

Det handlar om att kunna erbjuda natur, vatten och 

luft av god kvalitet och andra miljödimensioner i 

stad och på landsbygd. För att människor ska må 

bra och trivas med livet behövs också jämlika 

möjligheter till livslångt lärande, boende, 

                                                             

27 Den del av befolkningen som har en disponibel inkomst som 

är lägre än 60 % av den disponibla medianinkomsten i landet.  

arbetstillfällen, kulturupplevelser, god infrastruktur 

och en väl fungerande offentlig sektor.   

För att säkerställa denna livsmiljö krävs ett 

omfattande förebyggande arbete i nära samverkan 

mellan det offentliga, näringslivet, civilsamhället 

och invånarna. Dialog behöver föras och behov 

fångas upp.  

Omsorg och Hälso- och sjukvård 
Region Jönköpings län och länets kommuner 

arbetar för en jämlik omsorg, hälso- och sjukvård 

och folkhälsa på lika villkor oavsett kön, bakgrund 

och individuella förutsättningar. En hälso- och 

sjukvård i framkant med koppling till forskning och 

innovation är viktigt för ett livskraftigt län.  

De flesta invånarna i Jönköpings län mår bra, men 

det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan 

olika grupper och mellan olika geografiska 

områden. Målet är att en så god hälsa som möjligt 

ska finnas hos så många som möjligt och att det ska 

bidra till att hälsoskillnader mellan olika grupper i 

samhället minskar. Alla ska ha möjligheten att leva 

ett bra liv i Jönköpings län. 

Den demografiska utvecklingen gör att förutom att 

det bidrar till attraktivitet och att göra Jönköpings 

län till den bästa platsen att växa upp, bo, leva och 

åldras på – är helt nödvändigt att arbeta 

förebyggande för att klara välfärdsutmaningarna i 

framtiden. För att kunna ge invånarna den omsorg 

och hälso- och sjukvård som behövs 2020-2040 

behöver åtgärder vidtas inom flera områden.  

Figur: Behoven av välfärdstjänster ökar stort men inte den 
arbetande delen av befolkningen. Källa: SKL 

Viktigast är det förebyggande arbetet så att behovet 

inte uppstår eller kan minimeras. Därutöver 

behöver vård och omsorg utvecklas i nya former för 

att färre människor inom vård och omsorg ska räcka 

till fler människors behov. Processerna inom vård 
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och omsorg behöver effektiviseras för att räcka till. 

Var och en behöver ta ett större ansvar för sin vård 

och omsorg. Nya tjänster behöver utvecklas som 

via bredband erbjuds i hemmen och robotisering 

och automatisering behöver leta sig in även i 

välfärdstjänsterna, en utveckling som ses bland 

annat i Asien.  

Parallellt med denna utveckling behöver ett 

helhetsperspektiv på människan säkerställas så att 

insatser görs av rätt insats och på rätt sätt utifrån 

helheten med en garanterad delaktighet och 

inflytande hos individen för att uppnå en så god 

livskvalitet och folkhälsa som bara är möjlig.  

SKL har tillsammans med kommuner, landsting 

och regioner arbetat fram en ”Strategi för hälsa” 

som utgår från det (var)dagliga arbetet med den 

bärande tanken att varje dag ska leda till något lite 

bättre när det gäller en hållbar och uthållig kvalitet 

som säkerställer en god och jämlik hälsa. För detta 

arbete har gemensamma mål och indikatorer 

identifierats som sträcker sig till 2022.  

Detta arbete stämmer väl överens med de 

omfattande och långsiktiga processer som Region 

Jönköpings län arbetar med för ständiga 

förbättringar. Jönköpings län har antagit strategin 

”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län 2016-2025”. I den vidareutvecklas 

hur arbetet för en förbättrad hälsa bedrivs i 

Jönköpings län.  

3.1.5 Jämställd regional tillväxt28
 

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. 

Det betyder att kvinnor och män som grupp ska ha 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

inom livets alla områden. Jämställdhet handlar om 

att uppnå en jämn fördelning av makt och 

inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd 

utbildning, jämställd fördelning av det obetalda 

hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att 

mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 

Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 

integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 

verksamheter och program som ingår i det 

regionala tillväxtarbetet. Detta kallas 

jämställdhetsintegrering och är en politisk strategi 

som Sverige har jobbat efter sedan 1994. I denna 

revidering av den regionala utvecklingsstrategin har 

jämställdhetsperspektivet beaktats på ett nytt sätt. 

Med grund i arbetet med jämställd regional tillväxt 

har den regionala utvecklingsstrategin granskats 

och jämställdhetsintegrerats.  
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Tanken med jämställdhetsintegrering är att allt 

arbete i organisationer planeras utifrån att 

jämställdhetsperspektivet finns med på alla nivåer. 

Liksom i resten av landet har Jönköpings län långt 

kvar till jämställdhet på många områden. 

I Jönköpings län ska kvinnor och män, flickor och 

pojkar ha samma förutsättningar till inflytande i det 

regionala tillväxtarbetet. De ska på lika villkor 

kunna ta del av länets tillväxtresurser. I Jönköpings 

läns utveckling ska jämställdhet och likabehandling 

vara en självklarhet. För att lyckas med att stärka 

attraktionskraften, tillväxtpotentialen och 

sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas 

till vara. Ett län där det finns en jämn fördelning av 

makt mellan kvinnor och män är också ett län som 

ser allas kompetenser, erfarenheter och olikheter 

som tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en 

gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och 

hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet 

involveras i alla områden inom regional utveckling. 

Det är ingen hållbar tillväxt om inte jämställdhet 

beaktas fullt ut.  

Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta 

med när det gäller jämställd regional tillväxt. 

Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer 

jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda, 

uttaget av VAB och föräldraledighet behöver bli 

mer jämställt, fler kvinnor få förutsättningar att 

starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas 

i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till 

innovation.  

Kvinnor utbildar sig i högre grad eftergymnasialt 

och den nuvarande utvecklingen leder till att en 

betydligt större andel kvinnor än män skaffar sig en 

högre utbildning. Högre utbildnings urbaniserande 

effekt riskerar att leda till att länet får en allt större 

andel män i förhållande till kvinnor. Utvecklingen 

leder också till att männen halkar efter kvinnorna 

när det utbildning och framtida 

utvecklingsmöjligheter, något som leda till stora 

utmaningar inte minst socioekonomiskt. Andelen 

pojkar och män som väljer att läsa vidare efter 

gymnasiet behöver därför öka. 

Jämlikhet och mångfald 
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har 

samma status, åtnjuter samma respekt och är lika 

mycket värda. Jämlikhet innebär också att alla 

människor har lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet.  

Med mångfald menas olika bakgrunder såsom 

religion eller annan trosuppfattning, etnisk 

tillhörighet, ålder, kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. 



 

29 
 

Detta kan man kalla kategorisk mångfald. Även 

värderingar, olika erfarenheter, egenskaper, 

förmågor, färdigheter och kompetenser utgör en 

stor del av mångfalden. Detta kallas individuell 

mångfald. I Jönköpings län uppmuntras och 

värdesätts såväl kategorisk som individuell 

mångfald.  

Insatser behöver ske för att stärka mångfaldsarbetet 

i länet både när det gäller kategorisk mångfald och 

individuell mångfald.   

Mänskliga rättigheter 
De mänskliga rättigheterna reglerar i grunden 

förhållandet mellan staten och individen. De utgör 

en begränsning av statens makt över individen och 

slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten. Ett 

exempel är att staten är skyldig att skydda 

individens rättigheter från att kränkas av andra 

enskilda. 

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, 

vilket innebär att de gäller över hela världen, 

oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De 

gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, 

hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, 

politisk uppfattning eller social ställning. De slår 

också fast att alla människor är födda fria, är lika i 

värdighet och har samma rättigheter. 

I alla delar av det regionala utvecklings- och 

tillväxtarbetet ska de mänskliga rättigheterna 

beaktas.  

Barnkonventionen 
Barnkonventionen ger en universell definition av 

vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som 

borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen 

ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion 

eller andra särdrag. Konventionen handlar om det 

enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 

18 år räknas som barn, om man inte blir myndig 

tidigare enligt den nationella lagstiftningen. 

I alla delar av det regionala utvecklings- och 

tillväxtarbetet ska barnkonventionen beaktas.  

3.1.6 Social sammanhållning 
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden 

kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, 

kan delta i samhällslivet, har möjlighet att påverka 

sin livsmiljö och forma sina liv efter sina 

förutsättningar. För att skapa en konkurrenskraftig 

region och för att möta de demografiska 

utmaningarna krävs att alla länets invånares 

kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. 

Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i 

form av: människor med en kort 

utbildningsbakgrund, utrikes födda kvinnor och 

personer med funktionsnedsättning med en 

påverkad arbetsförmåga behöver synliggöras och 

åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala 

sammanhållningen.  

I en stark urbanisering behöver också perspektivet 

stad och land lyftas fram för att människor i hela 

länet ska känna delaktighet och hela länet ska 

kunna utvecklas. 

Integration 
”Integration är en dynamisk dubbelriktad process 

med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla 

invandrare och invånare i medlemsstaterna.”  

Så står det i de europeiska grundprinciperna för 

integration som lyfter att integration är något som 

berör alla invånare i en stat eller ett samhälle. Vi 

ska alla integreras med varandra. 

Integration är en dubbelriktad process som pågår 

under en lång tid innebär det att integration berör 

alla i Jönköpings län. Alla invånare bör vara 

involverade i processen för att den ska lyckas. 

För att Jönköpings län ska få tillgång till och ta 

tillvara den mångfald av erfarenhet, kunskap och 

kunnande som länets utrikes födda invånare har 

med sig, krävs en kraftsamling och gemensam och 

engagerad handling av alla parter.  

Integration är en förutsättning för att Jönköpings 

län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som 

förutsätts i den regionala utvecklingsstrategin. Men 

integration är också en förutsättning för ett socialt 

inkluderande samhälle. Social sammanhållning 

uppnås genom människors lika möjligheter att delta 

och bidra i samhället. Att öka människors 

delaktighet är viktigt inte bara ur demokratisk 

synvinkel utan också ur ett folkhälsoperspektiv. 

De som är födda utanför Norden har ett 30 procent 

lägre socialt och kulturellt deltagande än personer 

födda i Sverige. Andelen som saknar praktiskt stöd, 

det vill säga om de kan få hjälp av någon/några 

personer om de har praktiska problem eller är sjuka, 

är också större bland utrikes födda (både kvinnor 

och män) än bland de som är födda i Sverige. 

Kvinnor som är födda utanför Europa saknar i 

högre utsträckning emotionellt stöd, det vill säga 

har någon som de kan dela sina innersta känslor 

med och anförtro sig åt, än den övriga 

befolkningen. 

För länet finns en av Länsstyrelsen antagen strategi 

för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020. 

Ett starkt civilsamhälle 

Jönköpings län har ett starkt civilsamhälle med ett 

brett föreningsliv där människor kan vara en del av 

mötesplatser och gemenskaper som skapar 

delaktighet i samhället, trygghet och inkludering. 

Där demokrati, delaktighet och jämställdhet är 

självklara förutsättningar kan människor känna sig 
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trygga med att de kan påverka sin egen livssituation 

och vara med och bidra till länets utveckling och 

tillväxt. I Jönköpings län ska alla känna sig 

välkomnade att dela med sig av synpunkter, idéer 

och tankar kring hur vi gemensamt skapar ett 

välmående län där människor vill och kan leva, 

verka och bo.  

I en överenskommelse som är tecknad mellan 

regeringen, SKL och idéburen sektor slås det fast 

att mötesplatser är viktiga och att dessa behöver 

utgå ifrån människors olika behov. Människor hittar 

gemenskap i religionen, kulturen, politiken eller 

något annat. Mötesplatserna utgör arenor där behov 

kan mötas praktiskt i verkligheten.  

Oavsett vem som driver en mötesplats ska den ha 

en genomtänkt idé om hur ömsesidiga möten 

skapas och kunskap om de kulturer som möts. Den 

behöver vara ändamålsenlig och tillgänglig och 

öppen även för nya, framväxande rörelser. 

Mötesplatserna behöver också vara proaktiva, dvs. 

inte vänta på besökarna utan analysera behoven och 

aktivt genom direkt kontakt erbjuda lösningar, 

möten och tillgång till befintliga nätverk. 

Statistiken över deltagande i föreningslivet och det 

civila samhället i stort visar att andelen invandrade 

personer som är föreningsmedlemmar är klart lägre 

än motsvarande andel bland den svenskfödda delen 

av befolkningen. Den största skillnaden i 

medlemskap fanns inom kategorin idrottsförening 

eller förening för utomhusaktiviteter, där 41 procent 

av den svenskfödda befolkningen var medlemmar, 

men endast 17 procent av den invandrade 

befolkningen.29 

Påtagliga skillnader fanns också i andra kategorier, 

såsom konsumentorganisationer och 

sällskapsföreningar, medan kategorierna humanitär 

hjälp och mänskliga rättigheter samt religiösa och 

kyrkliga föreningar inte uppvisar några tydliga 

skillnader. 

3.1.7 Sammanfattning hållbar 
utveckling 
Hållbarhet är att tillgodose dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina, vilket gör hållbarhet till vår största 

utmaning. Hållbarhetens tre dimensioner, som 

konkretiseras i form av 17 mål i Agenda 2030, 

behöver genomsyra allt som görs. Samhället 

behöver uppfylla de grundläggande mänskliga 

rättigheterna, hushålla med mänskliga och 

materiella resurser, och garantera en ekonomisk 

utveckling som både säkerställer varje människas 

möjlighet till försörjning och som inte påverkar den 

                                                             

29 Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020 

ekologiska eller sociala hållbarheten på något 

negativt sätt.  

Grundläggande förutsättningar för vår livsmiljö 

som vattenförsörjning, biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster behöver säkras långsiktigt. 

Förnybar energi och rena bränslen är viktiga 

beståndsdelar i flera av målen i Agenda 2030 och 

en förutsättning för klimatet och ett globalt hållbart 

energisystem.  

Hållbarhetsperspektivet förstärker samhällets 

resiliens, dvs den långsiktiga förmågan att hantera 

förändringar och fortsätta utvecklas och skapar 

dessutom förutsättningar för en affärsdriven 

miljöutveckling. Hållbarhet, utifrån dess tre 

dimensioner, är därmed en bärande drivkraft i den 

regionala utvecklingsstrategin. I OECD rapporten 

konstateras att Jönköpings län har fokuserat för lite 

på attraktivitet för de människor som bor i eller kan 

tänka sig vilja flytta till länet. Ett tydligt fokus på 

hållbarhetsfrågorna med samsyn, samverkan och 

samhandling i genomförandet kommer att 

säkerställa att Jönköpings län är den bästa platsen 

att besöka, växa upp, bo och åldras på idag och i 

framtiden.  

Vad krävs för att en plats ska vara den bästa platsen 

att besöka, växa upp, bo och åldras på? Det är inte 

bara i Agenda 2030 som hållbarhet är ett 

genomgående tema. I processen inför den regionala 

utvecklingsstrategin har svaren på den frågan varit 

många och varierande. Att alla får finnas, att alla 

känner sig trygga, att alla känner sig delaktiga, att 

alla har ett arbete, jämställda förutsättningar, en 

meningsfull fritid, rikt kulturutbud och ett starkt 

socialt nätverk, att det går lätt att ta sig dit – och 

därifrån, att det finns bra boendemiljöer, att företag 

växer och utvecklas, att det är bra förskolor och 

skolor, att det finns vård och omsorg som det går att 

lita på är vanliga svar. Men svar som återkommer 

oavsett vilket område som tas upp är långsiktighet, 

ansvar, miljö, natur, klimat, energi och de hållbara 

perspektiven – inte minst från de unga.  

Länets aktörer är angelägna om att framtida 

generationer ska få tillgång till allt det som ses som 

viktigt idag på ett hållbart sätt. Människor vill växa 

upp, leva och åldras nära naturen, med rent vatten, 

ren luft, nyttig och god mat i ett hållbart samhälle 

med biologisk mångfald och fungerande 

ekosystemtjänster. De vill leva kompletta liv i 

balans mellan arbete, fritid och socialt umgänge. 

Människor vill leva på en hållbar plats och i en 

hållbar livsmiljö.  

De förutsättningar som kunskapssamhället, 

digitaliseringen, globaliseringen och inte minst den 
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gemensamma strategi som Agenda 2030 innebär för 

världens länder skapar också möjligheter för en 

hållbar utveckling ur alla perspektiv och därmed för 

livsmiljöer där människor trivs, vill verka och leva 

– oavsett om det är i staden eller på landsbygden.  

Vår planet med dess natur, ekosystem, resurser och 

förutsättningar utgör den unika livsmiljö som vi 

människor behöver för att kunna fortleva som art. 

Även om det finns projekt vars mål är en permanent 

bosättning på mars redan 202330 så är rimligen en 

hållbar utveckling på jorden en förutsättning för de 

kommande generationernas överlevnad och 

välmående.   

En förutsättning för att människa ska uppleva att 

Jönköpings län är den bästa platsen att besöka, växa 

upp, bo och åldras på idag och i framtiden är 

därmed en långsiktigt hållbar utveckling.  

 

 

 

  

                                                             

30 Projektet Mars One har som mål att etablera en permanent 
mänsklig bosättning på planeten Mars år 2023. Uppskjutningen 

planeras till den 14 september 2022 och landningen beräknas äga 
rum i april 2023. Färden planerar Mars One att sända live dygnet 

runt. Även Nasa har planer på att kolonisera planeten Mars med 
den första resan preliminärt planerad till 2030-talet. 
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3.2 Attraktivitet och tillgänglighet 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en 

attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 

investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera ett bra boende, med bland annat 

arbete, service, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till sig attraherar snart ännu fler.  

För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och 

nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som vill leva, bo, besöka 

och driva företag i, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller bakgrund i övrigt. Näringslivet och civilsamhället 

är viktiga aktörer och det är bara när arbetet sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva 

miljöer. God tillgänglighet till arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser 

samt fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö.  

Jönköpings län ligger i det geografiska stråk från Uppland, Mälardalen och Storstockholm, som i sydvästlig 

riktning sträcker sig över södra Sverige till Västra Götaland, Halland och Skåne som sammantaget bedöms ha 

den största potentialen i landet framöver. Med länets centrala geografiska läge och strategiskt viktiga 

infrastrukturella förutsättningar bör den demografiska potentialen kunna utvecklas och stärka länets 

tillgänglighet och attraktivitet.  

Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla bidrar till inkludering, sammanhållning, attraktivitet, 

näringslivsutveckling, tillväxt och inte minst turism.  

3.2.1 Attraktivitet  
Att attrahera människor att flytta hit, få de som 

redan bor här att vilja stanna kvar eller att få de som 

flyttar bort från länet för att utbilda sig att komma 

tillbaka, innebär att möjligheterna växer för alla. 

Attraktivitet är en framgångsfaktor för utvecklingen 

av Jönköpings län. Kreativa uttrycksmöjligheter, 

mötesplatser, kultur och fritidsaktiviteter, bra jobb, 

hälso- och sjukvård, skola och utbildning, 

kommunikationer och infrastruktur, boendemiljöer 

och bostäder är viktiga tillgångar.  

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län 

har fokuserat för lite på attraktivitet för de 

människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 

till länet. Attraktivitet är därför en viktig faktor som 

behöver genomsyra alla prioriteringar och 

utmaningar i Jönköpings län för att skapa ett län 

som människor vill leva, verka och bo i. 

Människor idag, särskilt unga, lever i en 

globaliserad kontext. De är vana att kommunicera 

och umgås digitalt över gränser. Olikheter är en 

tillgång. Om länet ska nå målet att bli en attraktiv 

livsmiljö för människor med en modern global 

livsstil så måste hela länet arbeta aktivt med dessa 

frågor. Det som bidrar till attraktivitet är inte 

nödvändigtvis samma saker för alla grupper, med 

det finns faktorer som kommer igen: fysisk och 

virtuell struktur, tillgänglighet, bebyggelse, estetik, 

natur, kultur, anda och öppenhet, möjligheter till 

livslångt lärande, boende, arbetstillfällen med en 

sund arbetsmiljö för alla, flexibel barnomsorg, ett 

rikt kulturliv och en väl fungerande offentlig sektor. 

Attraktivitet handlar också om att kunna erbjuda 

natur, vatten och luft av god kvalitet och andra 

miljödimensioner i stad och landsbygd, inte minst 

för att kunna utveckla besöks- och turismnäringen.  

Ett attraktivt län möjliggör för människor att leva, 

verka och bo i hela länet, både i stad och på 

landsbygd. För att Jönköpings län ska lyckas med 

att attrahera människor att bosätta sig på 

landsbygden förutsätter det att vi kan erbjuda god 

infrastruktur både för transport och digitala 

möjligheter, fullgod service avseende sjukvård, 

äldreomsorg, barnomsorg och skola. I Jönköpings 

län ska landsbygden fortsätta att utvecklas och växa 

med rätt förutsättningar för en god livsmiljö.  

Närmiljöer behöver fungera stödjande och 

möjliggöra för alla människor, oavsett kön, 

bakgrund och individuella förutsättningar, att göra 

hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd 

miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för 

alla, där natur- och kulturvärden och åkermark tas 

tillvara. 

Attraktivitet handlar också om att medborgare ska 

känna sig delaktiga i det län som de lever och 

verkar i. För att öka Jönköpings läns attraktivitet 

behöver alla, oavsett kön, bakgrund och 

individuella förutsättningar, på ett jämlikt och 

tillgängligt sätt kunna ta del av och påverka 

förutsättningarna i länet genom dialog och 

samverkan.  

Idag är det många andra faktorer än tillgången till 

jobb som påverkar valet av bostadsort. Var unga 

vuxna, barnfamiljer och andra målgrupper väljer att 

etablera sig påverkas bland annat av 

tillgängligheten till familj och vänner, sociala 

relationer och attraktiva utbud av aktiviteter. Detta 

ställer krav på länet att lyckas med utmaningen att 

skapa den livskvalitet och tillgänglighet som krävs 

för att attrahera fler att flytta hit. 

Attraktivitetsarbete innebär även 

varumärkesbyggnad, marknadsföring, värdskap och 
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att bygga relationer till grupper som länet vill nå 

och att leva upp till det som marknadsförs både i 

tätort och på landsbygd. För att synliggöra länets 

starka sidor och attraktiva natur behöver länet ha en 

stark identitet. 

3.2.2 Demografisk utveckling 

Demografisk potential 
Den nordiska demografiska situationen präglas av 

fyra huvudsakliga trender: den växer – i  huvudsak 

tack vare flyktinginvandringen, urbanisering, en allt 

äldre befolkning och en större diversitet.31  

Länets demografiska potential har minskat något 

sedan 2015, enligt Nordiska Ministerrådets 

bedömning, och ligger på 135 av 300 möjliga 

poäng.  

 

Demografisk potential 2018 – ju mörkare färg 

desto högre potential.  

Växande befolkning 
Fram till 2030 bedöms framförallt 

storstadsregionerna i Norden växa. I Sverige 

innebär det Storstockholm inklusive Uppsala län, 

Gävle och Mälardalen, regionen kring Linköping 

och Norrköping, Västkusten, Skåne, 

Kristianstadtrakten och de norra delarna av 

Jönköpings län. Tillsammans väntas dessa områden 

stå för mer än 80 % av landets befolkningstillväxt 

fram till 2030. En mer måttlig tillväxt med upp till 

10 % prognosticeras också utmed de huvudsakliga 

                                                             

31 State of the Nordic region 2018, Nordiska Ministerrådet 

infrastrukturella stråken i södra delarna av landet. I 

Jönköpings län väntas exempelvis stråket utmed 

E4:an genom länet att växa.  

Jönköpings län har haft en stark 

befolkningsutveckling över tid, i synnerhet de sista 

två årtiondena. Utvecklingen fördelar sig dock inte 

lika över länet, utan en stark urbaniseringstrend 

syns även i Jönköpings län.   
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Jönköpings kommun är den i särklass största 

kommunen i länet med 137 863 invånare (2018).  

Efter Jönköping är Värnamo länets största 

kommun, följd av Nässjö, Gislaved och Vetlanda. 

Aneby är länets minsta kommun, följd av Mullsjö 

kommun.   

Länets befolkningstillväxt över tid drivs i stor grad 

av Jönköping, men även av Värnamo och Gislaved 

samt kommunerna som gränsar till Jönköping. 
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Aneby 6 776 3638 557 12 

Eksjö 17 416 10385 878 20 

Gislaved 29 629 10231 1226 24 

Gnosjö 9 733 4573 452 22 

Habo 11 845 8039 464 26 

Jönköping 137 481 93797 1935 71 

Mullsjö 7 328 5704 212 35 

Nässjö 31 178 18232 994 31 

Sävsjö 11 496 5473 733 16 

Tranås 18 894 14775 440 43 

Vaggeryd 13 840 5263 863 16 

Vetlanda 27 415 13668 1510 18 

Värnamo 34 206 19569 1391 25 

Hela länet 357 237 
 

10475 34 

 

Största staden 
Jönköpings stad är den största staden i länet med 

93 797 invånare (2015) och Jönköping är den 

tionde största kommunen i Sverige.  

Kommun Invånare 2017 Plats i ranking 

Stockholm 949 761 1 

Göteborg 564 039 2 

Malmö 333 633 3 

Uppsala 219 914 4 

Linköping 158 520 5 

Örebro 150 291 6 

Västerås 150 134 7 

Helsingborg 143 304 8 

Norrköping 140 927 9 

Jönköping 137 481 10 

Umeå 125 080 11 

Lund 121 274 12 

Borås 111 026 13 

Huddinge 110 003 14 

Eskilstuna 104 709 15 

Nacka 101 231 16 

Gävle 100 603 17 

Halmstad 99 752 18 

Sundsvall 98 810 19 

Södertälje 96 032 20 

 

Även nationellt drivs befolkningsutvecklingen av 

urbaniseringen. Stockholm, Göteborg och Malmö 

drar ifrån övriga kommuner/regioner när det gäller 

befolkningstillväxt. De tre storstadsregionerna har 

stärkt sina positioner och Uppsala är därefter den 

kommun vars utveckling varit starkast och 
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kommunen har nu etablerat sig som landets fjärde 

största.  

Flera av kommunerna på topp-20-listan utgör 

tillsammans funktionella arbetsmarknadsregioner, 

vilket visar på betydelsen av att knyta ihop 

kommuner i större geografiska helheter för att 

skapa tillväxt. Dessa regioners utveckling kopplat 

till regionernas utvecklingspotential32 visar också 

på den stora betydelsen en stark centralort och en 

stark funktionell arbetsmarknadsregion har för ett 

läns/regions långsiktiga utveckling.  

Enligt SKL:s definition är en storstadskommun i 

Sverige en kommun som har mer än 200 000 

invånare varav minst 200 000 invånare i den största 

tätorten. Enligt denna definition har Sverige i dag 

tre storstadskommuner: Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Uppsala är på god väg att etablera sig som 

en storstadskommun med kommunens 221 000 

(2018) invånare och tätorten Uppsalas 156 854 

invånare, som stadigt växer.  

Uppsala län får, tillsammans med länets starka 

placering i State of the Nordic Region 201833, ses 

som landets fjärde tillväxtregion 2018. Det finns en 

del att lära av Uppsalas utveckling. 

De senare årens flyktinginvandring har inneburit en 

befolkningstillväxt i hela Jönköpings län, varför 

samtliga kommuner haft en uppåtgående trend 

sedan förra RUS:en skrevs. Över tid har framförallt 

Habo och Jönköping haft en stark utveckling vilket 

illustrerar de funktionella 

arbetsmarknadsregionernas betydelse även i 

Jönköpings län. Flyktinginvandringen sedan 2013 

har lett till en stärkt utveckling i Aneby, Eksjö, 

Gislaved och Gnosjö kommuner.  

                                                             

32 State of the Nordic Region 2018, (2018) Nordiska 

ministerrådet 

33 State of the Nordic Region 2018, (2018) Nordiska 

ministerrådet 

Fördjupad statistik 

Fördelning kvinnor och män 
Fördelningen av kvinnor och män i länet avviker 

något från rikssnittet som är 49,8 kvinnor (med en 

variation mellan landets kommuner på 46,8-51,2) 

för riket och 49,5 för länet. Störst andel kvinnor har 

Jönköpings kommun med 50,0 % och lägst andel 

kvinnor har Gnosjö kommun med 48,1 %.34  

 

Figur: Utveckling av fördelning kvinnor och män i länet 1968-
2018 med prognos till 2030. 

Fördelning per åldersgrupp 
Åldersgruppen 0-17 år utgörs i länet av 21,7 % av 

befolkningen vilket kan jämföra med rikets 21 % 

(med en variation på 14,6-28,8 %). Högst andel 

unga har Habo kommun med 28 % (en av de högsta 

i landet), följt av Vaggeryds kommun på andra plats 

med 23,1 %. Lägst andel unga har Eksjö kommun 

med 20,3 % och Tranås med 20,8 % unga.  

 

Figur: Förändring av antalet 5 åringar 2017-2030 

34 För samtliga kommuners uppgifter se bilaga 2.  
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Utvecklingen fram till 2030 förväntas i viss mån 

förstärka denna bild med en stark förväntad ökning 

av barn i åldern 0-5 år i Habo, Jönköping, Värnamo 

och Nässjö och en svag förväntad utveckling i 

Aneby, Sävsjö, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved. 

Andelen invånare i gruppen 18-64 år är i länet 57,7 

%, jämfört med rikets 59,2 (variation på 48,3-67,4 

%). Högst andel har Jönköping på 59,9 % och lägst 

Mullsjö på 54,1 %, Sävsjö 54,3 %, Habo 54,6 % 

och Tranås på 54,9 %.  

Den prognosticerade utvecklingen av personer i 

arbetsför ålder framöver visar att åldersgruppen 40-

64 år är den som växer starkast. Se nedan.  

För gruppen 65 och äldre är länssnittet 20,6 % 

jämfört med rikets 19,8 (variation på 12,6-34,0 %). 

Högst andel äldre har Tranås kommun med 24,4 % 

och Eksjö med 24,2 %. Lägst andel har Habo 

kommun med 17 %.  

De kommande 12 åren väntas en stark ökning av 

personer i gruppen 65 år och äldre.  

Åldersstrukturen i länet förväntas utveckla sig 

enligt ovan fram till 2030 jämfört med 2017. Det 

kommer att ställa nya krav på framförallt offentlig 

sektor under de kommande decennierna med en allt 

äldre befolkning. 

Utvecklingen när det gäller andelen av 

befolkningen som förvärvsarbetar, respektive inte 

gör det prognosticeras enligt nedan.  

 

Att andelen invånare i förvärvsarbetande åldrar 

relativt sett minskar samtidigt som andelen yngre 

och äldre relativt sett ökar leder till en ökad 

försörjningskvot. Försörjningskvoten visar andelen 

av befolkningen som är yngre än 20 år och äldre än 

64 år (icke förvärvsarbetande åldrar) i förhållande 

till andelen av befolkningen som är 20–64 år 

(förvärvsarbetande åldrar).  

 

Teoretiskt motsvarar detta hur många varje person i 

arbetsför ålder behöver försörja. År 2017 hade länet 

en försörjningskvot på 81, vilket innebär att det går 

81 personer i icke förvärvsarbetande åldrar per 100 

personer i förvärvsarbetande åldrar. År 2030 väntas 

kvoten ha ökat till 87. 

 

Försörjningskvoten väntas öka inom länets samtliga 

13 kommuner under prognosperioden. 

År 2017 var försörjningskvoten högst i Mullsjö, 

med en kvot på 93.  

 

Vid prognosperiodens slut år 2030 beräknas Aneby 

kommun ha den högsta kvoten med 101, följt av 

Sävsjö och Habo med 99. Aneby är också den 

kommun där försörjningskvoten väntas öka 

kraftigast. Jönköping är den kommun som väntas ha 
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den lägsta försörjningskvoten med 77, en ökning 

från 74 år 2017.35 

 

 
Figur: Försörjningskvotens beräknade förändring till 2030. 

 

Gifta och skilda 
Nationellt sett är 33,2 % av invånarna i Sverige 

gifta (en variation på 26,3-42,7 % mellan landets 

kommuner) vilket ska jämföras med snittet i länet 

som är 37 %. Högst andel gifta finns i Habo 

kommun 40,8 % och lägst andel i Jönköping med 

35,6 %. Alla kommuner i länet ligger därmed över 

rikssnittet.  

Andelen skilda är 9,7 % i riket (variation 5,8-12,6 

%) vilket ska jämföras med länets 7,8 %. Lägst 

andel skilda personer återfinns i Habo kommun 

med 5,8 % - vilket också är lägst i landet – och 

högst andel skilda finns i Eksjö kommun med 8,8 % 

- vilket även det ligger under snittet i landet.  

Utländsk bakgrund36 
Andelen personer i landet som har en utländsk 

bakgrund är 24,1 (variation mellan kommunerna i 

landet på 7,2-58,6) och i länet är motsvarande siffra 

22,2 %. Högst andel har Gnosjö kommun med 32,8 

% följd av Gislaved med 29,9 % invånare med 

utländsk bakgrund och lägst andel återfinns i Habo 

kommun med 9,3 %, vilket gör Habo kommun till 

en av de kommuner i landet som har lägst andel.  

Andelen personer som är utlandsfödda i riket är 

18,5 (variation på 6,2-41,5 %) och länet 17,1 %. 

Högst andel utlandsfödda bor i Gnosjö kommun 

(25,1 %) och Gislaved (22,7 %) och lägst andel bor 

i Habo kommun (7,6 %).  

                                                             

35 Befolkningsprognos Jönköpings län 2018-2030. Se mer på: 

http://utveckling.rjl.se  

Andelen invånare med utländskt medborgarskap är 

i landet 8,9 % (3,0-27,8 %) jämfört med länets 7,9 

%. Störst andel med ett annat än svenskt 

medborgarskap bor i Gnosjö (11,8 %), Sävsjö (11,2 

%) och Gislaved (11,1 %) och lägst i Habo 

kommun med 3,5 %.  

 

En allt äldre befolkning 
Den allt äldre befolkningen konstateras även av 

Ministerrådet. Medan Europa – i synnerhet 

nordvästra – blir alltmer tätbefolkat är Sverige 

fortsatt relativt glesbefolkat, så också Jönköpings 

län.  

Jönköpings län genomgår en demografisk 

utveckling som drivs av en åldrande befolkning och 

en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större 

än tillträdet av unga på arbetsmarknaden under 

överskådlig tid vilket leder till en förväntad brist på 

arbetskraft under överskådlig tid.  

 

36 Källa SCB 
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Migration 
Länet har tagit emot många flyktingar, särskilt 

höglandskommunerna, Gislaved och Gnosjö har 

haft en hög internationell nettomigration under åren 

2011-2016. Länet som helhet har under åren 2011-

2016 vuxit tack vare flyktinginvandringen, 

samtidigt som några kommuner: Habo, Mullsjö, 

Jönköping och Vaggeryd växer även utan den.  

Gnosjö har under åren 2011-2016 minskat något 

trots flyktinginvandringen.  

Sysselsättningstillväxten37 drivs av utrikes födda, 

den del av befolkningen i arbetsför ålder som ökar 

och därmed bidrar till större delen av 

arbetskraftstillskottet.  

Barnafödandet har naturliga 20-25 årscykler. 

Toppen har passerat denna gång och födelsetal 

kommer att minska de kommande 15 åren.  

 

Försörjningsbördan för de sysselsatta i arbetsför 

ålder förväntas genom denna utveckling öka under 

de kommande tio åren. 

Denna typ av befolkningsförändring ställer nya 

krav på att säkra kompetensförsörjningen på sikt. 

Länets aktörer behöver tillsammans säkerställa en 

attraktiv livsmiljö för småbarnsfamiljer och unga 

vuxna så att de ser möjligheter med ett liv i 

Jönköpings län. Det innebär även att större krav på 

en effektiv och välfungerande välfärdsservice 

genom sjukvård och äldreomsorg finns tillgänglig i 

länet.  

Samtidigt som invandringen bidrar till att lösa 

arbetskraftsbristen räcker denna grupp inte till för 

                                                             

37 Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter 

hösten 2017 Jönköpings län, Arbetsförmedlingen  

hela behovet utan hela arbetskraftsreserven måste 

matchas mot arbetsmarknadens behov.  

Folkpensionen infördes 1913 och pensionsåldern 

var då 67 år samtidigt som medellivslängden var ca 

60 år. Idag är den allmänna pensionsåldern 65 år 

samtidigt som medellivslängden är drygt 82 år. 

Pensionsåldern håller på att ses över och för 

samhället är det bra om människor som mår bra, 

orkar och vill väljer att jobba vidare efter 65 

årsstrecket så att värdefull kompetens, erfarenhet 

och arbetskraft kan bidra till 

arbetskraftsförsörjningen framöver.  

Personer med funktionshinder/-variationer måste 

beredas tillträde till arbetsmarknaden i högre 

utsträckning än idag. Tillgänglighetsarbetet och att 

synliggöra alla kompetenser behöver därför 

intensifieras. Unga som står utanför 

arbetsmarknaden behöver genom kraftfulla åtgärder 

beredas plats för att säkra den framtida 

kompetensförsörjningen och motverka social 

utslagning och kvinnor behöver i lika hög grad som 

män etablera sig på arbetsmarknaden. 

Urbanisering 
Urbaniseringen väntas öka – vilket bedöms få stora 

konsekvenser för länets möjlighet till 

kompetensförsörjning över tid. Jönköpings 

kommun fortsätter att växa, vilket kan innebära en 

möjlighet för länet då en inom-läns-urbanisering 

tillsammans med goda transportmöjligheter inom 

länet skulle kunna bromsa en utom-läns-

urbanisering som riskerar att dränera länet på ung 

och kvalificerad arbetskraft. Det finns även en 

urbaniseringstrend inom länets övriga kommuner 

där många framförallt unga väljer att flytta till 

kommunens huvudort.  

Urbaniseringen är dels utomregional genom att en 

hög andel av de unga flyttar till större städer utanför 

länet och dels inomregional då tätorterna  

(kommunernas huvudorter) växer mest. Småorterna 

har börjat växa igen i samband med 

flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat 

befolkning under senare år.  
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Den demografiska utvecklingen i kombination med 

försörjningskvoten och den allt äldre befolkningen 

ställer höga krav på samhällets förmåga att möta 

dessa utmaningar. Digitaliseringen behöver ses som 

en del av lösningen. Strukturomvandlingen i 

näringslivet måste mötas med en medveten strategi 

för livslångt lärande och karriärbyte för de 

människor som ersätts med robotar. Denna grupp 

utgör en stor potential och resurs för samhället. 

Parallellt behöver det offentliga, vård och 

välfärdstjänster digitaliseras i allt högre 

utsträckning både för att möta människors 

efterfrågan, behov och förmåga och för att  lösa 

delar av de välfärdsutmaningar som den 

demografiska utvecklingen för med sig.  

Diversitet 
Länets befolkning blir allt mindre homogen. Det är 

en bild vi delar med övriga landet och stora delar av 

världen. Det ställer nya krav på samhället för att 

möta invånarnas olika behov, önskemål och 

förutsättningar. Samtidigt är det en faktor som 

driver utveckling, bidrar till nya lösningar, 

invånarinteraktion, en ökad och berikande mångfald 

samt ett större utbud av kultur, varor och tjänster.  

Sammanfattning demografisk potential  
Flyktinginvandringen stärker länets demografiska 

potential, samtidigt som den åldrande befolkningen 

och urbaniseringen sänker den och den heterogena 

befolkningen ställer nya krav på samhället.  

Huruvida denna bild ska sänka eller höja länets 

potential beror på hur dessa faktorer hanteras och 

bemöts framöver. Den ökade flyktinginvandringen 

bidrar med eftertraktad arbetskraft i arbetsför ålder. 

Den åldrande befolkningen har en relativt stark 

betalningsförmåga och den efterfrågar nya 

produkter och tjänster.  

Urbaniseringen kan utvecklas till länets fördel med 

starka mellanregionala infrastrukturstråk som 

höghastighetståg och vägtrafikstråk med 

välutbyggd infrastruktur för biodrivmedel, 

attraktiva tätorter och snabb och flexibel 

inomregional kollektivtrafik.  

Men också länets relativt glesa geografiska 

strukturer kan bidra genom att erbjuda attraktiva 

och ekologiska boendemiljöer – i tätorter, i 

tätortsnära miljöer såväl som lantligt. Länets många 

natursköna miljöer och vattendrag kan i 

kombination med ett välutbyggt bredband, 

utbyggda servicepunkter och en välfungerande 

infrastruktur utgöra attraktiva boendemiljöer i hela 

länet.  

En heterogen befolkning kan bidra till attraktivitet 

inte minst genom att de lösningar som möter de 

varierade invånarnas behov också är attraktiva för 

andra. Den kan driva fram välfungerande digitala 

välfärdstjänster, bidra till tjänstenäringens 

utveckling, stimulera utvecklingen av kultur och 

fritidsaktiviteter och bidrar till ett rikt, varierat och 

attraktivt län.  

Jönköpings län ligger dessutom i det geografiska 

stråk från Uppland, Mälardalen och Storstockholm, 

som i sydvästlig riktning sträcker sig över södra 

Sverige till Västra Götaland, Halland och Skåne 

som sammantaget bedöms ha den största 

potentialen i landet framöver. Med länets centrala 

geografiska läge och strategiskt viktiga 

infrastrukturella förutsättningar bör den 

demografiska potentialen kunna utvecklas.  

3.2.3 Kultur  

Kultur och fritid  
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och 

män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det 

handlar om faktorer som ett rikt och varierat 

kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. 

Undersökningar visar att för både gruppen 

landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av 

avgörande betydelse om det finns tillgång till 

konserter och andra typer av kulturevenemang i 

närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta 

till en landsort (mindre tätort eller landsbygd). Ett 

rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara 

viktigt för att länets nuvarande befolkning ska 

uppleva länet som attraktivt. Det är också av central 

betydelse för att länet över tid ska upplevas som 

attraktivt för unga människor, både de som bor här 

idag och de som bor i större städer.  

Kultur och fritid driver utveckling 
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket 

för utvecklingen av den sociala sammanhållningen 

och kultur, kulturarv och naturmiljöer har 

betydande roller för individers utveckling. Kultur 
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och fritidsaktiviteter främjar människors kreativitet 

vilket är av stor betydelse för förnyelse- och 

innovationsförmåga. Det är egenskaper som bidrar 

till entreprenörskap, företagande och 

samhällsutveckling. Kulturens och fritidens 

betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en 

långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså 

stor. Ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter är 

en långsiktig satsning på attraktivitet, innovation, 

företagande, tillväxt och utveckling.   

Kultur och fritid lockar invånare 
Indikatorer för kulturutnyttjandet hos befolkningen, 

mäts via biobesök, besök på bibliotek och museum 

i ”State of the Nordic Region 2018”.  

Kultur konsumeras och upplevs på många andra 

sätt och i många andra former. Undersökningar 

visar att kultur i en vid mening är en viktig faktor 

när det gäller attraktivitet. Människor som kan 

tänka sig att bosätta sig på landsbygden eller i 

mindre tätorter efterfrågar i hög grad ett varierat, 

brett och lättillgängligt utbud av kultur, allt ifrån 

kommersiella evenemang, karnevaler, bio, museum, 

konserter av olika slag till musikteater men också 

ett mer specialiserat kulturutbud – även om de 

sedan inte utnyttjar det.  

När det gäller biobesök ligger länet lågt i 

statistiken, även om Jönköpings kommun utmärker 

sig både när det gäller utbud och efterfrågan. Även 

Värnamo, Vetlanda och Eksjö kommuner höjer 

länets statistik något.  

Bibliotek bidrar till livslångt lärande och 
integration 
Länet har ett relativt gott utbud av bibliotek men 

biblioteken har, med undantag av Jönköpings 

kommun, relativt få besökare. Biblioteken fyller 

flera viktiga funktioner, inte minst den 

kompensatoriska funktionen för att alla invånare 

och skolor ska ha samma tillgång till böcker och 

databaser. Enligt Biblioteksföreningen visar 

forskning att personer med utländsk bakgrund ofta 

besöker biblioteken och att de spelar en viktig roll i 

integrationsprocessen. Dansk forskning38 visar att 

biblioteken i Danmark bidrar med två miljarder till 

BNP genom att stimulera barns läsande och bidra 

till höjd utbildningsnivå i samhället. Med all 

sannolikhet bidrar biblioteken i Sverige till 

utvecklingen på ett likartat sätt.  

Biblioteken har i stor utsträckning erövrat den 

digitala arenan och erbjuder förutom tryckta böcker 

ett stort utbud av e-böcker, databaser, film och stöd 

i att söka efter fakta. Flera av länets bibliotek driver 

eller bidrar på olika sätt till länets lärcentra, vilka 

fyller en viktig funktion när det gäller framförallt 
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högre utbildning på distans – viket motverkar 

utbildningens urbaniserande effekter.  

Museum och utställningar 
När det gäller museum är länets utbud relativt litet 

vilket också återspeglar sig i besöksfrekvensen som 

Jönköpings kommun toppar av naturliga skäl. 

Samtidigt finns flera exempel på museum, 

utställningar och interaktiv konst runtom i länet 

som har potential att bidra till en utveckling av 

besöksfrekvens både av länsinvånare och gästande 

besökare. Nya former av utställningar, interaktiva 

besöksmål och levande muséum har potential att 

bidra till attraktivitet och turism.  

Besöksmål 
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, 

allt ifrån historiska platser och miljöer som Brahe 

hus, Visingsö, Eksjö gamla stadskärna, Nydala 

kloster och Habo kyrka, spännande historiska 

industrimiljöer som Kleva gruva, Tabergs gruvan, 

Husqvarna fabriksmuséum, Bruno Mattsson museet 

och Tändsticksmuseet, unika naturmiljöer som 

Store mosse, Skurugata/Skuruhatt och Björkenäs, 

publikmagneter som High Chaparral, Gränna, 

Filmbyn och Vandalorum till sportanläggningar 

som Hestra, Mullsjö alpint och Dreamhack 

tillsammans med många fler. Länets alla besöksmål 

har därmed stora möjligheter att både erbjuda 

länsinvånarna en berikande och varierad fritid men 

också att locka turister och andra besökare till länet 

-  en viktig attraktivitetsfaktor även för länets 

invånare.  

Fritidsaktiviteter 
Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter kräver oftast att 

det finns föreningar, organisationer eller kommuner 

som arrangerar och skapar förutsättningar för 

föreningslivet och dess aktiviteter. Många 

fritidsaktiviteter är beroende av ideella krafter, 

något som många föreningar vittnar om allt större 

utmaningar att rekrytera. Föräldrar fyller vanligen 

roller som ledare och funktionärer vid 

ungdomsaktiviteter och det kan vara svårt att 

rymma dessa uppdrag i livspusslet.  

Vissa aktiviteter bygger vanligen på att det finns ett 

företag som vänder sig antingen via en förening 

eller direkt till kunder som ridskolor, elitsatsande 

idrottsklubbar och exempelvis företag som erbjuder 

trampolinträning. 

Utbudet av fritidsaktiviteter varierar mellan 

kommunerna – ofta beroende på deras storlek och 

grad av förtätning. Ofta krävs resor för att ta sig till 

dessa aktiviteter. En kritisk faktor är därför ofta 

tillgång till bil (och när det handlar om ungdomar, 

föräldrar som har möjlighet att köra), kollektivtrafik 
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och/eller säkra möjligheter att cykla. För att stärka 

möjligheterna till kultur- och fritidsaktiviteter och 

för att stärka ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv 

behöver kollektivtrafik och cykelbanor stödja 

möjligheten att ta sig till och från olika kultur- och 

fritidsaktiviteter inom och mellan kommunerna.  

Många människor njuter av natur och miljö under 

sin fritid. För att välbesökta besöksmål ska hålla för 

besökarna krävs strukturer som vandringsleder, 

möjligheter till sopsortering, toaletter och 

parkeringsmöjligheter. Tillgänglighetsanpassningar 

av publika naturmiljöer är en förutsättning för att 

alla länsinvånare och besökare ska kunna njuta av 

länets attraktiva natur och miljö.  

Sammanfattning kultur och fritid 
En attraktiv och god livsmiljö förutsätter tillgång 

till kultur- och fritidsupplevelser. I Jönköpings län 

ska alla ha möjlighet till att delta i, uppleva och 

skapa kulturinslag. Det ska finnas en jämlik tillgång 

till de kulturupplevelser som erbjuds och 

tillgängligheten ska vara god för länets alla 

invånare, oavsett kön, bakgrund eller individuella 

förutsättningar. Jönköpings län ska vara en plats där 

alla får plats och där en jämlik tillgång till olika 

fritidsaktiviteter inom olika områden finns att tillgå. 

Att ha en bred tillgång till fritid och föreningsliv 

möjliggör även en god inkludering av utrikesfödda, 

genom de mötesplatser som skapas inom 

föreningslivet välkomnas alla oavsett bakgrund, 

intressen, erfarenheter eller kultur. Det starka 

civilsamhället och föreningslivet är viktiga 

tillgångar för länet för att lyckas med integration 

och inkludering av nyanlända.  

Det offentliga behöver bidra till att stödja 

civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett 

rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter och 

länets infrastruktur behöver i högre grad stödja 

möjligheterna att ta sig till kultur och 

fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna 

och för besökande och turister. 

3.2.4 Stad och land 
Den geografiskt starka placeringen som Jönköpings 

län har mellan de tre storstadsregionerna är en 

styrka. Jönköpings län kan vara ett nav när det 

kommer till transport och infrastruktur. För att 

ytterligare stärka den potentialen behöver länet 

arbeta för en ökad tillgänglighet när det kommer till 

transporter inom länet för arbetspendling och 

transporter. I och med den tilltänkta 

höghastighetsbanan som planeras med Jönköpings 

län som ett viktigt nav kommer länets möjligheter 

till tillväxt och attraktivitet att öka. Internationella 

jämförelser visar att tillväxten kring en 

höghastighetsnod sträcker sig ut i en ca 15 mils 

radie, vilket skulle omfatta större delen av södra 

Sverige. Länets samtliga kommuner kommer att 

gynnas av dessa stationsorter och förutsättningar för 

regionala höghastighetståg kommer att utvecklas. 

Höghastighetsstationer centralt placerade i tre av 

länets kommuner kommer därför starkt att bidra till 

att Jönköpings län utvecklas till den fjärde 

tillväxtregionen.  

Smarta städer 
I den smarta staden skapar innovationer, 

digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter 

att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och 

hållbart sätt. Städerna behöver vara goda 

livsmiljöer för människor att leva i utan att för den 

skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling 

är med andra ord en central utgångspunkt för 

smarta städer. 

Den pågående urbaniseringen innebär en växande 

miljöbelastning. Urbaniseringen och den 

demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar 

mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring 

frågor som hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i 

städerna stora möjligheter att ta sig an 

utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel 

genom effektiva infrastrukturlösningar och genom 

att den byggda miljön kan användas på ett smart 

sätt och delas av många. En förtätning av staden 

kan därför bidra till att minska den totala 

belastningen. Länet har stora möjligheter att gå före 

i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt 

att ta vara på innovationskraften och på de tekniska 

verktyg som idag finns tillgängliga. 

Stadens infrastruktur är en viktig aspekt av 

utvecklingen av smarta städer både när det gäller 

hållbarhet och attraktivitet. Urbaniseringen gör att 

en allt större andel av befolkningen bosätter sig i 

tätorter. Det gör att stadens och tätortens 

infrastruktur behöver stödja utvecklingen av ren 

luft, minimerade utsläpp samt säkra och effektiva 

transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik är 

transportslag som behöver stödjas på alla sätt. 

Örebro är en föregångare som har arbetet 

parlamentariskt med att ta fram en strategi. Deras 

mål är att sex av tio resor ska göras med gång-, 

cykel- och/eller kollektivtrafik. Bara i staden 

beräknas denna förändring leda till en 

samhällsekonomisk vinst med 1,75 miljarder kronor 

jämfört med andelen idag som ligger på 46 procent.  

Då arbetspendlandet i länet i huvudsak sker på 

relativt korta sträckor och persontrafiken står för en 

stor del av utsläppen – både partiklar och 

kvävedioxidekvivalenter - kan satsningar på 

cykelbanor i tätorter och utmed länets läns- och 

riksvägar tillsammans med el-cyklar bidra till både 

attraktivare tätorter, ren luft, minskade utsläpp och 

en friskare befolkning.  

Det svenska målet är att dubblera antalet resor i 

kollektivtrafiken från utgångsvärdet år 2006 till 

2020. För att lyckas med det krävs en utveckling av 
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det som kallas ”Smart kollektivtrafik”. Det kan 

handla om att digitalisera kollektivtrafiken och 

länka samman uppkopplade fordon med intelligenta 

transportsystem (ITS). ITS innebär att olika 

transportformer sammanförs med fysisk digital 

infrastruktur som gör kollektivtrafiken mer 

integrerad, oberoende och anpassad efter 

passagerarna. Exempel på ITS-lösningar är att 

passagerare kan resa med samma biljett eller 

månadskort oavsett om de väljer buss, cykel 

(exempelvis hyrcykelsystem hämta-här–lämna-där) 

eller taxi. Självkörande fordon är i ITS-lösningar en 

självklar del av kollektivtrafiken. Genom ITS-

lösningar spås kollektivtrafiken att växa och skapa 

ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. 

Ensambilåkandet kan minimeras och ersättas med 

bussar, cyklar och tåg vilket minskar 

koldioxidutsläppen, köerna, partikelutsläpp och 

bullernivån.  

Genom att utveckla öppna digitala infrastrukturella 

ekosystem som stödjer olika aktörer och 

multimodala transporter kan innovativa lösningar 

skapas som gynnar passagerarna, ökar 

kollektivtrafikens andel av det totala resandet och 

bidrar till en hållbar miljö.  

Det som går att digitalisera kommer att digitaliseras 

och det som går att automatisera kommer att 

automatiseras framöver, det är de flesta 

framtidsforskare överens om. Detta gäller i hög 

grad staden och tätorternas utveckling. ”Internet of 

things” kopplar samman saker, produkter, system 

och människor och kommer att underlätta 

människors vardag och bidra till att spara energi.  

Alltifrån belysning och temperatur som anpassas till 

var vi är och hur vi rör oss och att hissen anländer 

när ytterdörren öppnas till helt nya interaktiva 

lösningar som vi ännu inte sett kommer att 

underlätta livet i framtiden i den smarta 

staden/tätorten. Det gör att smart stadsutveckling 

kommer att handla mycket om attraktivitet. 

Världsnaturfonden (WWF) har i en global studie 

funnit att den viktigaste attraktivitetsaspekten för 

städer världen över är ren luft. Städer som tidigt 

profilerar sig på en smart och hållbar utveckling 

kommer ha en konkurrensfördel jämfört med de 

som inte gör det.  

Hållbar landsbygdsutveckling 
Landsbygden behöver ses som en värdefull tillgång 

med många utvecklingspotentialer. Ett 

övergripande mål för länet är livskraftiga 

landsbygder med likvärdiga möjligheter till 

företagande, arbete, boende och välfärd som leder 

                                                             

39 Målgruppsanalys, (2012) Ungdomsbarometerns undersökning 

på uppdrag av Jordbruksverket och Ungdomskollen 2015, (2015) 
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till en långsiktigt hållbar utveckling i hela länet. 

Landsbygderna  har en central roll när det gäller en 

hållbar tillväxt.  

Landsbygden i länet har långsiktigt goda 

utvecklingsförutsättningar. Det finns areella 

näringar som kan erbjuda hållbar tillväxt och som 

kommer att ha en avgörande betydelse för 

samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer 

stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder 

miljöer för attraktiva permanent- och 

deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. 

En hållbar landsbygdsutveckling handlar mycket 

om en levande landsbygd där människor vill och 

kan bo, verka och utvecklas. För det krävs närhet 

till exempelvis vårdcentraler, skolor, affärer, 

bensinstationer och inte minst till arbetstillfällen. 

Det behövs också god mobiltäckning och goda 

möjligheter till bredband. För att dessa faciliteter 

ska kunna finnas krävs å andra sidan att det finns en 

viss mängd människor inom ett rimligt geografiskt 

upptagningsområde. Landsbygdsutveckling kan 

därmed inte ske utan människor som har 

möjligheter till och trivs med att bo på 

landsbygden.   

Människor som är intresserade av att leva på och 

flytta till landsbygden och mindre orter har 

generellt ett stort klimat-, miljö och naturintresse. 

De är generellt välutbildade och angelägna om en 

hållbar utveckling39.  

I den av målgruppsanalys som Ungdomsbarometern 

genomfört på uppdrag av Jordbruksverket, kan 

vissa mönster skönjas kring vilka som vill och kan 

bo på landsbygden. Analysen ser en tydlig 

livsstilsgruppsfördelning bland de som vill flytta till 

landsbygden och bland de som vill stanna kvar i 

staden. De som vill flytta till landsbygden eller 

mindre orter är i första hand ideellt lagda, ofta 

välutbildade, drivs av sitt djur- och naturintresse 

men hindras av att det finns få attraktiva, 

högkvalificerade jobb på landsbygden. De vill 

jobba med något som engagerar dem. Det är av stor 

betydelse att det finns en jämställd arbetsmarknad. 

De som vill stanna kvar på landsbygden är i mindre 

utsträckning intresserade av djur och miljö. De är 

däremot intresserade av att gå på konserter, 

festivaler, är intresserade av bilar, motorcyklar och 

mode. De går i högre utsträckning på ett 

yrkesprogram på gymnasiet och vill i hög 
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utsträckning (81 %) läsa vidare efteråt för att bli 

mer attraktiva på arbetsmarknaden.    

Undersökningen ser också att tjejer är något mer 

positiva till att bosätta sig på landsbygden och att 

andelen som beskriver sig som positivt inställda till 

att bo på landet eller en mindre ort ökar med åldern.  

För att skapa attraktiva boendemiljöer på 

landsbygden behöver det alltså finnas möjlighet till 

attraktiva och högkvalificerade jobb på 

landsbygden och inte bara inom de traditionella 

gröna näringarna. För en hållbar landsbygd behövs 

företag inom besöksnäringen, tillverkande och 

säljande företag, företag som kan erbjuda de gröna 

näringarnas företag den service och de tjänster de 

behöver för sin fortlevnad och utveckling.        

Förutsättningarna för företagsamhet och 

sysselsättning på landsbygden behöver vara 

långsiktigt hållbara. Det kan handla om 

transportmöjligheter, ladd- och 

drivmedelsinfrastruktur, bärighetsklasser på vägar 

men också om tillgång till fiberuppkoppling med 

tillräcklig kvalitet och säkerhet, mobiltäckning och 

offentliga tjänster som kan skötas digitalt, 

oberoende av plats. 

För att dessa förutsättningar ska nås krävs också 

attraktiva förutsättningar för boende på 

landsbygden som lockar fler grupper än de som bor 

på landsbygden idag. Attraktiva naturmiljöer som 

vacker utsikt, ostörd miljö och tillgång till vatten är 

faktorer som lockar boende, oavsett stad och land. 

Landsbygdens förutsättningar när det gäller dessa 

värden är stora och genom att strategiskt satsa på 

boendemöjligheter som erbjuder dessa värden kan 

länet erbjuda alternativ som kan konkurrera med 

västkusten och östkustens skärgård.  

Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling 

bygger i högre grad än tätortens på ett samspel 

mellan privata, offentliga och ideella insatser. 

Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till 

gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta 

tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla 

natur- och kulturmiljöer. 

Landsbygderna är med rätt förutsättningar en stark 

resurs som bidrar till att stärka länets 

konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, 

biobaserad och fossilfri ekonomi, till ett hållbart 

nyttjande av naturresurserna och till att 

miljökvalitetsmålen uppfylls. 

Kommersiell service 
Tillgänglighet till olika typer av service är en 

förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa 

tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd 

av en väl fungerande digitalisering, post- och 

paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska 

besök på serviceställen. Avgörande för 

serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 

transportsystemet fungerar. För en attraktiv 

boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, 

drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och 

apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna 

på landsbygden har en stor potential att utvecklas 

för att bidra till attraktiva miljöer och 

förutsättningar på landsbygden. 

Tillgång till hälso- och sjukvård 
Tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig 

tillväxtfaktor och de tre akutsjukhusen är av stor 

betydelse för länets attraktivitet och arbetsmarknad. 

Sammanfattning stad och land 
Urbaniseringen är en globalt stark trend som även 

ses i Jönköpings län. Värden som ren luft, tillgång 

till naturen och en hållbar utveckling är attraktiva 

både i staden och på landsbygden. Utifrån ett 

attraktivitetsperspektiv är det därför av stor 

betydelse att Region Jönköpings län på alla sätt 

bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och 

på landsbygden. 

Smart utveckling – oavsett om det handlar om 

städer/tätorter, landsbygder eller infrastruktur - är 

attraktiv för invånare och företag. Digitaliseringen 

tenderar att jämna ut förutsättningar som service 

och handel förutsatt att tillgång till serviceställen 

med post- och paketutlämning, drivmedel och 

dagligvaror finns i närmiljön. Människor och 

aktiviteter kring människor är attraktivt, både på 

landsbygden och i tätorter. Unika boendemiljöer, 

exempelvis nära vatten, som landsbygden kan 

erbjuda kan bidra till attraktivitet för landsbygden 

och länet. Attraktivitet behöver – för att leda till 

länets mål - präglas av en gruppinställning, varför 

det är viktigt att säkerställa attraktivitet i hela länet 

och för alla grupper. För att Jönköpings län ska 

kunna fortsätta utvecklas är det av central betydelse 

att länsinvånarna blir fler, att fler vill flytta till länet 

och att de som bor i länet vill bo kvar. Då behöver 

bilden av Jönköpings län ur alla perspektiv vara ett 

attraktiv. 

3.2.5 Infrastruktur och 
transportsystem 
En stor samhällsutmaning är att minska den 

klimatpåverkan som resor och transporter innebär 

och att utveckla ett hållbart transportsystem. Det 

innebär bland annat att insatserna för att få en 

fordonsflotta som är fri från fossila bränslen 

behöver intensifieras. 

En god tillgänglighet skapas genom bland annat 

effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. 

Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta 

ihop arbetsmarknadsregioner, att stärka kopplingen 
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mellan stad och land och att skapa förutsättningar 

för företag och kompetensförsörjning. Den 

strategiska plats som Jönköpings län har mellan de 

tre storstadsregionerna är en stor fördel som måste 

tas tillvara på genom att säkerställa en god 

infrastruktur och ett effektivt och ändamålsenligt 

transportsystem.  

Framgångsfaktorer när det gäller tillgänglighet och 

attraktiva miljöer är helhetssyn och 

sektorsövergripande samordning. Samordningen 

mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, 

transport, informationsteknik, klimat, miljö och 

energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, 

näringslivsutveckling, innovationer, 

bostadsbyggande, kultur och kulturmiljöer samt 

servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.  

Att vägar och järnvägar har en bra standard och 

finns mellan platser dit människor vill resa, och att 

bredband finns som gör det möjligt att använda 

internet, är viktigt för alla delar av 

samhällsutvecklingen.  

Transportsystemets utformning 
Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska bidra till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela 

länet. Infrastruktur knyter ihop länet och är en 

central förutsättning för en växande ekonomi, ökad 

befolkning, förbättrade möjligheter till pendling, 

besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form 

av vägar, järnvägar, flyg såväl som bredband är 

förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela 

länet och för att hela länet ska kunna utvecklas.  

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs 

också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – 

också över länsgränserna för att knyta samman de 

funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men 

utvecklingen av transportsystemet måste även möta 

andra behov än arbetspendling. Människor behöver 

få tillgång till service, omsorg och fritidsaktiviteter. 

Näringslivet behöver godstransporter för 

tillverkningsindustrin, och persontransporter för 

tjänstenäringar som besöksnäringen. För ett hållbart 

transportsystem behövs också ett utökat nät av 

cykelvägar längs läns- och riksvägarna. Detta 

skapar också förutsättningar för besöksnäringen. 

Infrastruktur och transportsystem måste vara 

hållbara och tillförlitliga för att människor ska ha 

tilltro till systemen. Underhållet behöver fungera 

och kollektivtrafiken behöver vara förutsägbar och 

tillförlitlig. 

Transporter och arbetspendling 

Att transporter kan göras på ett effektivt, hållbart 

och klimatsmart sätt är viktigt för länets utveckling 

och för att uppnå de svenska miljömålen. Länets 

glesa geografiska strukturer är en utmaning och 

näringslivets behov av snabba och säkra transporter 

behöver säkerställas för att länets utveckling och 

tillväxt ska garanteras över tid. Näringslivets 

transporter behöver i högre grad gå via tåg och 

sjöfart framöver för att vara hållbara varför 

förutsättningarna för multimodala transporter 

behöver säkerställas i hela länet. För bland annat 

skogsnäringen har vägarnas bärighetsklassningar 

betydelse och för stora delar av länet kan 

hastighetsbegränsningar på vägnätet vara en 

konkurrensnackdel. 

För att säkerställa hållbara transporter behöver 

ladd- och drivmedelsinfrastrukturen stärkas när det 

gäller avancerade biodrivmedel i hela länet. 

Infrastrukturen är viktig för arbetspendlingen inom 

och utanför länet. Invånare behöver enkelt kunna ta 

sig mellan kommunerna för att kunna leva, verka 

och bo i länet. Lättare arbetspendling bidrar även 

till en förbättrad kompetensförsörjning och 

matchning mellan utbildning och näringsliv då fler 

kan hitta passande arbeten och studier om hela länet 

är lättillgängligt. Kollektivtrafiken behöver stärkas 

över länsgränserna i de funktionella 

arbetsmarknadsregionerna för att säkerställa 

kompetensförsörjningen och nå miljömålen.  

För att möta miljömålen måste även 

förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik 

förbättras och tillgängliggöras i hela länet – även på 

landsbygden.  

Cykeltrafik och ekoturism 
En ökad cykeltrafik ses av många som en del i att 

sänka utsläppen från fordonstrafiken. Som tidigare 

nämnt sker en stor del av arbetspendlingen i länet 

över relativt korta distanser, varför de i stor 

utsträckning skulle kunna ersättas med 

kollektivtrafik och cykeltrafik. En förutsättning för 

detta är dock ett välutbyggt cykelbanenät utmed 

riks- och länsvägarna i länet så att dessa transporter 

kan ske på ett säkert och effektivt sätt. 

Cykeltrafiken behöver kunna kompletteras med 

kollektivtrafik för att hålla de individuella 

transporterna till ett minimum.  

Cykelturism är en näring som ökar och allt fler 

väljer att uppleva Sverige på cykel. För att vara ett 

attraktivt län för cykelturism krävs upplevelser 

inom rimliga avstånd och tillgång till 

förutsättningar som cykelbanor, camping eller annat 

boende och mat. Länet har flera av de 

förutsättningar som krävs och cykelturismen ökar, 

inte minst kring Vättern, men för att näringen ska 

lyfta krävs infrastrukturella förutsättningar. 

Andra besöksformer som ökar är vandring och att 

rida. Många län har utvecklat nät av ridleder ofta 

parallellt med vandringsleder vilket lett till en stärkt 
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besöksnäring särskilt i kulturellt och historiskt 

intressanta landsbygder.  

I framtida infrastrukturplaner bör insatser utmed 

riks- och länsvägarna i hela länet åtföljas av 

cykelbanebyggnation. Infrastruktur för olika typer 

av ekoturism bör säkerställas, inte minst för att 

bidra till utvecklingen av besöksnäring på 

landsbygden. 

Vägtrafik  
E4:an och riksväg 40 utgör pulsådror tillsammans 

med riksvägarna 26 och 27 som knyter ihop länet 

med väst- och östkusterna. Vägtrafiken kommer 

med all sannolikhet att ändra karaktär fram till 

2035. Avancerade biodrivmedel och el spås vara de 

huvudsakliga drivmedlen inom en fem till 

tioårsperiod. För att säkra länets biltransporter 

behöver ladd- och drivmedelsinfrastrukturen 

utvecklas i hög takt. Möjligheter att ladda elbilar 

under färd bedöms vara en nödvändighet. 

Infrastrukturplaneringen behöver därför följa med 

utvecklingen för att länets förutsättningar ska tas 

tillvara under de snabbt föränderliga 

infrastrukturförutsättningarna.  

Självkörande bilar kommer starkt liksom 

delningsekonomiska lösningar på persontransporter. 

Infrastruktur och samhällsplanering behöver stödja 

denna utveckling för att säkerställa en hållbar 

utveckling.   

Kollektivtrafik 
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar 

även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, 

oavsett ekonomisk förmåga eller funktionalitet har 

möjlighet att resa mellan studier, arbete och 

boende. En medvetenhet om att transportsystemet 

och kollektivtrafiken utnyttjas olika är också 

väsentligt för att skapa en förståelse för dess behov 

och funktion. Fler kvinnor än män och fler unga än 

äldre nyttjar kollektivtrafiken som transportmedel. 

En välfungerande infrastruktur möjliggör långt 

mycket mer än bara arbetspendling. Det är en 

förutsättning för att invånare ska kunna ta del av 

kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg.  

Även för besöksnäringen är ett välfungerande 

transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka 

turister till alla delar av länet.  

Järnväg och tågtrafik 
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver 

såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala 

spårtrafiken byggas ut, bland annat med stambanor 

för höghastighetståg.  

Södra stambanan är ryggraden för 

tåginfrastrukturen och tillsammans med kust till 

kustbanan, ”krösatåget” och förbindelserna med 

Göteborg och Skövde är möjligheterna till resande 

med tåg relativt goda. Utmaningarna handlar främst 

om att hela tågnätet i länet inte är elektrifierat och 

att underhållet av järnvägen är eftersatt i hela landet 

vilket medför onödigt långa restider, många avbrott 

och att tilliten till resande med tåg har minskat.  

Höghastighetståg 
Möjligheten till snabba transporter över stora 

avstånd är central för länets utveckling – både när 

det gäller transporter och kompetens. Flyget brottas 

med stora utmaningar när det gäller fossilfrihet och 

höghöjdsutsläpp. För att minska flygresandet, vilket 

är en nödvändighet för att klara utsläpps- och 

klimatmålen, behövs det ett alternativ som 

människor och företag bedömer som rimligt. I delar 

av världen är svaret på den utmaningen 

höghastighetståg. Förutsättningar för detta är dock 

säkerhet, tillförlitlighet och tillräckligt höga 

hastigheter så att restiderna kan hållas nere.  

En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle 

betyda en stor utvecklingspotential för länet. Dels 

möjliggör höghastighetsbanan snabba transporter 

och att de funktionella arbetsmarknadsregionerna 

förstoras, men banan frigör också kapacitet på de 

befintliga stambanorna vilket gör att de kan 

förbättra förutsättningarna för godstransporterna 

vilket bland annat är en förutsättning för 

logistiknäringen.  

Höghastighetståg kan bidra till öka den tilliten till 

tåget igen och möjliggör att en större del av 

resandet sker via tåg. Tåget har många fördelar 

gentemot flyget och kortade restider kopplar ihop 

länet med Stockholm, Göteborg och Malmö på ett 

nytt sätt, men också norra Europa som blir en 

naturlig del i en större funktionell region.  

Regionala höghastighetståg skulle förbättra 

förutsättningarna i hela länet och dess omgivande 

arbetsmarknadsregioner samt bidra till tillväxt i en 

ännu större region. Sverigeförhandlingen har i sitt 

förslag tre stationslägen i Jönköpings län, vilket är 

något av en jackpott för länet och dess utveckling. 

Exempel från andra regioner i världen visar vilken 

utveckling för både stationsorterna och den 

omgivande regionen höghastighetstågen lett till 

inom ett stort geografiskt område.  

Flyget och flygtrafiken 
Möjligheten till snabba transporter över stora 

avstånd nationellt såväl som internationellt är 

central för länets utveckling – både när det gäller 

transporter och kompetens. Därför är flygplatsen 

och flygtrafiken av stor betydelse för länets 

utveckling och behovet av flygtrafik måste ses i ett 

större sammanhang. Flygets klimatpåverkan är 

dock problematisk.  

Naturvårdsverket slår fast att flygets 

klimatpåverkan är både stor och ökande. I Sverige 

har antalet utrikes flygresor per invånare mer än 
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fördubblats sedan början av 90-talet. Nya 

beräkningar bekräfta att Svenskarnas internationella 

flygande svarar för lika stora utsläpp som all 

biltrafik i Sverige. Dessa bygger på en uppskattning 

av antalet flygresor samt att effekten av utsläpp på 

hög höjd inkluderas. Det finns olika sätt att beräkna 

utsläppen beroende på om de ska rapporteras till 

FN, eller om syftet är att uppskatta de faktiska 

utsläppen från svenska invånares flygresor. 

De uppskattade totala utsläppen från svenska 

invånares internationella flygresor år 2014 är cirka 

11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det kan 

jämföras med 2,3 miljoner ton som rapporterats 

enligt internationella riktlinjer. De uppskattade 

utsläppen inkluderar klimatpåverkan på hög höjd 

och är baserade på resvaneundersökningar samt 

antalet flygresor under perioden 1990-2014. 

Den långsammare ökningen av utsläppen jämfört 

med ökningen av antalet flygresor kan bland annat 

förklaras av en effektivisering. En stor del av 

effektiviseringen ligger i en ökning av 

kabinfaktorn, d.v.s. att flygplanen har färre tomma 

stolar. 

Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser från 

flyget baseras på bränsleanvändningen för inrikes 

flygresor samt det bränsle som tankats i Sverige för 

utrikes flygresor. Dessa utsläpp omfattar dock 

varken utsläppens fulla klimatpåverkan på hög höjd 

eller de fullständiga utsläppen till följd av svenska 

invånares flygresor utomlands. 

Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i 

Sverige och används till utrikes flyg har ökat med 

70 procent mellan 1990 och 2014 och var drygt 2 

miljoner ton år 2014. Växthusgasutsläppen från 

internationellt flyg omfattas för närvarande inte av 

några internationella åtaganden om 

utsläppsminskningar och ingår alltså inte i de mål 

som antagits för Sveriges utsläppsminskningar 

under FN.  

Utsläppsberäkningen baserad på internationella 

riktlinjer tar endast hänsyn till hur mycket bränsle 

som förbrukats och vad bränslemängden i sig 

motsvarar i växthusgasutsläpp. Därmed omfattas 

inte den ökade klimateffekt som uppstår vid 

förbränning på hög höjd, på runt 10 000 meter. 

En kortare inrikesflygning, exempelvis Stockholm-

Jönköping, har inte mycket höghöjdsutsläpp då 

flyget aldrig stiger så högt. Under längre resor, 

exempelvis Jönköping-Frankfurt eller längre, stiger 

flygplanet normalt till över 10 000 meter och bidrar 

då till en ökad klimatpåverkan på grund av 

höghöjdseffekten. 

Förbränning på hög höjd uppskattas i runda tal 

dubblera klimateffekten jämfört med om 

förbränningen skett på marknivå. Flygets förhöjda 

klimatpåverkan kommer framför allt av effekter 

genom bildande av kväveoxider och vattenånga i 

den höga atmosfären. Även förbränning av 

förnybart bränsle ger en höghöjdseffekt men 

forskare diskuterar hur stor effekten är jämfört med 

förbränning av fossilt bränsle.  

Både kväveoxider och vattenånga är 

klimatvärmande på hög höjd. Forskare är dock 

fortfarande inte eniga om hur mycket påverkan ökar 

på grund av detta. Kväveoxider påverkar även 

ozonskiktet negativt då kväveföreningarnas 

omvandling till lustgas blir ett problem. 

Den 5 juni 2018 lyfte det första elflyget i Sverige. 

Över tid ses en stor potential till eldrivet flyg på 

kortare resor, exempelvis inrikesflyget. Utveckling 

av elhybridflygplan med upp till 100 säten och en 

räckvidd på 200 mil pågår vilket innebär en stor 

potential då majoriteten av världens flygningar är 

kortare än två timmar. I kombination med fossilfria 

bränslen, kraftiga effektiviseringar, effektivare sätt 

att flyga och att använda luftrummet i kombination 

med höghastighetståg som minskar det totala 

flygandet kan flygets utsläpp minskas avsevärt.  

Norge gör idag samma satsning på flyget som de 

tidigare gjort på elbilar. Det beslutet har lett till att 

2018 är hälften av alla bilar som säljs i Norge el- 

eller hybridbilar. På samma sätt ska landet ställa om 

till en helt batteridriven flygfart till 2040.  

För att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver 

Jönköpings flygplats – både när det gäller 

flygplatsen och flygresorna – bli fossilfria och mer 

effektiva för att därmed bidra till länets hållbara 

utveckling. Därutöver behöver flygresorna bli färre 

och de som kan ersättas med höghastighetståg.  

Sammanfattning infrastruktur och 
transporter 
En för länet viktig utmaning är att minska den 

klimatpåverkan som resor och transporter innebär 

och att utveckla ett hållbart transportsystem. Det 

innebär bland annat att insatserna för att få en 

fordonsflotta som är fri från fossila bränslen 

behöver intensifieras, att förutsättningarna för gång, 

cykling och kollektivtrafik behöver stärkas och att 

godstransporter i större utsträckning behöver ske på 

järnväg och till sjöss i stället för på väg.  

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så 

att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet 

med en hållbar stadsutveckling måste omfatta 

åtgärder för att säkerställa en effektiv 

kollektivtrafik. Samhällsplaneringen måste främja 

en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, 

vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla 

innovationer som kan leda till regionförstoring och 

regionintegrering med bland annat stöd av 

digitalisering och en utvecklad kollektivtrafik. 
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Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i 

länets ytterkanter.  

En omfattande satsning på cyklande och cykelbanor 

behöver ske i hela länet – också på landsbygden –

liksom satsningar på småskalig infrastruktur för 

turism och besöksnäringen som vandrings-, cykel- 

och ridleder.  

För att säkra länets konkurrenskraft över tid, 

långväga resor och transporter är höghastighetståg 

en nödvändighet, vilken också kommer bidra till att 

länet når målet om den fjärde tillväxtregionen.  

3.2.6 Fysisk planering och 
boende 
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av 

hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker 

sambanden inom och mellan regioner. För att 

lyckas med det krävs en sektorsövergripande 

samverkan och samplanering mellan Region 

Jönköpings län och kommunerna, som utgår från 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering 

och boendemiljöer prioriteras i det regionala 

tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har 

stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och 

konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva 

livs- och boendemiljöer.  

Samhällsplanering 
Samhällsplanering handlar om att skapa vårt 

framtida samhälle – en attraktiv plats för människor 

att leva, verka och bo på. Det handlar bland annat 

om att erbjuda varierande boendemiljöer för alla 

människor, oavsett kön, bakgrund och individuella 

förutsättningar, ett utbrett bredbandsnät för digital 

tillgänglighet över hela länet och möjlighet till att ta 

sig mellan kommungränserna. 

Samhällsplaneringen ska också säkerställa att 

satsningar görs med en långsiktighet hållbarhet så 

att viktig åkermark skyddas, att skolor, förskolor 

och nya bostadsområden byggs där det finns 

tillgång till vatten och sanitet, vägar, kollektivtrafik 

och service, att boende, skolor, infrastruktur och 

andra förutsättningar planeras och dimensioneras 

efter de behov som finns och väntas uppstå utifrån 

demografi och andra samhällsförändringar och att 

utvecklingen blir långsiktigt ekologiskt hållbar.  

Bostäder – en förutsättning 
För att ett län ska kunna utvecklas och blomstra 

krävs det boenden för livets alla skeden. Många 

unga som är i startgroparna att flytta hemifrån, 

börja plugga eller skaffa sig ett första jobb 

begränsas av bostadsbristen. Inflyttningen till länet 

hämmas också när utbudet av lägenheter och 

hyresrätter är begränsat och när tillgången till 

bostäder som passar olika behov inte motsvarar 

efterfrågan. För ett lyckat arbete kring 

bostadsförsörjningen krävs det att kommuner i hela 

länet samverkar och planerar med olika 

målgruppers behov i fokus. 

Bristen på bostäder riskerar att bli ett hinder för 

länets utveckling och tillväxt. Utmaningen har flera 

dimensioner, bland annat att företagen får svårt att 

hitta arbetskraft om det inte går att hitta boenden i 

länet. Unga vuxna har svårt att etablera sig på orter 

för att studera eller arbeta. Det kan finnas 

svårigheter för utflyttade att återvända till sin 

hemort och äldre människor har inte ekonomisk 

möjlighet att byta bostad. Jönköpings län ska kunna 

erbjuda lugna, trygga och attraktiva boendemiljöer 

för alla skeden i livet.   

För det krävs förutom ett väl avvägt byggande, att 

tomter erbjuds på attraktiva platser, att allmänna 

kommunikationer mellan kommuner och orter 

fungerar snabbt, smidigt och tillförlitligt så att 

boendet kan spridas mellan kommunerna i länet.  

3.2.7 Tillgänglighet genom 
informations- och 
kommunikationsteknik 
Tillgång till fiberuppkoppling med hög hastighet 

och hög kvalitet är 2018 närmast en hygienfaktor. 

Det är också en förutsättning för att samhället ska 

klara välfärdstjänsterna över tid och servicen till 

invånarna – inte minst på landsbygden. Då fler och 

fler viktiga samhällstjänster- och funktioner erbjuds 

digitalt så måste den digitala infrastrukturen vara 

robust och säker. Tekniken används överallt och 

nya tjänster tillkommer löpande.  

Länets invånare behöver känna till och har 

möjlighet att använda tekniken, i arbetslivet och 

privat. Det handlar om demokrati och delaktighet. 

Det finns stora vinster att hämta hem rent 

samhällsekonomiskt genom effektivisering, 

rationalisering och via gemensamt upphandlade 

system. Var i länet invånarna bor ska inte avgöra 

hur god tillgängligheten till bredband och 

höghastighetsuppkoppling är. Företag och 

privatpersoner ska kunna verka och bo på 

landsbygden och ha likvärdiga förutsättningar som i 

stadsnära områden. En attraktiv boendemiljö kan 

erbjuda digital delaktighet och det ska alla invånare 

ha möjlighet till i Jönköpings län. 

Tillgängligheten på höghastighetsuppkoppling är 

även en förutsättning för att företag i hela länet ska 

kunna ta del av digitala lösningar för 

effektivisering, kompetens- och affärsutveckling. 

Jönköpings län ska vara ett län i framkant som kan 

erbjuda digital tillgänglighet i hela länet och lägga 

grunden för att företag och privatpersoner etablerar 

sig även i landsbygdsområden. Därför måste det ske 

gemensamma satsningar på fiber och bredband för 
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att hela Jönköpings län ska vara livskraftigt och 

attraktivt. 

Bredband och digitalisering 
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med 

den standard som anges i den nationella 

bredbandsstrategin beror till stor del på beslut som 

fattas på kommunal nivå. Utbyggnadstakten är en 

av de faktorer som påverkar bedömningen av länets 

sammanvägda ekonomiska potential. OECD 

kritiserar i sin rapport40 Jönköpings län för 

utbyggnadstakten och de trycker på behovet av en 

snabb totalutbyggnad av bredbandsnätet i hela 

länet. I synnerhet på landsbygden går 

utbyggnadstakten långsamt i flera av länets 

kommuner samtidigt som just landsbygden är mer 

beroende av bredband för att få rimlig tillgång till 

myndigheter och service när dessa samordnas 

geografiskt och flyttar från landsbygden. Bredband 

är därför helt nödvändigt när det gäller 

förutsättningarna att bo och driva företag på 

landsbygden men också för det offentliga när det 

gäller att myndighets- och välfärdstjänster. 

Andelen invånare som använder digitala tjänster är 

ytterligare en aspekt som vägs in och i Eurostats 

statistik ligger Sverige lägst bland de nordiska 

länderna när det gäller invånarnas användning av 

digitala tjänster. Nedbrutet på regioner ligger 

Småland med öarna näst lägst i landet när det gäller 

bedömd digitaliseringsgrad hos invånarna. Det 

bedöms finnas ett starkt samband mellan tillgång 

till bredband, utbud av digitala tjänster och 

efterfrågan och invånarnas digitaliseringsgrad.  

Digitalisering 
Digitalisering anses vara den enskilt starkaste 

förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. 

Digitaliseringen kan på många sätt bidra till ett mer 

hållbart samhälle. Data är hårdvaluta och den 

kommer att få en allt större betydelse då integrerade 

system kan skapa mervärde för människor och 

förenkla vardagen. Artificiell intelligens och 

robotar kommer att underlätta och ta över många 

uppgifter som idag sköts av människor. Det 

kommer att lösa många av utmaningarna med 

arbetskraftsbrist och är en förutsättning för att de 

arbeten som bara kan skötas av människor kan 

bemannas i framtiden och för att lösa 

välfärdsutmaningarna.  

Genom att invånare som kan och vill - genom 

digitala system och nya välfärdstjänster - kan och 

får ta ett större ansvar för sin vardag, hälsa och sin 

vård frigörs resurser för de människor som behöver 

en annan typ av hjälp, stöd och vård.  

                                                             

40 Second draft OECD 

Digitaliseringen bidrar till möjligheten att bo och 

leva på landsbygden utan att välja bort attraktiva 

arbeten eller kulturella och sociala upplevelser. Ur 

detta perspektiv är ett väl utbyggt bredbandsnät i 

hela länet med hög kapacitet inför framtiden en 

hygienfaktor och en förutsättning för att hela länet 

ska leva och för att hantera välfärdsutmaningarna 

framöver.  

Digitaliseringen innebär möjligheter till möten, 

utbildning, lärande, upplevelser och samarbete utan 

att resa fysiskt. Det gör att digitaliseringen har 

potential att motverka urbanisering, säkerställa 

kompetensförsörjning, skapa förutsättningar för 

hela länet att utvecklas, minska klimatpåverkan och 

bidra till social samanhållning och en jämställd 

regional tillväxt och utveckling. Digitaliseringen 

har också potential att revolutionera områden som 

handläggning och utbildningssystemet. Redan idag 

tar artificiell intelligens hand om handläggning av 

okomplicerade ärenden i vissa kommuner och 

säkerställer därmed både en likvärdighet i 

bedömningen och att handläggare kan lägga tid på 

de ärenden som är mer komplicerande. 

Skolsystemet har de senaste 25 åren introducerat 

digitala verktyg i allt större utsträckning och 

utvecklingen går nu vidare mot att använda digitala 

verktyg och hjälpmedel i individualiseringen av 

undervisningen där digitala hjälpmedel både stödjer 

elever som behöver individuella upplägg som 

kompensatoriska insatser/särskilt stöd och de elever 

som behöver extra utmaningar och stimulans.  

Samtidigt innebär digitaliseringen också många 

utmaningar. Våra värderingar, etik och moral 

präglas i allt högre grad av digitaliseringens 

förutsättningar där sociala medier tenderar att 

bekräfta, snarare än utmana, våra åsikter och 

värderingar varför åsikter snarare cementeras än 

utvecklas i dialog med andra människor. Samtidigt 

som förutsättningarna för demokrati och inflytande 

aldrig varit så goda som nu innebär digitaliseringen 

också möjligheter för människor och aktörer som 

vill störa eller manipulera demokratin, dess verktyg 

i form av val eller bilden av fakta.   

Den digitala välden tar aldrig slut och genom sin 

interaktiva och omedelbart bekräftande karaktär kan 

andra aktiviteter ha svårt att konkurrera med 

exempelvis spel eller sociala medier. Även om 

dessa aktiviteter också innebär lärande och socialt 

utbyte riskerar de att minska tiden som unga och 

vuxna lägger på fysisk aktivitet och 

utomhusvistelse som också är viktigt för en hållbar 

utveckling och ett hälsofrämjande liv.  

I händelse av kris, katastrofer och krig innebär vårt 

stora beroende av digitala verktyg, el och 
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uppkoppling en utmaning som är svår att överblicka 

idag. Skulle el, mobiltelefoni och/eller 

internetuppkoppling slås ut som en konsekvens av 

klimathändelser, terroristhandlingar eller av en 

fientlig makt skulle både samhället och varje 

enskild individ påverkas på många sätt.  

Digitaliseringen behöver därför å ena sidan drivas 

framåt för att stärka konkurrenskraft, lösa 

väldfärdsutmaningar, bidra till ett socialt 

sammanhållet samhälle samt att hela länet ska 

utvecklas. Samtidigt behöver å andra sidan länet 

utvecklas och byggas medvetet, med resiliens41 och 

redundans42. 

3.2.8 Tillgänglighetsanpassning 
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att 

beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller 

lokal fungerar för människor som använder dem. 

Tillgänglighet gäller för alla människor. Det 

övergripande målet för tillgänglighetsarbetet är att 

skapa förutsättningar så att alla som vill ska kunna 

delta i samhället på lika villkor. Ungefär en 

femtedel av landets befolkning har någon form av 

funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning är en 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. För dessa personer är det extra 

viktigt med ett tillgängligt samhälle. Om 

omgivningen inte är tillgänglig kan 

funktionsnedsättningen bli ett hinder. Ett 

funktionshinder definieras som den begränsning 

som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningens utformning. Vad det 

innebär för olika funktionsnedsättningar varierar. 

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för 

både tillgänglighet och användbarhet. 

Tillgänglighetsarbete kan alltså bland annat handla 

om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning 

och information eller om ett bra bemötande. För att 

lyckas behöver arbetet riktas båda inåt 

organisationen och utåt mot medborgarna och 

övriga samhällsaktörer. 

Ett tillgängligt samhälle är bättre på att ta tillvara 

alla människors förmågor och potential. Ett 

tillgängligt samhälle skapar förutsättningar för 

delaktighet, inflytande och social inkludering för 

alla. Tillgänglighet bidrar också till tillväxt och 

utveckling, då alla människor får möjlighet att bidra 

utifrån sina förutsättningar vilket också är en 

friskfaktor som bidrar till hälsa hos invånarna.  

Jönköpings län ska därför vara ett tillgängligt län 

där alla människors potential tas tillvara och alla 

människor får samma förutsättningar.  

 

 

 

 

 

  

                                                             

41 Den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och 

fortsätta utvecklas 

42 Tillförlitliga system genom att exempelvis ett alternativ finns 

om det huvudsakliga systemet skulle kollapsa.  
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3.3 Innovation och företagande 

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska småföretagarregioner. Här finns 30 000 företag, och varje år 

tillkommer det 1800 nya. Det är ett av de mest industritäta länen i landet med många små och medelstora företag 

inom främst låg- och medelteknologiska industrier som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell 

marknad. Tre av länets 13 kommuner har sysselsättning inom högteknologisk industri men många små företag 

har en tillväxtvilja och potential att växa. För långsiktig tillväxt och utveckling krävs det att länet tar det bästa ur 

den industriella traditionen – den tekniska nyfikenheten, anpassningsförmågan och pionjärandan som präglat 

företagen och länet i stort – in i en ny tid. I framtiden handlar det om att behålla och driva på en långsiktigt 

hållbar utveckling av nuvarande industri. Det handlar också om att stärka utbildningskulturen, höja den formella 

utbildningsnivån i befintligt näringsliv och att bryta de könssegregerade utbildningsvalen. En stark industri är av 

stor betydelse för länet även framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor för länets fortsatta 

utveckling. Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få möjlighet att växa. 

Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets alla delar spelar en central roll för förmågan att möta nya 

utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld. Förändringstakten är hög och tekniska innovationer driver 

utvecklingen mot ett mer automatiserat, robotiserat och digitaliserat samhälle. Klimatförändringar, demografiska 

förändringar, en föränderlig världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är några av de utmaningar som 

samhället står inför idag och framöver. Företag ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för 

allt hårdare konkurrens från hela världen. Innovation och kunskap är ur detta perspektiv nyckeln till framgång.  

 

3.3.1 Läge och 
näringslivsstruktur 
Jönköpings län har en unik strategisk position i 

Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i 

stråken mellan storstadsregionerna 

Stockholm/Mälardalen, Malmö/Öresund och 

Göteborg och en närhet till expansiva regioner som 

exempelvis Linköping/Norrköping, Växjö, 

Halmstad och Borås. 

Jönköpings län har sedan bronsåldern varit en 

mötesplats och under lång tid ett centrum för 

kreativitet och skaparkraft. Duktiga entreprenörer 

och driftiga företagsledare har gjort att länet har 

utvecklats till en av landets mest dynamiska 

småföretagarregioner.  

Jönköpings län har många och goda förutsättningar 

för att vara en stark, livskraftig och attraktiv region 

där företag kan växa, människor kan leva ett 

hälsosamt liv och där tillgängligheten till livsviktiga 

resurser för både företag och individer är hög.  

Det starka civilsamhället, länets entreprenörsanda 

och det dynamiska näringslivet är centrala 

tillgångar för en fortsatt utveckling och tillväxt. Just 

det civila samhället med det rika föreningslivet och 

den sociala närheten uppfattas som positivt av 

många och är en styrka att värna om i Jönköpings 

län. 

Samtidigt som länet är väl positionerat ur ett större 

geografiskt perspektiv har länet flera utmaningar att 

hantera.  

Näringslivsstruktur idag 
Jönköpings län har idag den största andel 

förvärvsarbetande inom industrin i landet. 

Samtidigt är andelen förvärvsarbetande inom bygg, 

finansiell verksamhet och företagstjänster, 

personliga och kulturella tjänster och utbildning 

lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt 

offentlig förvaltning är förhållandevis små 

branscher. Transport och logistik är däremot en 

stark och växande bransch och länet har Sveriges 

högsta andel förvärvsarbetande i branschen. 

Branschstrukturen i länet är en utmaning men 

erbjuder också många möjligheter till utveckling 

och tillväxt inte minst genom smart specialisering. 

3.3.2 Företagande och 
företagsklimat 
Nyföretagandet i länet är relativt lågt. I riket 

startades 6,8 nya företag per 1000 invånare i snitt 

under 2017. Ingen av länets kommuner nådde under 

2017 upp till snittet. Jönköping toppade 

länsstatistiken med 6,4 nya företag per 1000 

invånare, följt av Eksjö med 5,2 nya företag/1000 

invånare. Lägst nyföretagande hade Aneby med 2,6 

nya företag/1000 invånare följt av Gnosjö med 2,9 

nya företag/1000 invånare.  
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I faktiska tal startas flest nya företag i Jönköping 

varje år, följt av Värnamo, Vetlanda, Nässjö och 

Gislaved. 

 

Andelen kvinnor som driver företag är relativt lågt i 

länet, samtidigt som det är kvinnorna som står för 

den största ökningen sedan 2010 (med 24 %). 

Under samma period ökar männens företagande 

med 10 %. I gruppen män ska dock gruppen män 

med utländsk bakgrund särskilt lyftas fram där 

ökningen av antalet företagsledare ligger  på 17 %.  

                                                             

43 Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs 
av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges 

kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. 

Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av 

rankingen. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att 
starta och driva företag. Den senaste rankingen bygger på 

 

När det gäller det lokala företagsklimatet har länet 

över tid legat relativt bra till.43 Sju av länets 

kommuner finns på listan bland de 50 kommunerna 

med bäst företagsklimat 2017, (Habo plats 11, 

Gnosjö plats 12, Mullsjö plats 19, Tranås plats 21, 

Värnamo plats 34, Vaggeryd plats 37 och Aneby 

plats 49) vilket får anses som mycket bra. 

Ytterligare tre kommuner återfinns på platserna 50-

100 (Vetlanda plats 57, Nässjö plats 90 och Sävsjö 

plats 93). Jönköping (plats 111) och Eksjö (plats 

113 ligger i intervallet 100-150 och Gislaved 

hamnar i denna mätning längst ner av länets 

kommuner på 163:e plats.  

Jämfört med 2016 har Mullsjö och Tranås starkt 

förbättrat sina positioner och även Nässjö har 

klättrat uppåt i rankingen, medan Jönköping och 

Eksjö fallit i positioner under året. Här kan 

kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter 

när det gäller vilka insatser som av företagarna 

bedöms som positiva och tvärt om.  

3.3.3 Teknikintensitet och 
kunskapsintensitet 
Jönköpings län har en stor andel små och 

medelstora tillverkningsföretag och en relativt stor 

andel av länets befolkning arbetar inom dessa. I takt 

med att dessa företag automatiseras och robotiseras 

kan de dra ner på antalet medarbetare, i synnerhet 

de med relativt sett låg formell kompetensnivå. 

Detta gör processerna inom globaliseringen och 

automatisering till särskilda utmaningar för länet.  

Samtidigt skapar dessa processer möjligheter då 

länet har den lägsta andelen invånare som arbetar 

enkätsvar från 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker 
som genomförs av Demoskop på Svenskt Näringslivs 

uppdrag. Undersökningen får därmed ses som en 

temperaturmätare på företagsklimatet och ingen objektiv sanning 
– även om företagarnas uppfattning bedöms som en viktig faktor 
när det gäller huruvida kommuninvånarna startar företag eller ej.  
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inom bygg, finansiell verksamhet och 

företagstjänster, personliga och kulturella tjänster 

och utbildning i landet. Även hotell- och restaurang 

samt offentlig förvaltning är förhållandevis små 

branscher. Dessa näringar har alla stora svårigheter 

att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i 

länet. Det gör att de medarbetare som inte längre 

behövs inom industrin med rätt utbildningsinsatser 

kan komma att bidra till lösningen för många andra 

branscher som växter starkt nationellt och 

internationellt och därmed bör ha en stor potential 

även i Jönköpings län.  

I takt med att gränsen mellan produkt- och 

tjänsteproduktion suddas ut bedöms särskilt 

tjänstenäringarna ha en stor potential i länet. 

I ”Regional utvecklingsstrategi för region 

Jönköping >> 2025” konstateras behovet av ett 

breddat näringsliv i länet med betoning på 

kunskapsintensiva företag. Utvecklingen på 

området har sedan det dokumentet antogs 2013 

varit relativt blygsam. Behovet är med tanke på den 

snabba strukturomvandlingen i näringslivet inte 

mindre idag.  

Kartorna nedan visar teknikintensiteten i 

tillverkningsindustrin och kunskapsintensiteten i 

tjänsteindustrin i respektive kommun, mätt som 

andel anställda.44  

 

Andel sysselsatta per teknologisk nivå inom 

tillverkningsindustrin 2015.45 

Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner har högst 

andel anställda inom hög- och medium-

högteknologisk industri med 57 %, 49 % respektive 

48 %. Vetlanda har lägst andel med 3 %. Av länets 

                                                             

44 Den klassificering av näringsgrenar som görs här följer 

Eurostats indelning av näringsgrenar på 2-siffrig nivå. SNI2007 

motsvarar NACE Rev. 2. 

13 kommuner har tre sysselsättningar inom 

högteknologisk industri: Jönköping, Värnamo och 

Mullsjö. 

 

Andel sysselsatta per kunskapsnivå inom 

tjänsteindustrin 2015.46 

62 % av länets anställa i tjänstesektorn är 

sysselsatta i kunskapsintensiva tjänsteindustrier. 

Eksjö har högst andel med 81 %.  

 

 

45 Källa SCB 

46 Källa SCB 
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Andel sysselsatta per kunskapsnivå och inriktning 

inom tjänsteindustrin 2015. 47 

50 % av länets anställda i tjänstesektorn är 

sysselsatta i övriga kunskapsintensida 

tjänsteindustrier, vilka innefattar offentlig 

förvaltning och försvar, utbildning, vård och 

omsorg, samt kultur, nöje och fritid.  

3.3.4 Ekonomisk potential 
Ekonomiskt visar Nordiska ministerrådets ”State of 

the Nordic region 2018” att regioner som 

Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och de 

västra regionerna i Norge har det bäst i Europa, sett 

till ekonomin. Det visar, enligt ministerrådet, att de 

stora städerna befäster sin roll som de ekonomiskt 

sett viktigaste tillväxtmotorerna i Norden.  

I Jönköpings län har den ekonomiska potentialen 

förbättrats sedan mätningen 2015, men ligger 

fortsatt på relativt låga 120 av 300 möjliga poäng. 

Bruttoregionalprodukten har ökat med 0,5 % i länet 

sedan 2015. Den genomsnittliga disponibla 

hushållsinkomsten ligger mellan 30-40 tkr/månad i 

länet med en variation mellan 38 868 kr i Habo och 

31 432 kr i Tranås.  

Länets relativt andra läns låga resultat när det gäller 

ekonomisk potential beror på flera och vitt skilda 

faktorer. Om länets bedömda ekonomiska potential 

ska öka behövs insatser inom flera områden:  

Bruttoregionalprodukten i länet behöver öka mer än 

den gjort de senaste åren, den genomsnittliga 

disponibla hushållsinkomsten behöver öka, vilket 

betyder att lönerna dels behöver höjas generellt och 

dels behöver bli jämställda mellan kvinnor och 

män. Det skulle även kunna förbättra statistiken och 

länets läge när det gäller välfärd och hälsa både 

genom att färre riskerar fattigdom, färre behöver 

försörjningsstöd och att färre riskerar att utveckla 

kroniska sjukdomar.  

Näringslivet behöver utvecklas till en grogrund för 

innovation, länets företag och offentliga sektor 

behöver lägga mer pengar på forskning och 

utveckling, näringsliv och välfärdstjänster behöver 

digitaliseras i högre utsträckning och näringslivet 

behöver bli mera högteknologiskt och 

kunskapsintensivt.  

Utländska direktinvesteringar behöver främjas, 

nyetableringar underlättas, ekologisk innovation 

och bioekonomi behöver utvecklas, 

skogsbiprodukters och obrukad marks potential när 

det gäller bioenergi behöver tas tillvara.  

Utbyggnadstakten av bredband behöver öka – 

särskilt på landsbygden där också servicen till 

                                                             

47 Källa SCB 

befolkningen behöver säkras så att hela länet har 

förutsättningar att leva och utvecklas.  

Förutsättningar för kulturanvändning behöver 

stärkas i hela länet och länsinvånarna behöver dels i 

ökad grad använda det kulturutbud som redan finns, 

men också erbjudas ett ökat utbud över tid.  

Skogen erbjuder också mervärden i form av en unik 

besöksmiljö med rika naturvärden på rimligt 

avstånd från norra Europa, varifrån många turister 

som besöker Sverige kommer. Besöksnäringen är 

en växande näringsgren som bedöms ha en stark 

fortsatt potential då många av de värden som 

turister efterfrågar finns i eller inom en relativ 

närhet av länet. Satsningar på upplevelse- och 

besöksnäringen bidrar till livskvalitet och 

attraktivitet även för boende i länet. Ett ökat fokus 

på matturism innebär en möjlighet för landsbygds- 

och livsmedelsproducerande företag. 

 

 

Ekonomisk potential 2018. Ju mörkare färg desto 

högre potential.  

Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- 

och innovationsklimat underlättar och ökar intresset 

för att starta, driva och utveckla framgångsrika 

företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, 

välfärd och en hållbar regional tillväxt och 

attraktionskraft. Det är också avgörande för 

näringslivets konkurrenskraft och för en 
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miljödriven näringslivsutveckling inom alla 

branscher.   

Jönköpings län är en av Sveriges ledande 

industriregioner, med många små- och medelstora 

företag. Den ökade efterfrågan på 

exportmarknaden, i kombination med en fortsatt 

relativt stark byggkonjunktur48 samt god offentlig 

och privat konsumtion bidrar till ett fortsatt starkt 

konjunkturläge i Jönköpings län. Arbetslösheten är 

relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer 

fördjupade kompetenser och högre 

utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. 

Behovet av att anställa är stort eller mycket stort 

både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt 

som bristen på arbetskraft bedöms av företagen som 

största hindret för utvecklingen av länets företag.  

Matchningen mellan behovet av kompetens och 

tillgången till denna bland personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande är låg. 

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler 

företag behövs, företagarna har en hög medelålder 

och många företag har utmaningar med 

generationsväxling, något även OECD betonar är 

en utmaning för Jönköpings län. Länet har haft en 

stor flyktinginvandring där en del av gruppen har en 

relativt sett låg utbildningsbakgrund vilket ställer 

krav på en offensiv matchning mot 

arbetsmarknadens behov. 

Förutsättningar för innovation 
Som land ses Sverige ha mycket fina 

förutsättningar för  innovationer och ses 

internationellt sett som en ”ledande” nation, medan 

Jönköpings län – tillsammans med övriga Smålands 

län – får den något lägre värderingen ”starka” 

innovationsregioner. När det gäller satsning på 

forskning och utveckling ligger Jönköpings län 

relativt lågt och har en svagare utveckling än övriga 

Smålands län. Även om det samlade länet lägger 

mer pengar på forskning och utveckling 2015 än 

2007 är det en modest ökning från låga nivåer. Sett 

till andelen invånare i arbetsför ålder som jobbar 

inom högteknologiska och kunskapsintensiva 

sektorer ligger Jönköpings län, tillsammans med 

Kronoberg, Kalmar, Värmland, Dalarna och 

Gävleborgs län, lägre än övriga Sverige.  

Så kallade eco-innovationsparker ses som en viktig 

tillväxtmarkör men även om Sverige som land har 

utmärkt sig inom området saknar Jönköpings län en 

eko-innovationsmiljö. 

Globala värdekedjor 
Företags produktionsprocesser blir allt mer 

fragmenterade och utspridda över världen. Det 

                                                             

48 Den 22/3 2018 prognosticerade Sveriges Byggindustrier i sin 

”Regionala byggprognoser” att den totala byggvolymen i 
Jönköpings län 2019 kommer att uppgå till 10 145 mdkr, vilket 

innebär att det skapas så kallade globala 

värdekedjor. Den ökade specialiseringen, det vill 

säga att länder inriktar sig på olika delar av 

produktionsprocessen (t.ex. forskning och 

utveckling, produktion av insatsvaror, 

marknadsföring m.m.) har bidragit till en 

effektivare produktion och ett högre 

förädlingsvärde för Sverige, och även för många 

andra OECD-länder. 

För länets företag är globala värdekedjor viktiga. 

Många företag har svårt att utveckla sin 

konkurrenskraft utan möjligheter att importera 

insatsprodukter, som ofta består av både varor och 

tjänster. De är med andra ord ofta beroende av 

import av insatsvaror och insatstjänster eftersom de 

inte produceras i Sverige på ett kostnadseffektivt 

sätt. Den här fragmenteringen och specialiseringen 

är nödvändig för att företag ska kunna konkurrera 

internationellt. 

De globala värdekedjorna har stor inverkan på såväl 

tillväxt som sysselsättning i olika länder. De gör att 

länders gränser får en allt mindre betydelse för 

företagen och att marknader förstoras. 

Specialiseringen av produktionen i olika länder 

påverkar även utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Olika länder och regioner har specialiserat sig på 

olika delar av de globala värdekedjorna. 

Inriktningen beror i stor utsträckning på 

näringslivsstruktur, råvarutillgång, 

kompetensprofil, arbetsmarknaden, logistiska 

förutsättningar och olika länders olika lagstiftning.  

Länet bedöms ha en potential att specialisera sig 

inom forskning och utveckling, 

prototypframtagning och produktion av snabbt 

föränderliga och relativt småskaliga 

produktionsserier. Länets samarbetskultur och 

kreativa företag med hög kompetens inom 

exempelvis material och verktygsmakeri, som är 

snabba att ställa om efter behov, skapar 

förutsättningar att finnas i 

produktutvecklingsstadiet och introduktionsstadiet 

av produktlivscykeln.  

Digitalisering 
Digitaliseringen anses, som nämnts tidigare, vara 

den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället 

fram till år 2025. Digitaliseringen har 

genomgripande förändrat förutsättningarna för 

företag, processer, produktion och logistik. Den 

möjliggör automatiserad och robotiserade processer 

och produktion, att producenters, leverantörers och 

kunders digitala system är integrerade och att 

innebär en minskning av byggvolymen i länet under 2017-2019 

om -1 procent. Detta kan jämföras med den nationellt bedömda 
minskningen under samma period om -3 procent. 
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kvalitet, flöden och logistik kan övervakas och 

kontrolleras i realtid. Företagsrelationer fördjupas 

och fler processer integreras i takt med att system 

kommunicerar med varandra. Logistikflöden blir 

snabbare och ledtider kortare. Digitalisering är en 

förutsättning för att kunna ta del av/vara en del av 

de globala värdekedjorna. OECD konstaterar att 

Jönköpings län saknar IT-kluster vilket driver 

utvecklingen i andra län.  

För att utvecklas mot den bedömda potentialen  

behöver länet förflytta sig till täten av både den 

digitala omvandlingen för att dra nytta av 

möjligheterna som kommer med den fjärde 

industriella revolutionen49 och den globala gröna 

omställningen. Uppkopplad industri och nya 

material ska bidra till att påskynda arbetet med att 

digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre 

tar vara på kompetens och det världsledande 

kunnandet kring material. Den fjärde industriella 

revolutionen möjliggör digitaliserad produktion, 

nya sätt att bemöta kunder och förändrade 

affärsmodeller. Kompetens och innovationskraft är 

avgörande för att lyckas.  

Flera projekt drivs i länet inom området 

digitalisering som riktar sig mot näringslivet.  

Direktinvesteringar och 
nyetableringar 
Sverige bedöms som ett attraktivt land för 

utländska direktinvesteringar och landet ligger på 

topp tio som mottagarland för direktinvesteringar i 

Europa. Under perioden 2003-2016 kom 

direktinvesteringarna till Jönköpings län främst från 

Norge. Även om värdet av de direktinvesteringar 

som gjorts inte utmärker sig som särskilt högt eller 

flödet är särskilt intensivt är det stabilt över åren. 

När det gäller de viktiga nyetableringarna låg de 

stabilt men relativt lågt i länet under åren 2003-

2015. Ett långsiktigt arbete är inlett för att i nära 

samarbete med Business Sweden stärka länets 

position när det gäller utländska direktinvesteringar.  

Affärsdriven miljöutveckling 
För att inte förstöra förutsättningarna och villkoren 

för människans överlevnad behövs kraftfulla 

åtgärder för att minska klimatpåverkan snabbt. 

Världen befinner sig i ett paradigmskifte – ett 

paradigmskifte som skapar möjligheter. Alternativ 

till fossila råvaror ska utvecklas, nya processer, 

produkter och affärsmodeller ska implementeras. 

                                                             

49 http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smart-

industri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige/ 

50 CleanTeck – eller Clean technology – refererar till produkter, 

processer eller tjänster som minskar den negativa miljöpåverkan 
genom omfattande energieffektiviseringar, hållbar användning 

av råvaror och resurser samt miljöförbättrande aktiviteter. 
CleanTech finns representerat inom ett stort antal affärsområden 

Den som är snabbast med de nya lösningarna 

kommer att få ett försprång när det gäller tillväxt 

och utveckling. Affärsdriven miljöutveckling 

handlar om de nya möjligheter till affärer som 

miljöarbetet och klimatomställningen erbjuder.  

Regioner som satsat på bioekonomi, eko-innovation 

och CleanTech50 är enligt ministerrådet och OECD 

de regioner som utvecklas starkast och som bedöms 

ha den största potentialen framöver. CleanTech är 

ett starkt växande affärsområde som kräver mer 

forskning, innovation och kapital till investeringar.  

 

Många goda exempel på affärsdriven 

miljöutveckling har också utvecklats i samverkan 

mellan det offentliga, näringslivet och 

civilsamhället vilket också banar väg för nya 

innovativa affärsmodeller och sociala företag.51   

Bioekonomi 
Bioekonomin växer snabbt i norden och på övriga 

tillväxtmarknader i världen. Den baseras på 

förnybara naturresurser från mark, vatten och 

biologiskt avfall istället för fossila bränslen och 

material. Den förser marknaden med både 

produkter och tjänster som mat, dryck, ren luft och 

energi, ekosystemtjänster och klimatförbättrande 

produkter och tjänster.  

Bioekonomin ersätter också produkter baserade på 

fossil råvara, i form av exempelvis biodrivmedel, 

bioplaster, textilier och bioläkemedel.   

Bioresurserna finns huvudsakligen på landsbygd 

och i glesbygd och är en tillväxtnäring som kan 

skapa förutsättningar för hela länet att leva och 

utvecklas. Jönköpings län har stora och goda 

förutsättningar att utveckla bioekonomin. 

Bioekonomin baseras dock i hög grad på innovation 

och av kunskapsintensitet. Jönköpings län har en 

omfattande och driven skogsindustri med en 

omfattande och varierad förädlingsindustri. Det gör 

att vanliga råvaror i bioekonomisk industri, så 

kallade skogsbiprodukter, finns tillgängliga, 

samtidigt konstateras att länet ligger efter när det 

gäller att utveckla bioekonomin,  

Länet har fortfarande en relativt låg produktion av 

biogas även om insatser görs för att skapa en ökad 

efterfrågan genom offentliga satsningar på 

biogasdrivna fordon.  

som återvinning, förnyelsebar energi, informationsteknologi, 

gröna transporter, elmotorer, grön kemi, belysning, vatten, 
avlopp och sanitet m.m.  

51 Se exempelvis BeGreenUmeå 



 

56 
 

Avancerade biodrivmedel 
Avancerade biodrivmedel är en potentiell 

framtidssektor som dels kräver mer avancerad 

industriell teknik och men som i större utsträckning 

utgår från avfall eller mer svårnedbrutna råvaror, 

t.ex. skogsråvara.  

Förhoppningar sätts till att kunna använda råvaror 

som finns i stora volymer och som har få andra 

användningsområden, exempelvis den cellulosarika 

stjälken av sockerrör, majsstjälkar och -kolvar, 

skogsavfall som grenar och toppar men även halm, 

gräs och energiskog. Målet är att det ska gå att 

producera större volymer biodrivmedel per hektar 

mark och år och att mark som är för mager eller för 

fuktig för annan odling kan användas för odling av 

energigröda/råvara, om fler grödor och bioråvaror 

kan användas i produktionen.  

Som mest odlades ca 50 % mer mark i Sverige 

jämfört med idag. En stor del av den marken 

används inte idag eftersom dess avkastning när det 

gäller livsmedel är låg. Här kan finnas en potential 

att odla exempelvis energigrödor som dessutom kan 

bidra med andra miljövärden som förbättrad 

vattenkvalitet, ökat skydd för djurlivet, viss 

kolinlagring i marken och ökad inhemsk produktion 

av proteinfoder.  

3.3.5 Viktiga utvecklingsnäringar 

Industrin 
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en 

tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor 

betydelse för länets välstånd och välfärd. Länets 

näringsliv består till stor del av små- och 

medelstora företag så kallade SME-företag.  

Länet har förutsättningar att bli världsledande inom 

modern och hållbar industriell produktion – en 

produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv 

och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser – så 

kallad smart industri. Med landets största andel 

sysselsatta inom industrin och länets starka tradition 

av samarbete och entreprenöriellt nytänkande har 

länet potential att för den smarta industrins 

utveckling bli vad Silicon Valley varit för dator- 

och elektronikindustrins utveckling. Att länets 

industristruktur bestått och vidareutvecklats över tid 

innebär att länet har en fördel och ett försprång i 

utvecklingen av den fjärde industrirevolutionen52.  

Sveriges teknik- och kunskapsförsprång kan inte tas 

för givet när konkurrensen hårdnar internationellt 

och när industrin står inför omvälvande 

                                                             

52 Regeringen har lanserat: Smart industri – en 

nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Den bärs av visionen att: 

Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar 
industriell produktion av varor och tjänster, med målet att: 

Industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt 

förändringar, framförallt pådrivna av 

digitaliseringen och krav på hållbar produktion och 

produkter. Inom flera områden där Sverige varit 

världsledande, som digitalisering, robotisering, 

innovation m.m. kommer andra länder ikapp eller 

går om.   

För att behålla och utveckla Sveriges 

konkurrenskraft krävs därför ny kunskap och att 

innovation och spetstillverkning driver 

utvecklingen. Nya hållbara material, molntjänster, 

robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter 

inom alla branscher och är en förutsättning för att 

klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya 

hållbara material och avancerad miljö- och 

klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, 

giftfri och hållbar produktion. 

Digitaliseringen i näringslivet och i synnerhet i 

industrin i länet ligger under rikssnittet. 

Automatiseringsgraden i företagen är med en del 

undantag relativt låg. Länets näringslivsstruktur kan 

också bidra till den lägre automatiserings- och 

digitaliseringsgraden då verksamheter som 

nationellt sett driver utvecklingen, som offentlig 

förvaltning, finans- och tjänstenäringarna relativt 

sett är mindre i länet. Då digitalisering, 

automatisering och robotisering blir allt viktigare 

för företagen för att kunna hävda sig på global 

marknad och vara en del de globala värdekedjorna 

behöver denna utveckling prioriteras och offentliga 

insatser i nära samarbete med forskning behöver 

genomföras för att stödja den.  

En högre automatiseringsgrad skulle potentiellt 

kunna frigöra resurser till andra näringar med hög 

arbetskraftsbrist och lösa många av länets 

långsiktiga utmaningar med kompetensförsörjning. 

För att länet ska nå klimatmålen behöver 

produktions- och energisystemen utvecklas så att 

beroendet av fossil energi minimeras, andelen 

förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan 

av transportsektorn minskas och en energieffektiv 

samhällsutveckling främjas.  

Många av länets industriföretag står inför 

generationsskiften. Det kan – men behöver inte - 

innebära att incitament till teknik-, produkt- och 

processutveckling saknas för dessa företag. Det är 

av stor betydelse att företagen får stöd i sina 

ägarbytesprocesser för att länets industristruktur 

och tradition ska kunna utvecklas vidare för ett 

starkt och smart industrilän.  

deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala 

värdekedjorna. 
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En förstudie pågår inom området Smart industri och 

en projektansökan lämnas in hösten 2018 för ett 

större genomförandeprojekt.  

Tjänstenäringar och tjänstedesign  
Tjänstesektorn är en övergripande benämning på  

offentliga eller privata producenter av olika slags 

tjänster. Den offentliga tjänstesektorn innefattar 

stat, region/landsting och kommuner och den 

privata tjänstesektorn inkluderar olika typer av 

tjänsteföretag och ideella organisationer.  

Ett tjänstesamhälle är ett samhälle som utmärks av 

att merparten av den arbetande befolkningen är 

sysselsatta inom tjänste- eller servicesektorn och en 

mindre del av befolkningen arbetar inom 

basnäringar som industri, jordbruk och fiske. 

Västvärlden genomgick förändringen till ett 

tjänstesamhälle under 1960-70-talen. 

Tjänstesektorn är numera den största 

företagssektorn i många av världens utvecklade 

länder. Den innefattar bland annat företag inom 

parti- och detaljhandel, restaurang och hotell, 

samfärdsel, post och tele, bank och försäkring, 

sjukvård och fastighetsförvaltning.  

 

Sysselsättningen inom den svenska tjänstesektorn, 

då även offentlig sektor räknas in, uppgår till över 

80 procent av den totala sysselsättningen. I 

Jönköpings län är andelen förvärvsarbetande inom 

bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, 

personliga och kulturella tjänster och utbildning 

lägst i landet. Även hotell- och restaurang samt 

offentlig förvaltning är förhållandevis små 

branscher. Transport och logistik är däremot en 

stark och växande bransch och länet har Sveriges 

högsta andel förvärvsarbetande i branschen. 

Detta kan ses som en utmaning men också en 

möjlighet och stor potential för länet. I takt med att 

industrin automatiseras kommer antalet 

medarbetare som behövs i den sektorn – i synnerhet 

medarbetare med mindre specifik kompetens 

och/eller låg formell kompetensnivå – att minska 

vilket innebär en möjlighet för tjänstenäringen att 

växa. Näringsgrenar som dras med arbetskraftbrist 

kommer att få lättare att rekrytera.  

Mellan industrin och tjänstenäringarna finns det ett 

stort utbyte och ett symbiotiskt förhållande. 

Tjänstesektorn är nödvändig för industrins 

utveckling. Att tjänstesektorn är relativt outvecklad 

i länet är därför en utmaning även för industrin. 

Industrins automatisering är därför även ur detta 

perspektiv en nödvändighet för att säkerställa 

förutsättningar för tillväxt och utveckling även i 

framtiden.  

Samtidigt ställer en växling av medarbetare från 

industrin till tjänstenäringarna krav på strukturer för 

kompetensväxling och kompetensutveckling. 

Förutsättningar för det livslånga lärandet kommer 

att behöva utvecklas och samverkan mellan det 

offentliga, medarbetare och företag behöver ske i 

god tid innan företagen är färdiga i sin 

automatiseringsprocess för att säkerställa en smidig 

övergång för människor, att inte riskera att 

arbetslösheten stiger och garantera den framtida 

matchningen på arbetsmarknaden.  

Tjänstedesign 

Tjänstedesign, eller servicedesign, innebär att 

planera och organisera både människor, 

infrastruktur, kommunikation och andra 

komponenter kring en tjänst för att förbättra dess 

funktion eller måluppfyllnad. Syftet är att förhöja 

kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma 

en tjänst efter kundens behov blir den 

användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant 

utifrån kundens perspektiv.  

Tjänstedesignens inverkan på en tjänst kan innebära 

att en befintlig tjänst förändras, en ny tjänst skapas 

eller att tjänsteleverantören av tjänsten 

omorganiseras. Basen i denna process är att förstå 

kundens beteende och behov och utifrån 

kundförståelsen skapa tjänster som efterfrågas av 

kunden. På detta sätt är det kunden som sätter 

agendan och en kundinsiktsbaserad tjänst skapas.  

Det blir allt vanligare att företag och organisationer 

som premierar kundupplevelsen och som strävar 

efter konkurrenskraftiga och användarvänliga 

tjänster använder sig av tjänstedesign. Genom 

tjänstedesign kan man också skräddarsy tjänster till 

specifika målgrupper. 

Digitaliseringen innebär revolutionerande 

möjligheter till utveckling av tjänstedesign för att 

möta olika målgruppers individuella och interaktiva 

behov och efterfrågan. Inte minst inom det 

offentliga kan myndigheter och andra 

organisationer erbjuda nya tjänster och arenor för 

tjänsterna som innebär en större tillgänglighet, 

effektivare och mer demokratiska processer, mer 

inflytande och delaktighet, större kundnöjdhet och 

en mer ändamålsenlig användning av resurser.  
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Inom kommunerna digitaliseras många processer 

som är möjliga att standardisera, för att garantera 

rättssäkerhet och kunna lägga tid på de ärenden som 

behöver hanteras manuellt, inom många 

myndigheter som Polisen, Skolinspektionen, 

Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, 

Försäkringskassan med flera har – liksom många 

privata aktörer - sedan ett tiotal år fokuserat på 

utvecklingen av digitala tjänster, snarare är lokal 

närvaro vilket förändrat förutsättningarna för 

kontakter med myndigheter, företag och tjänster. 

Tillgängligheten har ökat då många e-tjänster är 

öppna betydligt längre än tidigare kontor var, 

möjligheterna är lika goda i staden som på 

landsbygden – eller på resande fot, information 

samlas på ett ställe där besökare i lugn och ro kan ta 

del av den och beslut och åtgärder kan i många fall 

gå snabbare.  

Hälso- och sjukvård 

Vård- och omsorg är inne i en 

transformationsprocess där utvecklingen går från att 

vara professionsstyrd, det vill säga där professionen 

äger den personliga informationen, till att bli mer 

patientstyrd där patienten i större utsträckning får 

tillgång till sin egen information. Valmöjligheterna 

har blivit fler och vårdalternativen mer varierade. 

Fler vård- och omsorgstjänster kommer att bli 

digitala och en större patientmedverkan eller ansvar 

är en nödvändighet för att klara de framtida vård- 

och omsorgsbehoven. Digitaliseringen skapar nya 

möjligheter till övervakning i hemmet, digitala 

möten och bedömningar samt effektivare kontakter. 

Fiber i hemmen möjliggör nya lösningar för 

hemtjänst och kommunal omsorg, liksom 

utvecklingen av olika robotiserade lösningar där 

hushålls- och vårdrobotar redan är en verklighet i 

delar av världen.  

Utvecklingen går från att i form vara relativt lika 

till att bli mer individanpassad samtidigt som 

kraven behöver bli allt större på en jämlik vård och 

omsorg oavsett vem patienten är, dess situation 

eller vilken bakgrund den kommer från, var 

patienten än befinner sig och i vilken form vård och 

omsorg än ges.  

Hälso- och sjukvården med den omsorg, de 

vårdinrättningar och sjukhus som finns har en 

betydelse för regional tillväxt och utveckling på 

flera olika sätt. Verksamheterna bidrar till andra 

branscher genom att vara stora köpare av varor och 

tjänster, de har generellt ett högt FoU-innehåll och 

har i många fall en innovationsdrivande 

verksamhet. Hälso- och sjukvården är stora 

arbetsgivare som både direkt och indirekt påverkar 

andra samhällsstrukturer genom att vara en viktig 

arbetsmarknad för kvinnor och män, unga och 

gamla från alla bakgrunder, religioner och 

etniciteter med mera. Hälso- och sjukvården är 

också en personalintensiv tjänstebransch med god 

tillväxtmöjlighet inom den privata sektorn, såväl 

som den offentliga varför branschen har en viktig 

roll att fylla i transformationen av länets 

näringslivsstruktur. Utifrån demografi och 

välfärdsutmaningarna kommer Hälso- och 

sjukvården att behöva genomgå en omfattande 

transformationsprocess där digitaliserings stora 

möjligheter tas tillvara fullt ut för att fortsatt 

erbjuda en patientnära vård. Slutligen har tillgång 

till Hälso- och sjukvård en psykologiskt viktig roll 

när det gäller en plats attraktivitet och människors 

val av boendemiljö.  

E-handel och logistik 
Transport och logistik är starka näringar i en snabb 

utveckling med stor potential. Jönköpings län har 

under de senaste 20 åren utvecklats till ett 

logistikcentrum vilket varit en framgångsrik 

strategisk satsning från flera av länets kommuner 

utifrån det unika läget länet har. Det stora antalet 

logistikföretag som attraherats till länet driver 

utvecklingen av andra näringar som 

tjänstenäringen, vilket bidrar till ett breddat och 

diversifierat näringsliv i länet.  

Området har goda förutsättningar att utvecklas 

vidare genom e-handel och vidare satsningar på 

multimodala transportsystem.  

Infrastrukturella förutsättningar behöver stödja 

utvecklingen. Satsningar på fossilfria transporter 

och dess ladd-/tankinfrastruktur behöver göras, 

företagens förutsättningar behöver tydliggöras vid 

planering av insatser på vägnätet – både på riks- 

och länsvägar men också det finmaskiga vägnätet 

som når fram till många av länets företag på 

landsbygden. Med en höghastighetsbana genom 

länet frigörs utrymme på stambanorna och 

förutsättningarna för godstrafik förbättras 

ytterligare.  

Skogsnäringen och dess 
förädlingsindustri 
Skogen i länet bidrar med både ekonomisk tillväxt, 

arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. 

Merparten av länets markyta täcks av skog, 

tillväxten är hög och länet har skogsområden med 

helt unika naturmiljöer. Förutom 

produktionsvärden, naturvärden och möjligheten till 

rekreation har skogen också en viktig roll i 

energiomställningen och för att minska 

klimatpåverkan.  

Länet har förutom en omfattande skogsnäring 

förädlingsindustri inom varierade områden. Länet 

är bland annat ledande inom trähusbyggnation och 

känt för sin möbeltillverkning. Betydelsen av trä 

som material ökar. Flervåningshus byggs av trä, 

träråvara används i ökad utsträckning för 

produktion av textilier och materialutveckling av 



 

59 
 

förpackningar och nya produktionsområden 

utvecklas snabbt som glas och fiskfoder.  

Produkter som baseras på trä har ett relativt lågt 

klimatavtryck, i synnerhet om de har en lång 

livslängd, något som kommer att gynna exempelvis 

kvalitativa trämöbler. En konsumtionstrend att i 

högre grad återanvända gamla/antika möbler vore 

eftersträvansvärd. 

Merparten av bioenergin i Sverige, som i allt högre 

grad ersätter fossila bränslen, hämtas från skogen. 

Det handlar framför allt om avverkningsrester och 

biprodukter från skogsnäringen i form av bland 

annat bark och flis. Sedan 1990 har användningen 

av biobränslen ökat kraftigt i Sverige, vilket har lett 

till att växthusgasutsläppen minskat med omkring 

25 procent. Skogen tar samtidigt nästan upp lika 

mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen 

från industrin, transporter och energiproduktionen i 

Sverige. Ytterligare satsningar på skogsnäringen 

och dess varierade förädlingsindustri är därmed av 

stor betydelse inte bara för dessa näringar utan 

också för utvecklingen av en bioekonomi och för att 

klara utsläpps- och klimatmålen. 

De tre Smålandslänen har beslutat om en 

gemensam Skogsstrategi samt en Trästrategi och en 

projektledare för dessas genomförande anställs.  

Hållbar livsmedelsproduktion och 
förädlingsindustri53 
I framtidskommissionens rapport konstateras att 

den globala matproduktionen står inför stora 

utmaningar. Världsbefolkningen väntas öka till ca 

9,3 miljarder människor 2050 och fram till 2030 

beräknas efterfrågan på mat öka med 35 procent. 

Samtidigt som utvecklingsländerna ökar sin 

efterfrågan och själva importerar alltmer mat, gör 

klimatpåverkan att stora livsmedelsproducenter som 

Nya Zeeland och Australien sänkt sin 

produktionskapacitet.  

Det finns därför ett stort behov både av att öka 

matproduktionen globalt såväl som i Sverige och att 

ställa om den så att den blir långsiktigt hållbar. För 

att säkerställa att Sverige har tillgång till mat i 

                                                             

53 Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens 

framtidskommission, (2013) DS 2013:19   

http://esa.un.org/wpp/. Avser prognos medium.  

Global Trends 2030. Alternative Worlds. Washington, DC: 

National Intelligence Council.  

Jonsson, Helena (2013). Utmaning: Att mätta uthålligt.  

I Strömbäck, Jesper (red.), Framtidsutmaningar: det nya Sverige 

(sid. 47–56). Stockholm: 8tto.  

Inriktning för det civila försvaret, (2014) DS 2014:20   

Cressey, Daniel (2009). Future Fish. Nature, 26 mars 2009.  

framtiden behöver självförsörjningsgraden öka. 

Regeringen har dessutom som målsättning att den 

svenska livsmedelsexporten ska dubbleras.  

Framtidskommissionen konstaterar därför att vi i 

Sverige behöver utveckla befintliga och nya 

metoder att producera mat. Produktionen behöver 

ske på ett hållbart sätt, produktionsmetoderna 

behöver utvecklas och bli mer hållbara, 

resurseffektiva och energisnåla. Nya grödor 

behöver introduceras i det Svenska lantbruket 

liksom mer resistenta varianter på dagens grödor. 

Jordbruksmarken behöver förbättras – bland annat 

halten av organiskt kol behöver öka -  och 

effektiviteten i hela livsmedelskedjan behöver 

förbättras.  

Fosfor är en ändlig resurs, vars användning behöver 

effektiviseras. Fosfor är nödvändig i alla levande 

celler och som är lika beroende av fosfor som av 

vatten. Livsmedelsproduktionen är det största 

användningsområdet och idag bedöms att upp till 

80 % av den använda fosforn i världen går förlorad, 

genom ineffektiv användning, ofullständigt upptag, 

matsvinn och att fosfor i avfall och fekalier inte 

återförs till åkermarken. Dessa förluster gör att en 

begränsad och livsnödvändig resurs går förlorad, ut 

i vattendrag, sjöar och hav och orsakar där negativa 

effekter som exempelvis övergödning. Sveriges 

livsmedelsproducenter gödslar generellt effektivt, 

men hela kedjan behöver bli bättre på att säkerställa 

en återföring av fosfor till åkermarken på ett 

hållbart och effektivt sätt.  

Fiskodlingar är ett annat område som behöver öka. 

Redan idag kommer ca hälften av alla fisk vi äter 

från fiskodlingar och andelen väntas öka. Detta 

behöver dock göras ur ett hållbart miljöperspektiv.  

Samtidigt med den globala utvecklingen av 

matproduktionen redovisades i delbetänkandet SOU 

2014:38 tydliga tecken på en svag och vikande 

konkurrenskraft inom delar av den Svenska 

primärproduktionen. Detta avspelar sig i minskande 

produktionsvolymer, svag lönsamhet och genom en 

försämrad handelsbalans för jordbruksprodukter 

och livsmedel. Rapporten visade vidare på ett 

scenario där det samlade värdet i fasta priser för 

svensk jordbruksproduktion kommer att minska 

med motsvarande 35 procent fram till 2030 om inte 

Tillväxt och värdeskapande – Konkurrenskraft i svenskt jordbruk 

och trädgårdsnäring, (2014) SOU 2014:38 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Generationsmalet/Uppfol

jning/  

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig 

jordbruks- och trädgårdsnäring, (2015) SOU 2015:15  

Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens 

framtidskommission, (2013) DS 2013:19 
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åtgärder vidtas. Detta väntas leda till stora 

konsekvenser för sysselsättningen i jordbruket, 

liksom effekter på biologisk mångfald, landskap 

och ekosystemtjänster. Dessutom skulle det 

innebära en minskad tillgång på närproducerade 

produkter och ökande livsmedelspriser.   

Regeringen har i regeringsdeklarationen höga 

ambitioner för att öka den ekologiska produktionen 

och konsumtionen i landet. Den gör bedömningen 

att mer ekologisk mat kan göra jordbruket och 

svensk mat mer konkurrenskraftigt och att mer 

ekologisk produktion kan leda till fler jobb och 

stärkt konkurrenskraft för svenska 

livsmedelsproducenter. Regeringen bedömer att det 

är viktigt att skapa incitament och driva på 

utvecklingen av produktion och konsumtion inom 

den ekologiska sektorn.  

I Jönköpings län finns en långtgående 

företagartradition inom lantbruks- och 

landsbygdsföretag. För länet skapar behovet av en 

större och mer diversifierad livsmedelsproduktion 

och en ökad förädlingsindustri stora möjligheter. 

Länet har en omfattande mjölk- och köttproduktion 

och förutsättningarna för att utveckla 

frilandsodlingen är goda. Svenskproducerat kött har 

en lägre klimatpåverkan än kött som importeras och 

förändringar av konsumtionsmönster till att äta 

mindre, men svenskproducerat kött leder till en mer 

hållbar utveckling.  

Efterfrågan på nya produkter och grödor är en 

möjlighet för länets lantbrukare att bredda sin 

produktion och att möta framtidens behov av 

livsmedel. 

Förädlingsindustrin i länet är begränsad och det 

finns ett utrymme för fler förädlingsföretag som tar 

hand om och förädlar produkterna från 

primärproduktionen.  

Länet har tagit beslut om en livsmedelsstrategi, en 

projektledare för dess genomförande anställs.  

Besöksnäring och turism 
Turismen omsatte 317 miljarder kronor i Sverige 

2017. Turismens andel av svensk ekonomi var 2,8 

procent av BNP och den fortsätter att växa i relation 

till Sveriges totala export och sysselsättning. Den 

främsta drivkraften är en stark fortsatt ökning av 

utländsk konsumtion. Den inhemska turismen står 

för drygt två femtedelar, affärsresorna för en knapp 

femtedel och utländska besökare för två femtedelar. 

Antalet anställda som ett resultat av turism i 

Sverige ökade med 6,4 procent under 2017 jämfört 

med 2016. Nationellt ökade gästnätterna med 3,8 

procent medan ökningen i Jönköpings län var 5,2 

procent. Flest utländska turister kommer till 

Jönköpings län från Tyskland, följt av Danmark, 

Nederländerna och Norge.  

Sedan år 2000 har Sveriges totala export av varor 

och tjänster haft en god utveckling och ökat med 98 

procent i löpande priser. Under motsvarande period 

har turismens exportvärde ökat mer än dubbelt så 

mycket, totalt med 229 procent. Den totala 

sysselsättningen har ökat med 16 procent sedan 

2000 medan turismnäringen har ökat med 34 

procent. Turismens exportvärde i Sverige är lika 

stort som det sammanlagda värdet för Sveriges 

järn- och stålexport plus exporten av personbilar. 

Den största mottagaren av de här turismintäkterna 

är varuhandeln, då 6% av deras förädlingsvärde 

kommer från turism. 

I Tillväxtverkets statistik finns uppskattningar av 

vilka produkter som besökarna spenderar pengar 

på. De varor och tjänster som de svenska 

fritidsresenärerna spenderade mest på 2017 var 

resor och transporter samt boende, varav utgifterna 

för fritidshus var de största. De svenska 

affärsresenärernas största turismutgifter var för 

boende. De utländska besökarna skiljer sig från de 

svenska genom att de spenderar mer på varuinköp 

(exklusive livsmedel) och utemåltider, såväl relativt 

andra produkter som relativt de svenska besökarna.  

Målet för regeringens turismpolitik är att ”Sverige 

ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en 

långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som 

bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning 

i alla delar av landet”. Turism och resande bidrar 

till att skapa förståelse och bygger broar mellan 

människor från olika platser och kulturer samtidigt 

som turismen är handelsskapande och 

välståndsbyggande.  

Med en hållbar turismutveckling skapas ett 

långsiktigt breddat utbud av besöksmål, aktiviteter, 

hotell, restauranger och butiker, och därmed 

attraktivare miljöer inte bara för besökare, utan 

även för boende och företag som vill etablera sig. 

Turism och resande ger inkomster och skapar 

arbetstillfällen. Turismen ger samhället 

skatteintäkter och bidrar till att utveckla en bättre 

och mer attraktiv infrastruktur. Inte minst 

landsbygden gynnas av turismens utveckling.  

Hållbar turism 
Turismens sannolikt största utmaning framöver är 

att åstadkomma en hållbar utveckling: ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt. Det globala resandet och 

den miljömässiga hållbarheten kommer att kräva 

särskild omsorg, mot bakgrund av 

klimatförändringar och lokala miljömässiga 

påfrestningar, i kombination med den snabba 

tillväxten av den globala turismen.  

Höghastighetsjärnvägen med dess tre planerade 

stationslägen i länet innebär en stor möjlighet för 
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turismens utveckling genom att bland annat erbjuda 

ett hållbart alternativ till flyget från kontinenten.   

E-turism och smart turism 
Tätt efter hållbarheten kommer utmaningarna och 

möjligheterna med e-turism54 och smart turism. E-

turismen revolutionerar alla affärsprocesser, 

värdekedjan samt en turismorganisations strategiska 

relationer med sina intressenter55. Smart turism 

består av tre delar: smarta upplevelser, smarta 

verksamheter och smarta destinationer.56    

Smarta destinationer kan ses som specialfall av 

smarta städer. Detta innebär att principerna från 

smarta städer tillämpas på en 

attraktion/destination/landsbygden/mindre städer 

som inte bara tar hänsyn till invånare utan även 

turister när det gäller insatser för att stödja 

mobilitet, resursfördelning, hållbarhet och livs-

/besökskvalitet.  

Smarta verksamheter refererar till komplexa 

ekosystem som skapar och stödjer utbyte av 

turistresurser och samskapande av turistupplevelser. 

Här finns en stor potential för teknisk innovation, 

digital utveckling, konceptutveckling och 

affärskluster för att erbjuda besökarna mervärden 

och mer attraktiva resmål.  

Smarta turistupplevelser har en omfattande 

betydelse. Turister är idag mer aktiva deltagare i 

processen av upplevelsen. Information har 

traditionellt producerats, spridits och kontrollerats 

av leverantörerna för att marknadsföra sina egna 

tjänster men nu skapas, återskapas, sprids och 

bekräftas – eller dementeras - information av 

konsumenterna och besökarna själva. De 

kommenterar och förbättrar data på ett sätt som 

utgör grunden till upplevelsen, till exempel genom 

uppladdade bilder på Instagram med 

destinationsspecificerade hashtaggar. Den ”smarta” 

turisten och dennes ”digitala jag” använder smarta 

telefoner för att utnyttja informationsinfrastrukturer 

som tillhandahålls på destinationen eller virtuellt 

med ett syfte att lägga till värde – för sig själv eller 

andra - på deras upplevelse.   

Den digitala tekniken innebär också oändliga 

utvecklingsmöjligheter med tekniskt medierade 

upplevelser. På så sätt blir smart turism ett socialt 

fenomen som uppstår i en kombination av IKT och 

turistupplevelser, där smarta upplevelser utgår från 

tekniskt medierade turistupplevelser utifrån 

                                                             

54 Den breda termen e-turism grundas på tillämpning av 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT) på 
turistnäringen. Begreppet e-turism innefattar därmed alla typer 
av turistbranschens processer och värdekedjor. 

användaranpassning, kontextmedvetenhet och 

realtidsobservationer. På så sätt skapas också en 

närmare relation mellan besökaren och 

besöksmålet, dess invånare, lokala verksamheter 

och sevärdheter.  

Med ökad användning av mobila enheter har 

organisationer och företag blivit tvungna att skapa 

responssiva versioner av sina webbplatser och 

bygga mobila applikationer för att marknadsföra 

sina tjänster och stödja ett interaktivt besökande. 

Dessutom har en kraftig ökning och 

konsumentdriven användning av smarta telefoner 

lett till att dagens besökare använder sig alltmer av 

sina egna enheter för arbetsrelaterade ändamål och 

digitala tjänster som de är vana vid, såsom sociala 

nätverk för att kommunicera på arbetsplatsen även 

under resor och semester, vilket ställer nya krav på 

uppkoppling och mobiltäckning.  

Länets förutsättningar för besöksnäring 
Det finns en stor möjlighet för länet att profilera sig 

inom besöksnäring och turism – inte minst när det 

gäller en hållbar besöksnäring och ekoturism. Länet 

bjuder på många och varierade möjligheter till 

turism: naturturism och friluftsliv, kulturminnen 

och historiska besöksmål, aktiviteter som 

skidåkning, bad och flyg, anläggningar som bland 

annat erbjuder motor- och ridsport, golf, hockey 

och fotboll, musik, konst och teater. Det finns 

nöjesparker, utställningar och trädgårdar, 

evenemang som ”Dream hack”, idrottstävlingar och 

festivaler, det finns hantverk, caféer, restauranger 

och gårdsbutiker och mycket mer. Länets 

livsmedelsproducenter och småskaliga 

förädlingsindustri erbjuder rika och varierade 

möjligheter till matturism, ett område som länet har 

goda förutsättningar att profilera sig mer inom. 

Jönköping har seglat upp som en av landets mest 

besökta städer. Höglandet lockar besökare som 

reser i Astrid Lindgrens fotspår och länet har ett 

stort utbud av röda stugor med vita knutar att hyra. 

Länet har alltså ett rikt och varierat utbud av 

turism- och besöksmål tillsammans med en rik 

natur och miljö, spännande och intressanta städer 

och tätorter och en vacker landsbygd.57  

Infrastruktur för turism 
Länet behöver, förutom höghastighetsbanor, 

utveckla den småskaliga infrastrukturen kopplat till 

turismen och med det erbjuda en förlängning som 

knyter ihop vandringsleder och ridleder som finns i 

Västra Götalands län, Östergötland,  Kalmar län, 

55 Buhalis och Soo (2011) 

56 Gretzel et al. (2015) 

57 Se fler exempel under kapitel 3.2.3 
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Kronobergs län och Halland. Cykelbanor behöver 

byggas utmed läns- och riksvägarna för att 

möjliggöra cykelturism och faciliteter behöver 

utvecklas för alla de utländska turister som 

semestrar genom att cykla runt eller utmed Vättern.  

Fler viktiga utvecklingsområden för länet är 

destinationsutveckling, forskning, teknikutveckling 

och investeringar för hållbara och attraktiva 

transportlösningar. Hållbarhetsperspektivet behöver 

utvecklas ur alla perspektiv och lokalbefolkningen 

behöver inkluderas i utvecklingen av turismen för 

att få deras långsiktiga stöd för satsningar som görs.  

Samverkan kring besöksnäringen 
Besöksnäringen är starkt beroende av samspelet 

mellan privat och offentligt, eftersom besökarnas 

upplevelser i hög grad byggs kring platser och 

tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det 

offentliga, såsom transporter och infrastruktur, 

stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och 

lokal offentlig service.  

Ett annat sätt att beskriva nödvändigheten av 

samspel mellan privat och offentlig sektor är utifrån 

termerna konkurrenskraft respektive 

attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft att det i 

första hand skapas i företag, måste när det gäller 

turismen kompletteras med platsens eller 

aktivitetens attraktionskraft. När det gäller 

turistföretag är det ofta den avgörande faktorn för 

framgång; det räcker inte med företagets egna 

insatser utan det krävs ett utvecklat samarbete 

mellan många olika aktörer för att skapa 

konkurrenskraft för en plats eller en destination.  

Ett långsiktigt arbete har också pågått under många 

år för att ta tillvara på de goda förutsättningar som 

finns i regionen för turist- och besöksnäring. 

Smålands Turism har på många sätt profilerat länet 

och skapat förutsättningar för besöksnäringen. Flera 

kommuner i länet arbetar med 

destinationsutveckling. Konkurrensen om nationell 

och internationell uppmärksamhet är stark och en 

växande turist- och besöksnäring är strategiskt 

angeläget för den regionala utvecklingen. Ett sätt att 

synas och få uppmärksamhet, i syfte att göra 

regionen mer känd, är att etablera fler 

återkommande arrangemang med lyskraft som 

lockar många besökare.  

Kulturella och kreativa näringar 
Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga 

för den regionala och lokala utvecklingen på flera 

sätt: till exempel för jobbtillfällen, turistintäkter, 

identitetsskapande, en god livsmiljö, för att få unga 

människor att stanna och återvända, öka 

upplevelseinnehållet i traditionella produkter och en 

diversifiering av näringslivsstrukturen.  

De kulturella och kreativa näringarna, som till 

exempel arkitektur, form och design, film, konst, 

mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media 

är på stark framväxt nationellt. Den har en stark 

internationell anknytning då mycket av de tjänster 

och varor som produceras inom KKN exporteras. 

Att ta tillvara på möjligheterna som dessa näringar 

erbjuder möjliggör ett diversifierat näringsliv där en 

bredare arbetsmarknad och fler jobb kan erbjudas. 

Jämfört med övriga län och regioner i Sverige har 

Jönköpings län en låg andel kulturella och kreativa 

näringar. En stärkt KKN-sektor kan vara ett viktigt 

strukturellt utvecklingsområde tillsammans med 

den traditionella industrin. Verksamheter inom 

KKN har ett starkt samband med en plats 

attraktivitet och är en viktig förutsättning för att 

människor ska vilja bo, flytta till och besöka en ort.  

3.3.6 Innovation 
Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets 

alla delar spelar en central roll för förmågan att 

möta nya utmaningar och möjligheter i en 

föränderlig värld. Klimatförändringar, 

demografiska förändringar, en föränderlig 

världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är 

några av de utmaningar som samhället står inför 

idag och framöver. Företag ställs inför utmaningar 

på en internationell arena och utsätts för allt hårdare 

konkurrens från hela världen. 

En av de stora utmaningarna för länet handlar om 

att behålla alla de tillgångar som är förknippade 

med industriregionen och samtidigt förflytta sig in i 

kunskapssamhället. Det handlar om att både förädla 

befintligt näringsliv, skapa fler kunskaps- och 

idébaserade företag och att öka inrikes och utrikes 

födda kvinnors företagande. Det handlar också om 

att både behålla det starka civila samhällets alla 

positiva egenskaper, fliten och arbetsamheten 

samtidigt som nyfikenheten och öppenheten inför 

nya hållbara, smarta och kunskapsintensiva idéer 

och lösningar behöver utvecklas inför framtiden. 

Innovation, utveckling och förnyelse i samhällets 

alla delar spelar en central roll för förmågan att 

möta nya utmaningar och möjligheter i en 

föränderlig värld. Nya förutsättningar måste kunna 

leda till nya förhållningssätt. 

Möjligheter och utmaningar med 
innovation 

Jönköpings län har på många vis goda 

förutsättningar för att skapa och behålla ett gott 

innovationsklimat. Den industriella traditionen och 

den höga entreprenörsandan ger goda 

förutsättningar för innovationer att gro. Högskolan 

är även den en plattform för innovationskraft där 

utbytet med internationella studenter skapar 

nytänkande i kombination med samverkan med 

samhället. Det regionala innovationsstödssystemet i 
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länet är på ett unikt sätt förankrat i alla länets 

kommuner. 

Utmaningarna inom innovation ligger framför allt i 

den industrikultur som råder i länet. I och med att 

många av länets industriföretag är 

underleverantörer ser de sina produktioner som den 

slutgiltiga produkten. Många av de idéer som skulle 

kunna föra företagens utveckling framåt kommer 

inte fram och här finns det stor utvecklingspotential 

för länet. 

Innovation uppstår ofta som ett resultat av mötet 

mellan olika kunskaper, kompetenser, egenskaper 

och erfarenheter i olika branscher och sektorer. 

Närhet och mångfald är därför en viktig 

förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas 

till ny ekonomisk verksamhet och tillväxt. 

Även inom det offentliga är innovation och 

intraprenörskap centrala utvecklingskrafter. Ett 

exempel på organisation för forskning och 

innovation är Jönköping Academy som drivs i 

samverkan mellan Jönköping University, Region 

Jönköpings Län samt kommunerna i Jönköpings 

län. Verksamheten syftar till att främja hälsa och 

välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap 

om förbättring och ledarskap inom vård och 

omsorg. Inte minst för tjänsteutvecklingen är det 

centralt med innovationsmiljöer inom offentliga 

verksamheter.  

Utmaningar som kräver innovativa 
lösningar 
Klimatförändringar, demografiska förändringar, en 

föränderlig världsekonomi och stigande 

sjukvårdskostnader är några av de utmaningar som 

vårt samhälle står inför idag och framöver. Företag 

ställs inför utmaningar på en internationell arena 

och utsätts för allt hårdare konkurrens från hela 

världen. De traditionella lösningarna möter inte 

denna utveckling utan nya lösningar behövs och 

kunskap och innovation är nyckeln till framgång.  

Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för 

att uppnå de övergripande målen i den regionala 

utvecklingsstrategin är länets näringslivs 

investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, 

under snittet för riket. OECD identifierar detta som 

ett viktigt utvecklingsområde för att stärka länets 

konkurrenskraft. Nordiska ministerrådet konstaterar 

att länet ligger efter när det gäller eko-innovation 

och visar på betydelsen av utveckling inom 

bioekonomi och eko-innovation för ett långsiktigt 

hållbart och framgångsrikt näringsliv. Ett gott 

innovationsklimat förutsätter en nära samverkan 

mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och 

civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar 

och lösningar. Strukturer för samverkan finns som 

fungerar väl i det innovationsfrämjande 

stödsystemet och länet har ett regionalt 

innovationssystem som är förankrat i länets alla 

kommuner. 

Utmaningar för Jönköpings län är bland annat ett 

lågt kunskapsinnehåll i det som produceras och 

glesa geografiska strukturer. Utvecklingen globalt  

går mot mer komplexa produkter med ett alltmer 

högteknologiskt innehåll. De glesa strukturerna 

behöver kompenseras med mötesplatser som 

stimulerar utbyte av kunskaper, kompetenser, 

egenskaper och erfarenheter mellan olika branscher 

och sektorer, i syfte att stimulera innovation och 

nya lösningar. 

Styrkor som behöver uppmärksammas och 

utvecklas vidare är en industriell och entreprenöriell 

tradition med internationell lyskraft och en 

expansiv högskola vars samverkan med det 

omgivande samhället är framstående och som har 

en omfattande och framgångsrik 

internationalisering. Utvecklingsförmågan inom 

hälso- och sjukvården är uppmärksammad och det 

finns en internationell efterfrågan på den tjänste- 

och processinnovationsutveckling som utvecklats i 

Region Jönköpings län. 

En förutsättning för att lyckas hänga med i den 

snabba utvecklingen där innovationer och nya 

lösningar är avgörande för en fortsatt 

konkurrenskraft och attraktivitet för länet måste 

Jönköpings län fokusera på smart specialisering. 

Det handlar om att samla aktörer i regionen och 

skapa ett tydligt fokus kring vilka styrkeområden 

länet har och utgå ifrån dessa för fortsatt utveckling 

och innovation. Innovationsklimatet gynnas av att 

det finns en branschöverskridande samverkan.  

Jönköpings län ska vara en plats där det är enkelt att 

förverkliga sina idéer, oavsett kön, bakgrund och 

individuella förutsättningar. Den miljödrivna 

näringslivsutvecklingen behöver fokuseras och de 

gröna näringarna har potential att genom innovation 

få en avgörande betydelse för samhällets 

omställning till en biobaserad, cirkulär och 

klimatanpassad ekonomi.  

Region Jönköpings län har antagit en 

innovationsstrategi med tre insatsområden: 

”Attityder för innovation”, ”Samverkan för 

innovation” samt ”Effektiva processer för 

innovation”.  

Smart specialisering 
Samtidig som länet har många utmaningar finns 

också många styrkor. Dessa kan utvecklas vidare 

för att bli ännu starkare och genom synergieffekter 

bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och 

tillväxt.  

Historiskt har Jönköpings län haft en stark industri 

som utgjort en stor del av det lokala näringslivet 
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och arbetsmarknaden. Industrin är fortsatt en viktig 

faktor för länet och industrins utveckling är av 

yttersta vikt för en fortsatt konkurrenskraftig 

position när det kommer till såväl nationell som 

internationell handel. En utmaning ligger i att locka 

till sig rätt kompetens. Industriföretagen har idag 

svårt att nyanställa och det påverkar produktionen 

negativt. En ändrad attityd till industrin är av 

yttersta vikt för att locka nästa generations 

medarbetare. 

En stark entreprenörsanda har varit och är 

fortfarande starkt förknippat med Jönköpings län. 

Det är en styrka för länet med den nyföretagaranda, 

tillväxtvilja och det engagemang som finns.  

Samtidigt behöver entreprenörer och företagare få 

rätt förutsättningar att lyckas med sina idéer och 

innovationer. Att fortsätta underlätta för företagare 

att införliva sina mål förutsätter en fortsatt 

utveckling mot ett öppet och jämlikt 

innovationsklimat i hela länet. 

Inom EU fokuseras nu inom allt fler områden på 

regionernas smarta specialiseringsstrategier.  

I strategierna har regionerna identifierat dels de 

områden där länet redan upplever sig som 

världsledande och har fortsatt framtida potential 

och dels de områden där länet har en relativ 

konkurrensfördel jämfört med andra regioner och 

ambitionen att bli globalt konkurrenskraftigt. Dessa 

områden utgör tillsammans områdena för smart 

specialisering. Områdena ska ha potential att 

byggas på med närliggande branscher/näringar i en 

smart diversifiering/kluster som bidrar till 

länet/regionens utveckling och tillväxt över tid.  

Under våren 2018 har en process pågått för att 

identifiera de områden som kan utgöra smart 

specialisering i Jönköpings län. De sex områden 

som identifierats är:  

1. Smart industri/kunskapsintensiva 

tillverkningsföretag 

2. E-handel och logistik  

3. Skogsnäring och träförädling  

4. Besöksnäring 

5. Livsmedel och livsmedelsförädling 

6. Tjänstedesign  

Dessa sex områden är de som, genom 

klusterutveckling och diversifiering, ska utveckla 

Jönköpings län till den fjärde tillväxtregionen 2035. 

Perspektiven på denna utveckling ska vara 

jämställt, smart och hållbart.  

OECD har även de undersökt vilka områden de ser 

har potential att utgöra smart specialisering i 
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Jönköpings län och deras bedömning är att en 

integration av skogsnäringen, miljöperspektivet och 

livsmedelsproduktionen utgör länets starkaste 

utvecklingspotential. De konstaterar också att 

turismen ökar mest i Jönköping och den innebär en 

potential för länets utveckling.  

3.3.7 Sammanfattning 
innovation och företagande 
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad 

och ett hållbart arbetsliv, där alla har möjlighet att 

vara delaktiga på likvärdiga villkor oavsett kön, 

bakgrund eller individuella förutsättningar. Ett 

näringsliv där människors olika kompetenser är 

ovärderliga resurser och där tillgången på 

arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Där 

goda förutsättningar för nyföretagande, en 

mångfald av specialiserade tjänster och tillgång på 

välutbildad arbetskraft driver på tillväxt och 

utveckling. Ett varierat och breddat näringsliv 

skapar sysselsättning, stimulerar till inflyttning och 

bidrar till goda ekonomiska förutsättningar för en 

fungerande samhällssektor i hela länet. En stärkt 

kulturell och kreativ sektor, förstärkta gröna 

näringar, stärkt turism och besöksnäring, fortsatt 

utveckling av tjänstesektorn med betoning på 

kunskapsintensiva företag och ett stärkt 

nyföretagande är således viktiga förutsättningar för 

att Jönköpings län ska kunna fortsätta växa och 

utvecklas. 

Jönköpings län tappar när det gäller regional 

potential i norden från plats 30 år 2015 till plats 35 

år 2017.58 Även om länets potential när det gäller 

arbetsmarknad, tack vare den låga arbetslösheten, 

och demografiskt, tack vare flyktinginvandringen, 

har stärkts något tappar länet ordentligt i ekonomisk 

potential. Ekonomiskt ligger länet på svaga 120 

poäng, jämfört med Stockholms topplacering om 

300 poäng.  

Faktorer som bidrar till den negativa utvecklingen i 

tillväxtpotential i länet (enligt State of the Nordic 

region 2018) är att Jönköpings län, relativt sett har:   

 en långsam bredbandsutbyggnad,  

 en hög dödlighet i kroniska sjukdomar,  

 många invånare som behöver socialbidrag,  

 många invånare som ligger i riskzonen för 

fattigdom,  

 en låg kulturkonsumtion per invånare,  

 en låg kunskapsintensitet i produktion och 

innovation, 

 en låg nivå när det gäller affärsdriven 

näringslivsutveckling, 
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 en låg investeringstakt när det gäller Green 

Tech (bioekonomi och eko-innovation),  

 en relativt låg biogasproduktion,  

 en låg andel direktinvesteringar,  

samtidigt som länet på plussidan har en relativt hög 

skogsavverkning.  

En av de viktigaste faktorerna för regionerna att 

jobba med enligt EU:s strategi 2020 och den 

nationella strategin 2020 är omställningen till ett 

mer kunskapsintensivt och hållbarhetsdrivet 

näringsliv och innovationssystem. Inom detta 

område är Jönköpings län relativt sett svagare än de 

omgivande länen och Sverige i snitt59 med en 

blygsam ökning om 0,1-2 % sedan 2007. Detta kan 

jämföras med Kronobergs län som under samma 

period ökat med mer än 6,1 %. För att nå målet att 

bli den fjärde tillväxtregionen behövs alltså 

omfattande och genomgripande insatser inom 

området.  

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor 

är nödvändiga fokusområden för länets utveckling. 

För att möta klimat-, miljö- och 

energiutmaningarna och samtidigt främja ett 

konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar 

i näringslivet. Det krävs såväl strukturella 

förändringar som en övergång till förnyelsebara 

resurser. Genom att hållbart nyttja landsbygdens 

biologiska resurser kan en biobaserad 

samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en 

fossilbaserad ekonomi.  

I OECD rapporten görs en liknande analys och 

behovet av att öka kunskapsinnehållet i produktion 

och innovation understryks. OECD konstaterar 

också att Jönköpings län saknar IT-kluster vilket 

driver utvecklingen i andra län.  

Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en 

drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i 

alla branscher och därmed en miljödriven 

näringslivsutveckling. Med tanke på den låga 

utvecklingstakten inom området i länet krävs en 

kraftsamling inom den affärsdrivna 

miljöutvecklingen då den utgör en stor potential 

och tillväxtpotentialen bedöms hög i de regioner 

som leder utvecklingen.  

Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och 

med den växande globala efterfrågan på hållbara 

och resurseffektiva varor och tjänster samt på 

förnybar energi och produktion med låga utsläpp 

till luft, mark och vatten. För att styra mot en 

hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och 

metoder som främjar förändrad och förbättrad 

teknik och ekosystemförvaltning, förnybara 

energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. 

Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste 

påverkas för att dessa ska orsaka så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt över tid.  

Den åldrande befolkningen skapar också 

möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och 

innovationer krävs och efterfrågas. Digitalisering 

och robotisering skapar nya sätt att möta 

medborgare och patienter vilket skapar 

förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och 

välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också 

nya sätt att stödja och serva invånarna. Region 

Jönköpings län ligger i framkant inom 

tjänsteutvecklingen inom vård- och välfärdstjänster 

och har potential att ytterligare stärka och utveckla 

området från en stark position.  

För att stödja och säkerställa länets utveckling mot 

den fjärde tillväxtregionen koncentreras det 

regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet inom 

området ”näringsliv och innovation” på 

digitalisering, områdena för smart specialisering, 

innovation samt en affärsdriven miljöutveckling 

mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. 
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3.4 Kompetensförsörjning och arbetsmarknad 
 

Jönköpings län har 2018 en hög andel sysselsatta i relation till övriga riket. Främst handlar det om sysselsättning 

inom tillverkningsindustrin. I allt högre takt i och med teknikens och digitaliseringens framväxt ställs högre krav 

på effektivisering, kvalificerad kompetens och innovation. Många jobb som idag utförs av människor kommer i 

framtiden att skötas av robotar, detta kräver en förändring i kompetensförsörjningen i länet. En högre efterfrågan 

på högutbildad arbetskraft blir en given följd av den här utvecklingen och företagen vittnar redan om den stora 

utmaningen i att hitta rätt kompetens. Länet står därför inför stora utmaningar inom kompetensförsörjningen som 

riskerar att begränsa länets utvecklingsmöjligheter. Behovet av en höjd utbildningsnivå är påtaglig och en av de 

största utmaningar som länet har framför sig.  

Ytterligare en stor utmaning för länet är arbetskraftsförsörjningen. Den brist på arbetskraft som ses kommer att 

bli än värre i framtiden i takt med urbanisering och den demografiska utvecklingen. För att motverka 

arbetskraftsbrist och förbättra matchningen behöver hela arbetskraftens potential tas tillvara. Potential hos 

grupper och människor som idag står utanför arbetsmarknaden behöver tas tillvara och förutsättningar behöver 

skapas för att fler ska kunna jobba högre upp i åldrarna. Attraktivitetsskapande faktorer som en god och modern 

arbetsmiljö, jämlikhet, jämställdhet, inkludering, inflytande och delaktighet samt tillitsbaserad styrning behöver 

utvecklas och i framtiden utgöra en del av Jönköpings läns varumärke.  

Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid 

samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i 

den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens 

ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster, 

affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av 

näringsliv och offentlig verksamhet i länet.  

3.4.1 Arbetsmarknadspotential 
I ”State of the Nordic Region 2018” har länets 

potential när det gäller arbetsmarknad förbättrats 

något sedan den förra mätningen 2015 och ligger 

2018 på 160 av 300 möjliga poäng. Det beror till 

stor del på sysselsättningsgraden. 

 
Figur: Arbetsmarknadspotential 2018, ju mörkare färg desto 
högre potential 

 

 

Sysselsättning och arbetskraftsbrist 
Sysselsättningsgraden har ökat från, med 

Europeiska mått mätt, höga nivåer och den 

inhemskt födda befolkningen har enligt 

arbetsförmedlingen full sysselsättning och 

sysselsättningstillväxten drivs av 

flyktinginvandringen. När det gäller 

sysselsättningen totalt har länet en av de högsta 

nivåerna i landet. Trots det är variationen stor inom 

länet. Tranås och Nässjö kommuner har en något 

lägre sysselsättning, medan Aneby, Vaggeryd och 

Habo har en mycket hög sysselsättningsgrad.  
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Näringsliv och offentliga verksamheter redovisar i 

hög grad arbetskraftsbrist60 och matchningen 

mellan de personer som står utanför 

arbetsmarknaden och de efterfrågade 

kompetenserna är låg. Samtidigt finns det ingen 

outnyttjad arbetskraftsreserv att tillgå utan 

lösningar behöver skapas genom att fullt ut använda 

den arbetskraft som finns och i än högre grad se alla 

människors potential, inklusive unga, personer med 

kort utbildningsbakgrund, personer med 

funktionshinder, personer som ännu inte behärskar 

svenska fullt ut och personer som passerat 67 år. 

Parallellt med detta behöver nya lösningar skapas 

genom automatisering och robotisering av 

tillämpliga delar av industrin och digitalisering av 

möjliga välfärdstjänster.  

Länets sysselsättningsprofil skiljer sig fortfarande i 

hög grad från övriga landets med en relativt hög 

andel som arbetar inom industrin och 

transportsektorn och en relativt låg andel som 

arbetar inom tjänstenäringarna, bygg, turism och 

offentliga sektorn.  

Länets samtliga kommuner klassas som 

industrikommuner med viss variation av profilen, 

vilket bidrar till en, relativt andra regioners, något 

snävare arbetsmarknad.  

Ungdomsarbetslösheten har minskat de senaste åren 

i länet. Bortsett från gruppen utlandsfödda kvinnor 

med kort utbildningsbakgrund är gruppen unga män 

på landsbygden som lämnar skolan tidigt den grupp 

som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Överlag är skolavhopp en riskfaktor för 

utanförskap. 

3.4.2 Kompetensnivå 
Länet präglas av ett stort yrkeskunnande och en 

stolt industrihantverkstradition, det som benämns 

informell kompetens. Den formella 

kompetensnivån i länet är dock relativt låg. Gnosjö 

är den kommun i landet med högst andel av den 

arbetsföra befolkningen som har grundskola som 

högsta utbildningsnivå. Även Gislaved hör till de 

kommunerna med högst andel lågutbildade.  

Sverige har relativt sett en låg andel invånare som 

har grundskolan som sin högsta formella 

kompetensnivå. Det finns också en stark korrelation 

- nationellt sett – mellan kort utbildningsbakgrund 

och arbetslöshet. Där är Gnosjö och Gislaveds 

kommuner idag undantag, för i dessa kommuner 

gäller inte det sambandet. I takt med näringslivets 

strukturomvandling och automatisering bedöms 

                                                             

60 De har haft ett behov av att rekrytera, försökt och misslyckats, 

viket påverkar verksamheten negativt.  

behovet av höjd formell kompetensnivå gälla hela 

länet.  
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Länets andel invånare med eftergymnasial 

utbildning är även den relativt låg, bland de lägsta i 

landet. Återigen är variationen inom länet stor med 

högst andel i Jönköpings kommun följd av Habo 

kommun medan Gislaved och Gnosjö kommuner 

ligger bland de lägre i landet.  

Noteras bör att kvinnorna i länet satsar på en mer är 

treårig eftergymnasial utbildning i mer än dubbelt 

så hög utsträckning jämfört med männen. Insatser 

för att stimulera männen att välja längre 

akademiska utbildningar måste göras och analyser 

av vad som händer med ett samhälle när kvinnors 

utbildningsdominans blir så stor behöver göras. 

Högre utbildnings urbaniserande effekt 
Det finns en inneboende konflikt i behovet av 

högutbildad arbetskraft, urbanisering och 

otillräcklig tillgång till utbildning på högskolenivå 

inom länet. Högre utbildning har en urbaniserande 

effekt, inte minst för att unga ofta måste flytta till 

en högskole- eller universitetsort för utbildningen 

där de sedan hinner etablera sig. Forskning visar att 

om denna grupp skaffar barn relativt direkt efter 

avslutade studier flyttar de i högre grad tillbaka till 

länet medan om de inte väljer att bilda familj direkt 

efter studierna i hög grad stannar kvar även efter 

studierna.  

Högre utbildnings urbanisering drivs också av att 

människor söker arbeten som matchar utbildningen 

och så länge länets näringslivsstruktur och kraven 

på formell kompetens inte ändras kommer länets 

attraktivitet för personer med en längre 

eftergymnasial utbildning att påverkas av det. 

Utifrån bilden av mäns och kvinnors 

utbildningspreferenser i länet finns det en risk för 

att kvinnor söker sig till arbetsmarknader som 

matchar deras kompetensprofil och männen i högre 

grad stannar kvar länet.  

I takt med att näringslivsstrukturen förändras 

kommer efterfrågan på arbetskraft inom nya 

yrkeskategorier att uppstå, vilket ytterligare betonar 

individers behov av kompetensutveckling, livslångt 

lärande och förmåga till omställning. Det ställer 

också krav på utbildningssektorn att kunna möta 

snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa 

insatser individuellt för att länet ska kunna nyttja 

dels den potential som står utanför arbetsmarknaden 

men också digitaliseringens möjligheter.  

Högre utbildnings urbaniserande effekt är både en 

möjlighet och en utmaning. Med ett näringsliv som 

i högre grad efterfrågar eftergymnasiala 

kompetenser kommer länets attraktivitet att öka för 

personer med den kompetensprofilen, en jämställd 

arbetsmarknad underlättas och näringslivets 

utveckling stödjs. Attraktiva miljöer för barn och 

barnfamiljer kan stödja den utvecklingen, liksom 

fler möjligheter till högre utbildning i länet – inom 

yrkeshögskolan, på högskolan och på länets 

lärcentra.  

3.4.3 Tillgång till arbetskraft 
Då arbetskraftsbristen är stor 2018 och utifrån den 

demografiska profilen kommer bli ännu större inom 

en 15 årsperiod kommer förmågan att ta tillvara på 

hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och 

erfarenhet oavsett bakgrund, kön, härkomst, ålder 

eller boendeort att vara helt avgörande för länets 

långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också 

avgörande för att säkra välfärden och den sociala 

sammanhållningen i hela länet. Arbetet med 

matchning utifrån det utbud och den efterfrågan 

som finns i länet kommer bli centralt.  

Grupper som står utanför arbetsmarknaden idag är i 

huvudsak unga som av olika skäl inte avslutat 

gymnasiet, nyanlända som ännu inte pratar svenska, 

utlandsfödda kvinnor med kort 

utbildningsbakgrund, personer som socialt slagits ut 

av något skäl och personer med en 

funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan 

på något sätt. Bland den inhemskt födda 

befolkningen bedömer Arbetsförmedlingen att det 

råder full sysselsättning i länet. För att klara 

arbetskraftsförsörjningen behöver alla människor i 

länet få en plats på arbetsmarknaden och därutöver 

behöver länet ett betydande tillskott på arbetskraft. 

Insatser som attraherar människor att flytta till länet 

– från andra delar av landet eller från utlandet - är 

därför av stor betydelse.  

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av 

största vikt att de fullföljer utbildningen på ett 

nationellt program i gymnasieskolan. 
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Matchning 
En akut utmaning är att arbetsmarknadens 

kompetensbehov och kompetensen hos de som står 

till arbetsmarknadens förfogande inte matchar. 

Samtidigt innebär grupperna som idag står utanför 

arbetsmarknaden, tillsammans med invandringen, 

ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då 

arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta 

branscher i länet. Arbetskraftsbristen uppgick i 

december 2017 enligt Arbetsförmedlingen till: ca 

40 procent inom industrin, den privata 

tjänstesektorn och IT-sektorn, drygt 50 procent 

inom byggbranschen, bland transportföretagen samt 

inom finansiell verksamhet och företagstjänster, 60 

procent inom hotell- och restaurang och 75 procent 

inom offentlig sektor, (framförallt utbildning) vilket 

hämmar tillväxten i länet61. 

Könsmärkta yrkesval en utmaning 
En stor utmaning för Jönköpings län är de 

könsmärkta utbildnings- och yrkesvalen bland 

kvinnor och män i länet. Kvinnor och män måste 

uppmuntras att göra mer icketraditionella yrkes- 

och utbildningsval för att länet ska kunna komma 

ifrån den könssegregerade arbetsmarknaden och bli 

mer jämställt. Fler män måste se möjligheterna med 

högre utbildning och de högutbildade kvinnorna 

måste uppmuntras till att stanna kvar i eller 

återvända till länet efter avslutade studier. De 

könsmärkta näringarna i länet, så som bland annat 

industri och vård- och omsorg, måste brytas genom 

att länet arbetar för att uppmuntra både kvinnor och 

män att göra otraditionella och normbrytande 

yrkesval. Detta bidrar även med större flexibilitet 

och rörlighet på arbetsmarknaden som gynnar 

näringslivet och behovet av en säkrad 

kompetensförsörjning och arbetskraft med högre 

utbildning.  

                                                             

61 Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter 

hösten 2017 Jönköpings län, Arbetsförmedlingen 

Pendling 
De flesta människor i Jönköpings län arbetar i 

närheten av sin bostadsort och möjligheten att röra 

sig mellan orter i länet och inom de funktionella 

arbetsmarknadsregionerna, som ofta sträcker sig 

utanför länsgränserna, med allmänna 

kommunikationsmöjligheter är i flera fall 

begränsad. Arbetspendlingen är även ojämnt 

uppdelad mellan kvinnor och män, då män pendlar 

mer än kvinnor både in och ut över kommun- och 

länsgränsen. 

Jönköpings kommun har den största 

nettoinpendlingen med 4079 fler personer som 

pendlar in än som pendlar ut och Habo har den 

största nettoutpendlingen med 1792 fler personer 

som pendlar ut än in. (Källa SCB).   

Förutom arbetsmarknadsregionerna inom länet 

finns det flera funktionella arbetsmarknadsregioner 

som sträcker sig in i angränsande län med en 

betydande dagpendling. Exempel på dessa är 

regionen Tranås, Aneby, Linköping och Ydre, 

Vetlanda, Sävsjö och Växjö, Gislaved, Tranemo 

och Hylte, samt Habo, Mullsjö, Tidaholm, Hjo och 

Falköping. Ett långsiktigt mål bör vara att 

underlätta för en större andel av dessa pendlare att 

åka med kollektiva transporter. 

3.4.4 Utbildning  
Snabba förändringar i omvärlden gör att det blir allt 

viktigare med ny eller förbättrad kunskap. Det 

ställer i sin tur krav på en väl utbyggd 

utbildningsverksamhet med både bredd, djup och 

kvalitet. Tillgången till utbildning är viktig för 

människors utveckling och välmående, men också 

för hela länets utveckling. I Jönköpings län finns 

kommunal grund- och gymnasieskola, 

eftergymnasial utbildning på Jönköping University, 

länets folkhögskolor, kommunala 

vuxenutbildningar och yrkeshögskolor. Dessutom 

erbjuder studieförbund och utbildningsanordnare 



 

70 
 

både längre utbildningar och kortare kurser. Länet 

ska ha ett jämlikt utbildningssystem där alla, 

oavsett kön, bakgrund och individuella 

förutsättningar, har tillgång till utbildning, 

kompetensutveckling och fortbildning. 

Utbildningssystemet ska också vara en grund för 

social inkludering och integration. Jönköpings län 

har nio folkhögskolor som erbjuder både 

förberedande kurser som hela program. Att 

säkerställa en god jämlik tillgång på utbildning på 

flera nivåer säkerställer också att vi möjliggör för 

en god integration och tillvaratagande av viktig 

kompetens i länet. Alla människor ska ha rätt till 

goda förutsättningar för lärande och arbete i 

Jönköpings län. 

Formell utbildning 
Det formella utbildningssystemet innefattar de delar 

av skolsystemet som ger ”formella meriter” som 

grundskolan, gymnasiet, yrkeshögskolan och 

högskola/universitet.  

Gymnasieutbildning 
Länets kommuner erbjuder gymnasieutbildning 

själva eller i samverkan med andra kommuner. 

Under maj 2018 ställde sig det primärkommunala 

samverkansorganet positiva till en utredning av 

länsövergripande gymnasiesamverkan i hela 

Jönköpings län.  

Gymnasieskolan har 18 nationella 

gymnasieprogram: sex högskoleförberedande 

program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex 

riksrekryterande gymnasieprogram och 

fem introduktionsprogram. Till gymnasieskolan 

söker eleverna med sina betyg från grundskolan.  

Behörigheten till gymnasiet från grundskolan 

varierar stort mellan länets kommuner. Andelen 

elever som är godkända till något gymnasieprogram 

är 83 procent i riket och 81 procent i länet. Aneby 

och Sävsjö har 100 procentiga utfall totalt under 

läsåret 2015-2016 medan Eksjö, Vetlanda, Nässjö 

och Habo kommuner ligger lägst. Skillnaderna 

mellan flickor och pojkar är fortsatt stora nationellt 

så väl som i länet där pojkars resultat ligger 10 

procent lägre än flickors resultat.  

 

Inom länet skiljer sig resultatet däremot. Jämställda 

resultat ses i Aneby, Sävsjö, Gnosjö Värnamo och 

Tranås. Jönköping och Nässjö ligger i närheten av 

det nationella snittet. Mullsjö och Vetlanda avviker 

från den nationella trenden med ca 10 högre andel 

pojkar som är behöriga till något gymnasieprogram. 

Eksjö, Habo och Gislaved avviker från den 

nationella trenden genom att flickor i betydligt 

högre grad är behöriga till något gymnasieprogram.  

Att avsluta ett nationellt gymnasieprogram är 

närmast en förutsättning för att etablera sig på 

arbetsmarknaden idag. Tidiga insatser för att möta 

unga elevers individuella behov, förutsättningar och 

önskemål för en optimal lärandesituation är av 

största betydelse för såväl individen - på kort och 

lång sikt - som samhällsekonomiskt. Att pojkar och 

flickor i lika hög grad får förutsättningar att lära, 

utvecklas och klara av skolan är centralt i arbetet 

för social inkludering, jämställdhet och för länets 

långsiktiga tillväxt och utveckling.  

 

När det gäller att gå vidare till högre studier efter 

avslutat gymnasium mäts resultatet efter tre år. I 

riket går 42,4 procent av de unga vidare till högre 

studier inom tre år. Unga kvinnor läser vidare i 

betydligt högre utsträckning, närmare 50 procent av 

kvinnorna läser vidare medan bara en dryg tredjedel 

av de unga männen gör det.  

Länssnittet ligger under det nationella med 39,2 

procent av länets unga som läser vidare inom tre år. 

I Eksjö kommun är andelen störst och skillnaderna 

mellan kvinnor och män är relativt små. Habo och 

Nässjö ligger också över det nationella snittet men 

medan Habos skillnader mellan flickor och pojkar 

ligger kvar på ungefär samma nivå, väljer kvinnor  i 

Nässjö i betydligt högre grad att läsa vidare jämfört 

med de unga männen.  
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Även Sävsjö ligger i närheten av det nationella 

snittet totalt och det gör även könsfördelningen vid 

högre studier inom tre år efter avslutat gymnasium. 

Aneby, Gnosjö, Vaggeryd och Vetlanda ligger 

lägst. I Aneby läser bara en dryg femtedel av 

ungdomarna totalt vidare samtidigt som kvinnorna 

gör det i mer än dubbelt så hög utsträckning som 

männen.  

Region Jönköpings län är på uppdrag av 

kommunerna huvudman för 

Naturbruksgymnasierna i länet. Dessa har en 

nyckelroll när det gäller ökad självförsörjningsgrad 

och en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion i 

länet.  

Yrkeshögskoleutbildning (YH) 
Yrkeshögskoleutbildningarna har nu etablerat sig 

som utbildningsform efter övergången från 

kvalificerade yrkesutbildningar (KY) 2009-2013. 

Utbildningarna är 1-3 år långa och genomförs i 

mycket nära samarbete med näringslivet som ska 

uppleva både en konkret efterfrågan och ett konkret 

behov av den aktuella kompetensen för att en 

utbildning ska få starta. 2017 pågick 1965 

utbildningsomgångar i länet, varav 768 startade 

under 2017. Totalt fanns 21 600 platser och 34 nya 

utbildningar startade. Jönköpings län hade 4130 

yrkeshögskoleplatser 2017, vilket betyder att länet 

är yrkeshögskoletätast i landet.  

Att Jönköpings län ligger i topp vad gäller antalet 

platser per invånare inom 

yrkeshögskoleutbildningar, är något som ska ses 

som en styrka och som kan bidra till att höja 

kompetensen och motverka 

matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. 

Yrkeshögskoleutbildningar leder i stor utsträckning 

till att människor får jobb. Att det finns många 

utbildningsplatser i länet är också viktigt för att ta 

tillvara på våra nyanlända länsinvånares kompetens. 

Genom validering av kunskap skapar vi vägar in på 

arbetsmarknaden. 

På kort och medellång sikt bedöms behovet av 

yrkeshögskoleutbildningar vara fortsatt mycket 

stort inom länet.  

Högskoleutbildning 
Högskolan hade totalt 301 000 platser i landet 

hösten 2018 och till dem kom det in 360 152 

anmälningar, vilket innebär ett minskande söktryck 

för fjärde året i rad. 224 460 av dessa var kvinnor 

och 135 692 var män vilket betyder att 65 % fler 

kvinnor sökte till högskolan jämfört med männen.  

                                                             

62 Ibland talas när det gäller studieförbund om 

oformell kompetens.  

Till Jönköping University sökte 23 513 personer 

från 131 länder, av dem sökte 6446 personer 

Jönköping University i första hand. Jönköping 

University består av de fyra fackhögskolorna 

Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och 

kommunikation, Jönköping International Business 

School och Tekniska högskolan. Jönköping 

University erbjuder en stor bredd med ungefär 80 

olika högskoleprogram/inriktningar för de totalt 

11000 studenterna. Ca 2000 av dessa är 

internationella studenter. Skolan har en stark 

internationell prägel och samverkan med länets 

företag är stor.  

På medellång och lång sikt kommer behovet av 

längre högskoleutbildningar att öka. Att Jönköping 

University får tillräckligt med utbildningsplatser 

inom för länet, det offentliga och länets företag 

kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för 

att långsiktigt försörja länet med relevant 

arbetskraft - både inom offentliga och privata 

näringar - och för att höja den formella 

kompetensnivån i länet.  

Därutöver behöver länets lärcentra fortsätta arbetet 

med att attrahera distansutbildningar från andra 

högskolor och universitet till länet som kan 

komplettera utbudet vid Jönköping University. 

Aktörer som Jönköping Academy kan utvecklas 

vidare för att ytterligare stödja länets långsiktiga 

behov av kompetensförsörjning.  

Informell och oformell utbildning 
Informell utbildning sker utanför det formella 

utbildningssystemet men kan på många sätt vara 

minst lika viktig och hålla en lika hög kvalitet. 

Många medarbetare inom länets näringsliv har 

börjat arbeta tidigt och utvecklat sig genom sitt jobb 

och på så sätt tillägnat sig en unik, attraktiv och för 

företaget nödvändig kompetens – den räknas dock 

inte som formell kompetens. Samtidigt som den 

formella kompetensnivån i Jönköpings län är 

relativt låg är den informella kompetensnivån i 

stora delar hög. Informell utbildning kan handla om 

utbildning inom exempelvis folkhögskolan, 

branschorganisationers utbildningar, 

internutbildningar och uppdragsutbildningar på 

olika nivåer.  Oformell utbildning kan till exempel 

vara utvecklade kurser på ett studieförbund62, 

kompetens som tillägnas genom föreningsliv och 

personlig utveckling inom olika områden. Oavsett 

hur och var individen lär och utvecklas bidrar det 

till individens kompetens och förmåga att utvecklas 

privat såväl som inom arbetslivet.  



 

72 
 

Folkbildning 
Den starka folkbildningstraditionen som finns i 

Jönköpings län är en viktig faktor när det kommer 

till bland annat livsmiljö, trivsel och attraktivitet. 

Jönköpings län har den största 

folkhögskoleverksamheten mätt i antal 

deltagarveckor i långa kurser. Folkbildningen och 

folkhögskolorna bidrar med delaktighet och 

inkludering av personer med kort utbildning, 

funktionsvariationer och nyanlända. Det är en 

viktig resurs för att inkludera och möjliggöra en 

god livsmiljö och livslångt lärande för alla, oavsett 

kön, bakgrund eller individuella förutsättningar. 

3.4.5 Forskning 
Som nämnts tidigare läggs relativt lite resurser på 

forskning i länet. För att stimulera innovation och 

höja kunskapsnivån i länets produkter och 

produktion är forskningen av avgörande betydelse. 

Region Jönköpings län och Jönköpings University 

arbetar tillsammans för att stärka 

forskningsfinansieringen för högskolan. Under 

2017 invigdes den nya forsknings- och 

utbildningsmiljön inom kunskapsintensiv 

produktframtagning (SPARK). Den ska bidra till att 

utveckla länets och Sveriges tillverkningsföretag 

mot mer kunskapsintensiva produkter och 

processer.  

I Jönköpings län sker mycket forskning i nära 

samarbete med näringsliv och samhällsaktörer. Det 

gör att den nya kunskapen sprids och snabbt 

stimulerar till nya idéer och innovationer. Ett län 

som är känt för att ligga långt framme inom 

forskning attraherar fler forskare, experter och 

specialister av olika lag. Jönköping University är en 

motor för länets utveckling genom den forskning 

som bedrivs.  

Kreativ och innovativ forskning är också avgörande 

för att hålla en hög nivå på utbildningarna. 

Jönköping University är en viktig aktör för 

forskning inom till exempel hälsa, vård och socialt 

arbete, lärandets och kommunikationens villkor, 

entreprenörskap, ägande och förnyelse. Jönköping 

University samarbetar också med små och 

medelstora tillverkande företag samt närliggande 

tjänsteföretag vilket innebär möjligheter att i 

samverkan utveckla ett starkare kunskaps- och 

innovationssystem. 

3.4.6 Livslångt lärande 
Livslångt lärande är ett pedagogiskt begrepp som 

på 1990-talet ersatte begreppet livslång utbildning. 

Dagens snabbt föränderliga värld förutsätter att 

människor kontinuerligt ställer om sin kunskap och 

kompetens för att matcha arbetsmarknadens behov. 

Människor kan behöva byta inriktningar på sitt 

yrkesliv både tre och fyra gånger. Gemensamt för 

de flesta yrken är att det som var aktuell kompetens 

igår inte nödvändigtvis är det i morgon.  

Alla länsinvånare behöver därför utveckla sina 

färdigheter och kompetenser hela livet igenom, inte 

bara för att kunna utnyttja sin personliga potential 

och aktivt delta i samhället, utan också för att ha 

chans att lyckas på en arbetsmarknad i ständig 

förändring. Denna ständiga kompetensutveckling 

kallas det livslånga lärandet.  

De kunskaper, färdigheter och kunnande som länets 

arbetskraft har spelar stor roll för innovationen 

inom länet, liksom för dess produktivitet och 

konkurrenskraft. Ökande internationalisering, 

snabba förändringar och ständig utveckling av ny 

teknik betyder att länsinvånarna inte bara måste se 

till att ha aktuella specifika yrkesrelaterade 

färdigheter, utan också att de har en allmän 

kompetens som gör att de kan anpassa sig till 

förändringar. En kompetent arbetstagare är också 

mer motiverad och trivs bättre på arbetsplatsen, 

vilket påverkar arbetsinsatsen i positiv riktning.  

Möjligheterna att skaffa sig tillgång till information 

och tjänster förändras hela tiden. Ny kompetens 

krävs för att behärska den nya digitala världen, inte 

bara genom tekniska färdigheter, utan också genom 

djupare förståelse av de möjligheter, utmaningar 

och etiska frågor som den nya tekniken ger upphov 

till. 

Hastiga förändringarna ställer krav på vår sociala 

sammanhållning. Risken är att många människor 

känner sig förbisprungna och marginaliserade på 

grund av globaliseringen och den digitala 

revolutionen. Detta hotande främlingskap skapar 

behov av att stärka medborgarnas känsla av att vara 

en del av det demokratiska samhället. Dels måste 

medborgarna hålla sig informerade om och 

intressera sig för det samhälle de lever i, dels måste 

de delta aktivt i samhällslivet. Detta innebär att 

normerna för vilka kunskaper, färdigheter och 

kunnande som behövs måste förändras. 

Mot denna bakgrund har Europarådet och 

Europaparlamentet antagit en europeisk 

referensram för nyckelkompetenser för livslångt 

lärande. I denna referensram kartläggs och fastställs 

vilka nyckelkompetenser medborgarna behöver för 

att kunna uppfylla sin personliga potential, för att 

integreras i samhället och på arbetsmarknaden och 

för att ta aktiv del i samhällslivet och lyckas på 

arbetsmarknaden i vårt kunskapsbaserade samhälle. 

Utbildningssystemet bör bidra till att utveckla sådan 

kompetens hos alla ungdomar, medan vuxen- och 

fortbildningssystemen bör ge alla vuxna verkliga 

möjligheter att lära sig och underhålla sådana 

färdigheter och kvalifikationer. 

Kompetens definieras här som en kombination av 

kunskaper, färdigheter och attityder som är 
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anpassade till det aktuella området. 

Nyckelkompetens är den kompetens som alla 

individer behöver för personlig utveckling, aktivt 

medborgarskap, social integration och 

sysselsättning. 

Denna referensram omfattar åtta 

nyckelkompetenser:  

1. Kommunikation på modersmålet  

2. Kommunikation på främmande språk  

3. Matematiskt kunnande och grundläggande 

vetenskaplig och teknisk kompetens  

4. Digital kompetens 

5. Lära att lära  

6. Social och medborgerlig kompetens  

7. Initiativförmåga och företagaranda  

8. Kulturell medvetenhet och kulturella 

uttrycksformer 

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, 

eftersom var och en av dem kan bidra till ett 

framgångsrikt liv i kunskapssamhället. Många av 

dessa kunskaper och färdigheter överlappar och 

kompletterar varandra och aspekter som är 

väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett 

annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och 

skrivkunnighet,  matematiska färdigheter och 

kunskaper i informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för 

lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande.  

Det finns en rad teman som används i hela 

referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, 

initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, 

beslutsfattande och konstruktiv hantering av 

känslor och som alla har en central roll när det 

gäller de åtta nyckelkompetenserna. Detta är 

kompetenser och förhållningssätt som människor 

behöver besitta för att vara attraktiva på 

arbetsmarknaden och hänga med i den snabba 

utvecklingen.  

Högskolan i Jönköping är värdorganisation för 

Encell – ett nationellt kunskapscentrum för 

livslångt lärande som har i uppdrag att främja ett 

livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa. 

Encell utgör en viktig resurs i utvecklingen av ett 

länsövergripande system som stödjer det livslånga 

lärandet.  

Förutsättningar för livslångt lärande 
Förutsättningarna för livslångt lärande behöver 

byggas dels hos individen men också i samhället 

och näringslivets strukturer. På det individuella 

planet behöver varje ung människa och varje vuxen 

som möter utbildningssystemets olika delar dels få 

                                                             

63 Det kan handla om områden som självkunskap, känslor, 

attityder och mål 

utveckla de faktiska nyckelkompetenser som krävs 

men också tränas i förhållningssätt, det personliga 

mästerskapet63, kommunikation och de teman som 

är förutsättningar för det livslånga lärandet.  

I arbetslivet behöver förutsättningarna stärkas för 

kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling 

inom både det informella, det oformella och det 

formella utbildningssystemet. Flexibiliteten när det 

gäller att läsa kurser eller gå utbildningar parallellt 

med arbete, föräldraledighet eller andra studier 

behöver utvecklas vidare. Samarbete mellan företag 

och utbildningssystemet behöver utvecklas och 

underlättas, inte minst när det gäller validering. Det 

formella utbildningssystemet behöver i ökad 

utsträckning erbjuda möjligheter till att sälja kurser, 

utbildningar och att anpassa utbildningsinsatser till 

företags behov. 

Utbildningssystemet behöver sänka trösklarna för 

kontinuerlig utbildning genom hela livet, med 

vidareutveckling av flexibla lärformer som är 

oberoende av tid, rum, form och tempo. 

Kommunernas lärcentra är viktiga resurser för att 

dels attrahera distansutbildningar till länet och des 

för att stödja individers och näringslivets behov av 

kompetensutveckling. Bibliotek, handledare och 

studie och yrkesvägledningen är viktiga resurser 

kopplade till lärcentrumen som kan handleda och 

stödja individernas utveckling inom både 

nyckelkompetenserna och de teman som ingår i 

referensramen för livslångt lärande.  

De områden inom livslångt lärande som behöver 

prioriteras för hela länet utifrån RUS-processen är  

systematisk kompetensutveckling och lärande i 

arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser, 

lärande och kunskapsöverföring mellan 

generationer, genus och jämställdhet, mångfald och 

inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom 

formell och icke-formell utbildning och validering. 

3.4.7 Sammanfattning 
kompetensförsörjning och 
arbetsmarknad 
Det traditionella näringslivet med fokus på industri 

och yrkesskicklighet samt en god tillgång på 

arbetstillfällen har bidragit till att högre utbildning 

inte prioriterats i länet.  

Med länets utbildningssystem, där 

vuxenutbildningarna i de tretton kommunerna, 

anordnare för yrkeshögskoleutbildningar, 

Jönköping University och Region Jönköpings län 

nära samverkar skapas förutsättningar för att ändra 
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den bilden och skapa ännu bättre möjligheter för 

livslångt lärande och karriärbyten. 

För att länets företag ska kunna hävda sig i den 

globala konkurrensen behöver länet en högre andel 

högutbildade som dessutom väljer att stanna kvar 

och arbeta i länet efter avslutade studier. Högre 

utbildning är redan - och kommer fortsätta att vara -  

en förutsättning för att säkra 

kompetensförsörjningen hos länets företag över tid.  

Ett nära samarbete mellan arbetsliv, utbildning och 

forskning säkerställer att den kompetens som finns i 

länet kan tillvaratas och utvecklas. Det är när 

praktiken möter teorin som vi kan skapa livslångt 

lärande för länets invånare och samtidigt skapa ett 

attraktivt län att arbeta och bo i. Ett nära samarbete 

och samverkan möjliggör även att förändringar i 

efterfrågan på arbetskraft kan tillmötesgås av 

utbildningssystemet. 

Sysselsättningsgraden är idag hög och tillsammans 

med arbetskraftsbrist inom de flesta näringar 

innebär det en utmaning för länet i den 

högkonjunktur som råder 2018. Graden av 

automatisering och robotisering i länet är relativt 

låg jämfört med andra industrilän och i takt med 

den strukturomvandling som länets industriföretag 

går igenom kommer behovet av högre formell 

kompetensnivå i form av högskoleutbildad 

arbetskraft att öka.  

För att dels möta det stora behov av arbetskraft 

inom näringar som idag har arbetskraftbrist som 

exempelvis tjänstenäringar och offentliga sektorn 

och samtidigt motverka en omfattande arbetslöshet 

bland personer med låg formell 

utbildningsbakgrund behövs omfattande insatser 

göras för att lyfta den formella kompetensnivån i 

hela länet. Det behöver göras på kort, medellång 

och lång sikt. Insatser behöver startas i nära 

samarbete med länets företag, utbildningsarrangörer 

och högskolan innan personer riskerar att bli 

arbetslösa.  

Med den typen av insatser kommer 

automatiseringen och robotiseringen att vara 

lösningen för andra näringar som har potential att 

utvecklas och som saknar arbetskraft idag och 

därmed bidra till länets attraktivitet.  

För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver 

fungerande samverkansstrukturer kring utbildning, 

kompetensutveckling och livslångt lärande 

vidareutvecklas. Yrkesutbildningar på gymnasial 

och yrkeshögskolenivå har på kort sikt en särskilt 

stor betydelse för kompetensförsörjningen i länet 

för att säkra den direkta kopplingen till 

näringslivets behov av arbetskraft.  

Samverkan med Jönköping University har en 

strategisk roll för att skapa förutsättningar för 

innovation, utveckling och att möta behovet av 

kompetens i länet på lång sikt.  
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3.5 Internationellt samarbete 
Behovet av internationellt samarbete har ökat och det är en förutsättning för att klara utmaningarna inom många 

områden. Agenda 2030 visar vägen för ansvar och samarbete när det gäller att lösa de stora globala 

utmaningarna, inte minst klimatet. Samarbetet med andra är också avgörande för den långsiktiga stabiliteten och 

freden i vår del av Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med 

andra länder. Sverige ska kunna verka tillsammans med andra och ge och ta emot stöd. 

Även för länets utveckling, både det offentligas och näringslivet är det viktigt med internationellt samarbete för 

att lära av andra, dra nytta av varandras likheter – och olikheter, för att hitta nya marknader och kompetens. För 

att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte och 

anpassning till de globala förutsättningarna. För länets utveckling är det också av stor betydelse med 

direktinvesteringar och en ökande export. 

3.5.1 Globalisering 
I dag delas arbetslivet och vardagen i allt högre 

grad inte bara med resten av Sverige, Norden och 

Europa – utan med resten av världen. Internationellt 

samarbete är därför viktigt för att Jönköpings län 

ska kunna möta de utmaningar som samhället står 

inför. 

Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra 

länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, 

vilket gör att gränsernas betydelse minskar och 

arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. 

Arbetskraften blir mer rörlig och det sker ett allt 

tätare utbyte av information och teknologi.  

Digitaliseringen möjliggör för företag och 

offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en 

global marknad och länets företag får tillgång till 

nya import- och exportmarknader. Globaliseringens 

möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna 

för företag och branscher snabbt kan förändras.  

Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende 

av hur de kan ta till sig ny information och kunskap 

och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster 

på marknader som i allt högre grad är globala.  

Globaliseringen påverkar också hur kultur, 

livsåskådningar och värderingar formas. Genom att 

aktivt delta i globaliseringen och den internationella 

konkurrensen kan länet skapa nya relationer med 

andra människor, med andra platser och med andra 

länder. Jönköpings län ska vara tillgängligt för alla 

människor, möjliggöra för företag att expandera, 

erbjuda besökare internationellt attraktiva 

sevärdheter och ta tillvara internationella kunskaper 

och erfarenheter genom utbytesstudenter, 

internationell forskning och länets nyanlända.  

Utvecklingen går allt snabbare och med hjälp av 

sociala medier sprids uppfattningar, trender och 

rörelser snabbt och får omedelbart stor global 

påverkan. För att hävda sig i denna miljö krävs en 

stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig och sina 

produkter. Företags värdegrund och ansvarstagande 

när det gäller mänskliga rättigheter, produkter och 

processers hållbarhet samt arbetsmiljö och 

arbetsgivarvarumärke får allt större betydelse för 

konsumenters val och allmänhetens syn på ett 

företag. 

Denna utveckling skapar möjligheter men kräver en 

stark samordning mellan olika aktörers – inte minst 

internationaliserings- och exportfrämjande aktörers 

-  insatser för att positionera länet och dess företag 

på den globala kartan. Förmåga att jobba 

värdegrundsbaserat och hållbart med örat mot 

marken är en stark konkurrensfördel i det globala 

näringslivslandskapet.  

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga 

branscher som i hög grad påverkas av 

globaliseringens effekter, exempelvis 

underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta 

med råvaruutvinning ur skogen samt transport. Det 

offentliga behöver arbeta tillsammans med 

näringslivet för att skapa de bästa förutsättningar 

för länets företag på den globaliserade marknaden.    

Jönköpings län behöver vara ett attraktivt län för 

utländska aktörer och människor. Utländska 

affärsinvesteringar, internationella utbyten inom 

Jönköping University och besöksnäringen är några 

av de områden som påverkas av den internationella 

närvaron. Genom att synas bland annat inom 

ramarna för EU genom länets Brysselkontor och 

aktivt arbeta med utländska kontakter och nätverk 

skapas förutsättningar för ett län utan gränser mot 

omvärlden.  

Internationalisering 
Internationalisering är ett begrepp med olika 

betydelser beroende på utgångspunkten. Generellt 
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innebär internationalisering anpassning till och 

samarbete mellan flera nationer.  

Inom teknik och kultur innebär internationalisering 

att man skapar förutsättningar för samarbete och 

förståelse mellan nationerna. Exempel kan vara en 

produkt som är "internationaliserad" användas i 

flera kultur- och språkområden.  

 

Inom området ekonomisk geografi görs ofta en 

skillnad mellan internationalisering och 

globalisering, där globalisering avser en djupare 

gränsöverskridande ekonomisk interaktion medan 

internationaliseringen snarare avser samarbete 

mellan nationer. Skillnaden mellan globalisering 

och internationalisering är att globaliseringen 

upphäver nationsgränsernas betydelse medan 

internationalisering betyder ett samarbete över 

nationsgränserna.   

Inom företagsekonomi innebär internationalisering i 

vilken grad företaget är engagerat i internationella 

affärer. Internationalisering kan därför ske i båda 

riktningarna, dels genom en utåtriktad 

internationalisering, exempelvis export, men även 

en inåtriktad internationalisering, exempelvis 

genom import. 

För länets utveckling är samtliga sätt att se på 

internationalisering och globalisering högaktuella. 

Exporten behöver öka liksom utländska 

direktinvesteringar och nyetableringar.  

För att stödja företagens möjligheter på 

exportmarknader behövs en utveckling av relationer 

på för länets utveckling lämpliga platser och 

regioner. En ständig vidareutveckling av det 

exportstödjande systemet är av stor betydelse.  

Samtidigt behöver det offentliga arbeta aktivt 

tillsammans med företagen för att attrahera utländsk 

arbetskraft till länet och för att underlätta deras 

etablering i länet.  

3.5.2 Internationell samverkan 
Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten 

med andra län i Sverige. Tillsammans med Region 

Kalmar64, Region Kronoberg och Region Blekinge 

samt Jönköping University och Linné universitetet  

drivs det gemensamma Brysselkontoret som sprider 

kunskap från Bryssel om EU:s ramprogram och hur 

de kan användas i Sverige.  

Region Jönköpings län är även medlem i Assembly 

of European Regions (AER) som företräder flertalet 

europeiska regioner i EU för att värna om 

närhetsprincipen och det demokratiska 

självbestämmandet som dessa regioner har. 

                                                             

64 När RUS:en antas kommer Regionförbundet i Kalmar och 

Landstinget i Kalmar län att ha bildat region Kalmar.  

Jönköping University är en viktig del i Jönköpings 

läns internationella attraktivitet. Högskolan har en 

stark internationell profil och flertalet utbildningar 

erbjuder undervisning på engelska vilket bidrar till 

en hög grad av internationella studenter som väljer 

att bosätta sig i länet under sin studietid. Den 

internationella profilen lockar även utländsk 

kompetens i form av forskare till länet. Jönköpings 

län måste se detta som en möjlighet att skapa 

internationella perspektiv inom fler områden med 

Jönköping University som en viktig motor för 

utveckling. 

Direktinvesteringar och export 
Direktinvesteringar och nyetableringar av utländska 

företag i länet bidrar med inflöde av kapital och 

skapar arbetstillfällen. För att lyckas attrahera 

utländska investerare krävs tidigare nämnda 

samhandling. Ett trippel helixperspektiv är ofta en 

förutsättning för investeringarna varför goda 

samarbetsstrukturer behöver utvecklas och 

bibehållas över tid med det offentliga, näringslivet 

och akademin som samarbetspartners.  

Exportmarknaden är central för många av länets 

företag och en förutsättning för länets långsiktiga 

utveckling är att länets företag erövrar de globala 

värdekedjorna. Insatser behöver kontinuerligt göras 

för att stödja företagens exportambitioner.  

Be Global är ett regionalt exportcentrum som driver 

arbetet med näringslivets exporter.  

3.5.3 Sammanfattning 
internationell samverkan 

Länets behov av internationellt samarbete har ökat 

och det är en förutsättning för att klara 

utmaningarna inom många områden. EU-

samarbetet och Agenda 2030 visar vägen för ansvar 

och samarbete när det gäller att lösa de stora 

globala utmaningarna, inte minst klimatet. 

Samarbetet med andra är också avgörande för den 

långsiktiga stabiliteten och freden i vår del av 

Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs 

bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. 

Sverige ska kunna verka tillsammans med andra 

och ge och ta emot stöd. 

Direktinvesteringar och export är två viktiga 

områden för länets långsiktiga utveckling och 

tillväxt. Det är också viktigt med internationellt 

samarbete för att lära av andra, dra nytta av 

varandras likheter – och olikheter, för att hitta nya 
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marknader och kompetens. För att länet ska vara en 

del av de globala värdekedjorna krävs samverkan 

och samarbete, internationellt utbyte och 

anpassning till de globala förutsättningarna. För 

länets utveckling är det också av stor betydelse med 

direktinvesteringar och en ökande export. 

Inom hälso- och sjukvården bedrivs ett omfattande 

internationellt samarbete som på olika sätt bidrar 

både till utvecklingen i länet men också till 

utvecklingen i andra länder och därmed stödjer 

arbetet med Agenda 2030.  
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3.6 Sammanfattning 
bakgrund, utgångsläge och 
utmaningar 

Befolkning och yta65 
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige 

sett till folkmängd66 (det tolfte största sett till ytan 

om 10 437 km²). Länet består av tretton kommuner. 

Länet hade 358 102 invånare den 31/3 2018 vilket 

gör länet till det elfte mest tätbefolkade länet i 

landet med 34,3 invånare per km². Sett till antalet 

invånare är Jönköpings län det största och mest 

tätbefolkade av de tre Smålandslänen. 

Regionens potential 
Nordiska ministerrådet gör en sammanställning av 

utvecklingen i Norden vart annat år. Den redovisas 

i ”State of the Nordic region”67. Överlag ser 

utvecklingen i Norden bra ut relativt övriga Europa 

i 2018 års redovisning.  

I sammanställningen redovisas ett ”Regional 

potential index” som är en sammanvägning av 

ekonomiska, demografiska och 

arbetsmarknadsmässiga faktorer. Varje region får 

poäng baserade på dessa tre områden och utifrån 

den sammanslagna poängsumman rangordnas 

nordens regioner. Stockholms län är den region av 

de 74 nordiska som går allra bäst och som bedöms 

ha störst potential inför framtiden, följt av Oslo-, 

Köpenhamns-, Reykjavik- och 

Helsingforsregionerna. Bland de svenska 

regionerna kommer Västra Götalandsregionen på 

andra plats, Uppsala på tredje och Skåne på fjärde 

plats68. Jönköping kommer på en delad åttondeplats 

tillsammans med Västerbotten efter Östergötland, 

Halland och Kronoberg.  

Totalt faller Jönköpings län från en 30:onde plats i 

mätningen 2015 till en 35:e plats av 74 i den 

bedömda potentialen 2018.   

Vid en analys av positionerna ses en intressant 

utveckling över de senaste åren för Island. För tio år 

sedan brottades landet med stora ekonomiska 

                                                             

65 Källa SCB 

6666 Störst är Stockholms län med 2 308 143 invånare, på andra 

plats kommer Västra Götalands län med 1 690 782 invånare, på 

tredje Skåne län med 1 344 689 invånare, på fjärde plats kommer 

Östergötlands län med 457 496 invånare, på femte plats Uppsala 

län med 368 971 invånare. Efter Jönköpings län kommer 

Halland på sjunde plats med 324 825 invånare, Örebro län på 

åttonde plats med 298 907 invånare, Södermanlands län med 

291 341 på nionde plats och Dalarnas län på tionde plats med 

286 165 invånare. Källa SCB 20180221. 

utmaningar och landet var helt beroende av 

fiskeexporten. Idag återfinns samtliga Islands åtta 

regioner på topp 26 i norden och de isländska 

regionerna har i snitt förbättrat sin placering med 13 

platser sedan bedömningen 2015. Förändringen 

förklaras till största delen av en strategisk och 

systematisk satsning på ekoturism och bioekonomi, 

vilket lett till utveckling och tillväxt i hela landet.  

En sammanställning över ländernas respektive 

regioner visar att Finland har den sämst bedömda 

potentialen och att Norge har en fortsatt stark 

utveckling även om landet faller tillbaka något 

sedan förra mätningen. Danmark har trots sin 

relativa geografiska närhet utmaningar att få med 

hela landet i den starka utveckling som präglar 

huvudstadsregionen och södra Jylland.  

Sverige stärker sin position som land något 

samtidig som länens bedömda potential når en 

större spridning, medan några regioner blir allt 

starkare lyckas landet inte med utmaningen att hela 

landet ska präglas av utveckling och tillväxt.  

 

Figur: Fördelningen av platser på rankningen 2018 med 
rankingen 2015 inom parantes.  

 

 

 

 

 

 

67 Se State of the Nordic Region 2018 (2018) Nordiska 

ministerrådet 

68 Stockholm får i mätningen 758 av 900 möjliga poäng, Västra 

Götaland 655, Uppsala 625 och Skåne 538 poäng. Östergötland 

är det svenska län som ligger på plats fem med 470 poäng, 

Halland plats sex med 465 poäng, Kronoberg plats sju med 435 

poäng och Jönköpings län på en delad plats åtta, tillsammans 

med Västerbotten med 415 poäng. Därefter kommer Örebro, 

Västmanland och Norrbotten på en delad niondeplats med 405 

poäng.  

Plats Sverige Norge Danmark Finland Island 

1-26 4 (5) 8 (11) 4 (3) 2 (5) 8 (3) 

27-50 12 (8) 10 (7) 2 (3) 3 (0) 0 (5) 

51-74 5 (8) 1 (1) 1 (1) 14 (14) 0 (0) 

Snitt plats 37 (39) 30 (25) 31 (34) 56 (53) 16 (29) 

Totalt 21 reg. 19 reg. 7 reg. 19 reg. 8 reg. 
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Figur: Regional potential index 2018. Ju mörkare färg desto 

högre potential. Notera att Islands samtliga regioner nu bedöms 

ha en mycket starkt potential och att Islands samtliga regioner 

ligger på topp 26 av listan.  
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4.0 Regional utvecklingsstrategi 2019-2035  

Förord 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår 

från visionen, de internationella och nationella 

styrdokumenten och en omfattande process i länet 

för att tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen, 

näringsliv och civilsamhälle identifiera länets 

behov och prioriteringar för en hållbar utveckling 

och tillväxt för hela länet fram till 2035. 

Den regionala utvecklingsstrategin har som 

utgångspunkt att förmågan att attrahera, behålla och 

utveckla kompetenser, företag och kapital är 

avgörande för att utveckla attraktiva och 

konkurrenskraftiga regioner och kommuner. Det är 

människor som bidrar med kompetens, som driver 

företag och som investerar kapital. De söker en 

livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra 

boende med bl.a. arbete, service, omsorg och fritid. 

I Jönköpings län ska det vara enkelt att bo i en 

kommun, jobba i en annan och besöka 

kulturupplevelser i en tredje. En livsmiljö som 

erbjuder ett bra liv idag och i framtiden.  

För ett bra liv i framtiden krävs en hållbar 

utveckling idag. 2035 ska generations- och 

klimatmål i stor utsträckning vara nådda. Den 

regionala utvecklingsstrategin ska därför visa vägen 

för denna utveckling. För att lyckas är ingen insats 

för liten. Styrdokument, som Agenda 2030, pekar 

på de arbetsområden som krävs för en hållbar 

utveckling och genom den omfattande process som 

lett fram till denna regionala utvecklingsstrategi blir 

det tydligt att Jönköpings län har högre ambitioner 

än så. Hållbarhetsarbetet är inte bara en 

hygienfaktor, det är en drivkraft för det regionala 

utvecklings- och tillväxtarbetet som ska säkerställa 

att hela länet lever och utvecklas på ett hållbart sätt 

även i framtiden.  

Den regionala utvecklingsstrategin är den regionala 

länken i en logisk kedja från internationella och 

nationella program och strategier till lokala 

utvecklingsplaner. Det är en ständigt pågående 

utvecklingsprocess, där den ena nivån påverkar den 

andra och där programinnehåll överförs till nästa 

nivå, uppåt och nedåt. Den regionala 

utvecklingsstrategin är ett viktigt underlag i 

gränsöverskridande samarbeten inom och utom 

länet och ska samordnas med de nationella målen 

för utvecklingspolitiken samt kopplas till Europa 

2020-strategin, som är EU:s övergripande strategi 

för utveckling och tillväxt. 

Ambitionen har varit att hålla den regionala 

utvecklingsstrategin kort och tydlig för att det 

verkligen ska bli ett användbart och använt 

dokument. Prioriteringarna har begränsats för att 

också ge möjlighet för länets kommuner att 

utveckla strategier för sin utveckling. Ett mer 

utförligt underlag ”Bakgrund till den Regionala 

utvecklingsstrategin i Jönköpings län 2019-2035”,  

källhänvisningar, definitioner, underlag och 

exempel har samlats på http://utveckling.rjl.se. 

I det nationella uppdraget definieras fyra 

utmaningar som den regionala utvecklingsstrategin 

ska hantera: demografisk utveckling, globalisering, 

klimat, miljö och energi samt social 

sammanhållning. Dessa utmaningar ska i den 

regionala utvecklingsstrategin vändas till 

möjligheter genom fyra prioriteringar för regionalt 

tillväxtarbete: innovation och företagande, 

attraktiva miljöer och tillgänglighet, 

kompetensförsörjning samt internationellt 

samarbete. Utöver dessa fyra områden ska Agenda 

2030 och de tre hållbarhetsaspekterna integreras i 

strategin tillsammans med länets identifierade 

behov av utveckling. 

För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft 

och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för 

att genomföra strategin kommer handlingsplaner 

och riktade projektutlysningar att kopplas till 

insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i linje med 

både Europeiska Unionens och Sveriges nationella 

arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda 

tråden genom styrsystemet.  

Återkommande medskick under processen fram till 

RUS:en har varit att verkligen våga spetsa målen, 

att höja ambitionerna för länet och att se hela länets 

potential. I denna Regionala utvecklingsstrategi har 

därför Jante fått stå tillbaka och med stor tilltro till 

länets fantastiska förutsättningar syftar RUS:en till 

att utveckla länet till Sveriges fjärde tillväxtregion 

2035.  



Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 - Remissutgåva 

81 
 

En vision som lyfter 
Visionen är inte bara en vägvisare, den är också ett 

löfte. Den innebär att Jönköpings län bestämt sig 

för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga 

perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen är 

en vägvisare för hur Jönköpings län ska vara år 

2035.  

Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, 

attraktiva och tillgängliga region.  

Visionen ska leda till ett län med bra miljö, goda 

möjligheter till boende, arbete, företagande, 

utbildning och utveckling, bra kommunikationer 

och ett rikt fritids- och kulturliv som ger 

förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 

Visionen och strategin ska leda till att människor 

vill söka sig till länet och få dem att stanna. 

Arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling 

ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning. 
Arbetet med målen ska verka för att utrota 

fattigdom och hunger, säkerställa ett aktivt arbete 

för planeten och dess naturresurser, verkställa 

mänskliga rättigheter för alla världsmedborgare 

samt arbeta för jämställdhet och för kvinnors och 

flickors egenmakt. Länet och dess utveckling ska 

därför präglas av hållbarhetens tre dimensioner. 

Invånare i Jönköpings län ska känna att de har 

samma förutsättningar för att leva ett bra liv i länet, 

oavsett kön, bakgrund eller individuella 

förutsättningar. Tillgången till arbete, hälso- och 

sjukvård, barnomsorg, kultur och friluftsliv ska vara 

jämlik och tillgänglig i hela länet. Genom att skapa 

förutsättningar för att leva, verka och bo i alla 

kommuner i länet skapas attraktivitet.  

Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart 

välfärdssamhälle hänger intimt samman med ett 

starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar 

hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller 

människors hälsa. En smart och affärsdriven 

miljöutveckling ska därför bidra till att de 

traditionella näringarna i vårt län ska fortsatt kunna 

växa och utvecklas samtidigt som nya näringar kan 

få fäste och bidra med nya företag och 

innovationer. Forskningen och högskolans starka 

ställning ska bidra ytterligare med innovationer och 

ökad konkurrenskraft till hela länet. 

Attraktivitet handlar också mycket om ekologi. Att 

länet även i framtiden har rent vatten och luft, att 

länet har fungerande kretslopp, en biologisk 

mångfald som säkerställer livsmedelsproduktionen, 

upplevelse- och besöksmiljöer, ekosystem som 

skyddas och utvecklas och som bidrar till nya 

näringar och cirkulära ekonomiska system. Det 

krävs anpassning för att nå klimatmålen, till 

klimatförändringar, ett riskförebyggande arbete och 

riskhantering liksom miljöskydd och effektivt 

resursutnyttjande i övergången till en koldioxidsnål 

ekonomi för att nå målet att vara ett ”plusenergilän” 

2050. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att 

år 2035 är Jönköpings län ett hållbart och attraktivt 

län där alla människor trivs, utvecklas och mår bra. 

  

Globala överenskommelser  
Exempelvis Agenda 2030 

EU-nivå 
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin 

Nationella strategier 
Exempelvis nationella strategin för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft 

Region/län  
Regional utvecklingsstrategi 

Kommunala strategier/planer 
Exempelvis översiktsplaner 
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1. En hållbar region 
 

 

 

2035 är Jönköpings län den bästa platsen 

att besöka, växa upp, leva, verka och åldras 

på för alla. Detta tillstånd omfattar alla 

invånare, oavsett kön, sexuell läggning, 

ålder, utbildning, yrke, hälsa, 

funktionsförmåga, ursprung, livsåskådning, 

identitet eller inkomstnivå. Målen i 

Agenda 2030 har nåtts, den hållbara 

utvecklingen inom samhällets alla områden 

har lett till att länet är på väg att bli ett 

plus-energi-län, att fossila råvaror fasats ut 

och att länet bidrar aktivt till 1,5 graders-

målet. Resursanvändningen minskar och vi 

har en hållbar konsumtion och produktion. 

Länets natur och miljö mår allt bättre.  

För att målet ska nås krävs insatser inom 

två områden: hållbarhet över tid och de 

faktorer som minskar ojämlikheter och 

påverkar människors livskvalitet.  

  

Mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka,  

växa upp, bo, leva, verka och åldras på för alla 

 

Indikatorer: 

Tillväxtverkets BRP+  

Hållbarhet över tid:  

1. Naturkapital 

2. Ekonomiskt kapital 

3. Humankapital 

4. Socialt kapital 

 

Livskvalitet och jämlikhet:  

1. Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet 

2. Miljökvalitet 

3. Inkomst och förmögenhet 

4. Bostad 

5. Hälsa 

6. Sociala relationer 

7. Tillgänglighet till tjänster 

8. Arbete och löner 

9. Balans arbete och fritid 

10. Utbildning och kompetens 

11. Subjektivt välbefinnande 
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2. En attraktiv och tillgänglig region 
 

 

 

Förmågan att attrahera, behålla och 

utveckla kompetenser, företag och kapital 

är avgörande för att utveckla en attraktiv 

och konkurrenskraftig region. Det är 

människor som bidrar med kompetens, 

som driver företag och som investerar 

kapital. De söker en livsmiljö som ger 

möjligheter att kombinera ett bra boende 

med bland annat arbete, service, god hälsa, 

omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar 

människor till sig attraherar snart ännu fler.  

2035 har länets hållbara utveckling 

tillsammans med satsningen på smarta 

tätorter och livsmiljöer, attraktiva och väl 

dimensionerade boenden, tillgång till god 

omsorg och sjukvård, ett rikt utbud av 

kultur och fritidsaktiviteter lett till att hela 

länet utvecklas och är attraktivt att bo och 

verka i för alla. Utvecklingen av 

stambanan och höghastighetsbanan har 

revolutionerat resande såväl som 

transporter, infrastrukturen och 

kollektivtrafiken i länet stödjer ett 

multimodalt resande, de funktionella 

arbetsmarknadsregionerna, länsinvånarnas 

resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter 

och kultur samt besöksnäringen. Länet har 

en robust digital infrastruktur som når alla 

och 100 procents mobiltäckning. 2035 är 

länets alla strukturer 

tillgänglighetsanpassade så att alla 

länsinvånares potential kommer till sin rätt.  

För att nå målet krävs insatser inom 

området attraktivitet och inom området 

tillgänglighet, fysisk såväl som digital.  

  

Mål: I Jönköpings län skapar tillgänglighet utvecklingskraft 

 

Indikatorer: 

1. Demografi 

2. Nettoflyttning 

3. Arbetskraftsrörlighet 

4. Segregation 

5. Boendeformer och 

bostadsbyggnation 

6. Kulturbredd 

7. Uppkopplade hushåll och 

företag 

8. Uppkopplade företag och 

hushåll med digitala 

tjänster 

9. Tillgång till god vård 

10. Andel digitalt uppkopplade hållplatser med 

realtidsinformation 

11. Marknadsandelen för kollektivtrafiken 

12. Närhet till kollektivtrafik inom 1 km, 3 km, 5 

km 

13. Närhet mellan hem och arbetsplats 3 km, 5 km 

14. Strategiska mätningar av antalet cyklister. 

15. Årsdygnstrafik och vägstandard i strategiska 

stråk 

16. Antal digitala välfärdstjänster till enskilda 

individer 

17. Utbud av fritidsaktiviteter 

18. Besökande i länet 

19. Km småskalig infrastruktur för besöksnäringen 

20. HBTQ-certifiering 
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3. En smart region 
 

 

 

 

2035 har länet utvecklats till ett smart 

internationellt innovationscentrum för 

prototyp- och produktionsutveckling och 

för förädling av bioråvara. Länet ger ett 

nettobidrag till landets självförsörjning av 

livsmedel. Länets strategiska läge har 

befäst länets position som logistik- och e-

handelscentrum i Skandinavien. 

Digitaliseringen jämte tjänstenäringarnas 

starka utveckling har skapat förutsättningar 

för offentliga tjänster i världsklass och en 

besöksnäring med internationell lyskraft. 

Länet ses som en förebild inom 

arbetsmiljöutveckling, jämställdhet och 

jämlikhet för alla, samt har ett näringsliv 

som aktivt bidrar till miljöutvecklingen. 

2035 är Jönköpings län den fjärde 

tillväxtregionen i Sverige. 

För att lyckas med målet krävs insatser 

inom både innovation, företagande och 

offentlig sektor.  

 

  

Mål: Jönköpings län ska vara den fjärde tillväxtregionen i Sverige 2035 

 

Indikatorer: 

1. Kunskapsnivå i 

produktionen 

2. Bioekonomiutveckling 

3. Affärsdriven 

miljöutveckling 

4. Kunskapsintensiva 

företagstjänster 

5. Branschbredd 

6. Forskningsmedel som 

används/söks i länet. 

 

 

 

7.    Mäta effekten av affärsutvecklingscheckar 

med olika intervall 1, 3, 5 och 7 år efter avslutat 

checkprojekt.  

8.    Likvärdiga förutsättningar för företagande 

9.    Innovationsgrad i länet 

10.  Tillväxt i innovation 

11.  Ökning av nystartade företag 

12.  Arbetsmiljö 

13.  Samverkansgraden i projekt 

14.  Integration av målen i Agenda 2030 i 

projekt 
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4. En kompetent region 
 

 

 

 

2035 erbjuder länet landets mest 

spännande arbetstillfällen och lockar därför 

internationell spetskompetens till länet. 

Strukturerna för utbildning och 

kompetensutveckling stödjer näringslivets 

utveckling varför alla invånarnas potential 

förverkligas och kompetens tas tillvara, 

sysselsättningen är hög och matchningen 

säkerställs genom det livslånga lärandet.   

För att nå målet krävs insatser för att alla 

människors potential ska tas tillvara på 

arbetsmarknaden, att matchningen mellan 

näringslivets behov och arbetskraftens 

kompetens är god, att strukturer för 

livslångt lärande möjliggör en kontinuerlig 

utveckling för varje invånare både när det 

gäller kompetens och personlig utveckling 

samt att allt större resurser läggs på 

forskning.  

 

 

  

Mål: I Jönköpings län säkerställs matchningen genom det livslånga lärandet 

 

Indikatorer: 

1. Utbildningsnivå 

2. Könssegregering i 

utbildning 

3. Könssegregering på 

arbetsmarknaden 

4. Sysselsättning 

5. Livslånga lärandet 

6. Antal studerande inom 

YH  

7.    Högskoleplatser 

8.    Yrkesvuxplatser 

9.    Företagens kompetensbehov på kort,  

medellång och lång sikt 

10. Rekryteringsbehov 

11. Matchning 

 



Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 - Remissutgåva 

86 
 

5. En global region 
 

 

2035 bidrar länets internationalisering och 

globala prägel till landets utveckling. Det 

goda klimatet för nyetableringar och 

direktinvesteringar bidrar till länets status 

som tillväxtmarknad. Länets näringsliv är 

en självklar länk i de globala 

värdekedjorna och länet är en del av den 

arbetsmarknadsregion som sträcker sig till 

norra Tyskland. Länet är pådrivande i 

utvecklingen av Europa och övriga världen 

samt bidrar till att stödja andra länders 

utveckling i riktning mot en allt mer 

hållbar värld.  

För att länet ska nå målet krävs samverkan 

och samarbete, internationellt utbyte och 

anpassning till de globala 

förutsättningarna.  

 

 

 

  

Mål: Ett internationellt konkurrenskraftigt län 

 

Indikatorer: 

1. Andel som röstat i Europarlamentsvalet  

2. Antal skolbesök inom länet med EU-

undervisning 

3. Vad länet tycker om EU  

4. Antal utländska direktinvesteringar 

5. Andel företag som exporterar 

6. Antal internationella noder för 

internationaliseringsfrämjande 

7. Antal uppdrag till Brysselkontoret 
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Handlingsplan  
Efter remissperioden och inför beslut av den regionala utvecklingsstrategin tas handlingsplaner fram för 

Regionens arbete med strategins genomförande. I samma process definieras utgångsläge och målvärde för 

strategins indikatorer. I nästa fas behöver länets övriga strategier och handlingsplaner synkroniseras med 

RUS:en. Dessa ska också ses över och revideras en gång per mandatperiod för att säkerställa att insatserna 

verkligen leder till att målen nås.  

För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete för att 

genomföra strategin kommer riktade projektutlysningar att kopplas till insatsområdena i RUS:en. Detta ligger i 

linje med både Europeiska Unionens och Sveriges nationella arbete med prioriteringarna och bidrar till den röda 

tråden genom styrsystemet.  

När beslut om den regionala utvecklingsstrategin tas finns således även dess handlingsplaner på regional nivå 

och indikatorer för uppföljning på plats. En uppföljning kommer att göras årligen där länets utveckling följs upp 

och analyseras på dels regional och dels på kommunal nivå för att säkerställa att målen i den regionala 

utvecklingsstrategin nås och utvecklingen går i rätt riktning. Resultatet redovisas på en årlig konferens för 

attraktionskraft.  

En genomgång och eventuell revidering av målen kommer att göras varje mandatperiod för att säkerställa att 

målen och indikatorerna fortsatt är aktuella.  
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BILAGA 1 
Befolkningsutvecklingen i Sverige drivs av en stark urbanisering och några kommuner/regioner drar ifrån 

övriga när det gäller befolkningstillväxt. De tre storstadsregionerna har stärkt sina positioner och Uppsala 

är därefter den kommun vars utveckling varit starkast och kommunen har nu etablerat sig som landets 

fjärde största.  
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Befolkningsutveckling

Borås Eskilstuna Gävle Göteborg Helsingborg

Huddinge Jönköping Linköping Lund Malmö

Nacka Norrköping Stockholm Sundsvall Umeå

Uppsala Västerås Örebro Halmstad Södertälje
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BILAGA2 
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Hela riket   

10 120 

242 49,8 50,2 21 59,2 19,8 33,2 9,7 24,1 18,5 8,9 41,2 

JKPG  

län   357 237 49,5 50,5 21,7 57,7 20,6 37,0 7,8 22,2 17,1 7,9 41,4 

Aneby B4 6 776 48,9 51,1 21,5 56,8 21,8 39,2 7,5 14,8 12,3 7,9 42,4 

Eksjö C7 17 416 49,8 50,2 20,3 55,4 24,2 36,6 8,8 17,5 15,0 9,7 43,6 

Gislaved C8 29 629 48,8 51,2 22,2 57,6 20,2 37,7 7,8 29,9 22,7 11,1 41,7 

Gnosjö C7 9 733 48,1 51,9 22,3 57,8 20,0 39,5 7,4 32,8 25,1 11,8 41,4 

Habo B4 11 845 49,2 50,8 28,0 54,6 17,4 40,8 5,8 9,3 7,6 3,5 38,4 

Jönköping B3 137 481 50,0 50,0 21,1 59,9 19,0 35,6 7,9 22,8 16,9 6,7 40,3 

Mullsjö 

Nässjö 

B4 7 328 49,8 50,2 22,5 54,1 23,3 38,8 8,7 13,0 10,8 5,2 42,2 

B5 31 178 49,0 51,0 22,2 56,7 21,1 36,4 8,4 22,7 18,2 10,7 41,6 

Sävsjö 

Tranås 

Vaggeryd 

Vetlanda 

Värnamo 

C7 11 496 48,6 51,4 22,4 54,3 23,4 39,6 6,5 22,6 18,8 11,2 42,5 

B5 18 894 49,6 50,4 20,8 54,9 24,4 36,3 8,3 17,7 14,6 8,4 43,3 

B5 13 840 49,4 50,6 23,1 56,9 20,0 39,4 6,8 21,0 16,1 6,7 41,1 

C8 27 415 48,9 51,1 21,2 55,5 23,4 37,3 7,4 18,5 15,1 8,3 43,0 

C6 34 206 49,5 50,5 21,2 57,9 20,9 38,0 7,8 25,7 19,2 6,8 42,3 

 

Källa SCB (Kommunala jämförelser 2018-02-21) 
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BILAGA 3 

 

 BRP+ Jönköpings län  
Livskvalitet här och nu  
I figuren nedan visas hur länet presterar inom respektive temaområde inom livskvalitet här och nu (varje 

stapel/område avser ett tema). Indexvärdena har beräknats om så att länets värden för varje tema relateras till 

riket – den streckade linjen i figuren avser snittet för riket (=100) för varje tema inom livskvalitet. Skalan i 

figuren går mellan 0-200, där värdet 200 (den prickade linjen längst ut) innebär ett indexvärde dubbelt så högt 

som rikets. Det saknas data för två temaområden, vilka är Tema 8 Balans arbete-fritid samt Tema 12 Individuellt 

välbefinnande.  

Figuren visar exempelvis att länet överlag presterar bättre jämfört med riket för temaområdet Bostad medan länet 

presterar relativt sämre inom temat Utbildning och kompetens.  
 
FIGUR 1 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET PER TEMA (STERCKAD LINJE AVSER RIKET). STAPLAR 
ÖVER (UNDER) STRECKAD LINJE INNEBÄR BÄTTRE (SÄMRE) LIVSKVALITET JÄMFÖRT MED RIKET.  
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Hållbarhet över tid  
Figuren nedan visar länets negativa och positiva påverkan på hållbarheten över tid uppdelat på 
de fyra olika framtidskapitalen. Även rikets värden finns med som jämförelse.  
Överlag presterar länet bättre än riket för det sociala kapitalet, medan påverkan på 
naturkapitalet är sämre.  
FIGUR 2 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET UPPDELAT PÅ NEGATIV OCH POSITIV PÅVERKAN PÅ 
FRAMTIDSKAPITALEN. 
 

 

Kommunresultat uppdelat på teman för livskvalitet  
Temaområde 1 inom livskvalitet avser Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet. 

Inom temat finns två aspekter: Demokratisk delaktighet och Engagemang i samhället. Totalt är 

det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom 

länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta 

observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 

kommungruppsindelning. 
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Temaområde 2 inom livskvalitet avser Trygghet och säkerhet. Inom temat finns två aspekter med 
data på: Olycks- och skaderisk och Utsatthet för brott (data saknas för aspekten Samhälls-och 
naturkatastrofer). Totalt är det fyra indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas 
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de 
lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt 
SKL:s kommungruppsindelning.  
 
 

 
 
 
 

Temaområde 3 inom livskvalitet avser Miljökvalitet. Inom temat finns en aspekt med data på, 
vilket är Luft (data saknas för aspekterna Kemikalier, Buller och Lokal miljö). Det är en indikator 
som ingår i temaområdet (Emissioner PM2., ton totalt). Höga indexvärden motsvarar låga 
utsläppsnivåer. Länets värden avser ett genomsnitt av de ingående kommunerna. I figuren 
nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i 
figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.  
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Temaområde 4 inom livskvalitet avser Tillgänglighet till tjänster. Inom temat finns två aspekter: 
Närhet till tjänster/service och Trängsel och köer till tjänster/service. Totalt är det fyra 
indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, 
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade 
värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 
kommungruppsindelning.  

 

Temaområde 5 inom livskvalitet avser Inkomst och förmögenhet. Inom temat finns en aspekt, 
vilket är Levnadsstandard. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan 
visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.  
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Temaområde 6 inom livskvalitet avser Arbete och löner. Inom temat finns fyra aspekter: 
Integration, Löneklyftor, Matchning och Tillgång till arbete. Totalt är det fyra indikatorer som 
ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet 
för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för 
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.  
 

 
 

Temaområde 7 inom livskvalitet avser Bostad. Inom temat finns en aspekt, vilket avser 
Trångboddhet. Det finns en indikator som ingår i temaområdet (Genomsnittlig bostadsyta per 
person i hyresrätt). Höga värden avser lägre trångboddhet. I figuren nedan visas kommunernas 
värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och 
högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 
kommungruppsindelning.  
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Temaområde 9 inom livskvalitet avser Hälsa. Inom temat finns två aspekter: Allmänt hälsoläge 
och Sjukdomar. Totalt är det sex indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas 
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.  
 

 
 

Temaområde 10 inom livskvalitet avser Utbildning och kompetens. Inom temat finns en aspekt 
med data på, vilket är Formell utbildning (data saknas för aspekten Kompetens). Det är en 
indikator som ingår i temaområdet (Högskoleutbildning). I figuren nedan visas kommunernas 
värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och 
högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 
kommungruppsindelning. 
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Temaområde 11 inom livskvalitet avser Sociala relationer. Inom temat finns en aspekt, vilket är 
Utanförskap. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas 
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.  
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Kommunresultat uppdelat på framtidskapital  
Indexet för hållbarheten över tid är uppdelat i fyra framtidskapital, vilka är Naturkapital, 
Ekonomiskt kapital, Humankapital och Socialt kapital. De fyra framtidskapitalen är uppdelad i 
positiv och negativ påverkan på framtidskapitalet. Totalt sett ingår det således 8 teman inom 
indexet för hållbarheten över tid.  
Inom den positiva påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter, vilka är Resursproduktivitet 
(där det för närvarande enbart finns ett värde för riket), Återbruk och Skyddade naturresurser. 
Totalt är det fyra indikatorer som ingår i positiv påverkan på naturkapitalet. I figuren nedan 
visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.  
 



Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 - Remissutgåva 

98 
 

Inom den negativa påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter med värden, vilka är Påverkan på 
det levande, Påverkan på luft (lokalt och globalt) och Påverkan på marken (indikatorer saknas för den 
fjärde aspekten Påverkan på vatten). Totalt är det 8 indikatorer som ingår i negativ påverkan på 
naturkapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet 
och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje 
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

 
 Inom den positiva påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns fyra aspekter, vilka är 

Forskningsinvesteringar, Investeringar i finansiella tillgångar, Investeringar i fysiska tillgångar och 

Investeringar i miljö. Totalt är det sju indikatorer som ingår i den positiva påverkan på det ekonomiska 

kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och 

riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns 

tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns två aspekter, vilka är Värdeförstörelse 

och Skuldbörda. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den negativa påverkan på det ekonomiska 

kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och 

riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns 

tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

 
 

Inom den positiva påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Investeringar i hälsa 
och Investeringar i kunskap. Totalt är det 8 indikatorer som ingår i den positiva påverkan på 
humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för 
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för 
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning. 

 
 
 
 
 
 
 



Regional utvecklingsstrategi 2019-2035 - Remissutgåva 

100 
 

Inom den negativa påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Förlorad kunskap och 
kompetens och Hälsorisker. Totalt är det sex indikatorer som ingår i den negativa påverkan på 
humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för 
länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för 
varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.

 
Inom den positiva påverkan på det Sociala kapitalet finns två aspekter, vilka är Möten och 
medkänsla och Samhällsförtroende. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den positiva 
påverkan på det sociala kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, 
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade 
värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s 
kommungruppsindelning.  
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Inom den negativa påverkan på det sociala kapitalet finns två aspekter med värden för, vilka är 
Korruption och avtalsbrott och Kränkning (data saknas för aspekten Segregation). Totalt är det 
fyra indikatorer som ingår i den negativa påverkan på det sociala kapitalet. I figuren nedan visas 
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren 
avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande 
kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.  
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Relativa styrkor och svagheter  
I tabellen nedan visas de 5 aspekter inom indexet för Livskvalitet här och nu 
som länet rankas högst och lägst inom jämfört med samtliga län. Detta ska 
betraktas som länets inbördes styrkor och svagheter i relation till de andra 
länen. Sorteringen i tabellen är fallande, vilket innebär att den högsta 
rankingen visas högst upp i tabellen och den lägsta rankingen längst ner i 
tabellen. I slutet av denna bilaga finns en tabell som beskriver vilka 
indikatorer som ingår inom varje aspekt. 
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BILAGA 4 
Utsläpp av koldioxid per person 1998/1999.  

 
Källa: Naturvårdsverket 

 

Total energitillförsel per energivara i Sverige 1970-2016 
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Källa: Energimyndigheten 

 

 

Källa: Länsstyrelsen  
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 Regionstyrelsen 

 

Redovisning av uppdrag beslutade av 
regionfullmäktige i regionplan för åren 2019-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet. 

Bakgrund 
I förteckning (daterad den 18 januari 2019) redovisas uppdrag från 
regionplanen för åren 2019-2021. 
 
Följande uppdrag har flyttats från regionstyrelsen december 2020 till 
delrapport i regionstyrelsen januari 2020 och slutrapport i regionstyrelsen 
september 2020: 

• 19/06 – I samverkan med andra aktörer utreda förutsättningarna för 
Matens hus, ett koncept som lyfter fram och sammanför lokala 
matproducenter. 
 

Följande uppdrag har flyttats från regionstyrelsen februari 2020 till 
delrapport i regionstyrelsen den 18 juni 2019 och slutrapport i 
regionstyrelsen den 31 oktober 2019. Förankring ska ske i regionala 
utvecklingsnämnden den 13 september 2019:  

• 19/07 – Utreda en länsgemensam finansieringsmodell för att 
påskynda utbyggnaden av bredband i länet. 

 
Följande uppdrag har flyttats från regionstyrelsen september 2020 till 
regionstyrelsen juni 2020: 

• 19/11 – Redovisa ett förslag för införande av länsfärdtjänst. 
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Följande uppdrag har flyttats från regionstyrelsen den 10 december 2019 till 
regionstyrelsen den 18 juni 2019: 

• 19/21 – Redovisa en handlingsplan för hur den akutkirurgiska 
kompetensen långsiktigt ska säkras och utvecklas vid Västerviks 
sjukhus. Handlingsplanen ska pröva att återföra 
kolorektalcancerkirurgin samt redogöra för hur sjukhusens 
upptagningsområden kan utformas för att tydliggöra och säkerställa 
det akutkirurgiska uppdraget. 

 
 

Gulistan Ucar 
Handläggare 
 

  

Bilaga 
Uppdragslista daterad den 18 januari 2019. 
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Handlingsplaner (Region Kalmar län)  2019-01-18  RS 2019/50 
Inriktning Status Status Handlingsplaner Uppdrag Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar 

Nöjda invånare och 
samarbetspartners 

 Pågående 19/01 - Redovisa ett 
förslag till utökad 
medborgardialog med 
särskilt fokus på 
civilsamhället, 
näringsliv samt 
ungdomar 

Uppdrag från 
regionplanen 

Lina 
Isaksson 

2019-01-
01 

2019-10-
31 

 Förankras med 
invånarberedningen 
den 29 augusti 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019. 

Nöjda invånare och 
samarbetspartners 

 Pågående 19/02 - Utreda 
förutsättningar för 
införa vårdval vid 
utprovning av 
hörapparat 

Uppdrag från 
regionplanen 

Sofia Hartz 2019-01-
01 

2019-06-
18 

 Förankras med 
funktionshinderråd, 
pensionärsråd, 
brukarorganisationer. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019. 

Nöjda invånare och 
samarbetspartners 

 Pågående 19/03 - Redovisa ett 
förstärkt 
kunskapsunderlag som 
stöd inför kommande 
regionplan 

Uppdrag från 
regionplanen 

Magnus 
Persson 

2019-01-
01 

2019-06-
18 

 Delrapport på 
regionstyrelsen den 
6 mars 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019. 
  

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/04 - Redovisa ett 
förslag till strategi för 
smart specialisering 

Uppdrag från 
regionplanen 

 2019-01-
01 

2020-02-
29 

 Förankras i RUN den 
6 november 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen 
februari 2020. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/05 - Utreda 
förutsättningarna för att 
skapa ett e-hälsokluster 
i Kalmar län 

Uppdrag från 
regionplanen 

 2019-01-
01 

2019-05-
08 

 Förankras i RUN den 
8 mars 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
8 maj 2019. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/06 - I samverkan 
med andra aktörer 
utreda 
förutsättningarna för 
Matens hus, ett 
koncept som lyfter fram 

Uppdrag från 
regionplanen 

 2019-01-
01 

2020-09-
30 

2019-01-18 Förankras i RUN. 
Delrapporteras på 
regionstyrelsen 
januari 2020. 
Slutrapporteras på 
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Inriktning Status Status Handlingsplaner Uppdrag Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar 
och sammanför lokala 
matproducenter 

regionstyrelsen 
september 2020. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/07 - Utreda en 
länsgemensam 
finansieringsmodell för 
att påskynda 
utbyggnaden av 
bredband i länet 

Uppdrag från 
regionplanen 

 2019-01-
01 

2019-10-
31 

 Förankras i RUN den 
13 september 2019. 
Delrapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019. 
Slutrapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/08 - Redovisa ett 
underlag för 
prioriteringar i länet 
inför diskussioner med 
staten om 
infrastruktursatsningar i 
sydostregionen 

Uppdrag från 
regionplanen 

 2019-01-
01 

2019-09-
04 

 Förankras i RUN den 
23 maj 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 september 2019. 
Underlaget går 
vidare för beslut i 
regionfullmäktige 
den 25 september 
2019. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/09 - Under 
planperioden redovisa 
ett handlingsprogram 
för länets 
kompetensförsörjning 

Uppdrag från 
regionplanen 

 2019-01-
01 

2020-06-
30 

 Förankras i RUN. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/10 - Utreda 
införande ett 
kompetenscenter för 
yrken inom 
kollektivtrafiken inom 
länet 

Uppdrag från 
regionplanen 

Karl-Johan 
Bodell 

2019-01-
01 

2020-06-
30 

 Förankras i RUN och 
KTN. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/11 - Redovisa ett 
förslag för införande av 
länsfärdtjänst 

Uppdrag från 
regionplanen 

Karl-Johan 
Bodell 

2019-01-
01 

2020-06-
30 

 Förankras i KTN. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/12 - Utreda 
införande av 
pendeltågstrafik på 
Stångådalsbanan 

Uppdrag från 
regionplanen 

Karl-Johan 
Bodell 

2019-01-
01 

2020-02-
29 

 Förankras i KTN den 
5 november 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen 
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Inriktning Status Status Handlingsplaner Uppdrag Ansvariga Startdatum Slutdatum Avstämningsdatum Senaste kommentar 
februari 2020. 
Vidare för beslut i 
regionfullmäktige. 
  

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/13 - Utreda behov 
av utvecklad busstrafik 
som komplement till 
tågsystemet 

Uppdrag från 
regionplanen 

Karl-Johan 
Bodell 

2019-01-
01 

2019-12-
10 

 Förankras i KTN den 
12 september 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
10 december 2019. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/14 - Redovisa ett 
förslag till en 
samverkan med 
flygplatsen i Kalmar för 
att stärka 
infrastrukturen och 
samtidigt gynna 
kopplingen mellan flyg, 
tåg och buss 

Uppdrag från 
regionplanen 

 2019-01-
01 

2020-02-
29 

 Förankras i RUN den 
6 november och KTN 
den 5 november 
2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen 
februari 2020. 
Vidare för beslut i 
regionfullmäktige 
2020. 

Stärkt 
innovationsförmåga 
och ökad förnyelse 
i länet 

 Pågående 19/15 - Redovisa ett 
förslag till mål och mått 
för det regionala 
utvecklingsarbetet inför 
kommande regionplan 

Uppdrag från 
regionplanen 

Lars 
Mattsson 

2019-01-
01 

2019-05-
08 

 Förankras i RUN den 
8 mars 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
8 maj 2019. 

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet 

 Pågående 19/16 - Utreda 
förutsättningarna för att 
införa 
diabeteskonsulenter 

Uppdrag från 
regionplanen 

Sofia Hartz 2019-01-
01 

2019-10-
31 

 Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
31 oktober 2019. 

Sveriges bästa 
kvalitet, 
tillgänglighet och 
säkerhet 

 Pågående 19/17 - Utreda 
förutsättningarna för 
hälsosamtal för 40, 50, 
och 60-åringar 

Uppdrag från 
regionplanen 

Sofia Hartz 2019-01-
01 

2019-09-
04 

 Förankras i 
hållbarhetsberedning 
den 12 juni 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 deptember 2019. 

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet 

 Pågående 19/18 - Redovisa en 
långsiktig 
handlingsplan för 

Uppdrag från 
regionplanen 

Sofia Hartz 2019-01-
01 

2019-09-
04 

 Förankras med 
hälso- och 
sjukvårdsberedning 
löpande. 
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omställningen till nära 
vård 

Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 september 2019. 
Vidare för beslut i 
regionfullmäktige 
den 25 september 
2019. 

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet 

 Pågående 19/19 - Redovisa en 
handlingsplan för stärkt 
tillgänglighet på länets 
akutmottagningar 

Uppdrag från 
regionplanen 

Sofia Hartz 2019-01-
01 

2019-12-
10 

 Förankras i hälso- 
och 
sjukvårdsberedning 
den 28 augusti 
alternativt den 12 
november 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
10 december 2019. 

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet 

 Pågående 19/20 - Redovisa en 
strategi för invånarens 
digitala vårdkontakter 
tillsammans med en 
digital vårdgaranti 

Uppdrag från 
regionplanen 

Magnus 
Persson 

2019-01-
01 

2019-09-
04 

 Förankras i hälso- 
och 
sjukvårdsberedning 
den 5 juni 2019. 
Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 september 2019. 

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet 

 Pågående 19/21 - Redovisa en 
handlingsplan för hur 
den akutkirurgiska 
kompetensen 
långsiktigt ska säkras 
och utvecklas vid 
Västerviks sjukhus. 
Handlingsplanen ska 
pröva att återföra 
kolorektalcancerkirurgin 
samt redogöra för hur 
sjukhusens 
upptagningsområden 
kan utformas för att 
tydliggöra och 
säkerställa det 
akutkirurgiska 
uppdraget 

Uppdrag från 
regionplanen 

Johan 
Rosenqvist 

2019-01-
01 

2019-06-
18 

 Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019. 
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Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet 

 Pågående 19/22 - Utreda 
förutsättningarna för att 
genomföra ett 
pilotprojekt med 
psykiatrisk akutbil 

Uppdrag från 
regionplanen 

Florence 
Eddyson-
Hägg 

2019-01-
01 

2019-09-
04 

 Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
4 september 2019. 

Sveriges bästa 
kvalitet: 
tillgänglighet och 
säkerhet 

 Pågående 19/23 - Redovisa ett 
reviderat program för 
uppföljning och insyn 
av verksamhet som 
utförs av privata 
utförare för perioden 
2019-2022 

Uppdrag från 
regionplanen 

 2019-01-
01 

2019-06-
18 

 Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019. 

En av Sveriges 
bästa arbetsplatser 

 Pågående 19/24 - Redovisa en 
ledarskapsstrategi 

Uppdrag från 
regionplanen 

Helen 
Persson 

2019-01-
01 

2019-06-
18 

 Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
18 juni 2019. 

En av Sveriges 
bästa arbetsplatser 

 Pågående 19/25 - Redovisa ett 
årligt hälsobokslut 

Uppdrag från 
regionplanen 

Helen 
Persson 

2019-01-
01 

2020-03-
31 

 Rapporteras på 
regionstyrelsen den 
mars 2020. 

En av Sveriges 
bästa arbetsplatser 

 Pågående 19/26 - I samverkan 
med kommunerna 
redovisa en analys av 
kompetensbehov i 
länet av hälso- och 
sjukvårdspersonal 
såsom sjuksköterskor 
och undersköterskor 
och kommunala 
omsorgsverksamheter i 
länet 

Uppdrag från 
regionplanen 

Helen 
Persson 

2019-01-
01 

2020-06-
30 

 Rapporteras på 
regionstyrelsen juni 
2020. 
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 Regionstyrelsen 

 

Riktlinje för personuppgiftsbehandling  

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar Riktlinje för personuppgiftsbehandling att gälla från 
och med den 1 januari 2019. 
 

Bakgrund 
Region Kalmar län har ett övergripande ansvar att inte bara följa 
dataskyddsförordningen utan även att visa hur organisationen ska göra detta, 
detta kallas i dataskyddsförordningen för ansvarsskyldighet. Detta innebär 
att Region Kalmar län ska ta fram och följa dokumenterade planer för hur 
dataskyddsförordningen ska åtlydas. Den nya regionövergripande riktlinjen 
med instruktioner för personuppgiftsbehandlingen i Region Kalmar län 
kommer att vara utgångspunkten för Region Kalmar läns ansvarsskyldighet.  
 

Anders Falck 
Regionjurist & Dataskyddsombud 
 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Riktlinje 
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Riktlinje för personuppgiftsbehandling 

 

Syfte och omfattning  
Region Kalmar län har ett övergripande ansvar att inte bara följa dataskyddsförordningen utan 
även att visa hur organisationen ska göra detta, detta kallas i dataskyddsförordningen för 
ansvarsskyldighet. Detta innebär att Region Kalmar län ska ta fram och följa dokumenterade 
planer för hur dataskyddsförordningen ska åtlydas. Denna riktlinje med instruktioner för 
personuppgiftsbehandlingen i Region Kalmar län är utgångspunkten för Region Kalmar läns 
ansvarsskyldighet.  
 

Ansvar 
Samtliga inom organisationen. 

 
 
 
 
Ändringshistorik 

Datum Ändring Utförd av 
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PERSONUPPGIFTSANSVARIG  
Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen Region Kalmar län. Beroende på var i 
verksamheten personuppgifterna behandlas är det Regionstyrelsen, Kollektivtrafiknämnden, 
Regionala utvecklingsnämnden, Patientnämnden, Revisorerna eller smittskyddsläkaren som är 
ytterst ansvarig för organisationen Region Kalmar läns behandling av personuppgifter.  
Det organisatoriska ansvaret för att Region Kalmar läns behandling av personuppgifter 
uppfyller de krav som lagstiftningen ställer följer dels det delegerade verksamhetsansvaret, 
dels ansvaret som följer med informationsägarskap.  
Det här innebär att varje anställd som är ansvarig för en verksamhet eller får ett delegerat 
verksamhetsansvar också är ansvarig för att behandling av personuppgifter i verksamheten 
utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(dataskyddsförordningen) och annan befintlig lagstiftning samt interna regelverk. Varje 
utpekad informationsägare har ett ansvar för informationstillgångar, inklusive 
personuppgifter, och beslutar om informationshantering inom ramen för befintlig lagstiftning 
och interna regelverk. Informationsägare definieras och förklaras bland annat i Riktlinje 
Informationssäkerhet Ansvar och roller.  
 

BAKGRUND  
Region Kalmar län behandlar personuppgifter för att utföra de uppdrag organisationen har 
inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kultur, näringsliv m.m. Region Kalmar läns 
uppdrag följer av lag, förordningar, föreskrifter och politiska beslut.  
Region Kalmar län behandlar personuppgifter från och med den 25 maj 2018 i enlighet med 
dataskyddsförordningen och därtill hörande lagstiftning. I detta dokument redogörs 
principerna för hur personuppgifter ska behandlas inom Region Kalmar läns verksamheter.  

 

PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i Region 
Kalmar län, eller på uppdrag av Region Kalmar län, ska de grundläggande principerna i 
dataskyddsförordningen vara uppfyllda. Principerna anges i artikel 5 i 
dataskyddsförordningen och presenteras nedan.  
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Princip om laglighet, korrekthet och öppenhet  
Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade. Med detta menas att Region Kalmar län alltid ska vara tydlig och konkret i sin 
beskrivning av hur personuppgifter behandlas. Region Kalmar län ska alltid se till att 
personuppgifter behandlas med stöd av en utpekad laglig grund och att annan lagstiftning som 
inverkar på informationen efterlevs. Regionen ska alltid ha avvägningen mellan den 
registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet i åtanke. Registrerad ska ges 
möjlighet till insyn i hanteringen när sådan kan ske på ett pedagogiskt sätt och uppgifter ska 
alltid hanteras med hänsyn tagen till den registrerades integritet.  

Princip om ändamålsbegränsning  
Uppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte 
senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.  
Med detta menas att Region Kalmar län hela tiden känner till och dokumenterar anledningen 
till att en viss personuppgift hanteras och personuppgifterna inte används för en helt annan 
anledning som går emot den ursprungliga.  

Princip om uppgiftsminimering  
Uppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål 
för vilka de behandlas.  
Med detta menas att Region Kalmar län endast ska använda sig av de personuppgifter som 
krävs för att uppnå målet med hanteringen. Kan samma mål uppnås genom att använda färre 
personuppgifter eller mindre känsliga sådana ska så ske.  

Princip om korrekthet  
Uppgifter ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Åtgärder måste vidtas för att 
säkerställa att personuppgifter som är felaktiga raderas eller rättas utan dröjsmål.  
Med detta menas att Region Kalmar län alltid måste verka för att personuppgifter som är 
felaktiga rättas och att det finns rutiner för hur så ska ske. Inom vissa områden, som hälso- 
och sjukvård, finns särskilda regler för hur rättelse och radering får ske.  

Princip om lagringsminimering  
Uppgifter får inte förvaras identifierbara under en längre tid än vad som är nödvändigt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Med detta menas att personuppgifterna inte 
får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen. När målet är uppnått 
ska gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de 
bevarande- och gallringsregler som gäller för Region Kalmar län.  
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Princip om integritet och konfidentialitet  
Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för uppgifterna, 
inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller 
skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska 
åtgärder.  
Med detta menas att personuppgifter ska skyddas genom tekniska och organisatoriska 
åtgärder på en nivå som motsvarar uppgifternas skyddsvärde. Är uppgifterna av särskilt 
skyddsvärd art ska också högre tekniska och organisatoriska krav ställas. Utgångspunkten ska 
alltid vara att endast behöriga personer ska ges tillgång till skyddsvärd information.  

Princip om ansvarsskyldighet  
Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att de nu nämnda grundläggande 
principerna enligt dataskyddsförordningen efterlevs.  
Med detta menas att Region Kalmar län inte bara ska uppfylla dessa principer utan också på 
ett öppet och tillgängligt sätt demonstrera på vilket sätt så sker.  
 

DATASKYDDSFÖRORDNING OCH OFFENTLIGHETSPRINCIPEN  
Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Region Kalmar län ta del av 
allmänna handlingar. Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som 
en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen 
behandlades.  
Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle 
medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller 
dataskyddslagen.  
 

RÄTTSLIG GRUND  
All behandling av personuppgifter som Region Kalmar län utför måste vila på minst en 
rättslig grund, i annat fall är behandlingen olaglig.  
Detta innebär att organisationen måste ha klart för sig vilken eller vilka rättslig grund(er) som 
är tillämplig för varje specifik behandling av personuppgifter redan när denna behandling 
påbörjas. De rättsliga grunder som finns tillgängliga framgår av dataskyddsförordningen 
artikel 6; En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga grunder är 
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om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, 
fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, fullgöra en 
uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt efter berättigat intresse (s.k. 
intresseavvägning).  
Region Kalmar län utför i egenskap av myndighet uppgifter av allmänt intresse och det är 
därför primärt denna rättsliga grund samt att fullgöra en rättslig förpliktelse som regionen 
baserar sin behandling av personuppgifter på. Den rättsliga grunden berättigat intresse 
(intresseavvägning) får inte användas av myndigheter när de utför sina uppgifter och ska 
därför som huvudregel inte användas av Region Kalmar län.  

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER  
Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra. I dataskyddsförordningen anses 
följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd. Ras eller 
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en 
fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och 
biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.  
Region Kalmar län ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i 
lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen. Det här innebär 
att varje gång känsliga personuppgifter ska användas av Region Kalmar län måste en särskild 
bedömning ske om att hanteringen verkligen är tillåten och att den sker på ett säkert sätt. 
Känsliga personuppgifter ska alltid ges ett högt skydd mot obehörig åtkomst.  
 

SKYDDSVÄRDA PERSONUPPGIFTER  
Även personuppgifter som inte är särskilt reglerade som känsliga kan vara mer skyddsvärda 
än andra. Personuppgifter av mycket personlig eller privat natur anses generellt vara mer 
skyddsvärda än andra typer av personuppgifter. Så gör även personuppgifter som möjliggör 
samkörning mellan register som t.ex. personnummer eller andra samordningsnummer. Det här 
innebär att Region Kalmar län alltid ska bedöma om de personuppgifter som behandlas är 
särskilt skyddsvärda mot bakgrund av sin privata natur, sin mängd eller av annan anledning. 
Denna bedömning har betydelse för valet av nivå för skyddsåtgärder.  

Särskilt vad gäller personnummer  
Personnummer och samordningsnummer ska enligt dataskyddslagen endast hanteras om det 
är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.  
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Det här innebär att Region Kalmar län alltid ska bedöma om personnummer är en nödvändig 
del av en behandling av personuppgifter och alltid överväga om ändamålen kan uppfyllas utan 
att personnummer används.  

 

SÄRSKILT OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDEN  
När personuppgifter behandlas inom hälso- och sjukvården ska Patientdatalagen (2008:355) 
samt Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården tillämpas på dess hantering.  

Enligt 3 kap. 5 § HSLF-FS 2016:40 ska Region Kalmar län som vårdgivare utföra riskanalyser om en 
behandling av personuppgifter inom verksamheten riskerar att inte uppfylla kraven som ställs på 
behandlingen enligt föreskriften. Riskanalyserna ska dokumenteras.  

Socialstyrelsen ställer även andra grundläggande krav på behandlingen av uppgifter bland annat att all 
överföring och åtkomst till personuppgifter om patienter som sker över öppna nät ska ske på ett säkert 
sätt med insynsskydd och stark autentisering av mottagare och avsändare.  

 

REGISTER ÖVER BEHANDLINGAR  
Region Kalmar län ska, enligt dataskyddsförordningen artikel 30, föra ett register över 
behandlingar av personuppgifter som utförs under regionens personuppgiftsansvar. Det här 
innebär att Region Kalmar län ska ha en vid var tid gällande förteckning över samtliga 
behandlingar (IT-stöd innehållande personuppgifter, regionala och lokala register, processer 
eller andra typer av behandlingar) som sker. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, vara 
tillgänglig i elektronisk format och hållas uppdaterad. På begäran ska registret göras 
tillgängligt för tillsynsmyndigheten.  
 
Informationsägaren eller den verksamhetsansvarige för respektive behandling ska innan 
behandlingen påbörjas anmäla behandlingen. Anmälan görs till 
dataskyddsombud@regionkalmar.se som bistår med en länk till Draftit Privacy Records där 
den faktiska registreringen sker. Det här innebär att verksamhetschefen ansvarar för anmälan 
av behandling inom dennes verksamhetsområde. Informationsägare ansvarar för anmälan av 
behandling av personuppgifter inom dessas områden (se punkt 1.3 ovan). Den som genomfört 
anmälan är även ansvarig för att den anmälda behandling uppdateras när nya förutsättningar 
gäller för dess hantering, såsom t.ex. att den avslutats eller att de 
informationssäkerhetsmässiga skydden förändrats.  

mailto:dataskyddsombud@regionkalmar.se


   

  Riktlinje 
 

 

Dokumentnummer:  Gäller från: 2019-01-01 

Verksamhet:  Version: 1 

Godkännare: Regionstyrelsen Informationssäkerhet: K (2) R (2) T (2) S (2) 

Upprättare: Dataskyddsombudet Referens: ISO 9001 (1,2,3) 14001 (1,2,3) 27001 (1,2,3) 
SOSFS (1,2,3 

 

 

7 (10) 
 

Region Kalmar län för även ett register över behandlingar av personuppgifter där regionen 
agerar som personuppgiftsbiträde åt en annan personuppgiftsansvarig.  
Den som organisatoriskt ansvarar för beslutet att Region Kalmar läns behandlar 
personuppgifter för någon annans räkning ska innan behandlingen påbörjas anmäla 
behandlingen till Region Kalmar läns personuppgiftsbiträdesförteckning. Det här innebär att 
den organisatoriska enhet som har att besluta t.ex. om externa vårdgivare ska tillåtas användas 
Region Kalmar läns IT-stöd för journalföring även ansvarar för att dessa uppdrag om 
personuppgiftsbiträde som Region Kalmar län tagit på sig anmäls. Anmälan till PUB-register 
gör elektroniskt genom anvisat verktyg.  

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES  
Huvudregeln i Region Kalmar län är att ett förbud råder mot att föra ut personuppgifter 
utanför EU/EES.  
Enligt dataskyddsförordningen är överföring av personuppgifter utanför EU/EES endast 
tillåtet under vissa omständigheter. För överföring av personuppgifter till ett land utanför 
EU/EES krävs att landet uppfyller dataskyddsförordningens och EU-kommissionens krav på 
s.k. adekvat skyddsnivå för personuppgifter eller att EU-kommissionens standardavtalsvillkor 
används vid avtalsskrivandet med leverantören. För överföring av personuppgifter till USA 
kan det annars räcka att den mottagande leverantören är ansluten till villkoren i Privacy 
Shield.  
En övereföring av personuppgifter utanför EU/EES får endast genomföras om Region Kalmar 
län bedömer att tillräckliga garantier givits om att personuppgifterna kommer att hanteras på 
ett säkert sätt.  

ANVÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTSBITRÄDE  
Region Kalmar län ska endast använda sig av personuppgiftsbiträde för sin behandling av 
personuppgifter om det anlitade personuppgiftsbiträdet ger tillräckliga garantier att skydda 
personuppgifter genom såväl tekniska som organisatoriska åtgärder. Nivån på skyddet ska 
överensstämma med den nivå som enligt Region Kalmar läns bedömning krävs för att 
behandlingen ska uppfylla dataskyddsförordningens krav och för att säkerställa att de 
registrerades rättigheter skyddas.  
 
Personuppgiftsbiträde får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde (s.k. underbiträde) utan 
att ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd har erhållits från Region Kalmar län. 
Om ett sådant allmänt skriftligt tillstånd har erhållits, ska personuppgiftsbiträdet löpande 
informera Region Kalmar län om eventuella planer på att anlita eller ersätta 
personuppgiftsbiträden, så att Region Kalmar län har möjlighet att göra invändningar.  
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När personuppgiftsombud anlitas ska ett biträdesavtal (pub-avtal) tecknas mellan biträdet och 
Region Kalmar län. Avtalet ska som huvudregel följa Region Kalmar läns mall för 
biträdesavtal. Undantag från denna huvudregel ska endast ske efter att en bedömning skett om 
att föreslaget biträdesavtal uppfyller dataskyddsförordningens och Region Kalmar läns krav. 
Biträdesavtalet ska undertecknas av den som har behörighet enligt gällande 
delegationsordning. 
Region Kalmar län kan agera som personuppgiftsbiträde åt en personuppgiftsansvarig.  
Om Region Kalmar län agerar som personuppgiftsbiträde åt en personuppgiftsansvarig ska ett 
biträdesavtal tecknas mellan den personuppgiftsansvarige och Region Kalmar län.  
 

SÄKERHETSÅTGÄRDER  
Region Kalmar län har ett ansvar för att ha en lämplig säkerhetsnivå för hantering av 
personuppgifter, både tekniskt och organisatoriskt. Vad som är en lämplig säkerhetsnivå beror 
på bland annat riskerna med behandlingen, vilken typ av uppgifter som behandlas, på de 
tekniska möjligheter som finns och på kostnaderna. Det här innebär att Region Kalmar län 
måste ta ställning till vilka risker som finns och vilka säkerhetsåtgärder dessa risker 
motiverar. Detta sker genom informationsklassificering och riskanalys.  

Särskilt om informationsklassificering och riskanalys 
Ovanstående innebär att Region Kalmar län alltid ska genomföra en organiserad och 
dokumenterad bedömning av vilka säkerhetsåtgärder som krävs för en viss typ av behandling. 
Sådan bedömning ska ske på ett systematiskt sätt inom ramen för Region Kalmar läns arbete 
med informationssäkerhet. Tidigare genomförda riskanalyser kan ligga till grund för nya 
behandlingar av samma art.  

Konsekvensbedömning  
Om en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade (t.ex. 
en omfattande hantering av känsliga personuppgifter eller risk att särskilda krav avseende 
skydd inte kommer att kunna uppnås) planeras att genomföras ska Region Kalmar län enligt 
dataskyddsförordningen först genomföra en så kallad konsekvensbedömning avseende 
dataskydd. Om en sådan konsekvensbedömning innebär att de bedömda höga riskerna 
kvarstår ska Region Kalmar län samråda med tillsynsmyndigheten 
(Integritetsskyddsmyndigheten) innan behandlingen påbörjas. Om behandlingen sker helt med 
stöd av en särskild registerlagstiftning, som t.ex. patientdatalagen, krävs ingen särskild 
konsekvensbedömning. Det här innebär dock inte att informationsklassificering och 
riskanalys enligt punkt 12.2 ovan kan underlåtas.  
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INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  
Region Kalmar län ska tillhandahålla information till registrerad i enlighet med 
dataskyddsförordningens krav. Informationen ska ges om hur Region Kalmar län behandlar 
de registrerades personuppgifter och om vilka rättigheter som de registrerade har enligt 
dataskyddsförordningen.  
Information som ges ska vara koncis, klar, tydlig och begriplig och den ska ges i ett 
lättillgängligt format. Språket ska vara klart och tydligt, och vara anpassat till mottagaren, 
exempelvis om informationen är särskilt riktad till barn.  
Informationen ska tillhandahållas skriftligt och kan när det är lämpligt ges i elektronisk form. 
Om den registrerade begär det ska informationen tillhandahållas muntligt, under förutsättning 
att den registrerade har styrkt sin identitet. Det här innebär att den som ansvarar för 
behandlingen alltid måste ta ställning till om den information som krävs kan anses omfattas 
av någon av de centralt givna informationerna till registrerade (som ”så behandlas dina 
personuppgifter i Region Kalmar län). Om så inte bedöms vara fallet måste de registrerade 
informeras särskilt.  
 

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHER  
Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig. Vissa av 
rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som den aktuella behandlingen av 
personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under 
vissa förutsättningar. Region Kalmar län ska möjliggöra för de registrerade att utöva sina 
rättigheter.  

Rätt till insyn och registerutdrag  
Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Detta innebär att 
Region Kalmar län på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgifter till den registrerade. 
Denna process benämns inom Region Kalmar län för ett registerutdrag.  

Rätt till ändring  
Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga 
personuppgifter kompletteras. Vissa registerlagstiftningar detaljerar hur denna rättighet ska 
tillämpas, personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel 
endast justeras under vissa förutsättningar.  
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Rätt till radering, rätten att bli glömd  
Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och vilken rättslig grund som 
personuppgiftsbehandlingen görs kan den registrerade även ha rätt till radering av sina 
personuppgifter. Rättigheten har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning eftersom 
merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är 
tillämplig.  

Rätt till begränsning  
Beroende på omständigheter i det enskilda fallet kan den registrerade ha rätt till att 
behandlingen av personuppgifterna begränsas till endast lagring under den tid det tar att 
utreda en invändning från den registrerade.  

Rätt till dataportabilitet  
Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och på vilken rättslig grund som 
personuppgiftsbehandlingen grundar sig på har den registrerade i vissa fall rätt att få tillgång 
till personuppgifterna i ett sådant format som möjliggör överförande till en annan 
personuppgiftsansvarig. Rättigheten har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning 
eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten 
inte är tillämplig.  

Återkallande av samtycke 
Om den rättsliga grunden för en behandling av personuppgifter är ett samtycke från den 
registrerade så har denne rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande av samtycket påverkar 
dock inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.  

Invända mot behandling  
Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse 
(intresseavvägning) eller allmänt intresse har registrerade under vissa förutsättningar rätt att 
invända mot hur dennes personuppgifter behandlas. Det här innebär att den registrerade har 
rätt att ifrågasätta huruvida det finns ett allmänt intresse avseende den aktuella behandlingen 
och att Region Kalmar län måste kunna motivera detta.  

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten  
Den registrerade har alltid rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten med klagomål om denne 
inte är nöjd med hur Region Kalmar län hanterar den registrerades personuppgifter. 
Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.  
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Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen godkänner för sin del Samverkansavtal för Sydöstra 
sjukvårdsregionen 2019 att gälla från och med den 1 januari 2019 och 
överlämnar beslutet till Samverkansnämnden. 

Bakgrund 
Samverkansavtalet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2015. I 
samband med regionbildning i Region Kalmar län och konsekvenser av 
anpassning till nationell kunskapsstyrningsstruktur föreslås en revidering av 
samverkansavtalet. 
 

 
 
 
 
 
Gulistan Ucar 
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Bilagor 
1. Tjänsteskrivelse från Samverkansnämnden daterad den 30 november 

2018. 
2. Protokollsutdrag från Samverkansnämndens för Sydöstra 

sjukvårdsregionen sammanträde den 30 november 2018 
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Regionsjukvårdsstaben 
Göran Atterfors 2018-11-30 SVN 2018-32 
 
 
  

Samverkansnämnden i Sydöstra 
sjukvårdsregionen  
   
    

 
     

Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019 
  

Förslag till beslut 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen antar förslag till 
Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019 och överlämnar avtalet 
till Region Jönköpings län, Region Kalmar län samt Region Östergötland för 
godkännande. 
 
Bakgrund 
Samverkansavtalet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2015. I samband 
med regionbildning i Region Kalmar län och konsekvenser av anpassning till 
nationell kunskapsstyrningsstruktur föreslås en revidering av 
samverkansavtalet. 
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 Samverkansnämnden Regionsjukvårdsledningen 
 Region Kalmar län Region Kalmar län 
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Protokollsutdrag från Samverkansnämndens för 
Sydöstra sjukvårdsregionen sammanträde den 30 
november 2018 
 

§ 57  Diarienummer SVN 2018-32 

Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019 

Beslut 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen antar förslag till 
Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019 och överlämnar 
avtalet till Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län samt Region 
Östergötland för godkännande. 
 
Bakgrund 
Samverkansavtalet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2015. I 
samband med regionbildning i Landstinget i Kalmar län och konsekvenser 
av anpassning till nationell kunskapsstyrningsstruktur föreslås en revidering 
av samverkansavtalet. 

Handlingar  
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2018. 
2. Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019. 
 
 
 
 
Anders Henriksson (S) Maria Frisk (KD)  Mats Johansson (S) 
  
 
Rätt intygar: Elin Lindskog 
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§ 1 Om avtalet 
Detta avtal reglerar samverkan mellan Region Jönköpings län, Region Kalmar län 
och Region Östergötland. 

§ 2 Grund för samverkan 
Syfte och mål 
Parterna förbinder sig genom detta avtal att samverka för att: 

• tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård 
• främja och bidra till invånarnas hälsa 
• främja och bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i 

sjukvårdsregionen 
• solidariskt hjälpa varandra 

Gemensamt ansvar 
Parterna har gemensamt ansvar för ett långsiktigt samarbete kring 
kunskapsstyrning, kvalitetsuppföljning, resultatjämförelser, 
verksamhetsutveckling, forskning, utbildning och kompetensförsörjning. 

Samarbetet ska kännetecknas av: 

• insyn  
• påverkansmöjlighet 
• ansvarstagande 

God vård och löften till invånarna 
Parternas samverkan utgår från kriterierna för god vård: 

• Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både 
vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra 
skador. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet. 

• Vården ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar 
och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig. 

• Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. 
• Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid. Ingen ska behöva vänta 

oskälig tid på vård eller omsorg. 



 
 

 

 

 

 

3 

• Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa 
möjliga vård till alla invånare. 
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Parternas gemensamma värderingar uttrycks i löften till invånarna. 
 
Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du: 

• erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök 
• erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i 

varje möte 
• vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan 
• få tillgång till jämlik vård 
• erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande 

screeningprogram 
• få tillgång till patientsäker vård 
• erbjudas kostnadseffektiv vård 

I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning. 

§ 3 Invånarnas valfrihet 
Invånarna i Sydöstra sjukvårdsregionen har rätt att lista sig på valfri vårdcentral i 
sjukvårdsregionen. 

Invånarna i Sydöstra sjukvårdsregionen har rätt att välja vårdgivare för all öppen 
och sluten specialiserad vård vid samtliga enheter inom sjukvårdsregionen med 
undantag för den slutenvård som definieras som regionsjukvård. Valfriheten gäller 
även vårdgivare med vårdavtal med någon av parterna i enlighet med 
bestämmelserna i patientlagen (2014:821). Remiss för sluten regionsjukvård ska 
utfärdas av en läkare i invånarens hemregion. 

§ 4 Kunskapsstyrning 
Medicinskt programarbete 
Parterna förbinder sig att organisera regionala medicinska programområden 
(RMPO) motsvarande nationella programområden i Landsting och regioners 
system för kunskapsstyrning.  

De regionala medicinska programområdena, med representanter från de tre 
regionerna, arbetar på uppdrag från Regionsjukvårdsledningen (RSL) för en 
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. 

De regionala programområdena ska bland annat: 
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• säkra sjukvårdsregionens representation i det nationella programområdet 
• inventera behov och bidra till det nationella programområdets 

behovsanalys och omvärldsbevakning 
• initiera frågor för nationell samverkan 
• skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskaps- och 

beslutsstöd 
• ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för användning i 

patientmötet 
• stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap 
• samverka med den regionala organisationen för kvalitetsregister 

Parterna organiserar även samverkan i regionala samverkansgrupper (RSG) med 
uppgift att stödja programområdena. 

Ledningsstöd 
Parterna organiserar ledningsstöd till de regionala medicinska programområdena i 
form av kunskapsråd (KR). 

Kunskapsråden, med representanter från regionernas sjukvårdsledningar, ska: 

• utgöra kanal mellan de regionala medicinska programområdena och 
Regionsjukvårdsledningen 

• följa upp programområdenas arbete utifrån deras uppdrag och 
sjukvårdsregionens patientlöften 

• hantera samverkansfrågor som inte kan hanteras av ett enskilt regionalt 
medicinskt programområde 

Interaktion 
För att säkerställa långsiktighet ska identifierade behov belysas i en interaktion i 
hela kedjan från regionala medicinska programområden via kunskapsråd till 
Regionsjukvårdsledningen som underlag för beslut i Samverkansnämnden. Detta 
förutsätter hög grad av dialog och feedback mellan dessa nivåer. 

§ 5 Arbetsfördelning 
Parterna tillämpar arbetsfördelning för att säkerställa långsiktig hållbarhet för hela 
hälso- och sjukvårdssystemet i sjukvårdsregionen. I samband med nationell och 
sjukvårdsregional nivåstrukturering samordnar parterna användningen av 
sjukvårdsregionens samtliga resurser.  



 
 

 

 

 

 

6 

§ 6 Universitetssjukhuset 
Parternas utnyttjande av Universitetssjukhuset i Linköping (US) för 
regionsjukvård grundas på de underlag som tas fram i det gemensamma 
medicinska programarbetet. 

Universitetssjukhuset i Linköping utgör särskilt kompetensstöd och rådgivare i 
generella och specifika regionsjukvårdsfrågor. 

Region Östergötland förbinder sig att fortlöpande redovisa US ekonomiska 
ställning, kostnader och intäkter som underlag för överenskommelser. Övrig 
uppföljning utgörs av en redovisning av produktionsenheternas produktivitet, 
effektivitet, kvalitet och tillgänglighet. I uppdraget ingår också att fastställa 
prislista för externa kunder enligt Riksavtalet. 

§ 7 Ekonomisk reglering 
Villkoren för utnyttjandet av Universitetssjukhuset i Linköping regleras i särskilda 
avtal. 

Parterna kan träffa särskilda överenskommelser om inbördes ersättningar för 
övriga vårdtjänster över regiongränserna. 

§ 8 Samverkansnämnden 
Samverkansnämnden (SVN) har det övergripande ansvaret för den samverkan 
som de tre regionerna kommer överens om. 

Samverkansnämnden kan hantera samverkansfrågor mellan parterna inom andra 
gemensamma områden än hälso- och sjukvård. Det kan till exempel vara frågor 
om kompetensförsörjning, digitalisering, regional utveckling och dialog med 
statliga myndigheter. 

Ansvar och skyldigheter för Samverkansnämnen regleras i 3 kap § 5 i 
kommunallagen. Samverkansnämndens organisation och arbetsformer regleras i 
särskilt reglemente. 

§ 9 Information och samråd 
Parterna är skyldiga att i Samverkansnämnden informera om och samråda i alla 
frågor som har betydelse för parternas samverkan enligt detta avtal. 
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§ 10 Tvister 
Tvist om tolkningen av detta avtal ska avgöras enligt Lag om skiljeförfarande 
(1999:116). 
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§ 11 Avtalstid 
Detta avtal gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare. 

För uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om två kalenderår räknat från 
det årsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen. 

§ 12 Avtal som upphör att gälla 
Detta avtal ersätter ”Regionsamverkansavtal i Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-
01-01”. 
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Samverkansavtal med funktionshinderorganisationerna 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar Samverkansavtal med 
funktionshinderorganisationerna att gälla från och med 6 februari 2019. 

Bakgrund 
Landstingsstyrelsen antog Handlingsplanen med uppföljningsbara mått som 
rör personer med funktionsnedsättning § 181/2017. Ett av de 
uppföljningsbara målen i planen är ökad samverkan med länets 
funktionshinderorganisationer och kommunala funktionshinder-
/tillgänglighetsråd. För att uppnå detta ska bland annat ett samverkansavtal 
mellan landstinget och funktionshinderorganisationerna upprättas och 
beslutas av landstingsstyrelsen. 
Förslaget till avtal har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av 
Funktionsrätt Kalmar län, DHR Kalmar läns distrikt, Kalmar läns 
reumatikerdistrikt, SRF Kalmar län samt funktionshinderrådets ordförande 
under hösten 2018.  
Avtalets innehåll beskriver till största delen vad som görs inom ramen för 
verksamheten idag, detta har dock inte varit formaliserat tidigare. Några nya 
punkter har lagts till, vilka framförallt berör funktionshinder-
organisationernas ansvar gentemot Region Kalmar län. Dessa ändringar är 
markerade i förslaget till samverkansavtal. 
 

Mimmi Hogland Blomkvist 
Funktionshinderstrateg 
Regionservice  

Christer Holmgren 
Tf. Förvaltningschef 
Regionservice 

Bilagor 
1. Samverkansavtal 
2. Medlemsorganisationer i Funktionsrätt Kalmar län  



 

 
 

Samverkansavtal 
Avtal mellan Funktionsrätt Kalmar län, DHR,  

Reumatikerförbundet, SRF och Region Kalmar län 
 
 
Mål 
Ökad samverkan mellan funktionshinderorganisationerna och Region Kalmar län i 
frågor som rör beslut och utveckling i regionen. Detta ska bidra till förbättrade 
levnads- och livsvillkor för personer med funktionsnedsättning i Kalmar län. 
 
Syfte 
Tillföra Region Kalmar län ökad kompetens, baserad på erfarenheter och 
kunskaper från organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättningar samt att ge funktionshinderorganisationerna möjlighet till 
påverkan och inflytande vid regionens planering och utveckling.  
 
Giltighet 
Detta avtal gäller tills vidare. 
  
Målgrupp 
Funktionsrätt Kalmar län, DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) 
Reumatikerförbundet, SRF (Synskadades riksförbund) samt Region Kalmar län.  
I bilaga redovisas Funktionsrätt Kalmar läns medlemsorganisationer 
 
Ansvarig för dokumentet 
Funktionshinderstrateg i Region Kalmar län. 
 
Revideras och följs upp 
Dokumentet ska följas upp året efter politiskt val och revideras i samverkan med 
funktionshinderorganisationerna vid behov. 
 
Beslutat 
Beslutat av Regionstyrelsen 2019-02-06  samt av funktionshinderorganisationerna 
i Kalmar län vid respektive organisations styrelsemöte.  

 

 

 

 
 
 



 Datum Sida 
Region Kalmar län 2018-11-16 2 av 4 

Samverkansavtal 
 
Funktionshinderråd 
Funktionshinderorganisationerna utser 9 ledamöter (varav Funktionsrätt 6, DHR 
1, SRF 1 och Reumatikerna 1) samt ersättare för dessa. Region Kalmar län utser 6 
ledamöter samt ersättare för dessa.  
Region Kalmar län tillhandahåller budgetmedel för rådets verksamhet samt 
kansliresurser. 
Funktionshinderrådet sammanträder 4 ggr/år. 
Region Kalmar län erbjuder information/utbildning till ledamöterna i samband 
med ny mandatperiod. 
Ärende till rådet kan initieras av ledamot, ersättare i rådet, enskild eller flera 
funktionshinderorganisationer i samverkan samt rådets kansli. 
I övrigt se funktionshinderrådets reglemente.  
 
Fördelningskommittén 
Region Kalmar län samverkar med funktionshinderorganisationerna vid 
fördelning av regionens årliga anslag till organisationer för funktionsnedsatta. 
Funktionshinderorganisationerna utser representanter till fördelningskommittén 
(varav Funktionsrätt 2, SRF 1, DHR 1 och Reumatikerna 1) samt ersättare för 
dessa. 
 
Ritningsgranskningsgruppen 
Region Kalmar län samverkar med funktionshinderorganisationerna vid ny- och 
ombyggnation. Ritningsgranskningsgruppen sammankallas av Bygg- och 
förvaltarenheten när behov av granskning, uppföljning och besiktning föreligger. 
Funktionshinderorganisationerna utser representanter till 
ritningsgranskningsgruppen (varav Funktionsrätt 2, DHR 1, SRF 1 och 
Reumatikerna 1) samt ersättare för dessa.   
 
Höstträffar 
Den politiska majoriteten i Region Kalmar län träffar länsorganisationerna varje 
höst, förutom vid valår. Utsedd ansvarig i den politiska organisationen skickar 
inbjudan samt minnesanteckningar efter genomförda möten.  
Funktionshinderorganisationerna bör lägga fram sina förslag inför plan – och 
budgetarbetet vid dessa träffar. 
 
Plan och budget  
Region Kalmar län sammankallar funktionshinderrådets 
organisationsrepresentanter för genomgång av plan och budget varje år. 
Information och förslag bör komma före beslut. Detta för att representanterna ska 
få tillfälle att yttra sig innan beslut tas. 
 
  



 Datum Sida 
Region Kalmar län 2018-11-16 3 av 4 

Remissinstans  
Funktionshinderrådets representanter för funktionshinderrörelsen används som 
remissinstans för beredningar och nämnder i Region Kalmar län.  
 
Funktionshinderrådets protokoll 
Protokoll från funktionshinderrådets sammanträden publiceras på Region Kalmar 
läns hemsida. 
 
Funktionshinderorganisationernas arbetsgivaransvar 
Funktionshinderorganisationerna tar fullt ansvar som arbetsgivare för sina 
anställda medarbetare, detta innebär även ansvar för vidareutbildning och 
fortbildning.  
 
Sekretess 
Parterna förbinder sig att hålla sekretess vid konfidentiell information. 
 
Patient- brukarmedverkan 
Inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan, mellan Region Kalmar län 
och länets kommuner, finns en systematisk medverkan för brukare, patienter och 
närstående. Representation finns i den länsgemensamma ledningsgruppen. 
Länsgemensam ledning och Region Kalmar län kan via regionens 
funktionshinderstrateg nå ut med frågor till länets funktionshinderorganisationer. 
Funktionshinderrådet inom den politiska organisationen kan lyfta 
verksamhetsfrågor till Länsgemensam ledning och Region Kalmar län, via 
funktionshinderstrategen och utvecklingsrådet.  
Patient och brukarmedverkan vid t.ex. upphandling av hjälpmedel, ändring av 
förskrivningsanvisningar mm. ska vara en naturlig del i Region Kalmars arbete. 
 
Utbildning och stöd 
Funktionshinderorganisationerna ska bedriva utbildning för förtroendevalda inom 
organisationen samt för medlemsföreningar. 
Funktionshinderorganisationerna ska tillhandahålla information och ge stöd till 
sina medlemmar. 
Funktionshinderorganisationerna ska bedriva opinionsbildande verksamhet för att 
påverka attityder kring funktionsnedsättning för att förbättra bemötande och 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
Funktionshinderorganisationerna är en resurs som bidrar med kunskap till Region 
Kalmar län. 
Funktionshinderorganisationerna ska skicka inbjudan till organisationernas 
utbildningar och föreläsningar för att möjliggöra att representanter för Region 
Kalmar län kan delta.  
 
Hälsoperspektiv 
Parterna ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska uppleva god 
hälsa och livskvalitet. 



 Datum Sida 
Region Kalmar län 2018-11-16 4 av 4 

 
Samverkan 
Funktionshinderorganisationerna är en samverkanspart för Region Kalmar i olika 
sammanhang. 
 
Uppföljning 
Funktionshinderorganisationerna lämnar årligen verksamhetsberättelse samt 
verksamhetsplan i samband med ansökan om bidrag ur Region Kalmar läns anslag 
till länets organisationer för funktionsnedsatta.  
 
 
 
----------------------------------------- 
Anders Henriksson 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
----------------------------------------                  ------------------------------------            
Åke Ring     Monika Hugosson 
Ordförande Funktionsrätt Kalmar län Ordförande DHR Kalmar läns distrikt 
 
 
 
----------------------------------------                  ------------------------------------ 
Gerd Mahl-Nilsson    Mikael Palmqvist 
Ordförande Kalmar läns   Ordförande SRF Kalmar län                                                                                    
Reumatikerdistrikt     
 



Bilaga 1 

Medlemsorganisationer i Funktionsrätt Kalmar län 

 

• Afasiföreningen Kalmar län 
• Astma- och Allergiföreningen i Kalmar län 
• Attention 
• Autism- och Aspbergerföreningen i Kalmar län 
• Bröstcancerföreningen Solvändan i Kalmar län 
• Förbundet för Blödarsjuka sydöstra regionföreningen 
• Förbundet Sveriges dövblinda Öst 
• Elöverkänsligas förening i Kalmar län 
• Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter i Kalmar län 
• Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 
• Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Kalmar län 
• Hjärtebarnsföreningen Öst 
• Hjärt- och lungsjukas länsförening 
• Hörselskadades distrikt i Kalmar län 
• Tarm- uro- och stomiförbundet Kalmar länsförening 
• Kalmar läns dövas förening 
• Sydöstra Mun- och halscancerförening i Kalmar län 
• Neuroförbundet i Kalmar län 
• Kalmar läns njurförening 
• Parkinsonföreningen i Kalmar län 
• Psoriasisförbundet i Kalmar län 
• Rörelsehindrade barn och ungdomar i Kalmar län 
• Riksförbundet för mag- och tarmsjuka i Kalmar län 
• Riksförbundet för social och mental hälsa i Kalmar län 
• Riksförbundet för Trafik- och polioskadade i Kalmar län 
• Celiakiföreningen i Kalmar län 
• Svenska diabetesförbundets länsförening i Kalmar län 
• Svenska epilepsiförbundet i Kalmar län 
• Strokeföreningen i Kalmar län 
• Tandskadeförbundet i Kalmar län 
• Vuxendöva i Sverige Kalmar län 
• Ångestsyndromsällskapet i Kalmar län 

 

För aktuell info ang. medlemsorganisationer se hemsida för Funktionsrätt Kalmar län: 

http://www.fsokalmarlan.se/ 

 

http://www.fsokalmarlan.se/
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Revidering av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning 
avseende del 5 Landstingets övriga insatser vid 
särskilda behov 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar reviderade riktlinjer för Hjälpmedelsförskrivning 
avseende del 5 Landstingets övriga insatser vid särskilda behov, att gälla från 
och med 6 februari 2019. 

Bakgrund 
Nu gällande riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning antogs av x § x/2017. 
Regionservice har uppmärksammat ett behov av att uppdatera skrivningarna 
i riktlinjerna, för att ett behovsanpassat arbete med förskrivning av 
hjälpmedel ska kunna utföras på ett bättre sätt. 
De största förändringarna är: 
- En inledning gällande termer och begrepp har lagts till för att underlätta 

för både verksamhet och patient (sida 2- 5). 
- I nutritionsavsnittet har egenavgifternas utformning anpassats för 

kommande IT-system. Förändringen innebär ingen ökad kostnad för 
patienten, utan att beräkningen görs på ett annat sätt än i tidigare 
anvisningar (sida 8). 

- Texten om expertgrupper för hjälpmedel vid inkontinens och diabetes 
har uppdaterats och förtydligats (sida 11 och 13). 

Ändringar från tidigare riktlinjer har markerats i förslaget till riktlinjer. 

Mimmi Hogland Blomkvist 
Funktionshinderstrateg 
Landstingsservice  

Christer Holmgren 
Tf Förvaltningschef 
Landstingsservice 

Bilaga 
1. Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning. Del 5. Landstingets övriga insatser 
vid särskilda behov (exkl. tekniska hjälpmedel) 



 

 

 

Del 5 
 

Landstingets övriga insatser 
vid särskilda behov 
(exkl. tekniska hjälpmedel) 

 
 

 Förskrivning av livsmedel för speciella medicinska 
ändamål  

 Tolktjänst för döva och gravt hörselskadade  
 Hjälpmedel vid inkontinens  

  
 Hjälpmedel vid diabetes  

   
 Intensiv rehabilitering/- habilitering   
 Handläggning av utlandsvård      

                                        
 

 

 



  

 

Grundläggande riktlinje för alla typer av 
hjälpmedel 
Som grund för förskrivning av alla hjälpmedelsanvisningar finns dokumentet 
Grundläggande  förskrivningsriktlinje. Denna riktlinje hittar du här: 
https://www.ltkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Patientadministratio
n/Hj%c3%a4lpmedel/Riktlinjer%20f%c3%b6r%20hj%c3%a4lpmedelsf%c3
%b6rskrivning/Grundl%c3%a4ggande%20f%c3%b6rskrivningsriktlinjer.pdf 

 

Termer och begrepp 
 

Hjälpmedel för det dagliga livet    

Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, 
delaktighet eller självständighet genom att kompensera en 
funktionsnedsättning   
(SOS termbank)  

 

Bedöma behov av insats 

Hjälpmedel är en integrerad del av behandling och/eller habilitering samt 
rehabilitering och ska komplettera andra åtgärder.  Att bedöma behov av 
insatser handlar om att identifiera hälsotillstånd. En förskrivare börjar därför 
bygga sin bedömning på de behov av stöd som patienten själv, eller personer 
i patientens omgivning, uttalar. Behovsbedömningen ska utgå från patientens 
hela livssituation, vilket innebär att förskrivaren måste ta hänsyn till 
patientens såväl fysiska som psykiska och sociala behov. Patientens 
inflytande i förskrivningsprocessen är väsentlig och ska bemötas med 
respekt. Det gäller att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som finns för 
att på bästa sätt kunna tillgodose de behov som en funktionsnedsättning 
innebär. Förskrivaren ställer sedan de uttalade behoven i relation till andra 

https://www.ltkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Patientadministration/Hj%c3%a4lpmedel/Riktlinjer%20f%c3%b6r%20hj%c3%a4lpmedelsf%c3%b6rskrivning/Grundl%c3%a4ggande%20f%c3%b6rskrivningsriktlinjer.pdf
https://www.ltkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Patientadministration/Hj%c3%a4lpmedel/Riktlinjer%20f%c3%b6r%20hj%c3%a4lpmedelsf%c3%b6rskrivning/Grundl%c3%a4ggande%20f%c3%b6rskrivningsriktlinjer.pdf
https://www.ltkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/Patientadministration/Hj%c3%a4lpmedel/Riktlinjer%20f%c3%b6r%20hj%c3%a4lpmedelsf%c3%b6rskrivning/Grundl%c3%a4ggande%20f%c3%b6rskrivningsriktlinjer.pdf


  

 

planerade och/eller genomförda åtgärder, för att därefter välja väg till 
hjälpmedel. Planerade och beslutade insatser samt individuella målsättningar 
ska ingå i rehabiliterings- eller habiliteringsplaner och det är viktigt att 
tydliggöra målet med förskrivning av ett hjälpmedel. Utgångspunkten är att 
patientens behov ska tillgodoses med så kostnadseffektiva hjälpmedel 
och/eller lösningar som möjligt. Om patienten samtycker bör samordning 
även ske med andra eventuella involverade verksamheter.  

 

Prioriteringar  

Förskrivning av hjälpmedel sker utifrån individens behov och den som 
förskriver hjälpmedel ska beakta såväl effekter på patientens hälsa och 
livskvalitet som konsekvenser för patienten vid uteblivet hjälpmedel. 
Förskrivaren ska dessutom ta hänsyn till både hjälpmedlets 
evidensbaserade dokumenterade effekt för patienten och 
kostnadseffektiviteten. Det innebär att förskrivaren i valet mellan olika 
åtgärder alltid bör eftersträva rimliga relationer mellan kostnad och 
effekt, mätt i hälsa och livskvalitet.  

 

Egenansvar 

Med egenansvar avses att patienten själv får bekosta hjälpmedlet, t.ex. är 
hjälpmedel för idrotts- eller motionsutövning egenansvar. Hjälpmedel 
som i huvudsak används på arbetet eller utbildning t.ex. SFI, Kommunal 
vuxenutbildning, folkhögskola och högskola, finansieras inte av 
landstinget. Patienten rekommenderas att ta kontakt med arbetsgivare, 
skola och Försäkringskassan.  

 

Förskrivningsprocessen 

En medicinsk bedömning är förutsättning för förskrivning och ska 
genomföras av definierade funktioner och yrkeskategorier inom landstinget 
för respektive hjälpmedelsområde.  Om förskrivning är en del i ett 



  

 

teamarbete ska det tydligt framgå av interna rutiner vilka delar av processen 
som vårdgivarens personal är ansvariga för. 

 

                                                                                                   

 

Uppföljning av förskrivning 

Uppföljningsansvaret för en förskriven produkt anges i 9§ SOSFS 
2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska 
produkter i hälso- och sjukvården. 

 

 



  

 

Förskrivningsrätt 

Rätten att förskriva styrs av enskild verksamhetschef som avgör vem inom 
berörd verksamhet har förskrivningsrätt och vilka medicintekniska produkter 
det avses. Förskrivningsrätt innebär ansvar för utprovning information, 
träning och uppföljning. Privata vårdgivare har förskrivningsrätt endast när 
särskilt beslut fattas därom. Verksamhetschefen ansvarar för att förskrivaren 
har den kompetens som behövs för att utföra uppgiften 

Verksamhetschefens ansvar enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 
2008:1 

5 § Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, ansvara för att 

1) utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och 
sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt, och 

2) göra bedömningar, i enlighet med 3 kap. 7 §, av behörig 
personals utbildningar och kompetens. 

6 § Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, förteckna vilka 
förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna som var och en 
av dem som har förskrivningsrätt får förskriva utifrån vars och 
ens kompetens. 

Ekonomiskt ansvar  

Bedömnings- tillika besöksavgift ska erläggas i enlighet gällande 
regelverk för avgifter –  se avgiftshandboken/ 

 

Samverkan 

Då en patient kan ha kontakt med flera olika vårdgivare för samma 
funktionsnedsättning är det viktigt att samråd sker mellan vårdgivarna för att 
få en samordning och helhetssyn av hjälpmedelsinsatserna.  

I det fall flera kompetenser behövs för att säkerställa att patienten får 
lämpliga hjälpmedel ansvarar berörd vårdpersonal för att ett 
samverkansmöte med berörda kompetenser anordnas.  

http://www.ltkalmar.se/for-vardgivare/avgiftshandboken/


  

 

Anvisningar för förskrivning av livsmedel för speciella 
medicinska ändamål 

Landstinget i Kalmar län subventionerar kostnaden vid förskrivning av 
livsmedel för speciella medicinska ändamål. 

Barn upp till 16 år omfattas inte av denna anvisning.1 

Vid barns behov av livsmedel för speciella medicinska ändamål 
förskriver ansvarig läkare dessa produkter på en livsmedelsanvisning för 
uttag via apotek. 

Definition  

Livsmedel för speciella medicinska ändamål som på grund av 
särskild sammansättning eller tillverkningsmetod skiljer sig från 
övriga livsmedel och som är särskilt lämpliga för personer som 
behöver speciell kost. 

Begränsning 

Mängden livsmedel för speciella medicinska ändamål som skrivs ut ska 
motsvara maximalt en månads förbrukning per uttag. Maximalt antal 
uttag är 12 och beviljandet är giltigt samma antal månader som antalet 
uttag.  

Ansvar 

Förskrivning av livsmedel för speciella medicinska ändamål lämnas 
endast till personer i eget boende. För personer i kommunernas särskilda 
boendeformer enl. SOL och LSS ansvarar kommunerna för förskrivning 
av livsmedel för speciella medicinska ändamål. 

Egenavgift / månad 

Egenavgift vid förskrivning av sondnäring, kosttillägg, 
berikningsprodukter, förtjockningsmedel och vätskeersättning, se 

                                                           
1 Läkemedelsboken 2007/2008 och LVFS 1997:13. 



  

 

nedanstående tabell. Samma egenavgift gäller vid förskrivning via 
centralförråd och via apotek.  

Vid leverans från centralförråd tillkommer frakt.  

Vid leverans från apotek, kan frakt tillkomma. 

 

Förskrivare  

Dietist (Dt) 

Anvisning  

Behandlande läkare eller annan legitimerad vårdpersonal remitterar till 
dietist. Dietisten gör en kostutredning och bedömer om patientens 
energi- och näringsbehov kan täckas av vanlig mat eller om patienten är  
i behov av livsmedel för speciella medicinska ändamål. 
 
Efter beslut erhåller patienten eller i vissa fall en kontaktperson 
information om vilka livsmedel för speciella medicinska ändamål som 
förskrivits och hur de ska användas. 

Upphandlade produkter erhålls via landstingets centralförråd och övriga 
produkter via apotek. 

Anvisning 

För uppgifter om produktsortiment hänvisas till landstingets 
avtalskatalog.  

Anmärkning 

Referensgruppen för inkontinenshjälpmedel är en produktgrupp, 
sammankallande är materialkonsulenterna 

 

  

 



  

 

Kosttillägg, sondnäring och berikningsprodukter 

 Patientens egenavgift / 
månad, exkl. frakt 

2019 

 

Energinivå/dag 

A 1500 kr 1801- 

B 1140 kr 1301 - 1800 kcal 

C 750 kr 801 - 1300 kcal 

D 400 kr  401 - 800 kcal 

E 160 kr 201 - 400 kcal 

F 80 kr < 200 kcal 

Tabellförklaring: Priserna räknas årligen upp enligt Landstingsprisindex 
LPIK:s beräkningsmodell. 

 

Övriga livsmedel för speciella medicinska ändamål 
Vid förskrivning av livsmedel som inte omfattas av ovanstående tabell är 
egenavgiften för proteinreducerade produkter, PKU-anpassade produkter och 
SPC-flakes 400 kr/ månad samt för vätskeersättning, förtjockningsmedel och 
katrinplommondryck 160 kr/ månad.  

Vid behov av två olika typer av produkter betalar patienten endast den högre 
egenavgiften (t.ex. sondmat och vätskeersättning eller näringsdrycker och 
proteinreducerade produkter). 

Egenvård 

I de fall det inte blir ekonomiskt lönsamt för patienten tillämpas egenvård 
och patienten hänvisas till inköp via apotek. 

 



  

 

Kostnadsansvar 

Kostnaden för tillbehör belastar ansvarig enhet enligt ansvarsfördelningen 
mellan landsting och kommun som gäller efter 2008-01-01.  

Inom landstinget belastar kostnaden av tillbehör Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. 

Anmärkning pump och tillbehör: Läs mer om detta i del 1  

 

Hushåll 15 – hjälpmedel för intag föda och dryck- hjälpmedel för enteral 
näringstillförsel 

  

Nutritionspump till patienter i eget boende lånas ut från respektive 
dietistmottagning. 

För patienter i kommunernas särskilda boendeformer enl. SOL och LSS 
ansvarar kommunerna för utlåning av nutritionspump. Som tillbehör för 
sondmatning räknas t ex matningslang, aggregat och sprutor.  

 

Flödesschema över hanteringsrutinen: 

 

 

 

 

 

 

 

Läkare utreder och  
diagnostiserar  patienten.  

    

Dietist gör en kostutredning.  

Vid behov av livsmedel för speciella 
medicinska ändamål görs en 

   

Dietisten förskriver 
aktuella produkter med 
mängdangivelser för en 
månads behov.  
 

Detta sker via webb-
beställning till CF. 
Underlag för egenavgift  
samt transportkostnad 

   
     

  

Leverans till patient sker från CF 
via avtalad distributör. Patientens 
kostnad för transporten = xx 
kr/beställningstillfälle. 

 

 

Vid behov av förnyat uttag 
vänder sig patienten till 
dietistmottagningen 



  

 

Tolktjänst  

För döva och gravt hörselskadade 

  

Tolktjänst är den verksamhet inom landstinget som tillhandahåller 
tolkar för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och gravt 
hörselskadade. 

Syftet med landstingets tolktjänst är att inom ramen för hälso- och 
sjukvårdslagen ge hörselskadade och döva som är beroende av 
tolkning i sin vardag möjligheter att ge och ta emot information, 
kunna förmedla sina synpunkter och därmed själva få inflytande 
över sina liv.  

 

 Omfattningen av tolkinsats beslutas i varje enskilt ärende. 
 

 Tolkning beställs via tolkcentralen på landstinget i Kalmar 
län.  
 

 Akut tolkning beställs via SOS 112 
 

 Läs mer på: http://www.ltkalmar.se/halsa-
vard/sjukhus/lanssjukhuset-i-
kalmar/habiliteringen/tolkcentral/ 

 

 

 

 

 

http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/sjukhus/lanssjukhuset-i-kalmar/habiliteringen/tolkcentral/
http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/sjukhus/lanssjukhuset-i-kalmar/habiliteringen/tolkcentral/
http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/sjukhus/lanssjukhuset-i-kalmar/habiliteringen/tolkcentral/


  

 

Hjälpmedel vid inkontinens 
 

Landstinget och kommunerna har sedan 2008-01-01 delat ansvar för de  
kostnadsfria inkontinenshjälpmedlen ansvarsfördelningen gäller oavsett 
ålder.  

 

 Landstinget ansvarar för de inkontinensartiklar som förskrivs till 
personer polikliniskt (hälsocentral, privat vårdcentral inom Hälsoval 
samt respektive sjukhus). 
 

 Kommunerna ansvarar för inkontinensartiklar som förskrivs till 
personer i såväl ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården och 
hembesökspatienter som i särskilt boende SoL och LSS. 
 

 

Kostnad 

Bärs av förskrivande enhet inom respektive huvudman. 

Förskrivare 

Behörig enligt SOSFS 1994:22 och 2001:5 som erhållit förskrivningsrätt, ffa 
distriktssköterskor, sjuksköterskor med specialutbildning och uroterapeuter. 

Anvisning 

För uppgifter om produktsortiment hänvisas till landstingets 
avtalskatalog.  

Anmärkning 

Referensgruppen för inkontinenshjälpmedel är en produktgrupp, 
sammankallande är materialkonsulenterna 

 

 



  

 

Förvaltningsövergripande samordning 

Verksamhets- och samordningsansvarig handläggare för 
Primärvårdsförvaltningen respektive Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
handlägger förvaltningsövergripande frågor vilket bl a innefattar att: - 
svara för att representanter i referensgruppen utnämns - tilldela medel till 
referensgruppen för t ex kompetensutveckling - svara för 
förvaltningsövergripande information och uppföljning - bereda frågor till 
förvaltningsledning  

               

Hjälpmedel vid diabetes 
Landstinget ansvarar för de kostnadsfria diabeteshjälpmedlen. 
Detta innebär för den som bor i Kalmar län och som behöver 
hjälpmedel för sin diabetes att  
landstinget upphandlar, lagerför och distribuerar 
diabeteshjälpmedel efter  
förskrivning. 

Förskrivningsrätten styrs av föreskriften SOSFS 2008:1 (M) 
”Användning av medicintekniska produkter i hälso- och 
sjukvården” - 4 kap. Behörighet att förskriva vissa 
förbrukningsartiklar samt av Lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. 18 § 2 och 3 och 19 §  

Där framgår det att läkare och tandläkare är behöriga att förskriva 
förbrukningsartiklar som används för att tillföra kroppen ett 
läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. 

Förskrivare 

Förskrivare förutom läkare kan vara distriktssjuksköterskor och 
sjuksköterskor med specialutbildning, diabetessjuksköterskor. 
Förskrivaren ska vara anställda hos landstinget i Kalmar län eller 
vara vårdgivare med avtal med landstinget i Kalmar län. 

 



  

 

Anvisning  

För uppgifter om produktsortiment hänvisas till landstingets 
avtalskatalog  

Anmärkning 

Referensgruppen för diabeteshjälpmedel är en produktgrupp, 
sammankallande är materialkonsulenterna. 

  

Intensivrehabilitering/-habilitering 
Patienter som är i behov av rehabilitering/-habilitering erbjuds att 
delta i intensivperioder som genomförs i egen regi inom länet. 
Ansökan/anmälan hanteras av ett länsgemensamt bedömarteam så att 
rätt insats kan planeras. 

 

Extern rehabilitering/- habilitering kan även fortsättningsvis komma 
ifråga för barn med reumatism och personer med svår psoriasis eller 
för personer med svårare neurologiska tillstånd. 

 

Utlandsvård 
Utlandsvård för barn och ungdomar med reumatism samt personer med 
svår psoriasis eller för personer med svårare neurologiska tillstånd 
beviljas efter ansökan på särskild blankett.  

För information kontakta Planeringsenheten, regionsjukvården, 
landstingets kansli.  
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Mål och strategier för universitetssjukvården i Sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar strategidokumentet Mål och strategier för 
universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 

Bakgrund 
Universitetssjukvårdsberedningen (USB) har på uppdrag av 
Samverkansrådet RALF SÖ (Storpresidiet) tagit fram en strategi för klinisk 
forskning och utbildning samt hälso- och sjukvårdsutveckling för 
universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR). Detta 
strategidokument pekar ut riktlinjerna för universitetssjukvården och lyfter 
fram de åtgärder som behövs för att nå målsättningarna. 

 
Dokumentet är förankrat i Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen.  

 
Strategidokumentet kommer under januari månad också att antas av 
Regionstyrelserna i Region Jönköpings län respektive Östergötland, samt 
Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet. 

Karl Landergren 
Samordnare 
Telefon 0480-841 76 
karl.landergren@regionkalmar.se 

 

 



   
 
MÅL OCH STRATEGIER FÖR UNIVERSITETSSJUKVÅRDEN I 
SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN 
 

Sammanfattning  
 

Universitetssjukvårdsberedningen (USB) har på uppdrag av Samverkansrådet RALF SÖ 
(Storpresidiet) tagit fram en strategi för klinisk forskning och utbildning samt hälso- och 
sjukvårdsutveckling för universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR). Detta 
strategidokument pekar ut riktlinjerna för universitetssjukvården och lyfter fram de åtgärder 
som behövs för att nå målsättningarna.  
 

Målbilden för 2025 är gemensam för de tre sjukvårdshuvudmännen – Region Jönköpings 
län, Region Kalmar län, Region Östergötland – och Linköpings universitet: 
  

• Hela SÖSR är en sammanhållen framgångsrik klinisk forsknings- och utbildningsmiljö. 
För att kunna nå detta mål har vi infört ett gemensamt system för vårddata och 
forskningsdata 

• Hälso- och sjukvården i SÖSR är fortsatt nationellt ledande i kvalitetsutvärderingar 
och lever upp till sjukvårdsregionens patientlöften – med andra ord: i världsklass 

• Universitetssjukvården bedriver internationellt slagkraftig klinisk och translationell 
forskning, med mötet mellan människa och teknik och samhällsnytta som ledord 

• SÖSR ska vara Sveriges bästa sjukvårdsregion för klinisk utbildning, från 
grundutbildning till specialistkompetens och docentur, samt vara världsledande i 
utvecklingen inom interprofessionellt lärande 

 
Bakgrund 
 

Universitetssjukvården definieras i det nationella ALF-avtalet (2014) i avsnittet om parternas 
avsiktsförklaring och beskrivs vidare under 1§ i avtalet.  
 
Avsiktsförklaringen fastställer att: 
 ”Genom detta avtal är parterna överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens 
utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning och 
utveckling. Parterna är vidare överens om att sträva mot en ökad samordning och 
koncentration av de resurser som görs tillgängliga i samarbetet. För att skapa goda 
förutsättningar för forskning och utbildning är parterna överens om att berörda universitet 
ska delta i organisering och ledning av verksamheten i den del av hälso- och sjukvården som 
utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov. Denna 
verksamhet betecknas universitetssjukvård och är en gemensam angelägenhet för berörda 
landsting och universitet. ”  
 
Vidare anges i 1§ att: 
”Universitetssjukvårdens kärnverksamheter ska, jämte hälso- och sjukvård, vara klinisk 
forskning och utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och 
sjukvårdens utveckling.  



   
 
Universitetssjukvården ska  
• fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet,  
• bedriva utbildning av hög kvalitet,  
• följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och 
sjukvård,  
• bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras 
forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder,  
• förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården, och  
• samverka med näringslivet och patientorganisationer.” 
 
Vidare anges i nationella ALF-avtalet: 
”Det regionala samarbetet ska bygga på gemensamt utarbetade visioner och målsättningar 
för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare, klinisk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvården. Landsting och universitet som anges i 16 § ska gemensamt utveckla 
strategier för att förverkliga målsättningarna” 
 

Den sedan länge långtgående samverkan mellan Linköpings universitet (LiU) och Region 
Östergötland (RÖ) har genom den decentraliserade läkarutbildningen, och med stöd av tre 
viktiga avtal från de senaste åren – Decentraliserad läkarutbildning (2014), nya RALF-avtalet 
(2015) och Anknytningsavtal (2017) till RALF – utvecklats till ett nära akademiskt samarbete 
mellan LiU och hela Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR), både vad gäller läkarutbildning och 
forskning.  

Anknytningsavtalet till RALF anger att Region Jönköpings län (RJL) och Region Kalmar län 
(RKL) senast 2021 ska ha fördjupat sitt samarbete med LiU på ett sådant sätt att de är 
likvärdiga parter med RÖ i RALF-avtalet.  

Därmed kan denna nära samverkan mellan SÖSR och LiU utgöra en bas för excellent klinisk 
forskning och utbildning, vilket samtidigt ger stor verksamhets- och patientnytta i hela SÖSR 
genom stärkt kunskapsutveckling och kompetensförsörjning. 
 
UPPDRAG FRÅN STORPRESIDIET: 
Under 2017 inrättades Samverkansrådet RALF SÖ (Storpresidiet) för återkommande samråd 
på myndighetsnivå mellan sjukvårdshuvudmännens region- eller landstingsråd, rektorerna 
för Linköpings universitet (LiU), Linnéuniversitetet (LnU) och Jönköping University (JU) samt 
vardera en ledande tjänsteman. Med ovanstående, och den nyligen genomförda nationella 
utvärderingen av universitetssjukvård och klinisk forskning, som bakgrund gav Storpresidiet i 
uppdrag till Dekanus vid Medicinska fakulteten LiU och Forskningsdirektören vid RÖ att leda 
Universitetssjukvårdsberedningen (USB) i ett arbete för att ta fram detta strategidokument. 
 
Strategin syftar till att ge universitetssjukvården i SÖSR förutsättningar att utvecklas till sin 
fulla potential. Under 2018 genomfördes strategiarbete i arbetsgrupper och 
stordiskussioner, förankring i parternas beslutande organ, samt slutdiskussion i USB och 
Storpresidiet. Viktiga aspekter i arbetet har varit egenanalys, omvärldsbevakning, 
synpunkter från den nationella ALF-utvärderingen samt annat pågående strategiarbete inom 
parternas organisationer.   



   
 

Hälso- och sjukvårdsutveckling 
 

Hälso- och sjukvårdsutveckling är, utöver klinisk forskning och utbildning, en viktig del av 
universitetssjukvårdens uppdrag. Enligt det nationella ALF-avtalet 1§ ska USVE: 
”följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och 
sjukvård, bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och 
andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya 
metoder, förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården, och 
samverka med näringslivet och patientorganisationer.” 
 

Socialstyrelsen anger i sina riktlinjer kring universitetssjukvårdens hälso- och 
sjukvårdsutveckling åtta miniminivåer inom områden som berör kunskapsutveckling och 
spridning av denna, användning av data för utveckling av verksamheten, samverkan med 
olika intressenter såsom patientföreträdare och personalens kompetensutveckling. 
Socialstyrelsen anser att USVE bör vara vägledande för den övriga hälso- och sjukvården för 
utveckling av kunskapsbaserad hälso- och sjukvård samt för samverkan med patienter eller 
företrädare för dem. 
 
MÅLBILD FÖR 2025 

• Hälso- och sjukvården i SÖSR är fortsatt nationellt ledande – dvs i världsklass 
– SÖSR ligger kvar som nationellt ledande i kvalitetsuppföljningar och inom 

USVE görs systematisk resultatuppföljning av samtliga tre huvuduppdrag 
  

• Gemensamt system för vårddata och forskningsdata är etablerat inom SÖSR 
– SÖSR var först i landet med att införa ett gemensamt system för vård- och 

forskningsdata och kan därmed leda utvecklingen i analys och nyttjande av 
data för patienternas bästa 
 

• Fokus på patienten i hela vårdkedjan – delaktighet i sjukvårdsprocessen 
– God, tillgänglig och personcentrerad vård är en självklarhet, och genom 

representation är patienterna delaktiga i sjukvårdsprocesser 
– Alla erbjuds en vård som lever upp till SÖSR:s patientlöften 

 

• Framgångsrik universitetssjukvård i varje del (huvudstudieort) av SÖSR 
– Genom strategiska satsningar har varje huvudstudieort USVE med 

akademiskt ledarskap och tillräcklig kritisk massa för att framgångsrikt 
upprätthålla USV:s uppdrag och vara drivande i hälso- och 
sjukvårdsutvecklingen 
 

• Universitetssjukhuset är SÖSR:s gemensamma nav för högspecialiserad vård, där 
varje enhet inom SÖSR har ett specificerat uppdrag 

– Ett starkt US som gör internationellt avtryck utgör nav, huvudstudieorterna 
har tydliga specialistvårdsuppdrag och alla enheter ett specificerat uppdrag 

 

• Regionala medicinska programområdena (RMPO) är pådrivande i kunskapsstyrning 
genom andras och egen forskning 

– Via RMPO, med tydlig universitetsrepresentation och patientmedverkan, 
tar USVE ansvar för kunskapsstyrning inom respektive specialitet och 
faciliterar vårdkedjegenomgående forskningsprojekt 



   
 
ÅTGÄRDER TILL 2021 FÖR ATT NÅ MÅLBILDEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTVECKLING 
Följande åtgärder är nödvändiga att ge nödvändiga resurser och genomföra senast 2021 för 
att vi ska ha möjlighet att uppnå målbilderna till 2025. 
 

• Hälso- och sjukvården i SÖSR är nationellt ledande – dvs i världsklass 
– SÖSR har genomgående goda resultat i kvalitetsutvärderingar av hälso- och 

sjukvården. För att ytterligare utveckla USVE inom SÖSR måste en systematisk 
resultatuppföljning införas, vilken innefattar medicinska-, forsknings- och 
utbildningsresultat 

 
• Gemensamt system för vårddata och forskningsdata är etablerat inom SÖSR 

– En oerhört väsentlig åtgärd för utveckling och forskning där SÖSR kan vara 
föregångare. RD och universitetsdirektör behöver tillsätta arbetsgrupper med 
tydliga uppdrag att klargöra juridiken, skapa likvärdiga processer och regler, 
införa samordnade termer och begrepp (via eSPiR), samt undanröja tekniska 
hinder för att möjliggöra detta gemensamma system.   
 

• Fokus på patienten i hela vårdkedjan – delaktighet i beslutsstrukturer 
– Patientdelaktighet genom representation införs inom sjukvårdsstrukturerna 

i hela SÖSR  
– SÖSR:s patientlöften ska vara vägledande i beslut och processer  

 
• Framgångsrik universitetssjukvård i varje del (huvudstudieort) av SÖSR 

– Alla USVE har en aktiv strategi för snabb inhämtning och implementering av 
ny evidens 

– Akademiskt ledarskap inom USVE stimuleras – VC-uppdrag har tre tydliga ben  
– Tydliga riktlinjer för implementering av ALF- och LFoU-resurser på USVE 
– USVE har en tydlig plan för långsiktig kritisk massa av forskare inom relevanta 

professioner  
– Förenade anställningar införda för alla legitimerade vårdyrken 
– Genom organisatoriska förändringar skapas bättre samklang LiU-USVE på alla 

nivåer 
 

• Universitetssjukhuset är SÖSR:s gemensamma nav för högspecialiserad vård, där 
varje enhet inom SÖSR har ett specificerat uppdrag 

– Samordnad nivåstrukturering för hälso- och sjukvård och forskning genomförs 
genom identifiering av områden där vi är starka både kliniskt och 
forskningsmässigt. Detta för att kunna vara nationellt och internationellt 
drivande och/eller ha stor samhällsnytta 

 
 
 

• Regionala medicinska programområden (RMPO) är pådrivande i kunskapsstyrning 
genom andras och egen forskning 

– Alla RMPO ska ha tydlig universitetsrepresentation och ingående USVE tar 
ansvar för att driva kunskapsstyrning via egen och andras forskning  



   
– Vårdkedjegenomgående forskningsprojekt planeras/faciliteras i alla RMPO 
– RMPO har samverkan med patientgrupper inom relevanta specialiteter 

 

Klinisk forskning och forskningsinfrastruktur 
 

Klinisk forskning definieras i det nationella ALF-avtalet som ”den forskning som förutsätter 
vårdens strukturer och resurser och som har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att 
identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.” 
Man ser också kliniska forskare som ”länken mellan laboratoriet och patienten – deras 
verksamhet är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att viktiga 
problem därifrån förs in i forskningen.” 
 

Region Östergötland anger i sin Forsknings- och utvecklingspolicy (2016): 
Forsknings- och utvecklingsverksamheten är en självklar del av Universitetssjukvård och 
stärker dess konkurrenskraft. Forskning och utveckling ska ses som en naturlig del av det 
dagliga arbetet och det ska vara en självklarhet att ny kunskap används för att utveckla 
verksamheten. Inom hälso- och sjukvårdsområdet ska Region Östergötland vara en aktiv 
forskningsaktör och i samverkan med Linköpings Universitet bedriva konkurrenskraftig 
forskning.  
 

Vetenskapsrådets expertpaneler i nationella ALF-utvärderingen lyfte särskilt fram följande 
fyra utvecklingsbehov för den kliniska forskningen inom Östergötland och SÖSR: en tydligare 
fokusering av den kliniska forskningen på styrkeområden; ett ökat internationellt perspektiv 
på forskning och karriärutveckling; tydligare organisationsstruktur för universitetssjukvård; 
ökad betoning på betydelsen av forskning i hälso- och sjukvårdsuppdraget.  
 
 
MÅLBILD FÖR 2025 
 

• Hela SÖSR är en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö, där alla enheter 
har en tydliggjord forskningsuppgift 

– För att uppnå detta har vi ett gemensamt system inom hela SÖSR för vårddata 
och forskningsdata 

 

• Starka och stabila universitetssjukvårdsenheter på alla huvudstudieorterna inom SÖSR 
– med Universitetssjukhuset som nav 

– Vi har ett akademiskt ledarskap i hälso- och sjukvården, en tillräcklig kritisk massa 
av forskare vid varje USVE, och en sammankopplad regions- och LiU-organisation 

 

• Hög kvalitet på vår kliniska forskning med internationellt ledande translationell 
forskning i mötet mellan människa och teknik  

– Användning av vårt stödsystem för klinisk forskning ger ökad studiekvalitet, vilket 
resulterat i hög citeringsgrad och ökning av externa medel med 50% sedan 2018 

– Utbytesprogram med utresande respektive inresande fellowships med 
kombination akademi/klinik är en självklarhet på våra USVE 

– De nya Strategiområdena och våra starka forskningscentra (CMIV, CSAN, WCMM) 
samarbetar med USVE för innovativ forskning i mötet mellan människa och teknik 
inom såväl nära vård, som modern diagnostik och framtidens högspecialiserade 
vård  



   
– Patientmedverkan i större kliniska forskningsprojekt   

 
 

• SÖSR är en erkänt stark miljö för kliniska studier och nationellt ledande miljö för klinisk 
forskning inom medtech  

– Tydliga och gemensamma fysiska mötesplatser för akademi, hälso- och sjukvård 
och näringsliv har skapats med ett ”forskningshus” på Campus US i virtuellt 
kluster med hela SÖSR  

– Genom Forum Sydosts spetskompetens inom kliniskt forskningsstöd för medtech-
området och en genomtänkt strategi inom medicinsk visualisering och teknik för 
kliniskt beslutsfattande, är SÖSR det självklara valet för medtech-företag med 
sjukvårdsintresse  

– Forum Östergötland inkluderande Kliniska forskningsenheten Östergötland 
möjliggör resurskrävande klinisk forskning  

 

• Kraftsamling inom laboratoriediagnostik och forskningsinfrastruktur  
– Gemensamma och genomtänkta satsningar på forskningsinfrastruktur (Core 

facility) och modern laboratoriediagnostik, inkluderande organisatorisk och 
personell samordning, ger optimerad teknikanvändning utefter verksamhetens 
behov och resurser och underlättar nationellt samarbete 

– Genom en bas på US med tydlig personell och virtuell koppling till övriga enheter 
skapas en stark laboratoriediagnostik i hela SÖSR 

 
ÅTGÄRDER TILL 2021 FÖR ATT NÅ MÅLBILDEN INOM KLINISK FORSKNING OCH FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 
Följande åtgärder är nödvändiga att ge nödvändiga resurser och genomföra senast 2021 för 
att vi ska ha möjlighet att uppnå målbilderna till 2025. 
 

• Hela SÖSR en sammanhållen framgångsrik klinisk forskningsmiljö, där alla enheter 
har en tydliggjord forskningsuppgift 

– Gemensamt system inom SÖSR för vårddata och forskningsdata. En oerhört 
väsentlig åtgärd för utveckling och forskning, där SÖSR kan vara föregångare. 
RD och universitetsdirektör behöver tillsätta arbetsgrupper med tydliga 
uppdrag att klargöra juridiken, skapa likvärdiga processer och regler, införa 
samordnade termer och begrepp (via eSPiR), samt undanröja tekniska hinder 
för att möjliggöra detta gemensamma system.  Arbetet samordnas med 
nationella initiativ och erfarenheter från SCAPIS 

– SÖSR-gemensamt RALF-avtal senast 2021. Dekan vid Medicinska fakulteten 
LiU och Forskningsdirektörer vid de tre sjukvårdshuvudmännen ska verka för 
att ett gemensamt regionalt ALF- (RALF-) avtal är tecknat i samband med att 
decentraliserade läkarutbildningen är fullt utbyggd HT 2021 

– Samordnad nivåstrukturering hälso- och sjukvård och forskning. Den 
nivåstrukturering som pågår inom hälso- och sjukvården behöver samordnas 
och kompletteras med riktade forskningsuppdrag till olika typer av 
verksamhet  

  



   
 

• Starka och stabila universitetssjukvårdsenheter på alla huvudstudieorterna inom 
SÖSR – med Universitetssjukhuset som nav 

– Sedan 2018 finns ett uttalat uppdrag från HSN att USVE skall bedriva klinisk 
forskning och utbildning av hög kvalitet. HSN och RD behöver införa rutiner 
för tydlig uppföljning av detta uppdrag 

– Akademiskt ledarskap inom USVE stimuleras – VC-uppdrag har tre tydliga ben  
– Tydliga riktlinjer för implementering av ALF- och LFoU-resurser på USVE 
– Genom ett gemensamt RALF-avtal blir SÖSR:s nära samverkan med LiU en bas 

för excellent medicinsk forskning och utbildning. Detta stimuleras ytterligare 
genom bättre organisatorisk samklang LiU-USVE på alla nivåer 

– USVE har en tydlig plan för långsiktig kritisk massa av forskare inom relevanta 
professioner 

– Förenade anställningar införda för alla legitimerade vårdyrken 
 

• Hög kvalitet på vår kliniska forskning med internationellt ledande translationell 
forskning i mötet mellan människa och teknik  

– För att ge möjlighet till gemensamt resursutnyttjande flyttar vi samman 
Forum Östergötland och Enheten för Forskningsstöd och skapar tydligt 
virtuellt kluster med Forum Sydost och andra noder inom SÖSR. 

– Genom ett tydligt uppdrag blir Grants Office proaktivt inom USVE för kliniskt 
inriktade nationella och internationella forskningsmedel 

– Beslutet kring nya Strategiområdena från 2020 behöver leda till ökad 
fokusering på starka områden – med mötet mellan människa och teknik samt 
samhällsnytta som ledord 

– USVE ingår i tematiskt sammanhållna translationella forskningsmiljöer i mötet 
mellan människa teknik som bygger på befintlig styrka och tar ansvar för både 
forskning och utbildning 

– Hela SÖSR engageras genom medverkan i strategiområden och genom att 
RMPO får tydlig universitetsrepresentation och uppdrag att stödja forskning  

– Internationaliseringsdelar inom ”Från Student till docent” stärks och USVE 
arbetar för att etablera utbytesprogram för fellowships 

– Strukturer inrättade för patientmedverkan i större kliniska forskningsprojekt 
 

• SÖSR är en erkänt stark miljö för kliniska studier och nationellt ledande miljö för 
klinisk forskning inom medtech  

– Samlokalisering av Forum Östergötland och Enheten för Forskningsstöd ska 
vara genomförd för att skapa förutsättningar för ”forskningshuset” med 
virtuellt och fysiskt kluster inom SÖSR 

– Fortsatt uppbyggnad av Kliniska forskningsenheten Östergötland inom FÖ 
viktig för att möjliggöra resurskrävande klinisk forskning – ett måste på ett 
ledande universitetssjukhus 

– Stöd från Kliniska Studier Sverige ger stadga åt uppbyggnad av Forum Sydost 
som kan bli starkt och välfungerande – arbeta för fler interventionsstudier 
inom SÖSR och dra nytta av spetskompetensen inom medtech-studier 

– Integrera USV-strategin med nyligen genomförda Life science-utredningar 
inom SÖSR för att skapa förutsättningar för nyttiggörande inom hälso- och 
sjukvårdsutveckling och företagande främst inom medtech-sektorn 

 



   
• Kraftsamling inom laboratoriediagnostik och forskningsinfrastruktur  

– Samarbete i planerade nybyggnationer och större investeringar inom 
laboratoriediagnostik/forskningsinfrastruktur på US (inkl. LiU) och SÖSR ger 
möjlighet till organisatorisk och personell samordning, optimerad 
teknikanvändning och underlättar nationellt samarbete 

– Planera nivåstrukturering som, genom bas på US med tydlig virtuell och 
personell koppling, ger stark laboratoriediagnostik i hela SÖSR 

 
 

Klinisk utbildning 
Nationella ALF-avtalet anger riktlinjer för utbildning främst i §§ 4, 5, och 6. I 5§ anges: 
”För att säkerställa att de blivande läkarna har den kliniska erfarenhet som yrket kräver är 
det av stor vikt att läkarstudenterna får ändamålsenlig undervisning, relevant träning och 
god handledning för att nå utbildningens mål. För detta fordras miljöer i hälso- och 
sjukvården som är anpassade för studenternas lärande och träning och handledare med 
vetenskaplig och pedagogisk kompetens som är väl insatta i de mål som studenten 
förutsätts nå under utbildningen.” 

 

ALF-avtalet rör formellt enbart läkarutbildning, men för USVE ska självklart samma 
kvalitetskrav gälla för VFU/verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom samtliga 
professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården. 
 

I Socialstyrelsens riktlinjer och minimikrav för universitetssjukvården anges att USVE ska 
uppfylla åtta miniminivåer som berör strukturer och processer för utbildning av hög kvalitet. 
USVE ska erbjuda: VFU/VIL, handledarutbildade handledare, att lärandemålen är kända vid 
USVE, uppföljning av VFU/VIL, samt rutin för student som inte uppfyller lärandemålen för 
VFU/VIL. 
 

Utbildningarna inom medicin och vård vid lärosätena i SÖSR har högt renommé och föll 
väldigt väl ut vid UKÄ:s senaste nationella utvärderingar. Detta, tillsammans med 
kompetensförsörjningsbehovet att våra studenter ska vilja bli våra framtida medarbetare, gör 
att vi självklart ska ha höga ambitioner för vårt samarbete inom utbildningsområdet.   
 

MÅLBILD FÖR 2025  
• SÖSR är Sveriges bästa sjukvårdsregion för klinisk utbildning 

– En inkluderande kultur råder, där studenten ses som en kollega och en naturlig 
och självklar del av vårdlaget 

– Lärosätena och huvudmännen för hälso- och sjukvård har ett tydliggjort 
gemensamt ansvar för utbildning inom vårdprofessionerna, från studiestart till 
specialist- och docentkompetens 

– SÖSR är först med att ha infört individualiserad specialistsjuksköterskeutbildning 
– Decentraliserad läkarutbildning i SÖSR är rankad Sveriges bästa läkarutbildning 
– SÖSR:s utbildningar är genom forskningsbaserad pedagogisk utveckling 

internationellt ledande inom interprofessionellt lärande 
 

• Välutbildade och kompetenta medarbetare förberedda för framtiden 
– Klinisk träning ger ökad yrkeskompetens i våra professionsutbildningar 
– Teoretiska moment och VFU/ VIL förbereder i tillräcklig omfattning våra 

studenter för framtidens vård – t ex den nära vården, den digitala vården och 
arbete i interprofessionella team 



   
 

• En sjukvårdsregion i ständigt lärande 
– Medarbetarna utvecklas under hela karriären genom tydliga karriärvägar och 

hållbara kompetensutvecklingsmodeller  
– Möjligheterna att kombinera eller växla mellan kliniskt och akademiskt arbete är 

stora och det finns inga organisatoriska hinder för detta  
 

• Universitetssjukvård med optimalt antal välutbildade och kompetenta medarbetare 
– Gemensam verksamhets- och kompetensanalys för USVE och berörda lärosäten 

för optimerad bemanning för universitetssjukvårdens samtliga uppdrag  
 

ÅTGÄRDER TILL 2021 FÖR ATT NÅ MÅLBILDEN INOM KLINISK UTBILDNING 
Följande åtgärder är nödvändiga att ge nödvändiga resurser och genomföra senast 2021 för 
att vi ska ha möjlighet att uppnå målbilderna till 2025. 
 

• SÖSR är Sveriges bästa sjukvårdsregion för klinisk utbildning 
– För att bibehålla och förbättra en god handledarkultur behöver goda exempel 

inom klinisk handledning och klinisk didaktik lyftas – och tydligt premieras  
– En ny organisation med tydliggjort gemensamt ansvar för lärosäten och 

regioner/landsting för utbildning och karriärutveckling från studiestart till 
specialist och docent implementeras 

– Decentraliserad läkarutbildning är fullt sjösatt med hög och likvärdig kvalitet på 
de fyra huvudstudieorterna 

– Efter förslag från en arbetsgrupp från lärosäten och SÖSR införs en målstyrd 
specialistutbildningsanställning för sjuksköterskor – optimerad utifrån både 
individens och verksamhetens behov  

– Genom en gemensam satsning på forskning inom interprofessionellt lärande är 
utbildningarna inom SÖSR fortsatt internationellt ledande inom 
interprofessionellt lärande  
  

• Välutbildade och kompetenta medarbetare förberedda för framtiden  
– Sjuksköterskeutbildningarna inom SÖSR har en hög procentuell andel av VFU/VIL 
– e-Hälsa ingår som lärandemål i alla professionsutbildningar 
– Digital vård, Nära vård och interprofessionell teamträning är naturliga delar av 

VFU/VIL i professionsutbildningarna inom SÖSR   
 

• En sjukvårdsregion i ständigt lärande 
– För att stimulera återväxt och trygg introduktion har alla USVE program med 

studentanställningar och introduktionsår för vårdprofessionerna 
– ”Magnetmodellen på östgötska” införd inom RÖ, vilket leder till ökad tydlighet i 

att ökad kompetens leder till utökat ansvar  
– Generella avtal som underlättar uppdragsdelning/växling mellan lärosäte och 

USVE tas fram och implementeras inom alla vårdprofessioner 
 

• Universitetssjukvård med optimalt antal välutbildade och kompetenta medarbetare 
– Verksamhets- och kompetensanalys för kliniska ämnen vid lärosäten och USVE 

görs gemensamt, med kompetensförsörjningsmål – definierat antal förenade 
anställningar, adjungeringar, docentkompetens m.m. – som tar hänsyn till USVE 
samtliga tre huvuduppdrag 
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Tilldelningsbeslut ”Trafikupphandling Serviceresor 
2020” 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen fastställer tilldelnings av trafikkontrakt enligt Kalmar 
länstrafiks förslag på tilldelningsbeslut med driftstart 1 januari 2020.  
Regionstyrelsen ger Trafikdirektören i delegation att slutföra 
tilldelningskontrakt enligt redovisat underlag. 
 

Bakgrund 
Dagens kontrakt med trafikföretagen gäller fram till den 31 december 2019. 
Ny upphandling har därför genomförts, avtalstiden är sex (6) år. Inga 
optionsår är kopplade till Avtalet. Samtliga avtal avslutas samtidigt i 
december 2025. Trafiken berör Serviceresor (färdtjänst, sjukresor) och 
Närtrafik i hela länet. 
Upphandlingen har omfattat ett stort antal fordon ca 130 st som lagts 
samman i 21 paket. Omsättningen för dagens trafik uppgår över avtalstiden 
på sex år till över 600 miljoner kronor. 
 
Uppdraget från beställarna har varit mycket klart – 

- att samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefri från 2020  
- att huvudinriktning på ickefossilt bränsle skall vara BioGas vilket 

ska premieras vid utvärderingen 
- att de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren för 

persontransporter uppdaterats enligt nya lagstiftningens villkor 
(arbetstid, avlöning och semester). Personal skall ha anställning 
enligt kollektivavtalsliknande former 

- att meddelarskydd skall gälla för all personal som är anställda och 
kör trafik enligt tilldelade kontrakt 

 

Upphandlingens genomförande 
Upphandling har skett i form av förhandlat förfarande i enlighet med lagen 
2016:1145 om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LOU). De Trafikföretag som deltar har 
kvalificerat sig via en genomförd prekvalificering genom anbudsansökan. 
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Kvalificeringsfas 
Ett stort antal Trafikföretag inkom med ansökningshandlingar för att 
kvalificera sig för att delta i upphandlingen. Samtliga Trafikföretag som 
ansökte om att få delta i anbudsgivningen godkändes. 
  
Anbudsöppning 
Anbudsöppning genomfördes den 5 december 2018. Totalt inkom anbud 
från ett stort antal anbudsgivare. 
 
Prövning av anbud 
Utvärdering av inkomna anbud genomfördes under perioden från 
anbudsöppning till den 11 december 2018. 
 
Förhandlingar 
Samtliga anbudsgivare bjöds in till förhandlingsomgång 1 som hölls mellan 
den 12 till 20 december 2018. Justeringar av anbudspriser kunde lämnas av 
respektive anbudsgivare senast 7 dagar efter dag för förhandling. 
Förhandlingsomgång två hölls mellan den 17 - 24 januari 2019. Samtliga 
anbudsgivare gavs möjlighet att delta vid en andra förhandlingsrunda. I 
samband med tidpunkt för förhandling fick anbudsgivarna möjlighet att 
revidera lämnat anbud.  
 
Utvärdering av slutgiltiga anbud 
Utvärdering av slutanbuden genomfördes och var klart den 31 januari 2019. 
 
Beslut och Avtalstecknande 
Efter fastställt beslut vid dagens möte vidtar en avtalsspärr på 10 dagar 
innan juridiskt bindande kontrakt får tecknas. 
 
 
Karl-Johan Bodell 
Trafikdirektör   
 
 
Bilaga: Tilldelningsbeslut av uppdragen (redovisas den 6 feb -19) 
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Uppföljning av Plan för att förstärka och förtydliga 1177 
Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker 
råd eller kontakt med hälso- och sjukvården – 
Utredningsuppdrag 17/03 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen godkänner uppföljningsredovisning av Plan för att förstärka 
och förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker råd 
eller kontakt med hälso- och sjukvården.  

Bakgrund 
Regionstyrelsen antog den 5 september 2017 Plan för att förstärka och 
förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker råd eller 
kontakt med hälso- och sjukvården och att uppföljning därefter skulle ske.  
 
Region Kalmar län har under många år arbetat för målet att stärka 1177 
Vårdguiden och för att öka nyttjande av digitala tjänster. Den har inbegripit 
såväl interna som externa insatser riktade till olika målgrupper. Särskilda 
årliga planer har tagits fram och samverkan har även skett med externa 
parter. Också internt har satsningar gjorts för att öka kännedomen om 1177 
Vårdguiden, bland annat genom utbildningar och intern 
informationsspridning.   
 
En tydlig målsättning är att bibehålla det höga förtroendet för 1177 
Vårdguiden och fortsätta vara förstahandsvalet för den som söker kontakt 
med vården blir följaktligen att fortsätta säkra grundförutsättningarna för 
tjänsterna.  Det handlar om att fortsätta skapa nytta för invånarna genom att 
framtidssäkra tjänsterna och ta tillvara ny teknik och nya digitala möjligheter 
och samtidigt fortsätta förstärka 1177 Vårdguiden både internt och externt. 
 
Målet är att antalet tjänster på 1177 Vårdguiden ska öka och  
att användningen ska breddas för förbättrad tillgänglighet och en  
mer jämlik hälso- och sjukvård.  
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Josefine Helin 
Kommunikatör 
 

Lina Isaksson 
Kommunikationsdirektör 

Bilaga 
Uppföljning av aktiviteter i Plan för att förstärka och förtydliga 1177 
Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt med 
hälso- och sjukvården. 
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Uppföljning av utredningsuppdrag 17/03 – Plan för att 
förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som 
förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt 
med hälso- och sjukvården 
Planen för att förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsval 
för den som söker råd eller kontakt med hälso- och sjukvården för 
digitala/virtuella tjänster innehåller ett antal olika aktiviteter. Uppföljning av 
respektive aktivitet redovisas nedan.  

1. Nya 1177 Vårdguiden  
Realisering av målbild Första Linjens vård för 1177 Vårdguiden är ett stort 
nationellt program med flertalet delprojekt där Region Kalmar län deltar i 
både referensgrupper och expertgrupp. Att hantera första linjens vård som en 
helhet, där 1177 Vårdguiden är en del, kan ge betydligt större och mer 
långsiktiga nyttoeffekter både för invånare och för hälso- och sjukvården. 
Flera delar av målsättningarna i Region Kalmar läns lokala handlingsplan 
ligger i linje med den utvecklig som nu sker på nationell nivå.  

1.1 Projekt Ny plattform webbtjänster  
Plattformen 1177.se har under 2018 genomgått en modernisering av både 
teknik, funktionalitet och navigationsstruktur. Detta för att plattformen ska 
fortsätta att erbjuda hög kvalitet, tillgänglighet och trovärdighet för de 
många miljoner människor som använder tjänsten varje månad. I december 
2018 är följande fyra webbtjänster i produktion; UMO.se, Youmo.se, 
Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård. Beräknad 
produktionssättning för 1177.se och Hitta och jämför vård är i mars 2019.  
Beräknad produktionssättning för Rådgivningsstödet Webb och 
Rådgivningsstödet Portal kommer också att ske under 2019.  

2. 1177 Vårdguiden på webben  
Nationellt hade webbplatsen under 2018 cirka 115 miljoner besök vilket är 
en ökning med 17 procent mot föregående år. Detta gör webbplatsen till en 
av landets mest besökta webbplatser.  
Besöken på Kalmar läns regionala sida ökar ständigt och hade närmare 1,9 
miljoner besök under 2018 vilket är en ökning med 25 procent mot 
förgående år. 
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Nationellt är cirka fem miljoner anslutna till e-tjänsterna, vilket motsvarar 
cirka 50 procent av invånarna.  
I Kalmar län är 125 000 invånare anslutna, vilket motsvarar 52 procent av 
länsinvånarna.  

3. 1177 Vårdguiden på telefon 
Sedan maj 2017 ingår Region Kalmar län i nationell samverkan gällande 
sjukvårdsrådgivning på telefon. Samverkan sker med elva regioner viss tid 
på dygnet, vardagar mellan kl. 7-16 samt veckans alla nätter kl. 22-7.  
Medelväntetiden på samtal ligger mellan cirka 10-15 minuter dagtid måndag 
till fredag. Sedan starten har Kalmar län tagit fler samtal från andra regioner 
än vad man fått hjälp med och fått lite längre medelväntetid. Detta gäller 
dagtid måndag till fredag. Men i landet har det blivit betydligt bättre och en 
jämnare medelväntetid. De regioner som hade höga toppar har kunnat kapa 
dem och de som hade en bra tillgänglighet har fått lite sämre tillgänglighet. 
Kalmar län har störst behov av att gå med i nationell samverkan kvällar och 
helger. 
Fyra regioner samverkar dygnet runt veckans alla dagar sedan maj 2018. 
Kalmar län har avvaktat att gå in i samverkan dygnet runt på grund av att 
1177 Vårdguiden på telefon bokar tider till länets två jourcentraler i Kalmar 
och Västervik. Riskanalys av detta pågår. 

4. Utveckling av digitala tjänster och basutbud 

4.1 Erbjuda webbtidbok på fler mottagningar  
Primärvården och folktandvården har breddinfört webbtidbok. Inom hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen pågår breddinförandet och det beräknas vara 
klart 2020. 
Inom psykiatriförvaltningen samt privata vårdgivare med avtal pågår 
planering för webbtidbok och införandet beräknas vara klart under 2020.  
För blodgivare kan införandet av webbtidbok startas upp sista kvartalet 
2019. 
I samband med uppstart av webbtidbok får verksamhetsföreträdare alltid en 
genomgång av 1177-konceptet, det vill säga innehållet på 1177.se, artiklar, 
kontaktkort, statistik, e-tjänster, hur tjänsten används samt vilken roll 1177 
Vårdguiden spelar för invånarens kontakter med verksamheten.  

4.2 Digitala vårdmöten 
Att kunna erbjuda invånare digitala vårdmöten via 1177.se är en 
förutsättning för att förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som 
förstahandsval för den som söker råd eller kontakt med hälso- och 
sjukvården i Kalmar län. 
 
Projektet digital och virtuell hälsocentral/mottagning har levererat en lösning 
där bokning av digitala vårdmöten görs via vårdpersonalens ordinarie 
arbetsverktyg Cosmic och för patienten är tjänsten tillgänglig via 1177 e-
tjänster. Det är en videolösning med standardteknik och den är 
egenutvecklad. Den här lösning ligger nu till grund för de mottagningar som 
erbjuder digitala vårdmöten.  
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Breddning pågår och statistiken visar att det just nu är ett 10-tal enheter som 
använder tjänsten och det sker cirka 40 möten per månad. 

4.3 Digital triagering 
Tre hälsocentraler testar under delar av 2019 digitalt verktyg för triagering. 
Testerna ska fungera som ett lärande projekt i förändrat arbetssätt och nya 
processer inför kommande beslut om funktionell och teknisk hantering. 

4.4 Virtuell mottagning/digital rehabilitering 
Invånare som är i behov av att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut kan nu 
även göra det via ett video- eller telefonmöte. Precis som på en ordinarie 
rehabiliteringsmottagning ges hjälp med rådgivning och instruktioner för 
egenbehandling vid en rad olika muskel- och ledbesvär som till exempel ont 
i ryggen, nacken eller knäna. 
Mottagningen bemannas av medarbetare från distriktsrehabilitering och 
anteckningar förs in i patientjournalen som vid ett fysiskt besök. Invånaren 
kan sedan läsa sin journalanteckningar i e-tjänsten. Under 2018 har 91 
patienter gjort 119 besök på den virtuella rehab-mottagningen.  

4.5 Vanliga symtom på 1177.se 
Vanliga symtom på 1177.se, som hjälper invånaren att bedöma om man ska 
vårda sig själv, behöver ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning eller söka vård 
på en hälsocentral, jouröppen mottagning eller akutmottagning, har nu 
utökats till att omfatta 22 olika symtom. Ytterligare utveckling pågår och 
planen är att koppla på en chatt-funktion under 2019.  

4.6 Tjänsten Stöd och behandling  
Region Kalmar län är sedan 2016 ansluten till tjänsten Stöd och behandling 
som är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som möjliggör att erbjuda 
invånare stöd- och behandlingsprogram via nätet.  
De flesta hälsocentraler och en handfull psykiatrimottagningar erbjuder 
invånare KBT-behandlingar via internet på inom områden som exempelvis 
depression, oro, ångest, sömnsvårigheter och stress. Även inom andra 
områden används olika stödprogram som skattningsskalor och dagböcker.  
Sjukskrivningskollen är ett av Region Kalmar läns egenutvecklade program 
för den som är sjukskriven för psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad 
smärta och som har arbetsgivare. Programmet är nationellt erkänt och 
används nu av flera andra vårdgivare runt om i Sverige.  

5. Kommunikationsinsatser 

5.1 Externa aktiviteter 
Region Kalmar län har gjort en tydlig e-tjänstsatsning kopplat till egenvård 
om hälsa på 1177.se för att både öka antalet e-tjänster och samtidigt inspirera 
till hälsa. För ett ökat mervärde för invånarna och nyttjande av e-tjänsterna 
behöver det därför fortsättningsvis säkerhetsställas att samtliga anslutna 
enheter erbjuder de e-tjänster som är beslutade i basutbudet.  
 
Att arbeta förebyggande med barn och unga, samt de vuxna de kommer i 
kontakt med, är av stor vikt för en jämlik hälsa och utifrån 
barnkonventionens huvudprinciper.  
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Kommunikationssatsningarna inom ramen för 1177 Vårdguiden och bestämd 
målgrupp enligt beslutad plan september 2017: 
5.1.1 2017: Föräldrar och gravida 
Tidsperiod: september-december.  
Hur: Digital annonsering och displayannonsering  
Räckvidd: 310 000 visningar i desktop och 227 000 visningar mobilt.  
Mål: Fler besökare till webbplatsen, öka kännedom hos blivande föräldrar 
och småbarnsföräldrar att använda 1177.se för e-tjänster och egenvård till 
hälsa.  
Effekt: Hösten 2017 ökade besöksantalet på webbplatsen med 20 procent i 
genomsnitt mot föregående år och antalet inloggningar på e-tjänsterna ökade 
i genomsnitt med 54 procent mot föregående år.  

5.1.2 2018: Föräldrar/lärare/elever (skola)  
• Familjeutmaningen på 1177.se  
• Träna för din hjärna med Anders Hansen på 1177.se 
• Kom igång-satsningar med 1177.se, skolor och föreningsliv 
• Världensbarnloppet och introduktion av 1177-nallen Tryggve 

 
Tidsperiod: juli-oktober 
Hur: Digital annonsering i sociala medier, egna externa kanaler, samverkan 
med kommunerna, Smålandsidrotten och föreningslivet, livesändning på 
1177.se och flera aktiviteter. 
Räckvidd: Digital annonsering i enbart sociala medier har nåtts av närmare 
300 000 invånare och med livesändningen på 1177.se, skolsamverkan, 
medial uppmärksamhet och motionsloppsevenemang har vi nått betydligt 
fler.  
Mål: Inspirera barn, vuxna och skola till mer rörelse tillsammans och öka 
kännedom om webbplatsen 1177 Vårdguidens tjänster.   
Effekt: Besöksantalet och antalet inloggningar av e-tjänster ökade på 
webbplatsen, vilket redogjordes under Regionstyrelsen den 5 december. 
Livesändningen på 1177.se genererade 1100 visningar, med flera personer 
bakom varje skärm och föreläsningen har varit i topp tre i den lokala 
statistiken på 1177.se i höst och blivit en nationell satsning.  
Tidningen IDG utsåg 1177.se till bästa webbplats inom kategorin hälsa och 
träning i sin tävling Topp100 våren 2018. Med det som ingång lyftes 
regionala informationskampanjen Familjeutmaningen. Budskapet var tydligt, 
vuxna är förebilder, skola och föreningslivet är unika arenor för fysisk 
aktivitet. En del i satsningen är Träna för din hjärna, en föreläsning med 
Anders Hansen, specialistläkare i psykiatri. Totalt deltog 1700 elever och 
lärare på plats under föreläsningen som även livesändes på 1177.se med över 
1100 visningar vid samma tillfälle.  
Tillsammans med Parasport/Smålandsidrotten, kommun, Fritidskanalen och 
habiliteringen gjordes även aktiviteter via Kom gång-satsningen på länets 
största särskolor med 1177-nallen Tryggve i samband med höstens 
kommunikationsinsats.   
Region Kalmar län har varit medarrangör av motions- och 
välgörenhetsloppet Världens barnloppet under fem år i syfte att inspirera 
invånarna till mer vardagsmotion och fysisk aktivitet med koppling till 1177 
Vårdguiden. Aktiviteten har internt blivit en insats med andra aktörer där 
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organisationen tillsammans samlas för att främja egen och andras hälsa. 
2018 slogs rekord i antal deltagande barn.  
5.1.3 2019: Seniorer  
Kalmar län har en stor andel äldre i befolkningen. Det är därför angeläget att 
utöka tjänster och skapa tillgänglighet för målgruppen så att de med egen 
kraft får verktyg och kunskap hur man håller sig hälsosam men också blir 
medvetna om utbudet på 1177.se. 
Region Kalmar län medverkar för femte året på seniormässa för länets 
seniorer 2019. Deltagandet innebär bland annat föreläsning om 1177 
Vårdguidens e-tjänster samt om hur man stärker det friska.  
I pågående kurser med kommuner och föreningsliv utbildas även seniorer i 
1177.se och e-tjänster. Sedan planen togs har insatser gjorts i Hultsfred, 
Vimmerby, Västervik, Borgholm, Kalmar, Nybro och Torsås kommuner. 
Närmast 2019 sker insatser för seniorer i Vimmerby, Hultsfred och 
Vimmerby.    
5.1.4 2020: Gör det själv/ hälsa och livsstil  
Utifrån fokus på tillgänglighet och jämlik hälsa för alla kommer temat hälsa 
och livsstil lyftas tydligare på 1177.se. 

5.2 Interna aktiviteter 
Under 2017 gjordes en satsning av rehabiliteringens basenheter att utveckla 
e-hälsa för länets invånare. Konceptet med virtuell mottagning/digital 
rehabilitering föredrogs i programmet på Vitalis, Nordens mest omfattande 
e-hälsokonferens och belönades även som nästa bästa förbättringsarbete i 
landstinget 2017.  
 
Under 2018 har samtliga vårdverksamheter utbildats av i hur de ska använda 
sig av och hålla kontaktsidorna på 1177.se uppdaterade. Totalt har över 200 
medarbetare deltagit. 
Sex öppna informationsträffar på länets tre sjukhus eller via video har 
arrangerats för cirka 180 medarbetare där syftet var att visa på vilka 
möjligheter som finns med webbplatsen 1177.se och hur vårdpersonalen kan 
använda 1177.se i mötet med patienten eller närstående. 
 
5.2.1 Kvalitetssäkra innehåll och tydliggöra kontaktvägar 
Vårdverksamheterna har genom en central satsning fått information om och 
verktyg för hur de ska jobba med 1177.se och tryckt information. I arbetet 
med patientinformation är ett av målen att se till att 1177.se och 1177 
Vårdguidens e-tjänster alltid används där det är möjligt. Kompletterande 
tryckt information ska därför bara användas när det verkligen behövs. 
Förutom att detta bland annat bidrar till en mer jämlik vård över länet, där 
patienter och närstående får samma kvalitetssäkrade information oavsett var 
de bor/befinner sig, bidrar det också till att vi minskar pappersanvändningen.  
Inventering, identifiering och rättning har gjorts av kontaktsidor synliga på 
1177.se. Totalt har cirka 100 saknade eller felaktiga kontaktsidor nu 
åtgärdats. Rutiner för att säkerställa kvaliteten fortsättningsvis har tagits 
fram.  
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6. Invånarnas upplevelse av 1177 Vårdguiden  
På regelbunden basis gör nationella och regionala mätningar av 1177 
Vårdguiden med syfte att mäta nöjdheten hos användarna och för att 
identifiera framtida utvecklingsområden.  
En varumärkesmätning i Kalmar län har pågått hösten 2018 där man 
undersökts befolkningens uppfattning om 1177 Vårdguiden och om 
associationerna till 1177 Vårdguiden men också de nya privata digitala 
vårdgivartjänsternas position vad gäller kännedom och användning. Rapport 
väntas under 2019.  
 

Lina Isaksson 
Kommunikationsdirektör 
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 Regionstyrelsen 

 

Behov av förstärkt MR-kapacitet 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att påbörja planeringen för 
att placera en MR-kamera på Oskarshamns sjukhus. 
Uppdraget ska återredovisas till regionstyrelsen i september 2019 och 
arbetas in kommande regionplan.  

Bakgrund 
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården, med nya behandlingsmöjligheter 
och till exempel införande av standardiserade vårdförlopp, har bland annat 
inneburit ökade krav på radiologisk diagnostik, och då i första hand 
magnetresonanstomografi, något som framkommit samband med 
kraftsamlingsmöten med länets radiologiska kliniker samt i den 
cancerutredning som gjordes under 2018. Ett exempel på detta är de nya 
riktlinjerna för prostatacancer där man rekommenderar MR-undersökning 
som ett led i all utredning av misstänkt prostatacancer. Till detta kommer att 
MR-teknologin inte är baserad på joniserande strålning, det vill säga den är 
betydligt mindre hälsoskadlig jämfört med de konventionella 
röntgenundersökningarna. Detta leder till en successiv övergång från dessa 
metoder till MR-undersökningar.  
I nuläget är det korta väntetider till konventionella undersökningar, men 
väntetiderna blir allt längre till MR-undersökningar. Bedömningen är att det 
finns ett behov av utökad MR-kapacitet, i första hand på de sjukhus där det 
bara finns en MR-kamera, det vill säga i Oskarshamn och Västervik. Efter 
dialog med Regionservice har det framkommit att bäst fastighetsmässiga 
förutsättningar för att installera en första ytterligare MR-kamera för 
närvarande finns i Oskarshamn. En placering där är även lämplig ur ett 
geografiskt perspektiv då länsbor i både de norra och södra delarna av länet 
relativt lätt kan ta sig dit. 
 
 
Johan Rosenqvist  Christer Holmgren 
hälso- och sjukvårdsdirektör tf. förvaltningschef Regionservice 



 

 
 
Region Kalmar län 

Webbplats 
Regionkalmar.se 

E-post 
region@regionkalmar.se 

Organisationsnr 
232100-0073 

Postadress 
Region Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 
Strömgatan 13 
391 26 Kalmar 

Telefon 
0480-810 00 vx 

 
 

Bankgiro 
833-3007 

 

 

Regionstaben 
Regionstab Kansli 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 (2) 

Datum 
2019-01-04 

  Ärendenummer 
 RS 2019/46 

 
 

 
 

 
  

 

Revidering av delegationsordning - Signering av 
ansökan om etikprövning av forskning 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar revideringen i Delegationsordning och rätt att 
underteckna handlingar avseende signering av ansökan om etikprövning av 
forskning. Revideringen gäller från och med den 6 februari 2019. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2019 ersattes de regionala etikprövningsnämnderna av 
Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten gör etikprövningar av forskning på 
människor, biologiskt material och känsliga personuppgifter. Sådan 
forskning får utföras endast om den har godkänts vid etikprövning. För att 
uppnå förbättrad effektivitet görs sedan årsskiftet alla ansökningar om 
etikprövning digitalt i ansökningssystemet Prisma.  
Ansökan om etikprövning ska förutom av forskaren signeras av behörig 
företrädare för forskningshuvudmannen. Forskningshuvudmannen är den 
fysiska eller juridiska person, t.ex. ett landsting, i vars verksamhet 
forskningen utförs. Behörig företrädare är den person som 
forskningshuvudmannen genom delegationsordning ger fullmakt att 
företräda huvudmannen. 
Vanligtvis gäller för landstingen att verksamhetschef signerar ansökan om 
etikprövning. Om forskaren vill bedriva forskning över 
verksamhetsgränserna bör det dock finnas möjlighet för förvaltningschef, 
eller sjukhuschef om forskningen bedrivs inom ett och samma sjukhus, att 
signera ansökan. Det bör även finnas möjlighet för regiondirektören att 
signera ansökan om forskningen avser flera förvaltningar. 
Förslaget till reviderad delegationsordning har tagits fram i samråd med 
Region Kalmar läns forskningssektion. 
Regionstyrelsen antog § 190/2018 delegationsordning som reviderats i 
samband med bildandet av Region Kalmar län. Föreslås att denna ändras så 
att signering av ansökan om etikprövning av forskning delegeras enligt 
nedanstående. 
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Signering av ansökan om etikprövning av forskning 

Rättshandling – beslut om Delegat Vidaredelegering 

Signering av ansökan om 
etikprövning av forskning 

Regiondirektör 
Förvaltningschef 
Sjukhuschef 
Verksamhetschef 

 

 
 
Vincent Palmqvist    Ann-Sofie Dejke 
Regionjurist    Kanslidirektör 
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Protokoll för Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionens presidium den 29 oktober 2018 
 
 
Tid och plats Kl. 15.00–15.30, videomöte 
 
Beslutande Anders Henriksson (S), ordförande 
 Mats Johansson (S), vice ordförande 
 Maria Frisk (KD), vice ordförande 
 
Tjänstepersoner Karl Landergren 
 Göran Atterfors 
 Susan Yngvesson Strid 
 Leni Lagerqvist 
 Moa Rosholm 
   
 
 
 
 
 
Sekreterare Elin Lindskog   Paragrafer 30-36 
  
Ordförande Anders Henriksson (S)  
   
Justerare Mats Johansson (S) och Maria Frisk (KD)  
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§ 30  

Godkännande av föredragningslistan 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium godkänner 
föredragningslistan för sammanträdet. 

§ 31  

Val av justerare och tid för justering av protokoll 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium utser Mats 
Johansson (S) och Maria Frisk (KD) att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 
Justeringen sker digitalt. 

§ 32  

Aktuellt från varje region och landsting 
Mats Johansson (S) informerar om det med stor sannolikhet kommer vara 
Kaisa Karro (S) som kommer efterträda honom som regionstyrelsens 
ordförande i Region Östergötland. 
Maria Frisk (KD) informerar om att det efter valet fortfarande pågår 
förhandlingar mellan partierna i Region Jönköpings län. 

§ 33  

Datum för presidiemöten 2019 
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium beslutar 
följande sammanträdesdatum för presidiet: 
4 mars kl.15.00–16.00 
3 maj kl. 13.00–14.00 
9 september kl. 15.00–16.00 
30 oktober kl.15.00–16.00. 

ProSale Signing Referensnummer: 617568
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§ 34  

Föredragningslista till Samverkansnämndens 
sammanträde den 30 november 2018 
Presidiet går igenom föredragningslistan för Samverkansnämndens 
sammanträde den 30 november 2018. 
Ärendet angående analys/kartläggning av Universitetssjukhusets styrkor och 
svagheter kommer inte vara klart innan årsskiftet och flyttas därför till 
samverkansnämndens nästa sammanträde den 21-22 mars 2019. 
Ärendet angående arbetsstruktur för samverkansnämndens arbete kring 
regionala utvecklingsfrågor är inte färdigberett än och flyttas därför till 
samverkansnämndens nästa sammanträde den 21-22 mars 2019. 
Ärendet angående översyn av patientavgifter och regler för sjukresor och 
hotellövernattningar är inte färdigberett än och flyttas därför till 
samverkansnämndens nästa sammanträde den 21-22 mars 2019. 
Det läggs till ett ärende angående mål och strategier för 
universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

§ 35  

Tvådagarsmöte den 21-22 mars 
I samband med att presidiet diskuterar upplägget för samverkansnämndens 
tvådagarsmöte den 21-22 mars 2019 informerar ordföranden (S) om att 
sammanträdesdatumet eventuellt kommer behöva justeras på grund av 
Socialdemokraternas partikongress den 22-24 mars 2019. 

§ 36  

Nästa presidiemöte 
Nästa presidiemöte är den 4 mars 2019, kl. 15.00–16.00. 
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Elin Lindskog

Datum & Tid 2018-11-01 11:08:07 +01:00

Identifikationstyp E-post (elin.lindskog@ltkalmar.se)

Identifikations-id idb2dd0f36d42a4107bbbce2cc3c1013a0

Namn Anders Henriksson (S)

Datum & Tid 2018-11-01 12:49:51 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46705176030)

Identifikations-id ida9c266d69453493b858f9ced8b375d12

Namn Maria Frisk (KD)

Datum & Tid 2018-11-01 19:26:10 +01:00

Identifikationstyp E-post (maria.frisk@rjl.se)

Identifikations-id idf80e5d6a4ea044d1890cccd916a9ee5a

Signatursida 1 av 2ProSale Signing Referensnummer: 617568



Namn Mats Johansson (S)

Datum & Tid 2018-11-05 15:09:04 +01:00

Identifikationstyp E-post (mats.e.johansson@regionostergotland.se)

Identifikations-id id0dc3bfb2d7444d60a0c30656c34510ff

Signatursida 2 av 2
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Generaldirektör samt 

Lennart Kallander 

 

Trafikverket 

Box 810 

781 28 Borlänge 

 

 

 

Framtida regionala tågtrafik i Kalmar län kräver 
investeringar i både nya fordon och nytt signalsystem  

Region Kalmar län bedriver tågtrafik på de regionala banorna 

Stångådalsbanan (Linköping – Kalmar) och Tjustbanan (Linköping – 

Västervik).  

Den fordonspark som upprätthåller trafiken på de båda banorna är idag till 

övervägande del uttjänt. Regionen har därför påbörja upphandling av nya 

tågfordon för att kunna bedriva och utveckla trafiken i framtiden. Beräknad 

leverans av nya fordon är till 2023 – 2025, vilket sammanfaller med Er 

framdragning av nytt signalsystem (ERTMS) till Linköping.  

När Regionen tog beslut, och startade upp processen för upphandling av 

nya fordon fanns det en införandeplan för signalsystemet ERTMS på våra 

regionala banor Stångådals- och Tjustbanan. Av någon anledning ströks all 

utbyggnad av ERTMS på de regionala banorna, endast Malmbanan finns nu 

kvar i plan. 

Signalsystemet som används idag för banorna är av typen Radioblock, ett 

signalsystem som endast finns på dessa banor i Sverige. Signalsystemet 

fungerar inte tillsammans med ERTMS. Till skillnad från ATC är 

Radioblocksystemet inte kompatibelt med ERTMS.  

Om nytt signalsystem inte planeras och byggs in på våra banor kommer 

trafiken till Linköping inte att kunna fortsätta. Fordon med Radioblock-

system kommer inte att kunna köra in på Linköpings station som då 

utrustats med ERTMS. 

Stångådalsbanan som går från Kalmar till Linköping är berättigat till stöd 

från Trafikverket baserat på av verket uppställda kriterier för 

grundläggande tillgänglighet. Kalmar länstrafik har avtal med Trafikverket 

vilket innebär att resorna ska vara interregionala. Anknytningen till Södra 

stambanan i Linköping är ett avgörande villkor för Trafiken till och från 

regionen via Stångådalsbanan. 
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Regionerna Kalmar och Östergötland är överens i sina respektive strategi-

planer att trafiken på berörda banor ska fortsätta att trafikeras under 

överskådlig tid. Region Kalmar län ska därför i närtid fastställa 

investeringsbehov för inköp av nya tågfordon för banorna för ca 2 

miljarder. 

Det är avgörande att Trafikverket omprövar sitt beslut och bygger nytt 

signalsystem på våra regionala banor, Stångådals- och Tjustbanan.  

 

Kalmar den 10 jan 2019 

 

 

För regionstyrelsen 

 

 

Anders Henriksson  Malin Sjölander  

ordförande    vice ordförande 

 

 

 

För kollektivtrafiknämnden 

 

 

 

Peter Wretlund  Anders Andersson 

ordförande   vice ordförande 

 

 

 

För regionala utvecklingsnämnden 

 

 

 

Karin Helmersson  Pär-Gustav Johansson 

ordförande   vice ordförande 
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1 Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners 
(Region Kalmar läns mål) 

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. 

1.1 Medborgare och kund 

1.2 Nöjd kund 
Våra kunder upplever att de får ett gästvänligt bemötande, att vi har en god tillgänglighet och 
att all vård utgår från patienternas situation samt bidrar till deras välbefinnande. Hälsa på lika 
villkor. 

Fokusområden 
En uttalad ambition är att det ska finnas en hög tillgänglighet och inga väntetider till vare sig 
allmäntandvården eller specialist- och sjukhustandvården. Flera kliniker inom 
allmäntandvården har i dagsläget väntetider beroende på vakanser på såväl tandläkare som 
tandhygienister, samtidigt som frisknärvaron ej har ökat. 
Nyutexaminerade tandläkare kräver dessutom handledning av erfarna kollegor vilket gör att 
dessa inte kan ta hand om så många patienter som tidigare. 
 
Inom specialisttandvården tas prioriterade remissfall emot omgående. Oprioriterade patienter 
tas normalt emot inom tre till sex månader. Generellt sett har antalet remisser nästan 
fördubblats under den senaste femårsperioden. På grund av brist på ortodontiassistenter och 
specialisttandläkare inom ortodonti och pedodonti, samtidigt som många nyanlända barn har 
mycket dåligt tandstatus vilket kräver omfattande specialistbehandlingar, finns inom dessa 
ämnesområden förseningar av lägre prioriterade remissfall med cirka ett och ett halvt år. 
Folktandvården arbetar med att utveckla kontakten med länsinvånarna, bland annat med hjälp 
av enkäter. Detta har delvis skett med hjälp av fokusgrupper. Surfplattor används nu för att 
enklare och snabbare kunna ta del av länsinvånarnas synpunkter.  
 
En nationell enkät inom barntandvård kommer att genomföras hösten 2019. 
 
En annan del i att utveckla och bättre målgruppsanpassa verksamheten är att samtliga kliniker 
nu ger tillgång till tidboken via internet och att kontakt med länsinvånarna utvecklas genom 
sociala medier. 

Mått Målvärde 
Skulle du rekommendera någon annan att bli patient hos oss? 95% 
Mättes från och med år 2013 vår och höst via en pappersenkät i form av "Månadens fråga". 
Ingen enkät gjordes åren 2015-2016. En ny enkät har utformats från och med år 2017 via 
surfplattor. Under 2018 genomfördes en kundundersökning och den utvärderades under 
hösten.  
Enkätundersökningen för 2019 kommer att genomföras under hösten.  
 
Det långsiktiga målet är att etthundra procent av Folktandvårdens patienter ska 
rekommendera oss. 
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Aktiviteter 
Öka tillgängligheten genom att arbeta med vård i rätt tid. 
Våra kunder upplever att Folktandvården har en god tillgänglighet. Möjligheten att komma 
i kontakt med klinikerna ska ytterligare förbättras genom att utöka verksamheten med 
kontaktcenter. Tidboksplanering och ett utökat lagarbete kommer att utvecklas för att öka 
patientflödet. Fortsatt arbete med att rekrytera tandläkare och tandhygienister. 
Förväntad effekt 
Förväntad effekt är att kundenkäter visar en fortsatt hög tillgänglighet. Per 181231 hade 
Folktandvården en tillgänglighet på 84 procent för vuxna patienter. Antalet vuxna 
revisionspatienter var 74 798. Under 2018 har vi arbetat med att öka tillgängligheten, vilket 
med framgång gjorts för barn och frisktandvårdspatienter. Tittar man på den totala 
tillgängligheten och lägger ihop patientkategorierna så har Folktandvården en tillgänglighet 
på 89 procent per 181231. 
Under 2019 går arbetet vidare mot att nå målsättningen med 90 procent tillgänglighet. 
Utveckla befintliga och nya digitala lösningar. 
Med hjälp av digitala tjänster ska invånarna få stöd till hälsosamma vanor, 
ökad  tillgänglighet  till vård, spara tid i kontakterna med folktandvården samt att digitala 
tjänster bidrar  till ökad patientsäkerhet. 
Ett basutbud av e-tjänster via Vårdguiden 1177.se ska införas i Specialisttandvården och 
befintliga e-tjänster i allmäntandvården ska utvärderas. Inom ramen för  ”Reception 2021”, 
kommer delprojektet ”Digitalisering”  under våren 2019 att utvärdera försök  med sms-
kallelser och ge underlag för beslut om införande i hela allmäntandvården. Under 2019 
planeras för pilotförsök med åtkomst till journal på nätet, som ska utvärderas och 
breddinförande planeras under hösten 2019. Försök med videokonsultationer mellan 
specialisttandvård allmäntandvård ska påbörjas. Insatser ska ske för att öka användandet av 
system för automatisering av registrering och diktering i journal. 
Införandet av ny version av journalsystemet T4 påbörjas. Sker etappvis i olika moduler. 
Förväntad effekt 
Tydliggör Folktandvårdens satsningar inom området digitalisering. Exempel på effekter av 
digitaliserade tjänster är ökad tillgänglighet, besparing av tid/resurser samt ökad 
patientsäkerhet. 
Öka samarbetet mellan klinikerna för att erbjuda mer jämlik vård. 
Klinikerna ska genom ett ytterligare ökat samarbete bli effektivare på att hjälpa och stödja 
varandra med personalresurser när behov uppstår. Det ska vara en naturlig del i 
Folktandvårdens lagarbete. 
Förväntad effekt 
Att alla patienter ska få vård inom rimlig tid oavsett var man bor i länet. 
Arbeta med resultat av kundundersökningar 
Insatser för att förbättra information till patient om vad vård och behandling kommer att 
kosta, ska tas fram. 
Undersöka om kostnadsförslagen går att automatisera. Följa utvecklingen av Vårdguiden 
1177.se  utveckling av formulärtjänster vad det kan möjliggöra i Folktandvården. Utveckla 
metoden för hur kundundersökningar genomförs. Resultatet av Invånarpanelen ska 
diskuteras och ev. insatser ska planeras. 
Förväntad effekt 
En högre andel av våra patienter upplever att de  får tillräcklig information om vad deras 
behandling kommer att kosta. 
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2 Verksamhet - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet 
(Region Kalmar läns mål) 

Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet 
med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara 
personcentrerad, sammanhållen och ha patienten i fokus. 

2.1 Verksamhet och process 

2.2 God munhälsa 
Tillsammans med våra patienter bibehålls och förbättras munhälsan genom behovsinriktade 
insatser och en förbättrad hälsa minskar miljöpåverkan. Folktandvården bidrar aktivt till 
patientens goda munhälsokunskaper. 

Fokusområden 
Folktandvården har ett särskilt fokus på att bidra till en mer jämlik och jämställd munhälsa. 
Fortsatt utveckling kommer att ske av teamarbete, riskgruppering, vårdprogram, 
folkhälsoinsatser och Frisktandvård. Samarbetet kommer att utvecklas med andra aktörer, inte 
minst länets kommuner. 

Mått Målvärde 
Andel vuxna som får kallelse till allmäntandvården i tid (med 
maximalt 6 månaders försening) 

90 % 

Andel vuxna revisionspatienter inom allmäntandvården som får kallelse i tid (med max 6 
mån försening) 
Köer i specialist- och sjukhustandvården 0 
I de fall nedanstående tidsramar inte kan hållas finns inom specialist- och 
sjukhustandvården en kö: 
1. Vårdgarantipatienter inom sjukvården skall omhändertas inom 3 månader. 
2. Övriga (oavsett prioriteringsgrad) skall omhändertas senast inom 6 månader efter hänsyn 
till medicinskt och odontologiskt behov 
3. Lågprioriterade patienter, där bedömningen är att de (i vissa fall med visst stöd) kan 
omhändertas på hemmaplan eller där endast remisskonsultation efterfrågas, skall erhålla ett 
remissvar senast inom 3 veckor. 
Andel kariesfria 19-åringar 40 % 
19 -åringarna är speciellt intressanta eftersom denna åldersgrupp tom år 2016 har 
representerat slutet på den organiserade barn- och ungdomstandvården och att vi dessutom 
har tillgång till historiska epi-värden för Folktandvården Kalmar och nationellt. 
Andel patienter i allmäntandvården med registrerat parodontalt 
status av de med basundersökning, from 24 års ålder 

75 % 

Parodontit (tandköttsinflammation/tandlossning) är en folksjukdom. Uppföljning och 
utvärdering krävs för att förbättra munhälsan och för att utveckla befintliga vårdmetoder. 
Registrering av parodontalt status är en förutsättning för terapiplanering, behandling, 
utvärdering av behandlingsresultat, uppföljning samt utvärdering av den parodontala 
sjukdomen. 
Antal egna tänder, 70-åringar 24 tänder 
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Mått Målvärde 
Kvarvarande egna tänder är ett mått på genomgången sjukdom och en indikator för oral 
hälsa men säger inget om individens förmåga att tugga och äta, då det inte framgår var i 
munnen de kvarvarande tänderna sitter, eller om saknade tänder har ersatts med avtagbar 
eller fastsittande proteser eller implantat (Källa: Sos). Måttet visar medelvärdet av antalet 
kvarvarande egna tänder hos 70-åringar som undersökts i Folktandvården. 
Andel tobaksfria elever i högstadiet (åk 7-9) 100 % 
Andel elever i årskurs 7-9 som inte använder tobak idag och inte har använt tobak de 
senaste 12 månaderna. I tobaksbruk inräknas all konsumtion av tobak som t ex cigaretter, e-
cigaretter, vattenpipa. 
Andel elever som skriver kontrakt 85 % 
Ingår i Tobaksfri-duo statistiken. 
Antal förskolor som är med i samarbetet – Tandborstning i förskolor 15 
Mäter antal förskolor som deltar av alla förskolor i länet. Målet är att alla förskolor i de 
socioekonomiskt mest utsatta områdena är med för att skapa jämlik hälsa. I april är målet 
att de 7 förskolor som har påbörjat fortfarande deltar. 

 

Aktiviteter 
Öka antalet elever som skriver kontrakt i Tobaksfri Duo 
Fler kontrakt skrivs i Tobaksfri Duo 
Förväntad effekt 
Samtliga elever skriver kontrakt 
Utveckling av det förebyggande arbetet i skolor avseende munhälsa och levnadsvanor 
Folktandvården ger kunskap om god munhälsa och betydelsen av goda levnadsvanor 
Förväntad effekt 
Samtliga förskolor och skolor deltar i det förebyggande programmet 
Fortsatt utveckling av kliniskt teamarbete och följsamhet till riskgruppering och 
vårdprogram. 
Fortsatt arbete med vårdprogram och riktlinjer. Alla nyanställda får information och 
utbildning. Folktandvården ska fortsätta att utveckla teamarbetet och arbeta med 
standardiseringar gällande riskgruppering och vårdprogram. Detta för att öka 
patientsäkerhet och vårdkvalitet, samt för att kunna ta hand om fler patienter. 
Alla kliniker kommer att arbeta med kvalitetsutvecklingsprojekt. 
Förväntad effekt 
Högre patientsäkerhet och kvalitet i vården. Förmåga att kunna ta hand om fler patienter. 
Få fler att ansluta sig till Frisktandvården för att säkerställa god munhälsa hos 
länsinnevånarna. 
Ambitionen är att alla unga vuxna, när de lämnar den organiserade barn- och 
ungdomstandvården, ska fortsätta att ha en regelbunden kontakt med tandvården. 
Aktiviteter kommer under året att genomföras för att få fler såväl unga som äldre att ansluta 
sig till Frisktandvården i syfte att bibehålla sin goda munhälsa. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Den övergripande effekten är att länsinvånarnas munhälsa förbättras. Ambitionen är att 
Frisktandvården bidrar till att såväl unga som äldre länsinvånare mer fortlöpande 
upprätthåller en kontakt med Folktandvården. Målet är att antalet Frisktandvårdsavtal ökar 
under 2019. Fokus ligger på patienter som är födda 1996 som kommer att lämna den fria 
barn- och ungdomstandvården 2020. Samt att få fler patienter i åldrarna 65+ att ansluta sig 
till Frisktandvård. 
Utvärdering och utveckling av folkhälsoinsatser. 
Under året görs stora insatser för att förbättra folkhälsan i länet inom såväl 
barn/ungdomstandvården som inom vuxentandvården. ”Tobaksfri Duo” fortsätter på 
högstadieskolorna och ”Tobaksfri Utmaning” ska implementeras i samtliga 
gymnasieskolor. Landstinget har som mål att alla elever i årskurs nio ska vara tobaksfria år 
2020. Förebyggande insatser ska ske redan under barnens första levnadsår. Daglig 
tandborstning med fluortandkräm i länets alla förskolor kommer att införas successivt under 
planperioden. Insatser kommer att genomföras för att förbättra munhälsan hos nyanlända, 
asylsökande och ensamkommande barn. Förebyggande arbete kommer att bedrivas med 
hjälp av standardiserade vårdprogram med särskild kraft på barn som lever under sviktande 
omsorg. För barn och ungdomar genomförs preventiva insatser i skolorna för att stärka 
munhälsan och påverka attityder. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och 
Folktandvården ska stärkas och en tydligare dialog kring munhälsa bör ske inom ramen för 
Länsgemensam ledning. Den kostnadsfria tandvården gäller från den 1 januari 2019 till och 
med det år de fyller 23. Särskilda insatser ska göras för gruppen sköra äldre, varav ett sätt 
kan vara att få fler att ansluta sig till Frisktandvård. All omsorgspersonal i länets kommuner 
erbjuds regelbundet utbildning om god munhälsa.   
 
Under 2019 kommer Folktandvården att arbeta med att forma en Folkhälsoklinik, vars syfte 
är att arbeta med externa insatser på populationsnivå för folkhälsa. Till exempel handlar det 
om tobaksprevention, utbildning för omsorgspersonal och tandborstning i förskola. 
Folkhälsokliniken ger möjlighet till ett större fokus och samlar Folktandvårdens resurser 
och kunskaper inom detta område till ett och samma ställe.  
 
Under 2018 togs ett Hälsobokslut fram och arbetet med att utveckla detta kommer att 
fortsätta under 2019. 
Förväntad effekt 
Folktandvården ska ha ett särskilt fokus på att bidra till en mer jämlik och jämställd 
munhälsa. Samarbetet med andra aktörer kommer att utvecklas, inte minst länets 
kommuner. Den förväntade minskningen av tobaksbruket i högstadiet och gymnasieskolan 
följs genom årliga enkäter. Målvärdet för år 2019 är att 95 procent av högstadie-eleverna 
ska vara tobaksfria. Landstinget har målet att alla elever i årskurs nio ska vara tobaksfria år 
2020. Den förväntade effekten av den fria tandvården för unga vuxna 20-23 år är att fler 
kommer att besöka Folktandvården och därmed få en förbättrad munhälsa. 
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3 Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar 
läns mål) 

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter 
och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med 
engagerade medarbetare. 

3.1 Medarbetare 

3.2 Positiva engagerade medarbetare 
Vi är stolta över att arbeta i Folktandvården och våra gemensamma värderingar präglar vår 
vardag och gör den meningsfull. Lagarbete och utveckling genomsyrar  vår verksamhet och 
främjar jämlikhet och jämställdhet.  
Genom de aktiviteter som vi har valt att arbeta med under 2019 så ligger vårt fokus i att öka 
våra medarbetares frisknärvaro.  
Folktandvården kommer under 2019 också att fokusera på att öka attraktiviteten att arbeta i 
vår organisation. 

Fokusområden 
Värderingsarbete. Rekrytera och behålla medarbetare, handledning och kompetensutveckling.  
Arbetsmiljö med fokus på att öka frisknärvaron. 

Mått Målvärde 
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region Kalmar län 

75 
(indexvärde) 

Stolthetstalet mäts i samband med Region Kalmar läns gemensamma medarbetarenkät. 
Medarbetarenkäten: Stolt över att arbeta i Folktandvården 95 
Enkätfråga (Folktandvårdsspecifik fråga): "Jag är stolt över att arbeta inom 
Folktandvården". (Inget värde än) 
Aktiviteter inom målområdet "Medarbetare": Fortsatta värderingsdiskussioner på samtliga 
kliniker. 
Målet för år 2018 är 95 %. 
 
Det finns svårigheter att jämföra resultaten för stolthetsfrågorna mellan åren 2013 och 2015 
pga att resultaten har redovisats på olika sätt. År 2013 skedde redovisningen i form av ett 
index och år 2015 i procent. Även om det inte går att jämföra mellan åren visar 
Folktandvården ett bra resultat på stolthetsfrågorna. På frågan ”Jag är stolt över att arbeta 
inom Folktandvården” instämmer 91 procent helt eller delvis. För att behålla detta goda 
resultat kommer organisationen att fortsätta varumärkes- och värderingsarbetet. 
Procentsatsen från år 2015 har omräknats till index och är 74,8 (år 2011: 75,5, år 
2013: 71,4). Eftersom värdena överförs från QlikView med automatik på basenhetsnivå och 
omräkningen från procent till index enbart är gjord på övergripande Folktandvårdsnivå, så 
visas procentsatser för måttet år 2015. 91,2 procent svarade "instämmer helt eller delvis" 
vid medarbetarenkäten år 2015. 
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter 4,2 % 
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron. 
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Mått Målvärde 
Personalomsättning - medarbetare som lämnar organisationen oavsett 
avgångsorsak 

9 % 

Medarbetare som avslutar sin anställning inom Folktandvården.  
Kartläggning över den totala personalomsättningen inom organisationen. 
Personalomsättning - Medarbetare som lämnar organisationen för 
annan arbetsgivare 

5 % 

Medarbetare som avslutar sin anställning inom Folktandvården för att påbörja anställning 
hos annan arbetsgivare.  
Kartläggning av andelen medarbetare som lämnar organisationen för konkurrerande 
arbetsgivare. 

 

Aktiviteter 
Projekt om arbetstider och arbetstidsmodeller. 
Som en del i att attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt öka frisknärvaron, 
behöver Folktandvården utveckla nya och flexiblare lösningar vad gäller arbetstiderna. 
Förväntad effekt 
Att fler medarbetare är friska och väljer att söka sig till organisationen samt stanna kvar. 
Barnkonventionen som lag 
År 2020 kommer Barnkonventionen att antas som lag. Under 2019 kommer Folktandvården 
att informera/utbilda medarbetare om barns rättigheter enligt Barnkonventionen. 
Förväntad effekt 
Den förväntade effekten av denna aktivitet är att alla medarbetare inom folktandvården 
skall vara informerade om vad detta innebär. Samt att skapa en kunskap inom 
Folktandvården vad Barnkonventionen innebär. 
Återkommande hälsodialoger 
Dialog mellan klinikchefer och HR i syfte att förebygga ohälsa och effektivisera 
rehabiliteringsarbetet. 
Förväntad effekt 
minska sjukfrånvaro. 
Uppföljning av hälsoprofiler 
Individuell uppföljning av tidigare genomförda hälsoprofiler. 
Förväntad effekt 
Minskad sjukfrånvaro samt att medarbetarna tar ett större ansvar för sin egen hälsa. 
Utbildning i SAM och ADATO 
Kompetenshöjande insatser riktade mot klinikchefer. 
Förväntad effekt 
Minskade sjukfrånvaro,effektivare rehabiliteringsarbete samt öka kvalitén i det 
förebyggande hälsoarbetet. 
Översyn handledarorganisation 
Skapa en ny organisation för klinisk handledning av nyutbildade medarbetare. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Att ge nyutbildade medarbetare ett effektivtivare stöd för att växa in i sin yrkesroll. Öka den 
kliniska kompetensen samt öka förutsättningen till att attrahera och behålla nya 
medarbetare. 
Utbildning i ledarskap för kliniksamordnare 
Höja kompetensen i ledarskapsfrågor och stärka kliniksamordnare i sin ledningsfunktion. 
Förväntad effekt 
Starkare klinikledning. 



  

Folktandvården, Verksamhetsplan 2019 11(12) 
 

 

4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (Region Kalmar läns mål) 
Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs 
ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med 
lägsta möjliga resursinsats. 

4.1 Ekonomi 

4.2 Driftbudget 2019 
Justeringar har gjorts för kostnadsökningar inom Specialisttandvården, samt Folktandvårdens 
uppdrag med totalt 2,1 mkr. Därtill är barntandvårdspengen och ansvarspengen för 2019 
justerad till 1 153 kr/barn i snitt, vilket motsvarar 3,8%. Tillkommande är fri tandvård för 
unga vuxna 23 år, vilket beräknas kosta Folktandvården cirka 3,5 mkr. I kommande budget 
finns även medel för utbildningsstart av två specialisttandläkare hösten-19  med 1 mkr. 
Vad gäller externa kostnader kommer färdigställande av allmäntandvårdsklinikerna i 
Oskarshamn och Emmaboda öka Folktandvårdens hyreskostnader och driftskostnader i form 
av framförallt inventariekostnader. 
Totalt är den externa budgetramen 112 800 tkr exklusive köpt vård, läkemedel och 
avskrivningar. 

4.3 Investeringsbudget 2019 
En större ombyggnation kommer ske av allmäntandvårdskliniken i Lindsdal. Detta för att 
kunna ta emot fler patienter samt utöka med ett rum för en panoramaröntgen. 
Färdigställande av allmäntandvårdsklinikerna i Oskarshamn och Emmaboda pågår under 
planperioden och beräknas bli klara under 2019. Detta kommer initialt öka Folktandvårdens 
kapitalkostnader med ca 1,3 mkr. 

4.4 Ekonomi i balans 
Vi gör ett positivt ekonomiskt resultat i relation till ekonomiska åtaganden. Stora insatser görs 
för att kliniker ska kunna öka produktiviteten utan att öka arbetsbelastningen. Vidare sker ett 
arbete för att öka samverkan mellan klinikerna samt att öka frisknärvaron i organisationen. 

Fokusområden 
Fokus är medarbetarnas hälsa och utveckling. 

Mått Målvärde 
Hämtas från QlikView. Utfall är ackumulerat resultat för hela 
Folktandvården (mkr) till och med den senaste månaden. 

>0 mkr 

Målet är en god ekonomi som ger ett positivt ekonomiskt resultat och utsatta 
avkastningskrav. 

 

Aktiviteter 
Verksamhetsutveckling. 
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Aktiviteter 
Utöka stöd av digitala hjälpmedel såsom Voxit Vocal (taligenkänning som möjliggör 
registrering av tandstatus med rösten direkt i journalsystemet samtidigt som 
undersökningen av patienten sker), Voxit Dictation (tala in text direkt in i journalen) och 
Stratsys (planerings-och uppföljningsverktyg). 
Förväntad effekt 
Med hjälp av Voxit Vocal minskar behovet av assistans vid undersökningar. Voxit 
Dictation innebär tidsbesparing vid införande av daganteckningar i journal. Stratsys 
förenklar administrationen vid planering och uppföljning, vilket ger kvalitets- och 
tidsvinster. Utveckling av 1177. 
Databaskonsolidering 
28 olika databaser ska slås ihop till en. T4 ligger idag på olika databaser för varje klinik. Att 
slå ihop alla och lägga i en databas innebär att klinikerna kan se i realtid vad som "händer" 
med en patient i journalen. Detta är också ett nödvändigt steg att ta för att uppgradera T4 till 
nästa generation. 
Förväntad effekt 
Patientsäkerheten ökar.  
Idag kan en patient ha flera kundreskontra på olika kliniker. Kundreskontran blir en för 
varje patient. Det innebär att Folktandvården får en kundreskontra per patient oavsett hur 
många olika kliniker som patienten besöker. 
Ökat fokus på kärnverksamheten 
Att klinikerna ska kunna fokusera mer på patienterna. Att minska den administrativa bördan 
så långt det är möjligt till förmån för kärnverksamheten, patienterna. 
Förväntad effekt 
Att klinikerna ska kunna fokusera mer på patientnära arbete.  
Att tillgängligheten ökar. 

 



 

 

Verksamhetsplan 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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1 Inledning 
Att bedriva och utveckla hälso- och sjukvård är alltid förknippat med utmaningar, även om 
dessa har skiftat över tiden. Dagens största utmaning, glappet mellan resurser (i form av 
pengar men framför allt tillgänglig kompetens) och det ökande behovet skapat av den 
demografiska utvecklingen med en allt större andel äldre i befolkningen, är sjukvården delvis 
medskapare av då nya behandlingsmetoder gör att vi kan leva allt längre och bättre. Detta är 
ju i grunden något positivt, men det ställer stora krav på att vi förändrar våra arbetssätt och 
vår struktur om vi skall kunna fortsätta att ge en god vård. I årets styrkort har vi utgått från 
begreppet "God vård" så som det beskrivs av Socialstyrelsen i SOSFS 2005:12. Det har 
inneburit att våra mål formulerats om för att bättre motsvara just god vård. Ett annat skäl till 
att omarbeta förvaltningens mål är bildandet av Region Kalmar län, som ju har ett betydligt 
bredare uppdrag än det landstinget hade. Centrala begrepp inom "god vård" har delats upp och 
anges inom de olika målområdena för att tydligt visa kopplingen till mått och aktiviteter. 
Under året fortsätter arbetet med nära vård, där bland andra förvaltningens sjukhuschefer och 
chefen för diagnostiskt centrum kommer att ingå i en nyinrättad beredningsgrupp under 
sjukvårdsledningen. Förvaltningens satsning på IT-området med en ny organisation 
(inrättandet av koordinatorer på sjukhusen och verksamhetsutvecklare för digital process) 
fortsätter, där en av de stora aktiviteterna kommer vara att starta upp arbetet med strukturerad 
vårddokumentation. Arbetet med en ny budgeteringsmodell som startades under 2018 breddas 
under 2019, men vår bedömning är att det kommer att ta ytterligare att antal år innan det är 
fullt infört. Kostnadsutvecklingen, som var hög under 2018, kommer att följas noga, och det 
intensifierade arbetet med att få kontroll på kostnaderna för framför allt bemanningsföretag 
kommer vara fortsatt högt prioriterat. Den enskilt viktigaste faktorn för detta är det strategiska 
arbetet med kompetensförsörjning. 
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2 Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners 
(Region Kalmar läns mål) 

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. 

2.1 Vården är tillgänglig utifrån behov och prioriteringar. Patienter, 
närstående och andra intressenter får möjlighet till aktiv 
delaktighet. 

Bakgrund till målet: 
Patienter ska inte behöva vänta i onödan, väntan ska inte påverka negativt i fysisk, psykisk 
eller social mening. För att kunna vara en delaktig part behövs rätt förväntningar, kunskap och 
möjlighet att påverka.  
 
Nyckelord/framgångsfaktorer som framträder inom begreppet "god vård" är: 
Påverka 
Delaktiga 
Veta – vårdplan 
Kunna 
Positiv påverkan 
Medskapare 
Rätt förväntningar 
Upplevelse 
Tillgängliga (att inte vänta, rätt tid, komma till på det sätt jag behöver) 
 
Dessa ord och begrepp har varit vägledande i fastställande av mått och aktiviteter, i syfte att 
skapa en vård som på ett mer framträdande sätt än tidigare verkligen gör patienten till en 
medskapare i sin egen vård och på ett tydligare sätt fokuserar på undvikande av onödig väntan 
i syfte att skapa en vård som verkligen upplevs som köfri. Tillgänglighetsmåtten till nybesök 
och behandling speglar nu tillgänglighetslagstiftningen, och förvaltningens målsättning är att 
till fullo uppfylla lagkraven. 

Mått Målvärde 
Förstabesök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar 
(somatik och psykiatri) 

90 % 

Minst 90 procent av patienterna ska ha genomfört ett första besök inom planerad 
specialiserad vård inom högst 90 dagar från det att beslut om remiss till förstabesök har 
genomförts. 
Operation/behandling inom 90 dagar i den specialiserade hälso-och 
sjukvården 

90 % 

Minst 90 procent av patienterna ska ha genomgått en operation eller behandling inom 
planerad specialiserad vård inom högst 90 dagar från det att beslut om operation eller 
behandling har fattats. 
Andel patienter med total vistelsetid under 4 timmar på 
akutmottagningar 

80 % 
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Mått Målvärde 
Antal patienter med kortare handlägggningstid (dörr till dörr) än fyra timmar av totalt antal 
patienter redovisas. 
Andelen tillfrågade patienter som upplever att vården gavs inom 
rimlig tid 

100 % 

Vi följer upp svaren i Nationella Patientenkäten avseende frågan hur man upplever att 
vården gavs inom rimlig tid. Frågan ingår i dimensionen som avser att belysa patientens 
upplevelse av vårdens tillgänglighet avseende både närhet och kontaktvägar, samt 
personalens tillgänglighet för såväl patienten som för anhöriga. 
Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en 
öppenvårdsmottagning på sjukhus 

90 % 

Värdegrunds- och bemötandearbetet ska fortsätta att utvecklas utifrån invånarnas 
upplevelse av bemötande och respekt. 

 

Aktiviteter 
Driva utveckling för vård på lika villkor. 
Årligen när Hälso- och sjukvårdsbarometern och NPE kommer ska vi ha en aktivitet när vi 
analyserar dessa mått. Baserat på analysen ska aktivitetsplaner tas fram. 
Förväntad effekt 
Medborgarnas/patienternas uppfattning om vård på lika villkor har förbättrats. 
Förvaltningen ska ta tillvara invånares och andra samarbetspartners erfarenheter och 
önskemål för att utveckla verksamheterna bland annat genom att ta tillvara fritextsvaren i 
NPE.. 
Arbeta i grupperingen Länsgemensam ledning. 
Samverkan med länets 12 kommuner inom ramen för Länsgemensam ledning har pågått 
under några år och har hittat sina former. Avsikten med aktiviteten i styrkortet är att tre 
gånger per år rapportera kring vilka ämnen/frågor som samverkan har skett. 
Förväntad effekt 
Genom samverkan mellan Region Kalmar län och länets 12 kommuner inom områdena 
missbruk & beroende, äldre, barn & unga, psykisk hälsa och eHälsa är målsättningen att 
länets befolkning ska uppleva en sömlös vård/verksamhet oavsett vårdgivare. Dessutom att 
utmaningarna 2019 har skapat angreppsätt för gemensamt förbättringsarbete. 
Införa webb-tidbok. 
Webbtidbok innebär att mottagningen ger invånaren möjlighet att se bokade tider, boka, 
omboka, avboka sin tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. För att kunna använda tjänsten 
webbtidbok behöver mottagningen koppla tidboken i sitt journalsystem till 1177 
Vårdguidens e-tjänster (basutbud) samt aktivera nya vårdtjänster för webbtidbok. Detta 
betyder att även en genomgång av basutbudets e-tjänster krävs så att invånaren får en enkel 
väg till översikt av bokade tider på 1177. Webbtidbok är en förutsättning för att kunna 
använda digitala vårdmöten via 1177. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
•Underlättar för invånare att utföra sina vårdärenden och kontakta vården på tider som 
passar invånaren. 
•Ge patienten större frihet och möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vårdprocess. 
•Invånarna förväntar sig att det är möjligt att använda e-tjänster. 
•Avlasta personal i att tex svara på frågor : ”när har jag bokat min tid?” som kan ses direkt 
på 1177. 
•Webbtidbok behövs även om man vill införa digitala vårdmöten. 
Redovisa väntetider för alla diagnos och åtgärdsgrupper. 
De åtgärdskoder som redovisas till Väntetider i vården representerar ett urval av samtliga 
åtgärdskoder. Det är detta urval som ligger till grund för offentlig redovisning och 
jämförelse. Aktiviteten innebär att i första hand skaffa egen kontroll på samtliga väntande 
och i andra hand påverka så att samtliga åtgärdskoder inkluderas i de nationella 
redovisningarna i Väntetider i vården. 
Förväntad effekt 
Förväntad effekt är att vi får en mera samlad bild och att vi kan jobba vidare för bra 
tillgänglighet för alla grupper. 
Öppettider och service 
Öppettider och service ska så långt möjligt anpassas till sökmönster och vårdbehov och 
telefontillgängligheten behöver följas upp med hjälp av utdata från Tele-Q. 
Förväntad effekt 
Det förväntade effekten är att invånare och kund är nöjd med telefontillgängligheten. 
Införande av patientkontrakt 
Bakgrunden till Region Kalmar läns satsning på patientkontrakt finns att hämta i 
regeringens budgetproposition inför 2017, där man slog fast att vården har fortsatt stora 
utmaningar när det gäller delaktighet och tillgänglighet. På nationell nivå har det därför 
tagits fram ett koncept för "patientkontrakt" i svensk sjukvård. Med det som utgångspunkt 
infördes ett krav på arbete med patientkontrakt i "Överenskommelse för en patientmiljard" 
mellan staten och landets regioner. Konceptet bygger på fyra hörnstenar: en 
överenskommelse mellan patienten och vårdgivaren om hur vården skall utformas, 
möjlighet till en fast vårdkontakt, överenskomna tider för behandling med möjlighet att 
själv boka och boka om, samt en sammanhållen och tydlig vårdplan. Planeringen av arbetet 
sker i en arbetsgrupp med representanter bl.a. från förvaltningens tre sjukhus och 
koordineras från Regionstab samordning hälso- och sjukvård. 
Förväntad effekt 
Ökad upplevelse av delaktighet och trygghet för patienter, tydligare planering av vården 
och att direktbokade alternativt patientbokade tider blir regel. 
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3 Verksamhet - Stärk innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet 
(Region Kalmar läns mål) 

Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och 
innovationsförmåga ska bidra till tillväxt i länet. Regionen ska arbeta för att höja länets 
utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik och bidra till kultur i hela länet. 

3.1 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet 

Aktiviteter 
Minska miljöpåverkan 
Vi arbetar för att minska miljöpåverkan utifrån Verksamhetsplanen för miljö & hållbar 
utveckling. Arbetet sker i nära samarbete med Enheten hållbar utveckling och säkerhet. 
Aktiviteter planeras inom flera av Verksamhetsplanens målområden. En målsättning är att 
öka medarbetarnas medvetenhet för miljöaspekter i vårdprocesserna tex avseende produkter 
som används och att dessa är utvalda också utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Det 
finns exempel från andra landsting/regioner att man kartlagt vårdprocessers miljöpåverkan. 
Vi kan ta till oss erfarenheter från detta arbete för att veta hur vi ska jobba med frågan. 
Cisco meeting ska finnas installerat på tillräckligt många datorer så att avsaknad inte utgör 
ett hinder för denna möjlighet till mötesform. Verksamheten ska vara informerad och 
utbildad i denna möjlighet. Miljöombud ska finnas inom alla verksamheter. Miljöfrågan bör 
finnas på alla arbetsplatsträffar. 
Under 2019 kommer bilpooler att bildas av verksamhetsbilar i avsikt att effektivisera 
bilanvändning med målet att ha en fissilfri fordonsflotta 2010. 
Förväntad effekt 
Minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling. 
Läkarutbildning 
I januari 2019 kommer den första kullen av läkarstudenter inom ramen för Linköpings 
universitets decentraliserade läkarutbildning till Kalmar för del kliniska delen av 
utbildningen. Arbetet med att säkra att allt fungerar kommer att vara högt prioriterat. Vi 
kommer fortlöpande bevaka att verksamheterna har rätt förutsättningar för att klara det nya 
uppdraget. 
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4 Verksamhet - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet 
(Region Kalmar läns mål) 

Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet 
med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara 
personcentrerad, sammanhållen och ha patienten i fokus. 

4.1 Processer är ändamålsenligt utformade, följs kontinuerligt upp 
och utvecklas. 

Bakgrund för målet: 
Verksamhetens processer ska tillgodose patientnytta, kvalitet och säkerhet, vara samordnade 
och genomförda på ett individanpassat och standardiserat sätt.  
För att säkerställa detta behöver de följas upp och utvärderas. 
 
Vägledande nyckelord/framgångsfaktorer ur "god vård" är: 
Ändamålsenligt utformade  
Rutiner och riktlinjer  
Hantering avvikelser 
Samordnade 
Standardiserade 
Individanpassade 
Lika tillgång 
Prioritering 
Resultat 
Ständiga förbättringar 
Kontinuitet 
Tydligt för alla 
Transparens ( tex uppföljning) 
Känt i verksamheten 
Lära av varandra 
 
Dessa begrepp skall prägla sjukvårdsprocesserna och kommer att kräva ett nytt arbetssätt för 
att de skall kunna utvecklas  och följas upp på ett systematiskt sätt. Förvaltningen har ett väl 
utvecklat system för  att följa upp utfall i form av medicinska resultat, men att dessa generellt 
sett är goda innebär inte med automatik att processerna i sig är ändamålsenligt utformade. De 
kan till exempel vara onödigt resurskrävande eller besvärliga för patienten. Då processerna är 
många behöver de grupperas, utgångspunkten för en sådan gruppering kommer i första skedet 
vara programområdena i den nationella kunskapsstyrningsmodellen. Arbetet med 
standardiserat vårdförlopp (SVF) inom cancerområdet är ett exempel på ett framgångsrikt 
processorienterat arbetsätt vars erfarenheter kommer tas tillvara. Projektfasen av SVF är 
passerad och kommer nu gå över i förvaltning. En organisation för detta kommer att vara på 
plats under första delen av 2019. 

Mått Målvärde 
Följsamhet klädregler 100 % 
Måttet beskriver andel personal som uppfyller klädregler enligt Socialstyrelsens riktlinjer i 
samtliga 7 steg: Korrekt arbetsdräkt med kort eller uppsatt hår och inga ringar, klockor eller 
armband. Desinfektion av händer före och efter patientkontakt samt korrekt användning av 
handskar/ förkläde. 
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Mått Målvärde 
Andel trycksår – sjukhusförvärvade 0 %  
Andel trycksår mäts på alla slutenvårdsavdelningar inom HSF (utom Barnavd) under en 
specifik dag, två gånger per år. Psykiatriförvaltningen deltar inte. På varje inneliggande 
patient görs en hudbedömning av två trycksårsgranskare och har patienten varit 
inneliggande mer än ett dygn görs även en journalgranskning. Resultatet redovisas separat 
för män och kvinnor i linje med jämlikhetskraven. 
Vårdrelaterade infektioner 4 % 
Incidensen av vårdrelaterade infektioner inom HSF där personen smittats under pågående 
sjukhusvistelse. Vårdrelaterade infektioner ska minska årligen. 
Äldresjukvård - oplanerade återinläggningar inom 30 dagar 9 % 
Antalet oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar av totala antalet återinskrivningar 
under samma tidsperiod ska vara 9 % eller mindre för kvinnor och män 65 år och äldre. 
Ändamålsenliga processer  
De nationella programområdena kan utgöra beskrivningar av förvaltningens viktigaste 
processer. Varje programområde innehåller många olika underprocesser såsom t.ex. i 
Hudprocessen med de hudåkommor som handläggs inom sjukvården. 
Måttet som behöver utvecklas, består av de mått avseende kvalitet - komplikationer och 
tillgänglighet, patientnytta - PREM och PROM och resurs - KPP och kompetens som idag 
finns att fånga i Vården i siffror eller annan tillgänglig databas. Det kommer att finnas fler 
eller färre mått i varje process, programområde. Måtten ska redovisas i tre utfall; rött, gult, 
grön, analyseras och utvecklas i avsikt att kunna ge svar på frågan om processen kan anses 
vara ändamålsenlig eller ej. 

 

Aktiviteter 
Stödja tillämpningen av praktiska anvisningar för lagen om effektiv utskrivning 
Syftet med lagen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som 
möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett tryggt sätt. Kalmar läns rutinöverenskommelse 
syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde som 
efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- 
och sjukvården och/eller regionens öppna hälso- och sjukvård. Målet är att den enskilde så 
snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs det vill 
säga när patienten är utskrivningsklar. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
möjliggjort att den enskilde i ökad omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och 
säkert sätt i hemmet. Rutinöverenskommelsen innehåller praktiska anvisningar för 
uppföljning som ska utföras av analysteam. Analysteamens arbete förändras inför år 2019 
på så sätt att ett analysteam per sjukhus ansvarar för att utskrivningsprocessen fungerar väl 
medan den ekonomiska frågan om betalningsansvar läggs på en central funktion inom 
förvaltningen. Analysteamens arbete ska följas upp så att rutinöverenskommelsen kan 
stödjas. 
Förväntad effekt 
Trygg och säker hemgång för patienten. Ingen onödig tid på sjukhus. 
Framtagande av mått för processkvalitet 
En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att ta fram arbetssätt och mått för att kunna följa 
hur ändamålsenliga förvaltningens processer är. 
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Aktiviteter 
Cancerrehabilitering och palliativ vård 
Patienten upprättar tillsammans med kontaktsjuksköterska sin egen vårdplan. Den 
innehåller förutom medicinska kontroller och behandlingar också de riktade behov 
patienten har avseende rehabilitering både fysiskt och psykiskt men också en planering av 
den palliativa vården i det fall det krävs. Digital vårdplan var hösten 2017 under utveckling 
och klar för att testas. Gemensamma mötesplatser för patienter och anhöriga ska byggas 
upp på tre orter i länet enligt modell Andrum i Östergötland eller Hjärtats hus i Jönköping. 
Införandet sker successivt och testas efter hand. Länets kontaktperson gentemot RCC i 
frågor om cancerrehabilitering arbetar med uppföljningsrutin/skattningsskala inför 
patientens besök hos kontaktsjuksköterska. Detta kommer att vara ett viktigt arbetsområde 
för den samordnare för cancerarbete i förvaltningen som tillsätts under våren 2019. 
Förväntad effekt 
Att länets patienter som har eller har haft cancer upplever att hänsyn tagits till hela deras 
livssituation, inte enbart medicinskt utan också socialt. 
Uppföljning av medicinska resultat 
Öppna jämförelser mellan sjukvårdshuvudmän avseende resultat inom hälso- och sjukvård 
är en bra grund för förbättringsarbete. Rutin för uppföljning och analys har funnits inom 
förvaltningen sedan Öppna jämförelsers tillkomst. Uppföljning sker i samband med 
Kraftsamling. Ett nytt angreppssätt kan komma att behövas för att svara upp mot 
utvecklingen inom den nationella kunskapsstyrningen. 
Förväntad effekt 
Analys av medicinska resultat förväntas bidra till förbättring av resultaten dvs en bättre 
vårdkvalitet. 
Aktiviteter utifrån Handlingsplan för barnrättsarbete 
Se Handlingsplan - Barnrättsarbete för varje barns bästa -. 
Förväntad effekt 
Att tillgodose barnets rättigheter genom att omsätta Barnkonventionen i praktisk handling i 
samtliga verksamheter i HSF. 
Aktiviteter utifrån Handlingsplan för våld i nära relationer 
Handlingsplanens mål utgår från tre perspektiv – hälsofrämjande, förebyggande och 
behandlande. All berörd personal ska ha kännedom om våld i nära relationer, fysiskt och 
psykiskt våld ska uppmärksammas hos alla som söker hälso- och sjukvården 
Det att behövas en lokal rutin inom varje verksamhet. Verksamhetschefen har som uppgift 
att följa upp att berörd personal har tillräckligt kompetens och att frågor om våld ställas. 
Förväntad effekt 
Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld bidrar till ökad risk för olika former av 
psykisk och fysisk ohälsa på både kort och lång sikt. Därför ska våld som bakomliggande 
orsak till ohälsa uppmärksammas och råd och stöd ska aktivt erbjudas. 
Aktiviteter utifrån handlingsplan för folkhälsa 
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Aktiviteter 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ansvariga för ett antal aktiviteter i Folkhälsoplanen. I 
ett treårsperspektiv ska aktiviteter utföras inom följande områden.  
- Analysera medicinska resultat i Öppna Jämförelser ur ett könsperspektiv för att hitta och 
åtgärda osakliga skillnader i tillgänglighet, vårdkvalitet och bemötande 
- Analysera annan könsuppdelad statistik för att hitta könsspecifika skillnader i 
tillgänglighet, vårdkvalitet och bemötande  
- Insatser för att ökad andel medarbetare ska använda friskvårdsbidraget 
- Ökad andel vårdpersonal som registrerar tobaksbruk hos patienter 
- Ökad andel patienter/kunder som får remiss till tobaksavvänjare  
 
Aktiviteterna kommer att redovisas på särskild plats i Folkhälsoplanen. 
Förväntad effekt 
Bidrag till att bevara hälsa 
Patientsäkerhetsarbete 
Patientsäkerhetsarbete bedrivs genom chefläkarnas försorg. Uppföljning sker genom 
Egenkontroll och patientsäkerhetsronder. Året sammanfattas i Patientsäkerhetsberättelsen. 
Förväntad effekt 
Hög patientsäkerhet. 
eHälsa Samverkande Processer i Regionen 
Espir är ett samverkansprogram mellan Regionerna Jönköpings, Kalmar och Östergötlands 
län. Programmet syftar till att skapa ett mer enhetligt sätt att använda vård-it-stöden i den 
sydöstra sjukvårdsregionen. 
Förväntad effekt 
Samarbetet kring vård-IT-stöden ger möjligheter till utbyte av patientinformation, 
jämförbara utdata och en kostnadseffektiv utveckling. 
Förvaltning och utveckling av vård-IT-stöden inom Gemensam vårdprocess 
Arbetet sker inom PM3 förvaltningsmodell och innebär en kvalitetssäkring och utveckling 
av viktiga arbetsredskap. För information om utveckling och förändringar under år 2019 var 
god se Förvaltningsplan Gemensam Vårdprocess 2019. 
Förväntad effekt 
Utvecklingen av vård-IT-stöden förväntas innebära ökad användarvänlighet och 
lättillgänglig patientinformation 
Planering för införande av screening för tjocktarmscancer 
Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2014 alla regioner att planera för införande av 
screening för tjocktarmscancer. Under 2019 avslutas en rikstäckande studie om 
tjocktarmscancerscreening vars erfarenheter blir viktiga i det kommande arbetet. Sydöstra 
sjukvårdsregionen kommer att via RCC ta fram ett gemensamt koncept för detta. Ett viktigt 
fokusområde kommer vara att kartlägga befintlig kapacitet för endoskopiska 
undersökningar, ett område som redan idag upplevs som en flaskhals 
Förväntad effekt 
Vi kommer att ha en sjukvårdsregional plan med tydliga resursbehov utredda att att 
ställning till inför kommande planperiod. 
Nära vård 
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Aktiviteter 
Sjukvårdens största enskilda utmaning är den demografiska utvecklingen baserad på att vi 
lever allt längre. Att bedriva vården på samma sätt som idag kommer inte att vara möjligt i 
framtiden. Samtidigt erbjuds nya möjligheter, dels i form av traditionell utveckling av 
medicinen, till exempel i form av nya och många gånger dyra läkemedel, men även i form 
av nya sätt att ge sjukvård, framför med hjälp av moderna IT-lösningar, exempel är modern 
diabetesbehandling med kontinuerlig blodsockermätning, initialt med tillkommande 
kostnader men sannolikt betydligt lägre kostnader på sikt när komplikationer till följd av 
dålig blodsockerkontroll kan undvikas. Ett annat exempel är hemmonitorering av till 
exempel hypertoni och hjärtsvikt. Gemensamt för dessa exempel är att de ger patienten en 
högre grad av kontroll och delaktighet samtidigt som sjukvårdens insatser kan minskas. 
Begreppet "nära vård" är ett samlingsbegrepp för de nya, än så länge bara delvis beskrivna, 
sätt att bedriva sjukvård som skall hantera klyftan mellan våra befintliga resurser och de 
framtida behoven av sjukvård. I  Region Kalmar län ligger ansvaret för att arbeta med detta 
på sjukvårdsledningen som har tillsatt en beredningsgrupp bestående bland andra av länets 
sjukhuschefer. Det praktiska arbetet med nära vård kommer att utgå från den gruppen. 
Parallellt med detta sker aktiviteter inom området på de enskilda sjukhusen inom områden 
som ligger helt inom förvaltningens ansvarsområde. 
Förväntad effekt 
Konkreta förslag till förändring av sjukvårdens arbetssätt och struktur. 
Fortsatt utveckling av cancervården 
Under 2018 gjordes en utredning av behovet av fortsatta satsningar på cancerområdet. 
Under 2019 kommer slutsatserna i utredningen att, efter analys och prioritering, utmynna i 
konkreta åtgärdsförslag. 
Förväntad effekt 
Fortsatt utveckling av cancervården med uppfyllande av sjukvårdsregionens 6 löften. 
Processarbete 
Inom förvaltningen har det de senaste åren gjorts åtskilliga försök att se över vilka 
yrkeskategorier som utför vilka arbetsuppgifter, inte minst på grund av det allt svårare 
rekryteringsläget. Dessvärre har de konkreta förändringarna varit relativt få, delvis på grund 
av att de gjorda analyserna i hög grad varit baserade på befintliga arbetssätt. Vi kommer 
därför försöka ta fram ett sätt för verksamheten att se över sina processer i ett vidare 
perspektiv, för att i kunna säkerställa att de är ändamålsenligt utformade i förhållande till 
det önskade resultatet. 
Förväntad effekt 
Att en modell för hur man skall kunna arbeta fortlöpande med processutveckling på 
verksamhetsnivå tas fram. 
19/21 - Redovisa en handlingsplan för hur den akutkirurgiska kompetensen 
långsiktigt ska säkras och utvecklas vid Västerviks sjukhus. Handlingsplanen ska 
pröva att återföra kolorektalcancerkirurgin samt redogöra för hur sjukhusens 
upptagningsområden kan utformas för att tydliggöra och säkerställa det 
akutkirurgiska uppdraget 
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Aktiviteter 
I spåren på de senaste årens nivåstruktureringar på nationell, sjukvårdsregional och lokal 
nivå har det förts en diskussion om vilka förutsättningar som krävs för att man långsiktigt 
skall kunna bedriva kirurgisk akutsjukvård, framför allt på de mindre sjukhusen. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att säkerställa att Västviks sjukhus även i framtiden har 
kompetens och kapacitet att hantera kirurgisk akutsjukvård. Inom ramen för uppdraget 
ligger att överväga om rektalcancerkirurgin skall återföras dit. Initialt kommer arbetet 
bedrivas gemensamt i sjukvårdsregionen i form av en utredning i RCC:s regi. 
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5 Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar 
läns mål) 

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter 
och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med 
engagerade medarbetare. 

5.1 Medarbetare är engagerade , ansvarstagande och har 
ändamålsenlig kompetens. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under kommande planperiod kompletterat region 
Kalmar läns mål- en av Sveriges bästa arbetsplatser- med tydligt fokus på våra medarbetares 
kraft och förmåga-förvaltningens medarbetare är engagerade, ansvarstagande och har 
ändamålsenlig kompetens.  
 
Chefer och medarbetares inställning är avgörande för att bibehålla och ibland förbättra 
förvaltningens samlade resultat. Under planperioden kommer därför satsningen på ledarskap 
och medarbetarskap att fortsätta inom de områden som ryms inom förvaltningens 
ledarutvecklingsmodell samt utveckling av modellen lagutveckling.  
 
Tydliga roller och förväntningar skapar förutsättningar för känsla av sammanhang, hur långt 
den enskilde chefen eller medarbetarens ansvar sträcker sig och när överordnad chef eller 
kollegas ansvar tar vid. Under planperioden kommer kompetenssteg för yrkesgrupper skapas 
och chefers uppdrag att avgränsas i form av uppdragsbeskrivningar. 
 
Kompetensförsörjning är en stor utmaning för hälso- och sjukvårdssektorn. En effektiv 
resursanvändning och kompetensutveckling av våra medarbetare, nya arbetssätt och digital 
omställning kommer fortsatt vara en av nycklarna i denna utmaning. Under planperioden 
fortsätter den verksamhetsplanering som initierades under föregående år. De 
bemanningsplaner som växer fram ur arbetet med verksamhetsplanering kommer fungera som 
kompetensförsörjningsplaner att skapa kompetenshöjande och rekryteringsfrämjande 
aktiviteter kring. 
 
Vidare behöver medarbetarnas kunskap om hur var och en kan göra skillnad för miljö att öka. 
Arbetet med allas lika värde får aldrig tappa fart, denna planperiod med stöd av den nya 
diskrimineringslagen som kommer implementeras i region Kalmar län och förvaltningens 
arbetsplatser. 

Mått Målvärde 
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter 4,2 % 
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron. 
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region Kalmar län 

75 
(indexvärde) 

Stolthetstalet mäts i samband med Region Kalmar läns gemensamma medarbetarenkät. 
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- motivation, ledarskap och 
styrning.> 80 (indexvärde) 

80 
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Mått Målvärde 
Frågor i 2017 års säkerhets- och medarbetarenkät som mäter medarbetarens attityd till 
närmaste chef, styrningen av verksamheten samt medarbetarens engagemang i 
verksamheten. 
Andel chefer som har utbildats inom koncepten Utvecklande 
ledarskap och Indirekt ledarskap. 

100 % 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens chefer ska ha utbildats i Utvecklande ledarskap senast 
12 månader efter påbörjat chefsuppdrag. Chefer som leder genom minst ett chefsled ska ha 
utbildats i Indirekt ledarskap senast 24 månader efter påbörjat chefsuppdrag. 

 

Aktiviteter 
Mätning av Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten 
för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning, utarbetade av SCB, SKL och rådet 
för kommunal analys (RKA).  HME index är en del av region Kalmar läns 
medarbetarundersökning. Under planperioden ska andelen verksamheter med mätningar av 
högre frekvens öka. 
Förväntad effekt 
HME mätning ger chefer och ledare underlag för bedömning av medarbetares upplevelser 
av motivation, ledarskap och styrning. 
Chefsutbildning enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledarutvecklingsmodell. 
HSF ledarutvecklingsmodell består av  fyra dimensioner- det personliga ledarskapet, 
Systemförståelse, Lärande organisation, Evidensbaserad praktik. Modellen byggs ut 
kontinuerligt där region Kalmar läns utbildningsmoment är en del av förvaltningens 
ledarutvecklingsmodell. 
Obligatoriska utbildningar för förvaltningens chefer är Utvecklande ledarskap senast 12 
månader efter påbörjat chefsuppdrag. För chefer som leder andra chefer är utbildning i 
Indirekt ledarskap ett obligatoriskt moment, senast 24 månader efter påbörjat chefsuppdrag. 
Under planperioden kommer beslut fattas om UGL (utveckling-grupp-ledare) som en del av 
dimensionen det personliga ledarskapet. 
 
Under 2019 kommer utbildningar  att utvecklas och genomföras inom områdena lön och 
arbetsmiljö. 
Förväntad effekt 
Välutbildade chefer är en förutsättning för en patientsäker vård som kännetecknas av god 
arbetsmiljö och där medarbetarna kan utvecklas. 
Personal och kompetensförsörjning. 
Förvaltningens modell för verksamhetsplanering anger riktningen för kompetensförsörjning 
på kort och lång sikt. Arbetet sker i linje med Region Kalmar läns strategi för personal och 
kompetensförsörjning. 
Förväntad effekt 
Bidra till hållbar och långsiktig personal- och kompetensförsörjning. 
Chefens förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap 
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Aktiviteter 
Slutsatserna av region Kalmar läns översyn av chefens förutsättningar kommer att 
implementeras under 2019.  
Region Kalmar läns inriktningstal om 35 medarbetare ska beaktas inför chefstillsättningar. 
Uppdragsbeskrivningar kommer skapas och implementeras under 2019 för samtliga 
chefsnivåer i förvaltningen. 
Förväntad effekt 
Skapa förutsättningar för Hållbart och utvecklande ledarskap med uttalade förväntningar på 
chefsrollen och de administrativa stödfunktioner som finns runt verksamhetens chefer. 
lagutveckling för ett tydligare medarbetarskap och effektivare ledarskap 
Metoden lagutveckling tydliggör förväntningar och roller på arbetsplatsen utifrån Susan 
Wheelans forskning om gruppers utveckling. 
 
Under planperioden behöver antalet utbildade handledare korrelera med efterfrågan från 
verksamhetens chefer. 
 
Metodiken ska utvecklas under perioden med fokus på lagutveckling för stora 
arbetsgrupper samt metodik för repetition i de verksamheter som påbörjat arbetet med 
tydligt medarbetarskap och effektivare ledarskap. 
Förväntad effekt 
Tydligt medarbetarskap och effektivt ledarskap. 
Individuell och differentierad lön för förvaltningens medarbetare med målsättning om 
30 % lönespridning inom respektive yrkesgrupp. 
Lönen ska vara tydligt kopplat till varje medarbetares prestation och kompetens. 
Lönekriterier på arbetsplatsen är utgångspunkten för den individuella och differentierade 
lönebildningsprocessen där medarbetarsamtal och utvecklingsplaner är betydelsefulla 
företeelser som skapar transparens, förståelse och möjlighet till kompetensutveckling och 
löneutveckling. Under planperioden kommer arbetet inom förvaltningen intensifieras för att 
uppnå en större lönespridning inom respektive yrkesgrupp, b la genom införandet av 
kompetensstegar på arbetsplats- och yrkesgruppsnivå. 
Förväntad effekt 
Ökad förståelse för kopplingen mål-resultat-lön. 
Arbete kring arbetstidens förläggning som stödjer ett hälsosamt arbetsliv. 
Skapa förvaltningsövergripande principer för schemaläggning i framför allt dygnet runt 
verksamhet som stödjer intentioner i lagar, avtal och kunskap kring hälsosam arbetstid. 
Förväntad effekt 
God arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. 
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6 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (Region Kalmar läns mål) 
Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs 
ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med 
lägsta möjliga resursinsats. 

6.1 Driftbudget 2019 
Ekonomiska förutsättningar 
Inför budgetarbetet 2019–2021 redovisas i detta avsnitt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens 
ekonomiska förutsättningar samt den tilldelade nettobudgetramen, investeringsbudgeten och 
de finansieringsbeslut som tagits av regionfullmäktige. Här återfinns också de 
kostnadsreducerande åtgärder som förvaltningschefen planerar ska genomföras under 
planperioden. 

Ekonomiskt utgångsläge 
Regionplanen slår fast att regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den 
verksamhet som regionen bedriver ska vara ekonomiskt trovärdig och långsiktig. 
Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Det övergripande målet är att 
våra resurser ska vara anpassade till befolkningens behov och prioriteringar. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ekonomiska uppdrag är att skapa förutsättningar för att 
verksamheten ska klara sitt uppdrag med fokus på God vård. 
Förvaltningens utgångsläge inför 2019 är ett ekonomiskt underskott på 298 mkr 
(månadsrapport oktober 2018). Det är förvaltningens uppdrag att säkra vårdkvaliteten genom 
att skapa ekonomiskt utrymme för finansiering av nya läkemedel, nya metoder och 
verksamhet. 
En viktig förutsättning för att klara uppdraget är att ha en välfungerande dialog mellan 
verksamhetsföreträdare och ledning samt att det finns en systemförståelse och 
kostnadsmedvetenhet i organisationen. Under 2019 fortsätter arbetet med att differentiera och 
prioritera vården, med stöd av regionledningen, inom ramen för tilldelad budget. 

Modell för utvecklad verksamhetsplanering  
Förvaltningsledningen har beslutat att introducera ett nytt sätt att arbeta med 
verksamhetsplaneringen på sjukhus- och basenhetsnivå. Den nya arbetsformen har framför 
allt syftet att stärka och tydliggöra chefens ansvar och förbättra förutsättningarna till 
målstyrning avseende produktion och kvalitet. Detta innebär en högre grad av prioritering av 
verksamhetens innehåll och omfattning, vilket innebär en tydligare koppling mellan ekonomi 
och verksamhet. Den nya modellen har tagits fram i dialog med sjukhuscheferna. Modellen 
inkluderar förankring i alla led. 
Inför 2019 har förvaltningschefen fastställt att följande kliniker ska påbörja den nya 
verksamhetsplaneringen avseende personalkostnader. 

Länssjukhuset i Kalmar 

• Anestesikliniken 
• Ögonkliniken 
• Öron- näs- och halskliniken 

Oskarshamns sjukhus 
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• Ortopedkliniken 
• Röntgenkliniken 

Västerviks sjukhus 

• Operation/IVA kliniken 
• Ortopedkliniken 
• Röntgenkliniken 
• Ögonkliniken 
• Öron- näs- och halskliniken 

Diagnostiskt Centrum 

• Diagnostiskt Centrum 
• Klinisk fysiologi 
• Klinisk kemi och transfusionsmedicin 
• Klinisk patologi 
• Klinisk mikrobiologi 

Driftbudget 2019 
Här nedan redovisas regionfullmäktiges finansieringsbeslut och förvaltningens driftbudget för 
2019. 
Samtliga belopp i tabeller och text skrivs i tkr. 
Finansiering beslutad av regionfullmäktige 

Objekt Tkr Kommentar 
Standardiserat vårdförlopp 
cancer 5 150 

Tjänster, ersätter tidigare 
statsbidrag 

Nya avtal lokaler 
ambulansverksamhet 283 

Hyra 

Ändrad diagnoskodning 
akutkliniker 4 500 

Ersättning tappade intäkter 

Palliativa platser Västerviks 
sjukhus 

5 000 

Budget 2018 är 2 500 tkr 
och fr.o.m. 2019 5 000 tkr. 
Tjänster. (LPL 2018-2020 

Familjecentraler MHV i 
Mönsterås, Torsås, Lindsdal 
och Högsby 636 

Hyra 

Avtalsökning 
Universitetssjukhuset i 
Linköping 23 000 

Köpt vård 

Utökning av 6 st AT block 
1 900 

Tjänster, ersätter tidigare 
statsbidrag 

Universitetssjukhuset i 
Linköping 5 000 

Köpt vård, PET CT 
undersökningar 

Skandionkliniken 1 000 Köpt vård 
Läkemedel, ordnat införande 
äldre än 1,5 år 22 500 

Läkemedel äldre än 1,5 år 
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Objekt Tkr Kommentar 
Läkemedel 10 000 Ramutökning 
Flytt av telefonkostnader -6 500 Överflyttas till LTS 
Summa 72 469  

Nya vårdformer 
Målet för förvaltningen är att hitta åtgärder som innebär en reducering av kostnader, i 
huvudsak att minska antalet arbetade timmar och genom att utveckla morgondagens sjukvård 
med färre slutenvårdsplatser. Den verksamhetsförändring som blir följden är att resurs måste 
följa verksamhetsförändringen. 
Extern nettobudgetram 
Regionfullmäktige har fastställt ramen för förvaltningen under åren 2019–2021 till 
2 655 600 tkr. Ramen omfattar allt med undantag av kostnader för köpt vård, läkemedel, 
kapitaltjänst, interna hyror, IT, kost samt för övriga interna kostnader. Förvaltningen har 
beslutat att fördela ramen mellan enheter enligt nedanstående tabell. 
Tabell: Extern nettobudgetram  

  2019 2020 2021 
Förvaltningsledning 32 484 32 484 32 484 
Kalmar 1 465 843 1 465 843 1 465 843 
Oskarshamn 231 762 231 762 231 762 
Västervik 751 831 751 831 751 831 
Diagnostiskt 
Centrum 173 680 173 680 173 680 
Summa 2 655 600 2 655 600 2 655 600 

Uppräkningspott löner 
Förvaltningen har fått 49 600 tkr för budgeterade tjänster, det vill säga 2,0 procent för 
uppräkning av löner till 2019 års nivå. Kompensation för löneöversyn 2018 ingår liksom AT 
utökningen. 
Tabell: Uppräkningspott löner 

  2019 2020 2021 
Förvaltningsledning 675 675 675 
Kalmar 27 144 27 144 27 144 
Oskarshamn 4 637 4 637 4 637 
Västervik 14 445 14 445 14 445 
Diagnostiskt 
Centrum 2 716 2 716 2 716 
Summa 49 600 49 600 49 600 

Cancersjukvård 2019 
Fullmäktige har beslutat att utöka ramen för cancersjukvård fr.o.m. 2019 med 5 150 tkr. 
Fördelningen ska ske enligt följande. 

• Kontaktsjuksköterskor kirurgklinikerna. Fördelningen i länet är 2,5 
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kontaktsjuksköterskor i Kalmar och 0,5 i Västervik. 
• Verksamhetsutvecklare. Fördelningen i länet är 0,5 verksamhetsutvecklare i Kalmar 

och 0,5 i Västervik. Dessutom erhåller förvaltningsledningen tillsamman med 
primärvårdsförvaltningen en utvecklarresurs för ehälsa fr.o.m. 2019. 

• Koordinatorer. Fördelningen i länet är 3,5 koordinatorer i Kalmar och 1,5 i Västervik. 
  
Uppräkningspott övriga kostnader 
Förvaltningen erhåller 1,7 procent i prisuppräkningspott för övriga kostnader eller 7 000 tkr. 
Tabell Uppräkning övriga kostnader 

  2019 2020 2021 
Kalmar 4 100 4 100 4 100 
Oskarshamn 500 500 500 
Västervik 1 600 1 600 1 600 
Diagnostiskt 
Centrum 800 800 800 
Summa 7 000 7 000 7 000 

Ändrad kodning på akutklinikerna 
Med anledning av ändrad diagnoskodning på akutklinikerna beräknas utomlänsintäkterna 
minska med 4 500 tkr. 
Budgettillskott tillskjuts därför enligt följande. 

  2019 2020 2021 
Kalmar 2 700 2 700 2 700 
Oskarshamn 300 300 300 
Västervik 1 500 1 500 1 500 
Summa 4 500 4 500 4 500 

Hyra ambulansstationer Hultsfred och Torsås 
Nya hyresavtal har tecknats avseende ambulansstationerna i Hultsfred och Torsås. De nya 
hyresavtalen ökar i kostnad under 2019 med 283 tkr. 
Familjecentraler  
Nya hyresavtal har tecknats för familjehemscentralerna i Mönsterås, Torsås, Lindsdal och 
Högsby. De nya hyresavtalen ökar i kostnad under 2019 med 636 tkr. 
Flytt av telefonkostnader till serviceförvaltningen 
Serviceförvaltningen kommer fr.o.m. 2019 att budgetera och betala kostnaden för viss del av 
telefonkostnaden. Med anledning av detta minskas budgetbeloppen enligt följande. 
Högspecialiserad köpt vård 
Avtalad verksamhet Region Östergötland  
Avtalsbudgeten med Region Östergötland består av två delar, en fast del och en rörlig del. 
Den fasta delen är en så kallad abonnemangskostnad och den rörliga delen är kostnader för 
faktiskt utförda tjänster. Den rörliga delen utgör 35 procent av den totala kostnaden. 
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Förvaltningen har beslutat att budget och kostnad ska centraliseras till förvaltningsledningen 
för att på så vis ge klinikerna bättre möjligheter att fokusera på kärnverksamheten. Dessutom 
ska förvaltningen skapa en gemensam uppföljningsmodell. Budgeten är uppräknad med 2,9 
procent. 
I budgetbeloppet ingår 3 000 tkr avseende Skandionkliniken. 
Tabell Avtalad verksamhet Region Östergötland 

  2019 2020 2021 
Förvaltningsledning 371 100 371 100 371 100 
Summa 371 100 371 100 371 100 

Nya regionavtalet inom Sydöstra sjukvårdsregionen 
Fr.o.m. 2019 ingår i regionavtalet att Region Kalmar län månadsvis ska fakturera Region 
Jönköping och Region Östergötland fasta månadsbelopp och rörliga belopp allteftersom 
sjukvård utförts för dessa regioners invånare. Beloppen framgår av särskild bilaga till 
regionavtalet. 
Övriga riket Köpt vård 
Sjukhusen köper även högspecialiserad vård av framför allt Region Skåne, Västra 
Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Förvaltningen har beslutat att budget och 
kostnad ska centraliseras till förvaltningsledningen för att på så vis ge klinikerna bättre 
möjligheter att fokusera på kärnverksamheten. Budgetbeloppet är utökat med 5 000 tkr samt 
indexuppräkningen för 2019 är 2,9 procent eller 3 700 tkr. 
Tabell: Övriga riket köpt vård  

  2019 2020 2021 
Förvaltningsledning 135 200 135 200 135 200 
Summa 135 200 135 200 135 200 

Palliativa vårdplatser Västerviks sjukhus 
Västerviks sjukhus började under 2019 att successivt införa 6 palliativa vårdplatser. Från och 
med 2019 ska verksamheten vara i full drift. Anslaget utökas från 2018 års nivå 2019 med 
ytterligare 2 500 tkr till 5 000 tkr. 
Tabell palliativa platser Västerviks sjukhus 

  2019 2020 2021 
Västervik 5 000 5 000 5 000 
Summa 5 000 5 000 5 000 

Utökning med 6 AT block under perioden 2017-2019 (Lpl 2017-2019) 
Från och med 2017 erhåller förvaltningen ytterligare 6 AT-block. Fördelningen är enligt 
följande 
Kalmar får 3 block, Oskarshamn får 1 block och Västervik får 2 block. 2019 är samtliga AT 
block inrättade 
Tabell Utökning med 6 AT block (Lpl 2017-2019) 
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  2019 2020 2021 
Förvaltningsledning 951 951 951 
Kalmar 427 427 427 
Västervik 522 522 522 
Summa 1 900 1 900 1 900 

Läkemedel inom och utom förmånen 
Regionen har fastställt rutiner för ordnat införande av nya terapier i regionen. Förvaltningen 
förutsätter att denna modell följs till hundra procent men genomför likväl systematiska 
uppföljningar tillsammans med läkemedelssektionen att rutinen efterlevs. Förvaltningen har 
beslutat att fördela ramen mellan enheter enligt nedanstående tabell. 
Tabell: Läkemedel inom och utom förmån  

  2019 2020 2021 
Förvaltningsledning 16 100 16 100 16 100 
Kalmar 356 200 356 200 356 200 
Oskarshamn 27 700 27 700 27 700 
Västervik 132 200 132 200 132 200 
Diagnostiskt 
Centrum 2 400 2 400 2 400 
Summa 534 600 534 600 534 600 

I den analys som budgetförslaget bygger på framgår att vid budgetering av läkemedel ska 
särskilt beaktande göras avseende förväntade kostnadsökningar för läkemedel mot 
antikoagulation (blodförtunnande), inom olika cancersjukdomar, MS och reumatiska 
sjukdomar. Vissa av dessa är redan godkända för ordnat införande och andra väntas 
tillkomma. Dessutom nämns att patentutgångar och prissänkningar på läkemedel äldre än 
femton år beräknas minska kostnaderna. 
Särskild notering avseende detaljbudgetering 
För att minska över/underskott på kontoslagen ska samtliga basenheter budgetera upp sina 
respektive intäkter och kostnader även om dessa är ettåriga och eller kommer under året. 

Effektiviseringar och åtgärder 
Förvaltningen har under flera år arbetat med prioriteringar och effektiviseringar. Arbetet har 
behov av att intensifierats och de områden som förvaltningen kommer att jobba vidare med är 
dels hämtade från förvaltningens planeringsmöte med alla verksamhetscheferna som 
genomförts och dels ur diskussioner med regionledningen. De åtgärdsförslag som diskuteras 
förväntas leda fram till konkreta och långsiktigt hållbara effekter inom följande målområden. 

1. Hantering av personalbrist via yrkesrollsutvecklingen och nya arbetssätt 
2. Modernisering av sjukvårdsprocessen för de mest sjuka äldre 
3. En samtrimmad specialiserad somatisk vård i länet som kan erbjuda vård på lika 

villkor 
4. Utveckling av verksamheten med stöd av digitalisering 
5. Jämnare fördelning mellan sjuksköterskor och undersköterskor. 
6. Kostnad per patient (KPP) metoden ska kontinuerligt användas för att utvärdera och 

effektivisera verksamheten.  
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Samplanering 
Arbetet framåt kräver både tid och utrymme för samplanering såväl inom förvaltningen som 
med andra aktörer i regionen och i kommunerna. Vi behöver tänka större och utanför våra 
organisatoriska gränser. Vi ser en framtid med mer processorienterade och mer tidsenliga 
arbetssätt i samverkan runt patienten, vilket i längden kommer att ge regionen och 
förvaltningen möjlighet att kunna ge en mer sammanhållen och kostnadseffektiv hälso- och 
sjukvård. 

6.2 Investeringsbudget 2019 
Investeringsbudget 2019–2021 
Förvaltningen har en väl genomarbetad plan för inköp av verksamhetsinventarier. 
Förvaltningschefen har beslutat att fördela ramen mellan enheter enligt nedanstående tabell. I 
anslagen ingår inte medel för investeringar i fastigheter. Förvaltningen vill få ett 
sammanhållet budgetanslag som under året kan användas där det ger bästa möjliga nytta, dvs, 
fördela anslaget mellan nedanstående ”områden” under året allteftersom behoven förändras. 
Investeringsrådet förfogar fr.o.m. 2019 budgetmedel för fastighetsinvesteringar. 
Förvaltningens representant i Investeringsrådet är förvaltningschefen. 
Tabell: Investeringsbudget 2019 - 2021 

Text År 2019 År 2020 År 2021 
Röntgenplan, 
modali-teter. 
Fördelning enligt 
fastställd 
röntgenplan 30 000 30 000 30 000 
Laboratorieplan DC, 
inventarier och 
lokal-förändringar 
(gammakamera och 
automatiseringsbana 
finns budgeterade 
via 
Investeringsrådet) 24 000 37 000 15 000 
Ambulanser och 
in-ventarier 11 000 11 000 11 000 
Medicinska 
inventa-rier HSF 
ledning 11 000 11 000 11 000 
Medicinska 
inventa-rier Kalmar 8 000 8 000 8 000 
Medicinska 
inventa-rier 
Västervik 4 000 4 000 4 000 
Medicinska 
inventa-rier 
Oskarshamn 1 000 1 000 1 000 
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Text År 2019 År 2020 År 2021 
Summa 89 000 102 000 80 000 

  
  

6.3 Våra resurser ska vara anpassade utifrån behov med hänsyn 
tagen till medicinska prioriteringar. 

Varför har vi detta mål? 
Resurser är en förutsättning för att kunna tillgodose prioriterade behov 
Analys och anpassning av resurser med utgångspunkt i våra processer görs kontinuerligt för 
att säkerställa att gemensamma resurser används på rätt sätt. 
 
God vård - vägledande nyckelord/framgångsfaktorer   
Optimering rätt vårdnivå 
Koll på läget (KPP, DRG mm) 
Resurstillgång 
Koppling till behov (prioritering, schema/bemanning, plats) 
Resurseffektivitet 

Mått Målvärde 
Kostnadsutveckling löner 2,5 % 
Maximal kostnadsökning för året uppgår till 2,0 
 procent jämfört med 2018. 
Kostnader för sjukfrånvaro. 0 % 
Maximal kostnadsökning 0,0 procent jämfört med 2018. 
Kostnadsutveckling för Övriga kostnader 1,7  % 
Maximal kostnaden för definierad kontogrupp 1,7 procent jämfört med 2018 

 

Aktiviteter 
Analysera och ta fram underlag om var och varför arbetade timmar förändras 
För att klargöra kopplingen mellan produktion och insatta resurser ska skälen till att antalet 
arbetade timmar förändras, noggrant utredas och utvärderas. Analysen görs framförallt i 
samband med produktionsförändringar. Detta för att få koppling till 
produktionsplaneringen. 
Förväntad effekt 
Mer kostnadseffektiv vård. 
Analysera och ta fram underlag om varför kostnaden för sjukskrivningar förändras 
För att klargöra om och i vilken grad kostnaderna för sjukskrivningarna förändras ska detta 
följas upp och analyseras regelbundet. Kan kostnaderna för sjukskrivningarna minskas, 
frigörs resurser som kan användas i sjukvården. 
Förväntad effekt 
Lägre sjukskrivningskostnader och bättre resursutnyttjande. 
Köptrohet mot upphandlade avtal - Rationell inköpspolicy 
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Aktiviteter 
Förvaltningen ska i dialog med regionens upphandlingsverksamhet fortsätta utveckla en 
rationell inköpspolicy som stödjer köptrohet mot upphandlade avtal. Förvaltningen ska 
regelbundet följa upp verksamheternas följsamhet till inköpspolicyn på lämpligt sätt. 
Samarbetet med LTS behöver formaliseras och utvecklas. 
Förväntad effekt 
En ökning av antalet upphandlade avtal och standardiserat utbud av material och tjänster 
ska leda till en ökad resurseffektivisering och hushållning med skattemedel. 
Följa upp bemanningsplaner för inhyrd personal 
Regionerna i Sverige har som gemensamt mål att vara oberoende av inhyrd personal till 
2019. En stor utmaning består i att samtidigt bibehålla och förbättra tillgängligheten och de 
medicinska resultaten. En nyckelfaktor för att lyckas är att vi blir än mer framgångsrika i 
vår rekrytering av medarbetare med rätt kompetens och att den används på rätt sätt. 
Bemanningsplaner kommer att tas fram sjukhusvis. Det kortsiktiga målet för 2019 är att 
jämfört med 2018 minska bolagsberoendet markant. 
Förväntad effekt 
Förbättrat stöd/underlag för planering av bemanning samt utvärdering av 
bemanningskostnader. 
Använda KPP som mått på resurseffektivitet som en del i verksamhetsutveckling. 
SKL har beslutat att alla regioner ska använda KPP för att kunna göra jämförelser avseende 
vårdprocessens kostnader. Konceptet KPP betyder Kostnad Per Patient och innebär att varje 
moment i vårdprocessen resursberäknas. Målet är att med stöd av KPP ta fram strukturerad 
basfakta för att ha ett bra beslutsunderlag för kostnadseffektiv verksamhetsutveckling. 
Förväntad effekt 
Förvaltningen får tillgång till välunderbyggt beslutsunderlag för kostnadseffektiv 
verksamhetsutveckling. 
Prioritera fastighetsinvesteringar 
Förvaltningen ska tillsammans med regionservice och utifrån politiska beslut åstadkomma 
en faktabaserad prioritering av framtidens fastighetsinvesteringar. Byggnaderna planeras 
och byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga de måste vara flexibla och 
förändringsbara för att kunna möta framtida okända krav. Det är väsentligt att vårdens 
lokaler utformas på ett sätt som bidrar till vårdens effektivitet. Det ska finnas möjlighet att 
använda byggnaden för olika funktioner utifrån byggnadens fysiska förutsättningar och 
möjlighet att förändra lokalen samt att kunna expandera och minska utifrån verksamhetens 
behov. 
 
Ur ett patientperspektiv ska lokalerna utformas utifrån evidensbaserade studier och 
forskningsresultat med bl.a. enpatientrum, familjefokuserad omvårdnad samt möjliggöra för 
personalen att vara närmare patienten. Ur ett medarbetarperspektiv ska miljöerna vara 
stödjande och funktionella utifrån såväl multidisciplinära som vårdprofessionella arbetssätt. 
Förväntad effekt 
Inom en tioårsperiod har vi tillsammans med regionservice åstadkommit en struktur med 
långsiktigt användbara byggnader och organiserat flöden på alla nivåer. 
Utveckla modell för verksamhetsplanering 
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Aktiviteter 
Förvaltningsledningen har beslutat att introducera ett nytt sätt att arbeta med 
verksamhetsplaneringen på sjukhus- och basenhetsnivå. Den nya arbetsformen har framför 
allt syftet att stärka och tydliggöra chefens ansvar och förbättra förutsättningarna till 
målstyrning avseende produktion och kvalitet. Detta innebär en högre grad av prioritering 
av verksamhetens innehåll och omfattning. En viktig förutsättning för att klara uppdraget är 
att ha en välfungerande dialog mellan verksamhetsföreträdare och ledning samt att det finns 
en systemförståelse och kostnadsmedvetenhet i organisationen.  
 
From 2019 har följande kliniker erhållit personalbudget i förhållande till produktion så att 
ovan nämnda förutsättningar för såväl för stabil drift som utveckling skapas. 
Förväntad effekt 
Den nya arbetsformen har framför allt syftet att stärka och tydliggöra chefens ansvar och 
förbättra förutsättningarna till målstyrning avseende produktion och kvalitet. Detta innebär 
en högre grad av prioritering av verksamhetens innehåll och omfattning. 

 



 

 

Verksamhetsplan 2019 
IT-förvaltningen 
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1 Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners 
(regionens mål) 

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. 

1.1 Nöjd kund 
ITFs (IT-förvaltningen) kunder är i första hand Region Kalmar läns kärnverksamheter som i 
sin tur vänder sig till länets invånare/patienter och myndigheter. ITF har en god 
verksamhetsförståelse, bidrar med kompetens och driver för att få ökad nyttjandegrad, ger 
snabb återkoppling och är bra på att tolka behov till rätt lösningar. 

Fokusområden 
Underlätta för verksamheten så att de kan sätta sin kund, patient och verksamhet i fokus. 
Fortsatt utveckling av samverkan med kund. 

Aktiviteter 
Cosmic till privata vårdgivare 
Under året ska ytterligare privata vårdgivare, som ingår i vårdval eller har vårdavtal, 
anslutas till Cosmic. Ett tiotal enheter finns planerade för anslutning. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Effektivare och mer patientsäker vård för länets invånare. 
Ensa och minska antalet kallelsemallar i Cosmic 
Den stora mängden kallelser ses över och justeras, tillsammans med 
Kommunikationsenheten, så att en gemensam utformning av kallelser kan användas till 
flera olika besökstyper/enheter. Ny e-brevslösning ger möjlighet att skicka bilagor med 
kallelserna.  
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Ökad patientsäkerhet och kvalité genom enhetliga kallelser samt effektivisering. 
Utveckling av funktionalitet för operationsplanering i Cosmic 
Nuvarande IT-stöd för operationsplanering, Optimera, upphör, ”end of life”, och ska 
ersättas med en modul i Cosmic, TM (Theatre Management). Förstudien som avslutades 
under 2018 ligger nu till grund för det utvecklingsprojekt som pågår under hela 2019. 
(Objekt: Operation/intensivvård, Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Optimering av processer/rutiner, effektivisering. 
Tillgång till remissvar och remisstatus i e-tjänsten Journalen och NPÖ 
Remisstatus och remissvar tillgängliggörs för patienten i e-tjänsten Journalen vilket gör att 
patienten själv kan följa sin remiss i vårdkedjan. Vårdpersonal kan ta del av en patients 
remisstatus och svar via NPÖ (Nationell Patientöversikt) vilket bidrar till ökad patientnytta 
då patienten söker vård i annat län.  
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Ökad service till invånare/patienter samt mindre belastning på vårdenhet. Ökad 
patientnytta. 
E-remiss, breddning till fler enheter 
E-remiss möjliggör för verksamheten att skicka digitala remisser över vårdgivargränser. 
Under 2019 planeras att digitalisera det i dag manuella remissflödet för huvud-
/halscancerprocessen mellan ÖNH-klinikerna inom sydöstra sjukvårdsregionen genom att 
använda e-remiss. Arbetet sker i samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen (eSPIR). 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Ökad effektivitet genom att överföring av signerade remisser sker  mellan vårdinstanser i 
realtid. 
Gemensam dokumentation 
När gemensam vårddokumentation är införd dokumenterar all vårdpersonal med 
dokumentationsskyldighet på ett enhetligt och strukturerat sätt. Projektet innebär vissa 
förändringar i hur Cosmic är konfigurerat (globala vårdåtaganden och ensning av mallar), 
och framförallt mycket förändringsarbete i vårdverksamheterna (dokumentationsrutiner) 
som utgår från en inom projektet framtagen ny riktlinje för vårddokumentation. Projektet 
omfattar samtliga tre vårdförvaltningarna. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Ökad effektivitet och patientsäkerhet. 
Pilotbreddning av Nova 
Genomförd pilot har gett underlag för beslut om fortsatt breddning av Nova på avdelning 
32. Nova ger ett utökat stöd för mobilitet för både läkare och sjuksköterskor genom 
möjligheten att hantera läkemedelsordinationer, beställning av prover och undersökningar 
samt att dokumentera på ett smidigt sätt direkt hos patienten. I samband med införande av 
Nova på avdelning 32 införs även enhetsöversikten. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Ökad mobilitet i vården samt effektivare och enklare arbetssätt. 
Integration Sectra RIS - Cosmic 
Genom integration mellan Cosmic och Sectra RIS (radiologi) skapas möjlighet att i Cosmic 
beställa och få svar på röntgenundersökningar. Integrationen ger en bättre överblick i 
journalsystemet över beställda och genomförda undersökningar samt en effektivare remiss- 
och svarshantering för beställarna.  
(Objekt: Patientbunden diagnostik, Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Ökad effektivitet och patientsäkerhet. 
Integration Aria - Cosmic 
Genom att integrera onkologens system Aria med Cosmic förenklas processen och 
dubbelarbete elimineras vid mötesbokningar.  
(Objekt: Gemensam vårdprocess, Patientbunden diagnostik) 
Förväntad effekt 
Effektivare arbetssätt. 
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Aktiviteter 
Förberedelse införande av ICCA i Västervik och Oskarshamn 
ICCA (IntelliSpace Critical Care & Anesthesia information system), som är ett kliniskt 
informationssystem inom intensivvården i Kalmar, breddas till sjukhusen i Oskarshamn och 
Västervik vilket möjliggör lika arbetsprocesser i hela länet. Den i ICCA registrerade 
informationen förs per automatik över till Cosmic.  
Införandet av ICCA i Oskarshamn och Västervik är också en förutsättning för kommande 
införande av Cosmic TM2 (Theatre Management) som ersätter Optimera för 
operationsplanering. 
(Objekt: Operation/Intensivvård) 
Förväntad effekt 
Patientsäkerhet, effektivitet. 
Breddning av Cosmic Analytics Insight 
Breddning av Cosmic Analytics Insight möjliggör uppföljning av verksamhetsparametrar i 
realtid och med möjlighet att kombinera t ex diagnoser och ordinerade läkemedel. 
Uppföljningen kan ske direkt i verksamheten utan beställning av rapporter vilket i sig ger 
möjlighet att hitta indikationer för proaktiva vårdinsatser.  
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Snabbare och enklare uppföljning. 
Uppgradering av Cosmic till SP 9 
Cosmic uppgraderas till Service Pack 9 under första halvåret 2019 vilket bland annat 
innebär att en mängd rättningar hanteras. Den ger också stöd för Ineras vitlistning 
(förhindrar att otillåtna tecken eller teckenkombinationer skrivs in i HSA och därmed 
orsakar problem) och den innehåller vidareutveckling av Webcert samt ger stöd för ny 
version av SIL (Svenska informationstjänster för läkemedel), SIL 5.1. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Ökad effektivitet och patientsäkerhet samt möjliggör kommande införande av nya tjänster i 
Cosmic. 
Uppgradering av Cosmic till R8.2 
Cosmic uppgraderas till nästa release, R8.2, under hösten 2019. Uppgraderingen innehåller 
en större förändring på tekniksidan. Ett nyutvecklat funktionellt processtöd ska börja 
införas samt fas 1 av CD2 (Care Documentation 2), utveckling av nya 
vårddokumentationsmodulen - semantisk interoperabilitet. Förbättrat stöd för formulärtjänst 
i Cosmic (Formulärtjänst 1.5). 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Förbättrad funktionalitet i Cosmic, ökad effektivitet och patientsäkerhet. 
Vårdval psykisk hälsa 
Patienter har från och med 1 september 2018 möjlighet att lista sig för ett vårdval för 
psykisk hälsa vilket medför att aktuella enheter ska läggas upp i Cosmic.  
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Jämlik vård, patientsäkerhet. 
Utveckling och implementation av ePed-stöd 
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Aktiviteter 
Med införande av ePed (läkemedelsordinationer till barn) kommer ordinationsstöd för barn 
att finnas i Cosmic. Idag finns ett separat ordinationsstöd för barn. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Ökad patientsäkerhet vid läkemedelsbehandling av barn. 
Formulärtjänst i Cosmic 
Möjlighet för patienten att själv inför besök fylla i t ex hälsodeklaration, skattningsskala 
eller svara på frågor om livsstil. Viktig information finns då tillgänglig vid besöket. 
Patienten får åtkomst till formulärtjänsten via 1177.  
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Skapar delaktighet och engagemang och ger mer tid för patienten vid besöket. 
Vårdkontakt i e-tjänsten Journalen 
Publicera vårdkontakter i e-tjänsten Journalen så att invånare kan ta del av information om 
genomförda samt kommande kontakter. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Bidra till ökad och förtydligad information för invånarna gällande deras kontakter med 
vården. 
Uppmärksamhetssignal; information till e-tjänsten Journalen och NPÖ 
Publicera information om uppmärksamhetssignalen till e-tjänsten Journalen och NPÖ 
(Nationell Patientöversikt). Invånare kan ta del av i sin journal registrerade 
uppmärksamhetssignals information via e-tjänsten Journalen. Vårdpersonal hos olika 
vårdgivare kan ta del av patienters registrerade uppmärksamhetssignals information via 
NPÖ. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Ökad patientsäkerhet, patienters möjlighet till delaktighet. 
Delfakturering 
Att införa delfakturering medför att patienter med långa vårdtider blir fakturerade löpande 
istället för att få en faktura vid utskrivning. Ekonomiservice får en enklare hantering och 
minskat behov av att ta fram avbetalningsplaner. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Effektivisering, patientnytta. 
Nytt IT-stöd för överföring av nervimpulser (nervledning) 
Införa nytt systemstöd för systematiskt överföring av nervimpulser (nervledning). 
(Objekt: Patientbunden diagnostik) 
Förväntad effekt 
Effektivisera genom att ersätta dagens faxande. 
Dialog och nyttoanalys utifrån förstudie Cosmic i kommunerna 
En förstudie om utökat användande av Cosmic i kommunerna har under 2018 genomförts i 
Region Kalmar län. En fördjupad utvärdering sker tillsammans med kommuner under 2019. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Patientnytta, effektivare arbetssätt. 
Ambulansverksamheten användare av Cosmic och integration Paratus - Cosmic 
Ambulansens enheter ska läggas in i Cosmic och ambulansverksamheten har då möjlighet 
att ta del av information samt dokumentera i Cosmic. En integration mellan 
ambulansverksamhetens system Paratus och Cosmic implementeras vilket möjliggör 
automatisk överföring av information från Paratus till Cosmic.  
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Ökad effektivitet och patientnytta. 
Publicera vaccinationsinformation i NPÖ 
Information gällande vaccinationer gjorda i Region Kalmar län och som registrerats i 
Svevac publiceras i NPÖ (Nationell Patientöversikt). 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Patientsäkerhet. 
Införande av webbtidbok på ytterligare enheter 
Webbtidbok via 1177 vårdguidens e-tjänster möjliggör för patienter att själva boka, omboka 
eller avboka tider. Webbtidbok har införts på alla enheter inom primärvården och flera 
enheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, nya införanden på ytterligare enheter löper 
på under året. Att ha webbtidbok införd på enheten är en förutsättning för att kunna 
genomföra Digitalt vårdmöte via Region Kalmar läns lösning. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Patientnytta, effektivisering. 
Anslutning av fler verksamheters bildkällor till Mulitmedia Toolkit 
Anslutning av fler verksamheters bildkällor till Cosmic Multimedia Toolkit vilket 
möjliggör en gemensam bildhantering och lagring av bilder i Region Kalmar län. 
Multimedia Toolkit skapar ett länsövergripande arbetssätt för patientens bildjournal vad 
gäller hantering, lagring och åtkomst. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess, Patientbunden diagnostik) 
Förväntad effekt 
Förbättrad patientsäkerhet, effektivare arbetsprocess, ökad kvalité och tillgänglighet till 
bildinformation. 
Automatisk överföring av data till bröstcancerregistret 
Automatisera datainsamling från Cosmic till Nationella registret för bröstcancer, vilket 
innebär att personal ej behöver dubbeldokumentera. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Effektivisering. 
Aktiviteter från Folkhälsoplan 
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Aktiviteter 
Länsgemensam mall för levnadsvanor i Cosmic i enlighet med nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder. Utbildningsinsatser för att sprida information om hur 
levnadsvanor ska dokumenteras. Mallen ska innehålla fält för resultatuppföljning (patient 
som efter erhållen åtgärd har ändrat ohälsosam levnadsvana). Mallen ska finnas som 
formulär via 1177 Vårdguiden, (integration med Cosmic).  
 
Ansvarig: Utvecklings- och folkhälsoenheten i samverkan med hälso- och sjukvårds-
förvaltningen, primärvården, psykiatriförvaltningen och ITF.  
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Enhetlig mall i Cosmic, bättre uppföljning, ökad kvalitet i patientmötet. 
Tandvårdsjournaler till Journalen på 1177 
Informationsmängder från folktandvårdens journaler ska tillgängliggöras till patienter via 
1177. Patienter får en översikt över sina vårdkontakter via 1177, vilket ger en ökad 
servicegrad. 
(Objekt: Tandvård) 
Förväntad effekt 
Patientnytta, delaktighet. 
Uppgradering av T4 
Uppgradering av tandvårdens journalsystem T4 med införandet av version 3 sker modulvis. 
Versionsbytet innebär ett helt nytt och modernare arbetssätt.  
(Objekt: Tandvård) 
Förväntad effekt 
Ökad effektivitet och patientsäkerhet. 
T4 integration med Raindance 
En uppdaterad integration av tandvårdens journalsystem T4 med Raindance ger förbättrat 
stöd för fakturerings- och bokföringstransaktioner.  
(Objekt: Tandvård) 
Förväntad effekt 
Ökad tillgänglighet. 
Etablera verksamhetsöversikter 
Skapa översikter med information från datalagret för kärnverksamheten så att de samlat får 
rätt information på ett överskådligt sätt för att kunna validera och analysera resultat för sin 
verksamhet.  
(Objekt: Mål och verksamhetsuppföljning) 
Förväntad effekt 
Kvalitetssäkrad uppföljning. 
Nytt biljett- och betalningssystem för KLT 
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Aktiviteter 
KLT (Kalmar länstrafik) inför ett nytt biljett- och betalningssystem (kallat Bobcat) där fyra 
regioner samverkar, förutom Kalmar Länstrafik även Jönköpings länstrafik, 
Hallandstrafiken och Länstrafiken Kronoberg. Det är en modernare lösning för biljetter och 
betalning som ger nya möjligheter för både resenärer och KLT att ha ett mer digitalt 
arbetssätt. Delleveranserna är: - backend, - kundapp, - försäljningsapp, - biljettautomater 
och - CRM (Customer Relationship Management), ett kundsystem där man hanterar kunder 
och deras engagemang. 
(Objekt: Länstrafik) 
Förväntad effekt 
Effektivitet, möjliggör framtidens biljetthantering och betalningar med ökad mobil 
användning. 
Nytt intranät för Region Kalmar län 
Införande av nytt intranät samt avveckling av det gamla intranätet. Förenklad extern 
åtkomst till intranätet som ska kunna nås via valfri enhet, när som helst och var som helst. 
Samverkansportalen ska upplevas som en öppen del av intranätet. Förbättrad 
personalisering och förbättrade samverkansverktyg.  
(Objekt: Digitala informationskanaler) 
Förväntad effekt 
Enklare och snabbare. 
Utbildning i datoranvändning och grundläggande stöd i Region Kalmar läns IT-miljö 
En utbildning i datoranvändning så att användare får ut mesta möjliga effekt av sin dator 
och underlätta arbetet i vardagen. Utbildning spelas in för att nå så många användare som 
möjligt. 
(Objekt: Digital arbetsplats) 
Förväntad effekt 
En effektivare användning av Region Kalmar läns IT-verktyg. 

1.2 Verka för att öka takten i den digitala omställningen 
Tillsammans med övriga förvaltningar, staber och enheter ska ITF aktivt bidra till den digitala 
omställningen för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur- och 
utbildningsverksamhet samt regional utveckling. ITF driver i samverkan med övriga 
förvaltningar ett strukturerat införande av e-hälsa samt deltar i utveckling av nationella och 
regionala e-hälsostrategier och handlingsplaner. 

Fokusområden 
Ökad takt i digitaliseringen. 

Aktiviteter 
Förstudie förbättrad kommunikationskanal med länets invånare 
Kallelser och påminnelser skickas idag via e-brev, sms samt via fysiska brev. En förstudie 
ska ge underlag för beslut om hur Region Kalmar län ska kommunicera med invånarna 
genom digitala lösningar och om möjlighet finns att ansluta sig till en nationell lösning.  
(Objekt: Digitala informationskanaler) 
Förväntad effekt 
Säker och modern kommunikationskanal. Effektivare administration. 
Anslutning till Efos 
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Aktiviteter 
Identifieringstjänsten SITHS som används av kommuner, regioner och privata 
vårdgivare/utförare ersätts av E-identitet för offentlig sektor - Efos. Samarbete med 
Försäkringskassan innebär utveckling av bättre verktyg med modernare teknik som 
förenklar och förbättrar administrationen kring utfärdande av elektroniska identiteter.  
(Objekt: Digital arbetsplats) 
Förväntad effekt 
Kostnadseffektivitet, effektiv administration. 
Anpassning av anslutning till eHälsomyndigheten 
För att nyttja eHälsomyndighetens tjänster behöver anslutningen kompletteras med digital 
biljett utfärdad från en så kallad SAML-IdP. Anslutningen är en förutsättning för att kunna 
använda de nationella e-recepttjänsterna vid eHälsomyndigheten. 
Förväntad effekt 
Patientnytta och -säkerhet. 
Införande av nytt system vid förskrivningar av läkemedelsnära produkter 
Dagens lösning för hantering av förskrivningar av läkemedelsnära produkter behöver 
moderniseras. En ny lösning ska byggas som är baserad på standardprodukter från Visma 
och innebär att dagens system byts ut. 
(Objekt: Inköp, tjänste- och materialförsörjning) 
Förväntad effekt 
Effektivare och säkrare hantering av förskrivningar och hantering av läkemedelsnära 
produkter. 
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2 Verksamhet - Stärk innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet 
(regionens mål) 

Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och 
innovationsförmåga ska bidra till tillväxt i länet. Regionen ska arbeta för att höja länets 
utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik och bidra till kultur i hela länet. 

2.1 Bidra till länets innovationsförmåga 
IT-driven innovation och användandet av ny teknik ställer krav på ett nära samarbete mellan 
IT och kärnverksamheterna (ITFs kunder). 

Fokusområden 
Långsiktig och hållbar IT-miljö som stödjer innovation utan att kompromissa med säkerhet 
och stabilitet/tillgänglighet 
Tydlig och nära samverkan med kärnverksamheterna. 

Aktiviteter 
Utvärdera lösningar för distansmonitorering 
Med digitala verktyg och system ska vårdpersonal kunna följa och stödja kroniskt sjuka 
personer exempelvis genom videomöten, egenmonitorering och hemmonitorering. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess, Patientbunden diagnostik) 
Förväntad effekt 
Ökad trygghet för patienten, färre akutbesök och färre sjukhusinläggningar. 
Digitalisering av beställd tandvård 
Utredning och implementation av automatisering av manuella processer inom beställd 
tandvård. 
Förväntad effekt 
Effektivare och säkrare processer. 
Modernisering av videoplattformen 
Dagens plattform baserad på Cisco Meeting ska kompletteras med en plattform baserad för 
Skype for Business. Dessa två plattformar ska integreras.  
(Objekt: Digital arbetsplats) 
Förväntad effekt 
Ökad stabilitet i videotjänsten samt förbättrad enkelhet i användning. 
Ny webbplats för Region Kalmar län 
Framtagning av ny extern webbplats för Region Kalmar län och avveckling av ltkalmar.se. 
Målsättning är att öka läsbarheten. 
(Objekt: Digitala informationskanaler) 
Förväntad effekt 
Effektivitet, ökad tillgänglighet och insyn. 
Ny webbplats för Kalmar länstrafik 
Ny extern webbplats för länstrafiken ska tas fram samt avveckling av klt.se. Ny 
"reseplanerare" som visar samma resultat som appen. "Mina sidor" vidareutvecklas och 
integreras med länstrafikens nya biljett- och betalsystem samt CRM-system (Customer 
Relation Management), ett kundsystem där man hanterar kunder och deras engagemang. 
(Objekt: Digitala informationskanaler) 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Snabbare, ökad kommunikation och tillgänglighet. 
Strategi för digital vård 
Via beredningsgruppen för e-hälsa ta fram strategi/målbild för digital vård inom Region 
Kalmar län. Målbilden ska visa på vilka digitala tjänster länet ska erbjuda sina invånare och 
vilka digitala delar som behövs får att göra detta möjligt. 
Förväntad effekt 
Gemensam målbild som tydliggör de satsningar som görs inom digitaliseringen. 
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3 Verksamhet - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet 
(regionens mål) 

Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet 
med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara 
personcentrerad, sammanhållen och ha patienten i fokus. 

3.1 Förbättrade processer och rutiner. 
ITFs processer utvecklas, efterlevs och följs upp systematiskt. Därigenom nyttjas tillgängliga 
resurser på bästa sätt och leveranser kvalitetssäkras. 

Fokusområden 
Utveckla processerna utifrån ITIL och samverkansmodellen. Ökad automatisering inom ITFs 
verksamhet. 

Aktiviteter 
Förbättrade tester genom automatisering 
Framtagande av testrutiner och testbänk för automatisering av testprocessen med tydlig 
ansvarsfördelning. Val av verktyg för automatiserade tester ska göras och automatisering 
sker i den mån det är möjligt. Tester i samband med införande av ny funktionalitet är viktigt 
och resurskrävande. 
(Objekt: Digital arbetsplats) 
Förväntad effekt 
Ökad kvalité i produkten samt ökad effektivitet. 
Införande av nytt dokumenthanteringssystem 
Införande av ett länsövergripande dokumenthanteringssystem. Det möter bland annat krav 
på ackreditering samt versionshantering av dokument samt möjliggör ett säkert 
processflöde för arbete med dokument. Systemet införs successivt i hela Region Kalmar 
läns verksamhet.  
(Objekt: Dokument-, ärendehantering och arkivering) 
Förväntad effekt 
Säker och effektiv hantering av dokument. 
Formulera IT-säkerhetskrav kopplat till Region Kalmar läns modell för 
informationsklassning 
Alla verksamhetskritiska informationstillgångar ska klassas enligt Region Kalmar läns 
riktlinje för informationsklassning. En basnivå av IT-säkerhetskrav formuleras för 
respektive nivå i modellen för informationsklassning. 
Förväntad effekt 
Informationssäkerhetsklassning ger en tydlig kravbild gällande IT-säkerhet. 
Införande av eKlient 
eKlient innebär effektivare hantering av pc, plattor med mera inom Region Kalmar län. 
eKlient är ett nationellt samarbete med 16 anslutna av Sveriges totalt 21 regioner. 
(Objekt: Digital arbetsplats) 
Förväntad effekt 
En effektivare hantering av datorutrustning inom Region Kalmar län. 
Ersätta Visma Warehouse Management System 
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Aktiviteter 
Regionservice använder systemet Visma för lagerhållning. Det ersätts av en ny version och 
i kombination med nya system Bitlog och Eazystock förbättras lagerhanteringen. Även 
lagerautomatens WMS-system påverkas av detta. Detta ger en modernisering av driftmiljön 
för att öka tillgängligheten.  
(Objekt: Inköp, tjänste- och materialförsörjning) 
Förväntad effekt 
Effektivisering av lagerhantering. 
Rollbaserade behörigheter i Cosmic 
Göra behörighetshanteringen i Cosmic rollbaserad. Förenklad och effektiviserad hantering 
av behörigheter i Cosmic både för användare som söker behörigheter och den 
administrativa hanteringen inom ITF. 
(Objekt: Gemensam vårdprocess) 
Förväntad effekt 
Effektivisering. 
Effektivare användning av nätverksskrivare 
I samband med att säker utskriftshantering med SITHS-kort införs i hela Region Kalmar län 
avvecklas många mindre bordsskrivare och ersätts med strategiskt placerade 
multifunktionsskrivare. Detta bidrar till en säkrare och effektivare skrivarhantering. 
(Objekt: Digital arbetsplats) 
Förväntad effekt 
Kostnadseffektivisering. 
Vidareutveckling av och kunskapsspridning om samverkansmodell för 
systemförvaltning 
Utveckling av befintlig samverkansmodell för systemförvaltning med anpassning efter 
regionens behov och med anpassade beskrivningar av roller samt översyn av objektkarta. 
Kunskapsspridning om modellen samt etablering av kontaktvägar mellan 
förvaltningsobjekten och den verksamhet de stödjer. 
Förväntad effekt 
Ökad effektivitet och kvalitet i samverkan med kund. 
Införande av Office 365 
Befintliga Office-paket byts ut mot Office 365 som också innehåller en mängd nya 
applikationer. Under året ska också en analys göras av vilka ytterligare applikationer som 
ska användas. 
(Objekt: Digital arbetsplats) 
Förväntad effekt 
Ökad effektivitet, säkrad licensefterlevnad. 
Optimerad lagring patologi 
Datamängderna för lagring av patologiska bilder växer i stor omfattning. Aktiviteter ska 
genomföras för att minska tillväxten av data. Det kan handla om tekniska lösningar där 
mindre använd data lagras i billigare lösningar eller att begränsa storleken på bilder som 
lagras. Arbetet genomförs i samarbete med Diagnostiskt Centrum.  
(Objekt: Provbunden Diagnostik) 
Förväntad effekt 
Mer ekonomiskt hållbar lösning. 
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3.2 Robust, säker och ständigt tillgänglig IT-miljö 
Kontinuerlig dialog med kund och leverantör ger tydliga och dokumenterade överenskomna 
verksamhetskrav och leveranser gällande tillgänglighet och säkerhet. Alla förändringar är 
beslutade, dokumenterade och testade innan de produktionsätts. 

Fokusområden 
Test och kvalitetssäkring. Vidareutveckling av Operations center. 

Aktiviteter 
Om- och tillbyggnad av utökad reservelkraft 
Behovet av en mer lokalt utökad reservelkraft till serverhallar har uppmärksammats genom 
incidenter där ordinarie reservkraftanläggning har haft tekniska fel, vilket gjort att 
kylförsörjning till serverhallar har upphört. Genom en ny lokal elkraftförsörjning 
direktkopplad mot serverhallarna erhålls hög driftsäkerhet gentemot tekniska fel i interna 
elsystem samt mot yttre strömavbrott.  
(Objekt: Digital plattform) 
Förväntad effekt 
Högre driftsäkerhet och ökad tillgänglighet. 
Skapa testmiljöer för nätverk 
Genom att skapa testmiljöer för nätverksmiljöer ges ökad tillgänglighet då uppgraderingar 
och andra konfigurationsförändringar först kan testas i testmiljö. Testmiljön avser access-
switchar som ansluter mot användares pc och/eller trådlösa accesspunkter.  
(Objekt: Digital plattform) 
Förväntad effekt 
Ökad säkerhet, minskade produktionsstörningar. 
Etablering av funktion för hantering av IT-säkerhetsincidenter 
Vidareutveckling av befintliga rutiner och arbetssätt för en anpassning till MSBs 
(Myndigheten för säkerhet och beredskap) föreskrifter om systematiskt 
informationssäkerhetsarbete och rapportering av IT-incidenter. 
Förväntad effekt 
Bättre uppföljning, möjliggör rapportering av IT-incidenter till MSB. 
Etablering av Operations Center 
Operations Centers fokus ska primärt vara förebyggande arbete. Genom att använda 
verktyg som OP5, Nexthink, Logpoint och olika övervakningssystem för nätverk, 
brandväggar sker löpande analyser av hela IT-miljön som i sin tur ska omsättas i proaktiva 
åtgärder. Detta ger en stabil, säker och tillgänglig IT-miljö. 
Förväntad effekt 
En stabil, säker och tillgänglig IT-miljö för användare. 
Windows 10 
Windows 10, ett nytt operativsystem, som för användaren märks i det dagliga arbetet med 
en ökad snabbhet.  
(Objekt: Digital arbetsplats) 
Förväntad effekt 
Effektivitet. 
Etablering av drift för Bobcat 
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Aktiviteter 
Utifrån samverkansprojektet LynX etablera driftmiljön för biljett- och betalningssystemet 
Bobcat till KLT, Jönköpings länstrafik, Hallandstrafiken och Länstrafiken Kronoberg. 
(Objekt: Digital plattform) 
Förväntad effekt 
En för samverkansregionerna robust, tillgänglig och utvecklingsbar driftsmiljö. 
Översyn av lagrings- och backupbehov 
Datamängderna ökar i allt snabbare takt och utifrån kommande satsningar kring 
digitalisering och e-hälsa kommer tillväxten att fortsätta öka. En översyn ska göras för att 
förstå kommande behov av lagrings- och backupkapacitet. 
(Objekt: Digital plattform) 
Förväntad effekt 
Tryggad försörjning och lagrings- och backupkapacitet. 
Ny design för trådlös kommunikation 
Kraven på trådlöst nätverk förändras genom användning av nya funktioner och ett mer 
mobilt arbetssätt. För att möta framtida behov ska en ny design för trådlös kommunikation 
tas fram. 
(Objekt: Digital plattform) 
Förväntad effekt 
Ökad kapacitet. 
Uppgradering av skydd mot skadlig kod 
Uppgradering av central plattform och lokalt klientskydd i syfte att följa utvecklingen och 
säkerställa en säker IT-miljö. 
(Objekt: Digital plattform) 
Förväntad effekt 
Ökat skydd och högre säkerhet mot skadlig kod för Region Kalmar läns samtliga datorer. 
Modernisering av central kommunikationsinfrastruktur 
Genomgripande förändringar i den centrala kommunikationsinfrastrukturen görs för att 
uppnå en bättre och mer logisk nätverksarkitektur. Flera centrala brandväggar byts ut i 
samband med detta. 
(Objekt: Digital plattform) 
Förväntad effekt 
Ökad säkerhet. 
Reservnod Västervik 
Etablera en reservnod i Västervik som kan ta över driften för prioriterade system i det fall 
driften i Kalmar blir utslagen. 
(Objekt: Digital Plattform) 
Förväntad effekt 
Ökad driftsäkerhet. 
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4 Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (regionens mål) 
Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter 
och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med 
engagerade medarbetare. 

4.1 En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats 
Engagerade och delaktiga medarbetare samt ett tydligt och engagerat chefskap bidrar till en 
positiv, öppen och respektfull arbetsmiljö. Alla hjälps åt och samverkar för att nå bästa 
resultat. Medarbetarna ges möjlighet att ständigt utvecklas. 

Fokusområden 
Hälsa och trivsel för en god arbetsmiljö. Kontinuerlig kompetensutveckling och 
värdegrundsarbete. 

Mått Målvärde 
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter 4,2 % 
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron. 
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region Kalmar län 

75 
(indexvärde) 

Stolthetstalet mäts i samband med Region Kalmar läns gemensamma medarbetarenkät. 
Antal uttagna friskvårdsbidrag 50 
Varje enhet tar ut egna siffror från Heroma.  
Antal uttagna friskvårdsbidrag mäts på årsbasis av centrala HR. 

 

Aktiviteter 
En trivsam och hälsosam arbetsplats 
Aktivt tillsammans med hälsoinspiratörerna genomföra insatser för att bibehålla och stärka 
trivsel på arbetsplatserna samt verka för hälsosamma levnadsvanor. 
Förväntad effekt 
Trivsam arbetsmiljö. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 
Samtliga enheter följer årshjulet i SAM i enlighet med Region Kalmar läns modell. 
Uppföljning sker i respektive basenhet samt på respektive arbetsställe. Följs även upp på 
förvaltningsnivå. 
Förväntad effekt 
Bra och säker arbetsmiljö. 
Utveckla värdegrundsarbetet 
Stärka en god arbetskultur med medvetenhet om hur vi alla påverkar den och bidrar till en 
god arbetsmiljö. Värdegrundsarbetet är en naturlig del av vardagen och är en viktig 
pusselbit för helheten. 
Förväntad effekt 
God och trivsam arbetsmiljö. 
Insatser för att ökad andel medarbetare ska använda friskvårdsbidraget 
Fler medarbetare använder friskvårdsbidraget 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Fler än 47 % av medarbetarna tar ut sitt friskvårdsbidrag 
Analys och planering av kompetensförsörjning 
Åtgärder och aktiviteter i form av kompetenshöjande insatser och rekrytering för att möta 
framtida kompetensbehov, med fokus på strategisk inriktning. 
Förväntad effekt 
Säkerställa kommande personal- och kompetensförsörjning. 
Introduktion av nya medarbetare 
Utveckla ett introduktionsprogram för nya medarbetare i förvaltningen. 
Förväntad effekt 
Ökad kvalitet i introduktionen. 
Utveckling av lönekriterier 
I löneöversynsprocessen utgör bland annat lönekriterier en del som underlag vid 
lönebildning samt bidrar till verksamhetsutveckling. Utgångspunkten är Region Kalmar 
läns lönekriterier som finns i riktlinjen Lönekultur. Dessa utvecklas tillsammans i en 
partsammansatt grupp med företrädare från arbetsgivare och fackliga organisationer som 
har medlemmar i förvaltningen. 
Förväntad effekt 
En tydlig bild, och ökad förståelse, av lönebildning. 
Utveckla rekryteringsprocessen 
Utveckla rekryteringsprocessen med metodstöd från kompetensbaserad rekrytering, en 
tydlig och strukturerad metod som säkerställer att bland annat kravprofil, kompetens och 
förmågor är i fokus och följs under hela rekryteringsprocessen. 
Förväntad effekt 
En kvalitativt bra rekryteringsprocess. 
Utveckla kontakt med lärosäten 
I den strategiska kompetensförsörjningen aktivt knyta kontakter med skolor, högskolor och 
universitet i sydöstra regionen för att på olika sätt attrahera studenter som presumtiva 
medarbetare. Det kan till exempel gälla praktik, examensarbeten, studiebesök, 
gästföreläsning. 
Förväntad effekt 
Stärkt kompetensförsörjning. 
Identifiera och planera kontinuerlig kompetensutveckling 
Identifiera behov av löpande generella utbildningsinsatser på plats för att sprida och öka 
kompetensen hos ett större antal medarbetare samt planera för dessa insatser. 
Förväntad effekt 
Stärka kompetensförsörjningen, kompetensutveckling. 
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5 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (regionens mål) 
Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs 
ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med 
lägsta möjliga resursinsats. 

5.1 Driftbudget 2019 
Budgeten 2019 speglar Region Kalmar läns fortsatta arbete med digitalisering. 
Region Kalmar län avsätter 17,5 MSEK för den fortsatta digitaliseringen av vården, varav 10 
MSEK tas som immateriell tillgång under investeringar. Dessa satsningar ger utökad 
möjlighet för digitalisering och effektivisering i verksamheten. 
ITF etablerar en gemensam IT-plattform för länstrafikbolagen i Kalmar län, Hallands län, 
Kronobergs län och Jönköping län. 

5.2 Investeringsbudget 2019 
ITF reinvesterar och uppgraderar i både server/lagring och kommunikationslösningar. 
Dessutom fortsätter en utbyggnad av videoverksamheten. 
Investeringarna uppgår till 36 +10 MSEK, där de 10 MSEK utgörs av immateriella tillgångar 
avseende Cosmic utökad ambition. 
  

5.3 God ekonomisk hushållning 
ITF ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den IT-verksamhet som Region 
Kalmar län bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. 

Fokusområden 
Nyttohemtagning och effektivisering. 

Aktiviteter 
Vidareutveckling av automatiserad produkt- och tjänstekalkyl på kundnivå 
Vidareutveckling av stödsystem för produktkalkylering av IT-produkter och -tjänster. 
Automatisering genom integration av system med kostnader och volymer. Vidare 
utveckling av tjänstekatalog. 
Förväntad effekt 
Säkerställande av ansvaret för olika delarna av IT-kostnaderna. Minskad administration. 
Förbättring av processen runt nyttohemtagning av IT-investeringar. 
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1 Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners 
(regionens mål) 

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. 

1.1 Vision och värdegrund för Kalmar länstrafik 
Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska vara 
ett attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr 
till dörr. Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik. 

1.2 Resandet med kollektivtrafiken ska öka 
Kollektivtrafiken ska ge alla invånare i Kalmar län goda förutsättningar att resa. Som ett led i 
detta ska Kalmar länstrafik prioritera basfunktioner inom nedanstående fokusområden. 

Fokusområden 
Pålitlighet 
Biljett- och betalsystem 
Bokningssystem 
Resenärsinformation 
Bytespunkter 

Mått Målvärde 
Årlig resandeökning 3 % 
Ett ökat resande med kollektivtrafiken innebär en sänkt miljöpåverkan och ett effektivare 
resursutnyttjande. 
Kollektivtrafikens marknadsandel för resor i Kalmar län. 16 % 
En högre marknadsandel för kollektivtrafiken visar på en fungerande kollektivtrafik. 

 

Aktiviteter 
Marknadsföring 
Genom en offensiv marknadsföring ska invånarna i länet uppmärksammas på fördelarna 
med att resa kollektivt 
Förväntad effekt 
Ökat resande 

1.3 Nöjdheten hos allmänhet och kunder ska öka 
För att få nöjda kunder ska Kalmar länstrafik prioritera basfunktioner inom nedanstående 
fokusområden. 

Fokusområden 
Pålitlighet 
Biljett- och betalsystem 
Bokningssystem 
Resenärsinformation 
Bytespunkter 
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Mått Målvärde 
Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik (Kolbar) 60% 
Allmänheten nöjdhet med Kalmar länstrafik – är ett mått på hur Kalmar länstrafiks 
varumärke upplevs, vad ”folk” tycker om Kalmar länstrafik, och speglar i hög utsträckning 
den aktuella mediabilden. 
Kundens nöjdhet med Kalmar länstrafik (Kolbar) 65 % 
Kundens nöjdhet är ett mått på vad de som reser med Kalmar länstrafik minst en gång per 
månad tycker om kollektivtrafiken. 
Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar 
länstrafik 

95 % 

Här är kundernas uppfattning om Kalmar länstrafik som företag eller om kollektivtrafiken 
som begrepp och företeelse. 
Andel resenärer som är nöjda med senaste färdtjänstresan 90 % 
Måttet avser sammanfattande nöjdhet med både beställningen och resan för senaste 
färdtjänstresan. 
Andel resenärer som är nöjda med senaste sjukresan 90 % 
Måttet avser sammanfattande nöjdhet med både beställningen och resan för senaste 
sjukresan. 
Andel nöjda med handläggningstid 90 % 
Kundens upplevda nöjdhet med handläggningstid för beslut om färdtjänst respektive 
riksfärdtjänst 
Andel nöjda med bemötandet i myndighetsutövning 90 % 
Kundens upplevda nöjdhet med bemötanden vid handläggning av beslut om färdtjänst 
respektive riksfärdtjänst 

 

Aktiviteter 
Bemötandeutbildning 
Samtlig personal som har kundmöte ska genomgått bemötandeutbildning 
Förväntad effekt 
Högre kundnöjdhet 
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2 Verksamhet - Stärk innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet 
(regionens mål) 

Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och 
innovationsförmåga ska bidra till tillväxt i länet. Regionen ska arbeta för att höja länets 
utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik och bidra till kultur i hela länet. 

2.1 En kollektivtrafik för alla 
En väl utbyggd kollektivtrafik berikar människors liv och utvecklar regionen genom att 
möjliggöra pendling till arbete och studier samt stimulera service- och fritidsresor. Kalmar 
länstrafik ska prioritera basfunktioner inom nedanstående fokusområden. 

Fokusområden 
Pålitlighet 
Biljett- och betalsystem 
Bokningssystem 
Resenärsinformation 
Bytespunkter 

Mått Målvärde 
Andel av ombord- och frontpersonal som genomgår 
bemötandeutbildningar per år 

20 % 

I syfte att kontinuerligt utbilda förarna i kundbemötande samt Kalmar länstrafiks 
värdegrund anordnas utbildningsdagar. 
Andel av befolkningen som reser med kollektivtrafik minst en gång 
per månad 

40 % 

Nyckeltalet visar andel av befolkningen 15-75 år i Kalmar län som åker med 
kollektivtrafiken minst en gång per månad. 
Handläggningstiden ska uppfylla kraven för skälighet Ja 
Beslut om rätten till färdtjänst/riksfärdtjänst ska vara grundade på rådande nationell praxis 
jämte lokalt taget regelverk. Handläggningstiden har att hanteras i enlighet med 
förvaltningslagens bestämmelser (skälig handläggningstid). 
Andelen tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken 100 % 
Kalmar länstrafik arbetar med "En kollektivtrafik för alla". En del i detta är att 
tillgänglighetsanpassa fordon för att undvika särlösningar för de resenärer som har behov av 
detta. 
Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad 50 % 
Den allmänna kollektivtrafiken avser linjelagd tåg- och busstrafik inklusive närtrafik som 
kan nyttjas av allmänheten. 
Busstrafiken ska hålla tidtabellen med maximalt 3 minuters avvikelse 80 % 
Punktligheten för busstrafiken mäts vid start- och sluthållplats samt vid s.k. 
reglerhållplatser under väg. 
Tågtrafiken ska ha maximalt 5 minuters försening vid tidtabellens 
slutstation 

95 % 
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Mått Målvärde 
Under 2019 ska det samlade medelvärdet för tågtrafikens punktlighet uppgå till 95%. Det 
som mäts är antal tåg som ankommer till slutstation rättid upp till + 5 min. Normalt mått 
inom branschen för InterRegional trafik, uppgifter följs upp och rapporteras varje månad 
genom Trafikverket. 

 

Aktiviteter 
Seniorperiod i kollektivtrafiken 
Under delar av dagen finns ledig kapacitet i den allmänna kollektivtrafiken. Under 2018 
infördes på prov en nya produkt ”Seniorkortet”, en biljettprodukt med giltighet för personer 
65+. Seniorperiod är giltig mellan kl. 09.00 - 15.00 och mellan 18.00 - 00.00.  
Kortet infördes på prov under två år och skulle utvärderats under hösten 2019, för 
eventuellt permanent införande. Kortet blev omgående en stor succé, vilket ledde till att 
beslut fattades om permanent införande av kortet. Vid beslutet att permanenta Seniorperiod 
från den 1 jan 2019 kompletterades giltigheten att även omfatta kunder med sjukbidrag. 
Förväntad effekt 
Öka antalet resande i kollektivtrafiken under lågtrafiktid. 
De uppskattade bytespunkterna 
Arbetet med att utveckla länets hållplatser fortsätter. En hållplatsklassificering finns nu 
framtagen liksom tydliga målbilder för vad vi vill uppnå i olika klasser. Starka 
kollektivtrafikstråk och viktiga bytespunkter är identifierade. Nu pågår arbetet med att 
utveckla det digitala verktyget StolpPlats för att ge det en strategisk funktion till stöd för 
planering och dialog med väghållarna (kommuner/Trafikverket). Detta arbete genomförs 
under första halvåret 2019. I ett nästa steg ska hållplatserna alla/delmängd inventeras för att 
aktualisera data. 
Arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner förväntas kunna avslutas under 2019. 
Arbetet med att utveckla länets dryga 2000 hållplatser/bytespunkter kommer därefter att 
fortgå löpande och i den takt ekonomin tillåter.   
Avsikten med arbetet är att tillsammans med väghållaren skapa trygga, säkra och attraktiva 
hållplatser för att möta olika målgruppers behov. Särskilt viktigt är det att beakta behoven 
hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. 
Förväntad effekt 
Länets bytespunkter ska: 
- bli trafiksäkrare 
- upplevas som trygga 
- ha olika grad av service (beroende på klassificering) 
- i ökad utsträckning göras fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar 
- vara uppskattade av resenärerna. 
Framtida biljett- och betallösningar 



  

Trafiknämnd/Kalmar länstrafik, Verksamhetsplan 2019 7(17) 
 

 

Aktiviteter 
Digitalisering av reseplanerare och allt fler tjänster runt själva resan gör att kunder 
efterfrågar ”sömlöst” resande i kollektivtrafiken. Utvecklingen av nya biljett- och 
betalsystem bygger på Samtrafikens nationella standard och syftar till att kunden enklare 
ska kunna köpa biljetter för resor i olika län och över länsgräns. Genom att tillämpa den 
nationella standarden finns möjlighet för alla trafikorganisatörer och kommersiella 
trafikföretag att utveckla system som kan kommunicera mellan de parter som samverkar. 
Trafikorganisatörerna Kalmar länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken och 
Länstrafiken Kronoberg har bildat en samverkan som under tre år gemensamt drivit projekt 
för ”Framtida biljett- och betallösningar” med den nationella standarden som bas. Under 
2019 kommer olika försäljningskanaler successivt att bytas ut mot nya. Skånetrafiken har 
sedan 2014 arbetat med att ta fram ett system som skall ersätta sitt biljettsystem. Numera 
sker deras utveckling i samverkan med Blekinge länstrafik och Östgötatrafiken. Detta 
innebär att Kalmars gräns mot nya biljettsystem har förflyttats, endast ett angränsande 
system kräver kompatibilitet för sömnlöst resande ut från Kalmar län.  
Samtliga län har att följa det överordnade kravet att nya system ska vara kompatibla med 
varandra och följa Samtrafikens nationella standard. 
Förväntad effekt 
Enklare biljettköp vid resor över länsgräns och mellan regioner i kollektivtrafiksystemen. 
Införande av Upphandling 2020 Serviceresor och närtrafik 
Under 2018 har en upphandling gällande serviceresor och närtrafik genomförts. I början av 
2019 kommer tilldelningsbeslut att tas och därefter följer en intensiv period av planering 
och uppstart inför trafikstarten den 1 januari 2020. Trafikföretagen ska investera i fordon 
som i huvudsak ska köras på biogas. Omställningen till fler fordon med biogas ska ske 
samtidigt som nya tankställen måste byggs upp i länet under 2019. Trafikföretag ska 
rekrytera förare som kan bemanna och utföra uppdragen.  
Beställningscentralen vid Kalmar länstrafik som tar emot beställningar och planerar 
serviceresor och närtrafik kommer att införa nya arbetssätt kopplade till nya krav från både 
verksamhet och trafikavtal. Stegvis ska systemet "WinHAST" införa mer stöd för 
automatisering och en bättre kommunikation mellan fordon, beställningscentral och 
trafikföretag. Utmaningen består i att olika aktiviteter har beroenden och måste lösas i 
samverkan innan trafikstart för att bibehålla hög kvalitet mot kund. 
Förväntad effekt 
Fossilfri trafik och ökad tillgänglighet 
Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken 
Regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) planerar att tillsammans upphandla 
nya tågfordon som ersättning för befintlig flotta.  
Bakgrund för behovet är att inom mindre än 10 år har 70% av dagens tågflotta uppnått sin 
tekniska livslängd.  En grundläggande målsättning hos regionerna är att all kollektivtrafik 
ska uppnå fossilfri drift under 2020-talet.  
Utöver dessa krav krävs att tåg som ska trafikera Linköping C eller delar av sträckan 
Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm från år 2023 har anpassning av fordonen till 
signalsystemet ERTMS. En ombyggnad av befintliga fordon till denna standard, samtidigt 
som den tekniska livslängden i princip är uppnådd, är inte ekonomiskt försvarbar. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
En samordnad tågflotta inom det sydsvenska tågsamarbetet ger ett effektivare 
fordonsanvändande med lägre kostnader. Slutmålet för den gemensamma 
fordonsupphandling är att fordonen i första hand ska drivas av fossilfria bränslen med 
eldrift som slutmål. 
Enklare mobil biljett i egenutvecklad app 
Seniorperiod var det första av de fyra uppdrag som tilldelades utifrån resultatet av Pris- och 
taxeutredningen 2014-2016. Uppdrag två är att utveckla en mobilapp med förenklad 
betalning, biljettköp och röstvägledning. Utvecklingsarbetet har utgått från icke-användare 
av appar och icke-resenärer i kollektivtrafiken, dvs att skala bort allt som kräver någon 
form av förkunskaper i att resa kollektivt. Appens arbetsnamn är för närvarande "GoOn" 
och kunden trycker endast på "på", "av" och "betala". Resten sköter bakomliggande teknik i 
mobiltelefon och i bussen om. Resan betalas således först då kunden kliver av. Lösningen 
öppnar upp möjligheter för prisdifferentiering och kundvärden. 
Förväntad effekt 
Förenklad resa, betalning och val av betalsätt. Ökat kollektivt resande för både befintliga 
resenärer och icke-resenärer. Modernisering av sättet att resa och att taxera resor. 
Jämna ut/Omfördela resandet genom prisdifferentiering 
Uppdrag tre av de fyra tilldelade uppdrag utifrån resultatet av Pris- och taxeutredningen 
2014-2016 är att utreda prisdifferentiering över dygnets timmar. Över 50% av Kalmar 
länstrafiks resor görs under ca 4 timmar, d v s resorna i högtrafik (peak) skapar ett stort 
behov av bussresurser. Tendenser är att resandet i högtrafik fortsätter att öka. Genom att 
med prisets hjälp omfördela resenärerna på ett bättre sätt minskar dels 
produktionskostnaderna, dels utnyttjas kapaciteten ombord bättre. 
Förväntad effekt 
Minskade produktionskostnader och jämnare utnyttjande av kapaciteten ombord. Premiera 
ett ökat resande/locka nya resenärer i lågtrafik/offpeak genom att erbjuda ett lägre pris. 
Differentierad tidpunkt för skolstart 
Uppdrag fyra av de tilldelade uppdragen utifrån resultatet av Pris- och taxeutredningen 
2014-2016 är att utreda förutsättningarna för differentierad skolstart. 51% av Kalmar 
länstrafik-resorna görs under 4 timmar, där skolresor kl 07-08 samt kl 15-17 utgör en 
betydande andel. Eftersom många elever börjar och slutar sin skoldag samtidigt knyts 
mycket bussresurser upp samtidigt. Möjligheterna till att nyttja samma bussresurser för 
flera skolstarter är små, vilket ger högre produktionskostnader. Genom att införa 
differentierad skolstart kan samma bussresurser användas på flera ställen och därigenom 
minskar kostnaderna. 
Förväntad effekt 
Minskade produktionskostnader genom bättre utnyttjande av bussresurserna. 
Upphandling av regionalt tågsystem, Krösatågen 
Region Kalmar län tillsammans med Region Blekinge, Region Kronoberg, Region 
Jönköpings län, Region Skåne och Region Halland kommer under 2019 att påbörja 
upphandling av drift och underhåll för en ny avtalsperiod för Krösatågen. Krösatågen är det 
fjärde största regionala tågsystemet i Sverige. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Med ett sammanhållet tågsystem med stort turutbud kunna knyta tillväxtmotorer i andra 
regioner närmare varandra och då få ett ökat kollektivt resande både inom och över 
regiongränser. 
Upphandling av regionalt tågsystem, Kustpilen 
Region Kalmar län tillsammans med Region Östergötland kommer under 2019 att påbörja 
upphandling av drift och underhåll för en ny avtalsperiod för tågtrafiken på 
Stångådalsbanan och Tjustbanan. 
Förväntad effekt 
Genom ett effektivt trafikupplägg kunna knyta tillväxtmotorer i Kalmar och Östergötlands 
län närmare varandra och då få ett ökat kollektivt resande både inom och över 
regiongränser. 
Upphandling av regionalt tågsystem, Öresundståg 
Region Kalmar län tillsammans med Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Skåne, 
Region Halland och Region Västra Götaland kommer under 2019 att genomför 
upphandling av drift och underhåll för en ny avtalsperiod för Öresundstågstrafiken. 
Trafikavtal kommer att slutas till sommaren 2019 och trafikstart är i december 2020. I det 
nya trafikavtalet ingår även drift av ny tågdepå i Hässleholm för Öresundstågssystemet. 
Förväntad effekt 
Med ett sammanhållet tågsystem med ett effektivt och stort turutbud kunna knyta 
tillväxtmotorer i andra regioner närmare varandra och då få ett ökat kollektivt resande både 
inom och över regiongränser. 
Upphandling underhåll regionaltåg 
Under 2019 ska upphandling av underhåll av regionaltågen för Krösatågen och Kustpilen 
påbörjas. 
Förväntad effekt 
En hög kvalitet på underhållet av fordonen är väsentlig för att säkerställa en hög regularitet 
i trafiken. 
19/10 - Utreda införande ett kompetenscenter för yrken inom kollektivtrafiken inom 
länet 
Under de närmaste tio åren behovet av nya bussförare att vara mycket stort. Befintliga 
utbildningsvägar kommer inte att räcka till. Därför krävs det gemensamma krafttag från 
branschen om behovet ska kunna fyllas. Idag lever branschen på att förare fortsätter som 
timanställda efter pension. Viktigt att göra yrket som förare attraktivt för ungdomar att så 
fler väljer denna bransch. 
19/11 - Redovisa ett förslag för införande av länsfärdtjänst 
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Aktiviteter 
Huvudmannen har idag en skyldighet att anordna färdtjänst inom den egna kommunen 
(folkbokföringskommunen). Som tillägg finns klargörande om att det vid särskilda skäl 
även ska vara krav på anordnande mellan den egna kommunen och en annan kommun, 
särskilda skäl har enligt praxis fastställts gälla skol- och arbetspendling. 
 
Utöver vad som framkommer ovan finns idag lokalt tagna tilläggsbestämmelser, dessa ger 
våra länsinvånare möjlighet till ett utökat färdtjänstområde med 40 km från kommungräns 
och därtill användande av färdtjänst nationellt via s.k. RIAK (Resa i annan kommun). 
 
För längre resor över kommungräns krävs ansökan om riksfärdtjänst. Ett uppdrag har 
tilldelats förvaltningen att utreda hur färdtjänst skulle kunna hanteras med länet som gräns. 
Förvaltningen har behov att genomföra ett grundligt bakgrundsarbete inför redovisande av 
förslag. Redovisningen har därav att ske under andra halvan av 2020. 
19/12 - Utreda införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan 
En utveckling av trafiken på Stångådalsbanan behöver göras. Dagens InterRegional 
trafikupplägg skulle kunna kompletteras med ett pendeltågssystem under peaktider som har 
en tätare uppehållsbild och ev göra fler stopp. Utredning genomförs under 2019 och 
resultatet redovisas under 2020. 
19/13 - Utreda behov av utvecklad busstrafik som komplement till tågsystemet 
Sedan tidigare har utredningar gjorts för länsöverskridande superbussystem. Egen planering 
har gjorts av ”Östersjöexpressen” för trafik längs E22 från Kalmar – Mönsterås – 
Oskarshamn – Västervik – Norrköping för att där ansluta till/från tåg med destination 
Stockholm. Samtidigt har Smålandslänen Jönköping – Kronoberg, Kalmar tillsammans med 
Blekinge drivit ett gemensamt projekt för superbussar mellan viktiga målpunkter i 
respektive län. Exempel på sådana linjer där vårt län ingår är Oskarshamn – Växjö och 
Västervik – Jönköping.  
Uppdraget är att redovisa realistiska alternativ för snabbusstrafik som komplement där 
tågtrafik aldrig kommer att bli ett alternativ. Utredningen ska genomföras och redovisas 
under 2019. 
Pendeltågtrafik längs Linnéstråket 
Skapa ett stort utbud av trafik mellan Linnéuniversitetets båda huvudorter Kalmar och 
Växjö. Resandebehovet mellan dessa orter är stort och växer stadigt. Genom högre frekvens 
skapas större möjligheter att resa vilket kommer att driva resandet på ett positivt sätt. Vid 
införande av två strukturer kommer trafiken att tillmötesgå ett större antal invånare längs 
banan. 
Förväntad effekt 
Ökat resande och högre kundnöjdhet 
Sommarlovskort 
Under 2018 infördes som test ett sommarlovskort för skolungdomar från sjätte klass till 
andra året på gymnasiet. Det innebar att sommarlovskort distribuerades ut till 17 000 
skolelever. Kortets giltighet innebar att ungdomarna kunde resa fritt med kollektivtrafiken i 
länet (både med tåg och buss) under två månader. 
Förväntad effekt 
Lära ungdomar att åka kollektivt på ett enkelt sätt. 
Infrastruktur på Stångådalsbanan 
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Aktiviteter 
Att tillsammans med Trafikverket få till en modern utveckling av infrastrukturen gällande 
signalsystem, elektrifiering och hastighetssänkande åtgärder. 
Förväntad effekt 
Fastställd plan som ger en infrastruktur som säkerställer effektiv trafik för framtiden. 
Infrastruktur på Tjustbanan 
Att tillsammans med Trafikverket få till en modern utveckling av infrastrukturen gällande 
signalsystem, elektrifiering och hastighetssänkande åtgärder. 
Förväntad effekt 
Fastställd plan som ger en infrastruktur som säkerställer effektiv trafik för framtiden 

2.2 Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Fossilbränslefri kollektivtrafik 2020. 

Fokusområden 
Länets kollektivtrafik ska vara helt fossilbränslefri år 2020 och inriktning och huvudalternativ 
för drivmedel är biogas.  
Genom trafikavtalet 2017 är länets busstrafik fossilbränslefri och drivs till största del med 
biogas. Serviceresor och närtrafik kommer att bli fossilbränslefria med tyngdpunkt på biogas 
fr.o.m. trafikavtalet 2020. En upphandling av tågfordon för regionaltrafiken genomförs under 
2019, kollektivtrafiken närmar sig därmed målet om 100% fossilfrihet.  
För att infrastrukturen ska kunna byggas för de olika fossilfria alternativen, men BioGas som 
det viktigaste, är det viktigt att alla kommuner och regionen samverkar gällande 
genomförandet. För regionen är det viktigt att tänka på helheten för de olika förvaltningarnas 
resor i tjänsten (egen bil, tjänstebil m.m.). 

Mått Målvärde 
Mängden koldioxidutsläpp i kollektivtrafiken ska minska med 30% 
per år fram till 2020 

30 % 

 

Aktiviteter 
Färdplan 2020 
Kalmar län har ett regionalt mål att kollektivtrafiken ska vara helt fossilbränslefri år 2020. 
Kalmar länstrafik har därför upprättat en ”Färdplan2020” som beskriver de aktiviteter som 
ska genomföras fram till år 2020 för att nå fossilfrihet. Samtliga tåg, bussar och 
servicefordon ska registreras i miljö- och verksamhetsuppföljningssystemet FRIDA som 
ger värden för bl.a. koldioxidutsläpp och energianvändning. Med hjälp av FRIDA kan vi 
följa hur förvaltningen närmar sig uppställda miljömål. 
Förväntad effekt 
Åtgärderna i ”Färdplan 2020” leder till att: 
•utsläppen av koldioxid från kollektivtrafiken närmar sig noll till år 2020. 
•energianvändningen för de olika trafik- och fordonsslagen blir känd. 
Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken 
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Aktiviteter 
Regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) planerar att tillsammans upphandla 
nya tågfordon som ersättning för befintlig flotta.  
Bakgrund för behovet är att inom mindre än 10 år har 70% av dagens tågflotta uppnått sin 
tekniska livslängd.  En grundläggande målsättning hos regionerna är att all kollektivtrafik 
ska uppnå fossilfri drift under 2020-talet.  
Utöver dessa krav krävs att tåg som ska trafikera Linköping C eller delar av sträckan 
Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm från år 2023 har anpassning av fordonen till 
signalsystemet ERTMS. En ombyggnad av befintliga fordon till denna standard, samtidigt 
som den tekniska livslängden i princip är uppnådd, är inte ekonomiskt försvarbar. 
Förväntad effekt 
En samordnad tågflotta inom det sydsvenska tågsamarbetet ger ett effektivare 
fordonsanvändande med lägre kostnader. Slutmålet för den gemensamma 
fordonsupphandling är att fordonen i första hand ska drivas av fossilfria bränslen med 
eldrift som slutmål. 
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3 Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (regionens mål) 
Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter 
och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med 
engagerade medarbetare. 

3.1 Kalmar länstrafik är en attraktiv, utvecklande och hälsosam 
arbetsplats 

Kalmar länstrafiks personal- och kompetensförsörjning bygger på ett helhetstänk d.v.s. en 
struktur med innehåll av att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Strategin för 
att säkra vår tillgång på medarbetare för dagens och framtidens krav är ett helhetstänk. 

Fokusområden 
- attrahera 
- rekrytera 
- utveckla 
- behålla 
- avveckla 

Mått Målvärde 
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter 4,2 % 
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron. 
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region Kalmar län 

75 
(indexvärde) 

Stolthetstalet mäts i samband med Region Kalmar läns gemensamma medarbetarenkät. 
Andel medarbetare med årligt uppdaterade utvecklingsplaner 100 % 
Inflytande och påverkansmöjlighet (medarbetare) 4,2 
Skattning av inflytande och påverkansmöjlighet från förvaltningens medarbetare i Kalmar 
länstrafiks medarbetarenkät. 
 
Kalmar länstrafik arbetar aktivt med att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande, detta 
är och ska ses som en nödvändighet för förvaltningen. Från medarbetarenkäter (centrala och 
interna) har det kommit fram en önskan om en ökad delaktighet. Fr.o.m. 2016 finns inom 
förvaltningen en Medarbetargrupp, sammansatt av medarbetare från förvaltningens 
basenheter. Gruppen arbetar självständigt med de frågor som anses/bedöms prioriterade. 
Gruppen har en ordinarie plats i förvaltningens basenhetsråd samt därtill del i ledningens 
återkommande informationsträffar. 
1.)  Antal tävlingar 2.) Antal deltagare 4 
Aktiviteten följs upp genom registrering av antal genomförda tävlingar och antal deltagare. 
Antal uttagna friskvårdsbidrag 55 
Varje enhet tar ut egna siffror från Heroma.  
Antal uttagna friskvårdsbidrag mäts på årsbasis av centrala HR. 

 

Aktiviteter 
Hälsosamtal 
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Aktiviteter 
Erbjudande om hälsosamtal tillsammans med representant från Arbetsmiljö och hälsa. Att 
nu utvärdera och vidareutveckla modellen. 
Förväntad effekt 
En minskad sjukfrånvaro 
Arbetsbeskrivning för hälsoinspiratörer 
Att säkerställa och professionalisera hälsoinspiratörernas arbete 
Förväntad effekt 
En del av arbetet med att minska sjukfrånvaron. 
Återkommande interna tävlingar med hälsofokus med hjälp av hälsoinspiratörerna 
Hälsofrämjande aktiviteter genomförda 
Förväntad effekt 
Främja hälsa hos medarbetare 
Insatser för att ökad andel medarbetare ska använda friskvårdsbidraget 
Fler medarbetare använder friskvårdsbidraget 
Förväntad effekt 
Fler än 47 % av medarbetarna tar ut sitt friskvårdsbidrag 
Varumärkesresan 
Varumärkesresan startade september 2013 och är både ett internt och externt arbete.  
 
En intern inventering har gjorts VAD Kalmar länstrafik måste bli bättre på, såväl internt 
bland medarbetare som externt mot trafikföretag och återförsäljare. En rad aktiviteter har 
identifierats och avbockning sker successivt. Behovet av åtgärder har dessutom bekräftats i 
de medarbetarenkäter som är gjorda. En del av den interna varumärkesresan är 
bemötandeutbildningar för främst ombordpersonal och kundtjänstpersonal. I 
kundundersökningar kan konstateras en ökad nöjdhet för såväl förare som 
kundtjänstpersonal, under 2018 topp-5 i Sverige. Vid ett tillfälle varje år samlas all personal 
för Kalmar länstrafik för en riktad aktivitet, Till:sammans-galan, där t ex arbetet följs upp 
och inspirationsföreläsningar erbjuds. 
 
Varumärkesresans externa del baseras i grunden på visuell marknadsföring, där i huvudsak 
rörligt och digitalt media nyttjas, med mycket gott resultat. Det kommunikativa budskapet 
"Till:sammans" har många bottnar och syftet är att långsiktigt skapa en starkare image och 
trovärdighet mot resenärer och allmänhet. Det är viktigt att vara uthållig och konsekvent. 
Genom att repetera basbudskapet och att fördelarna med kollektivt resande ska vi successivt 
bygga en bättre känsla och en samhörighet med resenärer/allmänhet. Starkt signalvärde 
viktigt. Ett exempel på konsekvens och repetition är att en specifik förarkaraktär 
återkommer i det externa varumärkesbyggandet. 
Förväntad effekt 
Hög medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Bidra till ökad trivsel på arbetsplatser inom 
Kalmar länstrafik. 
Strategisk personalförsörjning 
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Aktiviteter 
Att forma struktur/innehåll i vår interna strategiska personalförsörjning. Att under varje del 
finna en intern strategi (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla). 
 
Vår existens bygger på att vi förfogar över till antalet behövande medarbetare jämte rätt 
kompetens. Ska vi lyckas i den allt ökande konkurrensen har vi på vårt ansvar att förhindra 
brister i system och organisation via  strategier enligt ovan. Därtill ge våra medarbetare 
stöd, resurser och utlopp för nytänkande. 
Förväntad effekt 
Ett säkerställande av vårt behov av medarbetare för tid nu och i framtid. 
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4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (regionens mål) 
Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs 
ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med 
lägsta möjliga resursinsats. 

4.1 Driftbudget 2019 
I augusti 2017 påbörjades en ny avtalsperiod för busstrafiken i Kalmar län. Avtalet, på 10 år, 
omfattar 500 mkr per år i baspris, vilket är ungefär hälften av förvaltningens omslutning. 
Planering och uppföljning av trafikvolymer och kostnadsnivåer i avtalet är av stor vikt för att 
kunna behålla en ekonomi i balans och skapa utrymme för trafikutveckling enligt beslutade 
strategidokument. 
I slutet av 2018 påbörjades en ny avtalsperiod för Krösatågstrafiken i Sydsverige. Samtidigt 
pågår upphandling av ny trafik för tågsystemet p.g.a. överklagande av den upphandling som 
genomfördes med start 2018. Avtalet för trafiken är gemensamt för Kalmar, Blekinge, 
Kronoberg, Jönköping, Skåne och Hallands län. Trafikavtal i denna storlek innebär att både 
trafikorganisatörer och trafikföretaget har möjlighet att utföra trafiken på ett effektivt sätt 
vilket även gynnar ekonomin. 
Kostnadsnivåerna för kollektivtrafiken har under flera år ökat inom de generellt beräknade 
2,5 %. Under 2018 ökade kostnadsnivåerna för samtliga trafikslag mer än 2,5% och för buss- 
och tågtrafiken fortsätter kostnadsnivåerna att stiga kraftigt även under de första månaderna 
2019. 
Under 2018 har resandet hos Kalmar länstrafik ökat, delvis tack vare Seniorperioder och 
Sommarlovskort för ungdomar. Biljettintäkterna har dock inte ökat i samma omfattning, 
vilket på sikt kan äventyra självfinansieringsmålet om 50 % i allmän kollektivtrafik. Förutom 
arbetet med att öka resandet är beslut om taxehöjningar en väsentlig parameter för att uppnå 
detta mål. 

4.2 Investeringsbudget 2019 
Trafikorganisatörerna Kalmar länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken och 
Länstrafiken Kronoberg har bildat en samverkan som under tre år gemensamt drivit projekt 
för ”Framtida biljett- och betallösningar” med den nationella standarden som bas. Under 2019 
kommer olika försäljningskanaler successivt att bytas ut mot nya. Skånetrafiken har sedan 
2014 arbetat med att ta fram ett system som skall ersätta sitt biljettsystem. Numera sker deras 
utveckling i samverkan med Blekinge länstrafik och Östgötatrafiken. Detta innebär att 
Kalmars gräns mot nya biljettsystem har förflyttats, endast ett angränsande system kräver 
kompatibilitet för sömnlöst resande ut från Kalmar län. Samtliga län har att följa det 
överordnade kravet att nya system ska vara kompatibla med varandra och följa Samtrafikens 
nationella standard. Projektet omfattar både materiella och immateriella insatser. 

4.3 Kalmar länstrafik ska ha en god ekonomisk hushållning 
Kalmar länstrafik ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som 
bedrivs ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås 
med lägsta möjliga resursinsats.  
 
Det långsiktiga ekonomiska målet för kollektivtrafiken är att uppnå en självfinansieringsgrad 
om 50% för den allmänna kollektivtrafiken (tåg och buss samt närtrafik).  
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För att uppnå detta krävs att resandet ökar och taxorna räknas upp med index enligt 
kostnadsutvecklingen. Ett genomsnittligt mått på resandeutvecklingen är en ökning med 3% 
per år och för kostnadsutvecklingen 2,5% över tiden. 

Fokusområden 
Den ekonomiska redovisningen ska ge stöd åt verksamheten i de beslut som fattas för att 
verksamheten ska kunna bedrivas i enlighet med beslutade planer och med god ekonomisk 
hushållning. 



 

 

Verksamhetsplan 2019 
Primärvårdsförvaltningen 
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1 Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners 
(Region Kalmar läns mål) 

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. 

1.1 Nöjda invånare med hög livskvalitet genom god samverkan med 
invånare och samarbetspartners 

I varje möte, fysiskt eller digitalt, med primärvården ska invånare, patienter och anhöriga 
känna sig sedda, välkomna och respekterade. Alla människor oavsett personliga egenskaper, 
bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös 
tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska få ett bra bemötande och en 
personcentrerad, individanpassad vård. Invånaren ska uppleva delaktighet och ha ett högt 
förtroende för oss. Vi ska främja hälsa i alla möten och invånarna ska inspireras till egenkraft 
för en hälsosam livsstil. Vi har människan i fokus. 

Fokusområden 
Bemötande.  
Vårt arbete ska vara mottagarorienterat och präglas av lyhördhet och öppenhet. Patienter och 
närstående ska ses som medskapare i vården. Alla beslut som fattas ska göras med patientens 
medverkan. Nöjda invånare, patienter och anhöriga ska öka.  
 
Främja hälsa. 
Vi ska bidra till att alla länets invånare ska ha goda och jämlika möjligheter till hälsa och 
livskvalitet genom delaktighet och att i alla situationer ha ett hälsofrämjande och 
förebyggande perspektiv. Proaktiva och förebyggande insatser ska genomföras mot grupperna 
barn, unga, nyanlända och äldre, med särskilt fokus på de som lever i socioekonomisk 
utsatthet.  
 
Öppna och nära vårdformer.  
Vi ska ha en hög tillgänglighet i alla våra verksamheter och det ska vara tydligt vilket utbud 
som finns och hur man kontaktar vården i olika situationer. Öppettider och service ska 
anpassas till sökmönster och vårdbehov. Våra tjänster ska upplevas användbara, enkla och 
funktionella.  
 
Kontinuitet och en sammanhållen hälso- och sjukvård.  
För att skapa trygghet krävs att patienter känner tillit till att bedömning, behandling och råd, 
är säkra och av bästa kvalitet. Det krävs också att vården upprätthåller en hög kontinuitet samt 
stödjer patienten genom vårdprocessen. I det här arbetet är erbjudande om fast vårdkontakt 
och en god samverkan mellan olika vårdgivare av särskild vikt. Alla som har behov av hälso- 
och sjukvård ska få en fördjupad medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal inom tre dagar. 

Mått Målvärde 
Patientens upplevelse av primärvård gällande helhetsintryck 95 % 
Frågorna i Nationell Patientenkät tillhör en av sju dimensioner. Varje dimension omfattar 
fler frågor som tillsammans belyser patientens upplevelse av primärvården i Kalmar län. 
Patientens upplevelse av primärvård gällande respekt och bemötande 95 % 
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Mått Målvärde 
Frågorna i Nationell Patientenkät tillhör en av sju dimensioner. Varje dimension omfattar 
fler frågor som tillsammans belyser patientens upplevelse av primärvården i Kalmar län. 
Patientens upplevelse av hälso- och sjukvård gällande kontinuitet och 
koordinering 

95 % 

Frågorna i Nationell Patientenkät tillhör en av sju dimensioner. Varje dimension omfattar 
fler frågor som tillsammans belyser patientens upplevelse av primärvården i Kalmar län. 
Patientens upplevelse av primärvård gällande tillgänglighet 95 % 
Frågorna i Nationell Patientenkät tillhör en av sju dimensioner. Varje dimension omfattar 
fler frågor som tillsammans belyser patientens upplevelse av primärvården i Kalmar län. 
Patientens upplevelse av primärvård gällande delaktighet och 
involvering 

95 % 

Frågorna i Nationell Patientenkät tillhör en av sju dimensioner. Varje dimension omfattar 
fler frågor som tillsammans belyser patientens upplevelse av primärvården i Kalmar län. 
Patientens upplevelse av primärvård gällande information och 
kunskap 

95 % 

Frågorna i Nationell Patientenkät tillhör en av sju dimensioner. Varje dimension omfattar 
fler frågor som tillsammans belyser patientens upplevelse av primärvården i Kalmar län. 
Patientens upplevelse av primärvård gällande emotionellt stöd 95 % 
Frågorna i Nationell Patientenkät tillhör en av sju dimensioner. Varje dimension omfattar 
fler frågor som tillsammans belyser patientens upplevelse av primärvården i Kalmar län. 
Invånarnas förtroende för 1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa 
och vård via telefon, 1177 

80 % 

Måttet redovisar andel individer i ett urval av befolkningen i Kalmar län, som anger att de 
har mycket stort eller ganska stort förtroende för Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och 
vård via telefon, 1177. 

 

Aktiviteter 
Utveckla värdegrundsarbetet 
Interna aktiviteter ska genomföras för att stärka verksamhetens värdegrund genom att bland 
annat lyfta värdeord som bemötande och trygghet som komplement till Region Kalmar läns 
övergripande värdeord, ”öppet, engagerat och kunnigt”. I värdegrunden ska vikten av att 
samverka och att arbeta tillsammans stärkas. 
Förväntad effekt 
Stärkt sammanhållenhet och vikänsla, vilket förväntas stimulera samverkan och öka den 
gemensamma kraften för att nå våra mål. 
Referensgrupp bemötande 
En arbetsgrupp som arbetar kring ökad kunskap och förståelse för vikten av 
bemötandefrågor för patientens upplevelse av vården. Bland annat planeras förvaltningens 
medarbetardagar. 
Förväntad effekt 
Ökat fokus och engagemang kring bemötandefrågor. Tryggare patienter, anhöriga och 
medarbetare. 
Koordinering genom fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och SIP 
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Aktiviteter 
Utveckla arbetet med att identifiera och erbjuda fast vårdkontakt till personer med 
komplexa vårdbehov. Vi ska fortsätta att utveckla stödmaterial och ge stöd i arbetet med 
vårdsamordning och SIP. 
Förväntad effekt 
Ökad trygghet för patienter med komplexa vårdbehov och deras anhöriga. Tryggare 
vårdprocess där patient, anhöriga och vårdaktörer har samma bild och planering av vården. 
Personens och anhörigas förutsättningar och styrkor tas tillvara och insatser sätts in där det 
behövs. 
Främja barnfamiljers hälsa 
Vidareutveckla hälsofrämjande insatser inom barnhälsovården genom riktat stöd framförallt 
till socioekonomiskt utsatta områden. 
Förväntad effekt 
Ökad upplevd hälsa hos barnfamiljer. 
TeleQ nätverk 
Fortsätta utveckla nätverket för sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning. 
Utveckling och kompetensförsörjning för de medarbetare som arbetar med 
telefonrådgivning. Under 2019 kommer arbetet med att införa videoväxling i TeleQ vara i 
fokus. 
Förväntad effekt 
Spridning av goda exempel på lösningar som förbättrar tillgängligheten och kvaliteten på 
samtalen. Invånare kommer att kunna genomföra videosamtal med oss. 
Tydliggöra kontaktvägar vid psykisk ohälsa hos barn och unga 
Förtydliga, öka samverkan och säkra kontaktvägar till alla vårdnivåer. I de fall där annan 
vårdnivå utgör en mer optimal kontakt hjälps familjen dit. 
Förväntad effekt 
Tryggare vårdprocess för bästa tillgänglighet, bemötande och vård. 
Säkra barnens rätt 
Kunskapshöjande insatser om barnkonventionen ska genomföras och praktiska verktyg som 
tillgodoser barnets rättigheter ska tas fram. Under 2019 planeras utbildningssatsning kring 
samtal med barn. Särskilt fokus på barn som anhörig och barn som far illa. 
Förväntad effekt 
Ökat fokus och kunskap kring barnets rättigheter. Ökad delaktighet. 
Personcentrerade och integrerade tjänster 
Varje möte ska anpassas efter individ och situation. Mötena ska präglas av delaktighet, 
ansvar och kontinuitet. Patienten ska vara medveten om nästa steg i vårdprocessen. Under 
året ska patientkontrakt vidareutvecklas som stärker detta. 
Förväntad effekt 
Tryggare, nöjdare och friskare invånare. 
Stärka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon. 
Ytterligare insatser för att stärka tillgängligheten och effektivisera svarstider till 1177 
Vårdguiden på telefon. Vi fortsätter satsa på att öka kännedomen om 1177.se och att 
utveckla e-tjänsterna på 1177.se. Vi samverkar nationellt för lösningar som exempelvis 
chattmöjligheter och videoväxling. Ökad bemanning balanserad till inkommande samtal. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Tryggare och nöjdare medborgare som får stöd och råd när de har behov av det. 
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2 Verksamhet - Stärk innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet 
(Region Kalmar läns mål) 

Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och 
innovationsförmåga ska bidra till tillväxt i länet. Regionen ska arbeta för att höja länets 
utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik och bidra till kultur i hela länet. 

2.1 Bidra till Regionens innovationsförmåga och ökad förnyelse 
Alla våra verksamheter ska bidra till innovativ och hållbar utveckling. Förnyelsen ska sträva 
efter att möta nya digitala möjligheter, bidra till en mer personcentrerad vård samt en 
hållbarhet som är miljömässig, ekonomisk och social. 

Fokusområden 
Digital omställning. 
Innovation, förnyelse och långsiktig hållbar tillväxt krävs för ökad konkurrenskraft. För att 
våra verksamheter ska gå i jämn takt med den digitala omställningen behöver moderna 
tekniska lösningar användas och nya innovationer utvecklas. 
 
Nya arbetssätt. 
Innovativa, öppna och mottagarorienterade tjänster. Alla delar av hälso- och sjukvården ska 
tillsammans sträva efter förflyttning mot öppna och nära vårdformer i varje sammanhang och 
beslut. Detta innebär ett krafttag utifrån helheten och en förändring av arbetssätt.  
 
Miljömedvetenhet. 
Som länets största arbetsgivare är Region Kalmar län och Primärvårdsförvaltningen viktiga 
aktörer som ska ligga i framkant i att verka för ett ökat miljömedvetande och en hållbar 
utveckling i hela länet. Arbetet fortskrider utifrån verksamhetsplan Miljö och hållbar 
utveckling 2019-2021. En stor del i arbetet innebär hållbara upphandlingar där ekonomi, miljö 
och sociala aspekter alltid beaktas. 

Aktiviteter 
Fortsatt utveckling genom digitalisering och innovativa lösningar 
Flera projekt planeras och pågår kring nya digitala verktyg inom verksamheterna såsom 
t.ex. digital anamnesupptagning, hemmonitorering, video som kommunikationskanal för 
vårdmöten, sjukvårdsrådgivning och vårdplaneringar. Löpande arbete med e-tjänster för att 
öka tillgängligheten för invånarna genom bland annat vidareutveckling av webbtidbok, 
utveckling av nya e-tjänster och löpande informationsinsatser för att öka nyttjandet. 
Förväntad effekt 
Ökad tillgänglighet, delaktighet och service. 
Minskad miljöpåverkan 
Vi arbetar för att minska miljöpåverkan i verksamheten i enlighet med Regionens 
verksamhetsplan för Miljö och hållbar utveckling 2018-2020. Alla primärvårdens 
verksamheter är miljödiplomerade och en enhet är miljöcertifierad. Goda exempel och 
utbildningar sprids inom hela förvaltningen genom förvaltningens miljösamordnare. 
Miljöombud ska finnas på alla arbetsplatser.  
 
För en hälsosam miljö ska alla enheter genomföra en riskbedömning för samtliga 
inventerade kemikalier under planperioden. För minskad klimatpåverkan och 
fossilberoende ska möten som inte kräver fysisk närvaro genomföras digitalt. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
En hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan. 
Främja nya arbetssätt 
Stödja verksamheter att nyttja nya arbetssätt kopplat till digital utveckling god och nära 
vård samt bättre resursnyttjande. Inspirera verksamheter genom spridning av goda exempel 
och innovationer tillsammans. 
Förväntad effekt 
Utvecklingen på enheterna ska främja både nya arbetssätt och processer. Erfarenheter från 
andra enheter ska tas tillvara inom hela förvaltningen. 
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3 Verksamhet - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet 
(Region Kalmar läns mål) 

Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet 
med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara 
personcentrerad, sammanhållen och ha patienten i fokus. 

3.1 Rätt kvalitet och god tillgänglighet genom effektiva processer 
- för god hälsa hos invånarna 

Primärvårdsförvaltningen ska erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård med fokus på 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska stödja omställningen av fokus 
från sjukhus till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och patientens egna hem. Det 
innebär också ett ökat samarbete med andra aktörer för att öka det förbyggande hälsoarbetet. 
Proaktiva och förebyggande insatser ska utvecklas för att förlänga tiden för ett självständigt 
liv och initiativ till ett äldrevårdsprogram ska tas genom samtal med länets kommuner. 

Fokusområden 
Nära vård.  
Begreppet nära vård innebär ett förändrat sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Nära 
syftar på både geografi, tid och/eller relation och bygger på ett sammanhållet system där 
patienten är i fokus och där alla delar av vården tar gemensamt ansvar. Andra arbetssätt 
kommer att innebära att resurserna kan användas bättre, vilket i sin tur banar väg för ökad 
delaktighet, tillgänglighet för invånarna och ett på sikt hållbart hälso- och sjukvårdssystem.  
Begreppet nära vård är ett synsätt som utgår från patientens individuella behov och 
förutsättningar. Patientens hälsa ska främjas så långt det går, liksom den egna kraften och 
möjligheten till att själv ta ansvar. Kontinuitet och trygghet är viktiga delar i omställningen 
liksom att vi och andra vårdaktörer runt patienten samverkar och tar gemensamt ansvar. En 
del i detta är att följa arbetet med patientkontrakt. 
 
Främja hälsa.  
Vi ska arbeta utifrån den nationella folkhälsoplanen och under planperioden särskilt prioritera 
tobaksfrihet, fysisk aktivitet och psykisk hälsa för att främja invånarnas hälsa. Psykisk hälsa 
är grundläggande för att uppleva hälsa och livskvalitet och inom ramarna för våra 
verksamheter ska vi erbjuda flera olika sorters behandlingsformer. Det kan handla om råd om 
egenvård, via assisterad självhjälp, gruppverksamhet, föreläsningar och individuella 
behandlingsinsatser efter individuella behov. Kompetensutveckling och metodutveckling för 
medarbetare ska genomföras för att förebygga och behandla den ökande psykiska ohälsan. 
Barn och unga är prioriterade i arbetet för psykisk hälsa och här spelar Barn- och 
ungdomshälsan en central roll. Familjecentraler finns för att erbjuda barnfamiljer lättillgänglig 
och god service och samtidigt främja föräldrars och barns psykiska hälsa och sociala 
förankring. 
 
Tillgänglighet. 
 I kontakt med våra verksamheter ska invånaren både kunna klicka in, ringa in eller gå in för 
en första kontakt. Den egna informationen ska föras vidare i vårdprocessen oavsett kanal och 
samma information ska inte behöva lämnas mer än en gång. Den digitala tekniken ska vara 
användbar, säker och skapa nytta för både patienter och medarbetare. Strategin för att uppnå 
en sammanhållen vårdkedja är att sammanlänka befintliga verktyg som 1177 Vårdguiden, 
webtidbok och digitalt vårdmöte. Patienten ska vara medveten vad nästa steg i vårdprocessen 
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är. Samtidigt ska nya funktioner testas och/eller utvecklas, som chatt, växling mellan telefon 
och video samt digital anamnesupptagning, hemmonitorering och guidning till rätt vårdnivå 
eller egenvård. 
 
Hög patientsäkerhet.  
Grunden för säker hälso- och sjukvård är systematiskt arbete och goda kunskaper i 
patientsäkerhetsfrågor på alla nivåer. Arbetet ska därför inriktas på att stärka 
patientsäkerhetskulturen vilket innebär att vårdens alla nivåer ska engageras i arbetet för att 
bygga långsiktiga strukturer, god arbetsmiljö och säkra processer. 

Mått Målvärde 
Äldresjukvård - oplanerade återinläggningar inom 30 dagar 9 % 
Antalet oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar av totala antalet återinskrivningar 
under samma tidsperiod ska vara 9 % eller mindre för kvinnor och män 65 år och äldre. 
Medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal inom tre dagar 

100 % 

En medicinsk bedömning, av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
inom primärvården, inom 3 dagar från det att den enskilde har sökt kontakt med 
primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk 
bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker kontakt 
(bedömningsgaranti inom primärvården) 
Fast läkarkontakt i primärvården (av de som sökt primärvård) 75 % 
Hälsoval tar fram uppgifter om måluppfyllelse till det övergripande styrkortet. 
Psykisk hälsa inom primärvård -14 dagar till bedömning 80 % 
Personer 18 år och äldre med behov av vård inom området psykisk hälsa (primärvård) ska 
tillgodoses inom 14 dagar. 
Andel barn och ungdomar som erbjuds en tid till Barn och 
ungdomshälsan inom 14 dagar 

80 % 

Minst 80 procent av barn och unga som söker till Barn- och ungdomshälsan ska erbjudas en 
tid till enheten inom 14 dagar. 
Antal läkarbesök/kroniska sjukdomar relaterat till antal 
läkarbesök/infektionssjukdomar, kvot 

 >=1,2 

Antal läkarbesök under senaste året för 7 kroniska sjukdomar i förhållande till antal 
läkarbesök för 7 infektionssjukdomar. 
Andel Diabetiker typ 2 med HbA1C över 70 10 % 
Diabetiker typ 2 - andel med stor risk för komplikationer. Måttet avser Hba1c>70. 
Antal avvikelser som hanteras enligt rutin 850 
Antal avvikelser som hanteras i avvikelsesystemet LISA. 
Kontakt med primärvården samma dag 100 % 
Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag. 
Måluppfyllelsen mäts genom att ange andel besvarade samtal vid telefon för rådgivning 
och/eller tidsbeställning vid hälsocentral/motsvarande under normala öppettider. 
Tillgänglighet – 1177-samtal som besvaras inom 9 minuter 95 % 
1 177 är telefonnumret för sjukvårdsrådgivning. Måttet avser andelen besvarade 
telefonsamtal inom 9 minuter via 1177 vårdguiden på telefon. 
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Mått Målvärde 
Antalet ärenden i 1177 E-tjänster 10 000 
Antal ärenden som nyttjas av 1177 E-tjänster inom primärvårdens verksamheter. 
Följsamhet hygienregler 100 % 
Måttet beskriver andel personal som uppfyller hygienrutiner enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer i samtliga 7 steg: Korrekt arbetsdräkt med kort eller uppsatt hår och inga ringar, 
klockor eller armband. Desinfektion av händer före och efter patientkontakt samt korrekt 
användning av handskar/förkläde. 
Antal samordnade individuella vårdplaner (SIP) 1 500 
Antal samordnade individuella vårdplaner (SIP) som genomförts inom 
primärvårdsförvaltningens enheter. 

 

Aktiviteter 
Oplanerad vård på dag och jourtid 
Stärka möjligheten till kontakt med hälsocentralerna vid oplanerad vård. Detta genom 
möjlighet till hembesök, ökad samverkan med ambulans och konsulterande roll till 
kommunsjuksköterskor. 
Förväntad effekt 
Ökad tillgänglighet inte minst på kvällar och helger. 
Vårdval psykisk hälsa primärvård 
Utveckla en hållbar organisation utifrån kraven i vårdval psykisk hälsa primärvård. 
Förväntad effekt 
Tillgänglig och kvalitetssäkrad verksamhet inom området psykisk hälsa med god 
samverkan med samtliga hälsocentraler i primärvårdsförvaltningen. Trygga medarbetare 
som upplever en god arbetsmiljö och teamarbete. 
Delta i arbetet med kliniska processer 
Att genom gränsöverskridande samverkan skapa effektivare flöden som utgår från 
patientens behov, i syfte att öka kvaliteten inom området. Stödja verksamheterna att nyttja 
andra effektfulla arbetssätt. 
Förväntad effekt 
Bidra till jämlik och effektiv vård med Sveriges bästa kvalitet 
och säkerhet. 
Arbete med patientsäkerhetskultur på respektive arbetsplats 
Respektive arbetsplats arbetar med regelbunden självreflektion över sitt 
patientsäkerhetsarbete och lyfter tydligt in frågor kopplade till patientsäkerhet under bland 
annat arbetsplatsträffar. Återkoppling sker mellan basenhetschef och förvaltningsledningen. 
Förväntad effekt 
Medvetenhet om respektive enhets patientsäkerhetskultur. 
Övergripande uppföljning och analys av avvikelser 
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Aktiviteter 
Chefläkaren ansvarar för arbetet med övergripande händelseanalyser, särskilt sådana 
händelse där flera verksamheter och förvaltningar varit inblandade. Arbetet ska utvecklas 
och nya sätt att sprida lärdomar ska tas fram. Seminarier ska stimulera arbetet med 
patientsäkerhet lokalt. Utifrån analysen som gjordes vid patientsäkerhetsseminarium 2018 
ska ett mindre antal aktiviteter väljas för fortsatt arbete under 2019. Dessa ska sedan 
utvärderas. Avvikelser av principiell eller större betydelse identifieras och återkopplas till 
verksamheterna genom muntlig och skriftlig rapportering i anslutning till chefsmöten och i 
patientsäkerhetsberättelsen. 
Förväntad effekt 
Systematiskt lärande av avvikelser som underlag till förbättringsarbeten. 
Trygg och effektiv utskrivning 
Samverka med länets kommuner, psykiatri och sjukhus kring utskrivningsprocessen av 
personer med komplexa vårdbehov. Förbättrade förutsättningar för en sammanhållen vård 
genom digital konsultation till kommun och sjukhus. 
Förväntad effekt 
Tryggare och säkrare vård för personer med insatser från flera vårdgivare. 
Kunskapsstöd och kvalitetsindikatorer 
Ökat fokus och spridning av goda exempel kring arbeten med primärvårdskvalitet som är 
nationella kvalitets indikationer. Fortsatt spridning och utveckling av lokala tillägg i takt 
med att nationella kunskapsstödsdokument revideras. 
Förväntad effekt 
En kunskapsbaserad, säker och jämlikare vård. 
Utveckla livsstilsmottagningarna och arbeta med aktiviteter i folkhälsoplanen 
Under 2019 fokuserar vi särskilt på att öka registreringen av tobaksbruk, diskutera vinster 
med fysisk aktivitet samt att sprida erfarenheter av SPiSS (suicidprevention i svensk 
sjukvård) webbutbildning. 
Förväntad effekt 
Ett ökat fokus och arbete med att främja hälsa. Minskad tobaksanvändning, ökad upplevelse 
av hälsa. 
Kvinnors hälsa 
Vidareutveckla hälsofrämjande insatser för kvinnor framförallt i socioekonomiskt utsatta 
områden. 
Förväntad effekt 
Ökad upplevd hälsa hos kvinnor, lägre sjukskrivningstal. 
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4 Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar 
läns mål) 

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter 
och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med 
engagerade medarbetare. 

4.1 En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats 
Våra medarbetare och chefer är den viktigaste och avgörande tillgången för våra 
verksamheter och en förutsättning för att nå mål och framgång. Andel medarbetare och 
invånare som anser att Primärvårdsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats ska öka. Vi ska 
erbjuda god arbetsmiljö, meningsfullhet, utvecklingsmöjligheter, engagemang och 
delaktighet. 

Fokusområden 
En god arbetsmiljö.  
En god arbetsmiljö, är grunden för medarbetarnas trivsel och hälsa. Medvetenhet hos 
medarbetare när det gäller en hälsosam livsstil och ett hållbart arbetsliv är viktiga parametrar 
för en god arbetsmiljö.  
 
Ledarskap. 
Ett kommunikativt och starkt chef- och ledarskap. Med ett utvecklande ledarskap baserat på 
en gemensam värdegrund kan utmaningar hanteras och möjligheter tas tillvara. Satsningen på 
att stödja chefer med lagutveckling, handledning och mentorskap fortsätter. 
 
Öka stoltheten och förbättra arbetsgivarvarumärket. 
För att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser krävs medarbetare som är stolta över sin 
arbetsplats och det arbete man utför. Alla medarbetare ska känna sig sedda och lyssnade till. 
Större verksamhetsförändringar ska ske i nära dialog och samverkan. Medarbetarna är de 
viktigaste ambassadörerna för att stärka arbetsgivarvarumärket och attrahera nya medarbetare. 
För att behålla befintliga medarbetare genomförs satsningar på förbättrade arbetsvillkor, 
långsiktig löneutveckling, möjlighet till kompetensutveckling och karriärutveckling, ökad 
delaktighet och stimulans till nya, innovativa arbetssätt. 
 
Bättre resursnyttjande.  
Vi ska arbeta vidare med bättre resursnyttjande i syftet att kunna attrahera rätt kompetens, 
bedriva en patientsäker vård och en effektiv verksamhet inom givna ekonomiska ramar. En 
effektiv resursanvändning och fortsatt kompetensutveckling av medarbetare har avgörande 
betydelse för kompetensförsörjningen, liksom ett gott ledarskap och tydliga lokala verksam-
hetsknutna målsättningar. Verksamheten behöver prova nya arbetssätt, utveckla befintliga 
yrkesroller, arbeta med digital omställning och förbättra samverkan för att ta tillvara på 
medarbetarnas tid, kunskap och engagemang. 

Mått Målvärde 
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region Kalmar län 

75 
(indexvärde) 

Stolthetstalet mäts i samband med Region Kalmar läns gemensamma medarbetarenkät. 
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och 
styrning 

80 
(indexvärde) 
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Mått Målvärde 
En enkät som mäter Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) innehåller nio 
frågeställningar, i form av påståenden, som mäter förutsättningarna för 
medarbetarengagemanget. Syftet med enkäten är att skapa ett jämförelsematerial, men 
också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat 
och ekonomi. Enkäten ska även ge underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken 
som handlar om att stärka medarbetarengagemanget. 
Antalet anställda läkare i Primärvårdsförvaltningen 180 
Antalet anställda läkare i Primärvårdsförvaltningen. Målsättningen att öka antalet 
tillsvidareanställda läkare i förvaltningen. 
Andelen som nyttjar friskvårdsbidraget 75 % 
Andel som nyttjat friskvårdsbidraget i förhållande till antalet anställda med månadslön 
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter 4,2 % 
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron. 

 

Aktiviteter 
Medarbetar- och säkerhetsenkäten 
Medarbetar- och säkerhetsenkät planeras till våren 2019.  
Enheterna arbetar med sitt resultat genom handlingsplaner. 
Förväntad effekt 
Skapa bättre förutsättningar för chefer och medarbetare i verksamheten 
Chef och ledarskap 
Primärvårdsförvaltningens chefer ska ha ett öppet, engagerat och kunnigt ledarskap. 
Chefskapet ska kunna förena rollerna som ledare, strateg och chef. För att nå detta ska 
cheferna utvecklas och utbildas. Samtliga chefer inom Primärvårdsförvaltningen ska 
genomgå Utvecklande ledarskap, UL. Chefer som inte har deltagit eller om det var länge 
sedan, ska delta i samtliga moduler inom Gröna kortet. Nya chefer ska ha gått samtliga 
moduler under sina tre första år. 
Förväntad effekt 
Stärkta och motiverade chefer som har ett öppet, kunnigt och engagerat förhållningssätt och 
ledarskap. Vi säkerställer med utbildningarna att cheferna får samma information i enlighet 
med organisationens riktlinjer. 
En hållbar arbetsmiljö för chefer. 
Framtida kompetensförsörjning 
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Aktiviteter 
Primärvårdsförvaltningen arbetar för att behålla, rekrytera och utveckla vår personal. Vi ser 
att ett arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare kan bidra till att minska beroendet av 
bemanningsföretag och få flera medarbetare att välja att arbeta i primärvårdsförvaltningen.  
- Vi satsar på särskilda rekryteringsinsatser för svårrekryterade arbetsgrupper. Insatser som 
extra marknadsföring, mässor och utlandsrekrytering.  
- Vi fortsätter att satsa på ökat antal ST läkare samt allmänmedicin AT. Vi har ett fortsatt 
viktigt samarbete mellan HR och studierektorer för att erbjuda våra utbildningsläkare en bra 
utbildning samt att vi ger våra handledare bra förutsättningar. 
- Vi jobbar aktivt med ett oberoende av inhyrd personal. Vi erbjuder pensionerade läkare att 
jobba hos oss på timmar. Vi följer upp de riktlinjer som är framtagna av SKL och Regionen 
vad gäller oberoendet. 
- Vi implementerar och använder oss av kompetensportalen. Fortsatt arbete och utveckling 
sker under 2019. 
- Arbetet med utbildningsenhet för utlandsutbildade läkare fortsätter. 
Utbildningsprogrammet för utlandstutbildade läkare fortskrider utifrån behov. 
- Vi ger ökade möjligheter till PTP platser för blivande psykologer. 
- Vi ger ökade möjligheter för sjuksköterskor att vidareutbilda sig. 
- Vi analyserar och planerar vårt kompetensbehov. Vi tittar på kompetensväxling och 
eventuellt kompetensgap. För att kunna tillgodose framtida kompetensbehov. 
- Vi arbetar efter kompetensbaserad rekrytering. 
Förväntad effekt 
Ökat antal fast anställda läkare. Ökat antal vidareutbildade sjuksköterskor. Ökat antal 
anställda psykologer. En god arbetsmiljö för våra medarbetare. Att 
Primärvårdsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter. En 
bra utbildningsmiljö för våra utbildningsläkare. 
Friskvårdsbidrag 
Målet är att användningen av friskvårdsbidraget ska öka under året. Insatser i form av 
information, aktiviteter kring hälsa och information vid nyanställningar. 
Förväntad effekt 
Hälsosamma medarbetare. 
Hälsosamma och hållbara arbetsplatser 
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Aktiviteter 
Primärvårdsförvaltningen arbetar på olika nivåer med arbetsmiljö och hälsa. 
- Som ett stöd i det hälsofrämjande arbetet jobbar vi efter handlingsplan för friskare 
arbetsplatser.  
- Vi har utbildat ett antal medarbetare inom förvaltningen till lagutvecklare. Målet är att alla 
enheter ska genomgå lagutveckling. 
- Vi fortsätter samarbete med Arbetsmiljö och hälsa kring rehabilitering, handledning och 
ergonomi. Vi ser gärna ett utökat samarbete kring det förebyggande arbetet. 
- Samtliga enheter arbetar efter Systematiskt arbetsmiljöarbete och följer årshjulet. 
Uppföljning sker årligen. 
- Sjuktalen analyseras och uppföljning sker på enhets- samt förvaltningsnivå. Vi strävar 
även här efter mer förebyggande arbete.  
- Vi vill stimulera och ge våra medarbetare rätt förutsättningar till att hospitera eller arbeta 
vid annan enhet. Dialog kring detta förs vid medarbetarsamtalet och förs in i individuell 
utvecklingsplan.  
- Hälsobokslut kommer att genomföras 
- Vi fortsätter arbetet med Bättre resursnyttjande under 2019. Tanken är att samtliga enheter 
ska ha genomgått detta under en 3 års period. 
Förväntad effekt 
Hållbara och hälsosamma enheter inom Primärvårdsförvaltningen. En god arbetsmiljö för 
samtliga medarbetare. 
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5 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (Region Kalmar läns mål) 
Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs 
ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med 
lägsta möjliga resursinsats. 

5.1 Driftbudget 2019 

5.1.1 Utgångsläge 
Hälsoval 
Verksamheten inom hälsoval beräknas 2018 generera ett negativt resultat motsvarande 42 mkr 
vilket är 2 mkr sämre än i bokslutet 2017. Den allt annat överskuggande orsaken till det 
negativa resultatet är fortfarande merkostnader avseende hyrläkare. Volymen hyrläkare har 
minskat marginellt mellan 2017 och 2018 men uppgår prognosmässigt i skrivande stund till 
fortsatt höga 56 mkr. En mer utförlig redogörelse av resultatutvecklingen under 2018 kommer 
att lämnas i kommande verksamhetsberättelse. 
Hälsovalsbudgeten har inför 2019 utökats med 15 mkr i syfte att stärka primärvårdens roll 
som ett nav i samverkan med specialistvård på och utanför sjukhusen samt med kommunal 
hälso- och sjukvård och dess omsorg. Utöver detta ska medlen bl.a. även möjliggöra för de 
mest sjuka att få en fast läkarkontakt och en fast vårdkontakt. Den utökade budgeten är i linje 
med intentionerna i föreliggande statliga utredning om god och nära vård. Redan idag bedrivs 
inom förvaltningen ett omfattande utvecklingsarbete på detta område. Såsom exempel kan 
nämnas Hemsjukhuset i Borgholm och dess digitala vidareutveckling med hemmonitorering 
av patienter med hjärtsvikt samt Oskarmodellen med sin nära samverkan mellan sjukhus, 
hälsocentral och kommun kring de mest sköra äldre patienterna, som båda har rönt stor 
nationell positiv uppmärksamhet. Den utökade budgetramen inför 2019 kommer kunna 
möjliggöra såväl viss breddning som konsolidering av sådana och andra liknande arbetssätt. 
Såsom framgått i tidigare avsnitt i denna plan ägnas mycket kraft inom förvaltningen åt att 
effektivisera verksamheten och förbättra tillgängligheten via ökad digitalisering. Videmöten, 
videoväxling i TeleQ, digital anamnesupptagning och hemmonitorering är några exempel på 
digitala arbetssätt som endera redan har etablerats eller som kommer att börja testas under 
2019. 
Bedömningen är att det ligger stor långsiktig effektiviseringspotential i ovan nämnda 
pågående utvecklingsarbeten inom områdena god och nära vård samt digitalisering. 
Utmaningen består i att hantera den kortsiktiga kostnadsökning som med nödvändighet ibland 
uppstår när nya arbetssätt och ny teknik ska testas. Därtill att också hantera komplexiteten 
med att effektiviseringen inte alltid uppstår där kostnaden bärs. Kortsiktig möjlighet att 
finansiera mer långsiktig effektivisering avgör således takten i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Avgörande för ett positivt utfall är också att utvecklingen sker i samverkan med övriga 
aktörer, såsom sjukhus, kommun och patienter. 
Parallellt med det starka förändrings- och utvecklingsfokus som råder så behöver också kraft 
ägnas åt själva kärnverksamheten, dvs det basala arbetet med patientmottagning på 
hälsocentralerna. Härvidlag består fortsatt den stora utmaningen i att närma sig ett oberoende 
av hyrläkare genom att öka antalet egna specialister i allmänmedicin. Läget ser något mer 
gynnsamt ut inför 2019 då fler ST-läkare kommer planeras bli färdiga allmänspecialister, men 
bristen är fortsatt påtaglig. De aktiviteter som planeras genomföras i syfte att minska antalet 
hyrläkare finns listade under medarbetarperspektivet ovan. För övriga personalgrupper råder 
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inte samma bristsituation som för läkarna, men generellt kan sägas att rekryteringsläget inte är 
lika gynnsamt nu som tidigare. Ett ökat samarbete mellan hälsocentralerna, 
produktionsplaneringsliknande åtgärder och bättre resursutnyttjande är olika koncept som 
med framgång används inom förvaltningen i syfte att säkra kompetensförsörjningen. Värt att 
nämna är också att några hälsocentraler antingen genomför eller planerar genomföra test med 
drop-in-mottagning. Detta med syfte att effektivisera det akuta flödet samt att stärka 
tillgängligheten. 
Arbetet med att åstadkomma effektiv läkemedelsförskrivning har pågått under lång tid inom 
förvaltningen. Läkemedelskommitténs rekommendationer, konsultationer av apotekare, 
jämförande kostnadsdata samt avsatt tid för läkemedelsstrateg inom förvaltningen utgör 
tillsammans ett gott stöd i arbetet. Under 2018 har läkemedelskostnaderna fokuserats 
ytterligare och flera hälsocentraler har lyckats sänka sina kostnader med bedömt bibehållen 
eller bättre kvalitet för patienterna. Bedömningen är att det finns fortsatt potential att 
kostnadseffektivisera läkemedelsförskrivningen inom vissa områden. Samtidigt har 
kostnaderna inom vissa andra omfattande områden såsom nya diabetesläkemedel samt 
läkemedel mot förmaksflimmer ökat markant. I likhet med resonemang ovan om ekonomiska 
effekter av digitalisering, etc, handlar det även inom läkemedelsområdet om kortsiktiga 
kostnadsökningar som möjliggör potentiella besparingar på sikt, i form av bättre hälsa och 
livskvalitet för berörda patienter. Rekommendationerna att använda läkemedlen inom nämnda 
områden är tydliga. 
Avslutningsvis bör nämnas att det under 2019 kommer uppstå behov av viss kostnadsökning 
inom området möbler och medicinskteknisk apparatur, m.m. Detta i samband med Berga, 
Emmaboda samt Slottsgatans planerade flytt till nya lokaler. Sådana flyttrelaterade kostnader 
är tämligen omfattande och är i viss utsträckning nödvändiga att bära. 
Sammanfattningsvis och med hänsyn tagen till allt det ovan sagda kan sägas att det 
ekonomiska utgångsläget inför 2019 bedöms som något mer gynnsamt än under 2018. Den 
utökade budgetramen i kombination med bedömd effektiviseringspotential inom vissa 
områden kommer sannolikt att kunna bidra till att förväntade kostnadsökningar kan hanteras 
med en viss resultatförbättring jämfört med 2018 som följd. Det måste dock understrykas att i 
tider med starkt förändrings- och utvecklingsfokus är också den ekonomiska utvecklingen 
osäker. Rörelsen i riktning mot god och nära vård, där vården i större utsträckning än tidigare 
sker i öppna vårdformer kommer att medföra kostnadsökningar inom primärvård. Frågan är 
bara i vilken takt detta ska ske. 

Resultatutvärdering Hälsoval 
Under 2013 fattade dåvarande landstinget beslut om direktiv för den offentligt ägda 
primärvården som omfattar bl.a. ansvar och rollfördelning, sistahandsansvar och 
utvecklingsansvar, krav på rapportering samt resultatvärdering och resultatöverföring. 
Utgångspunkten är att primärvård i egen regi inom Hälsovalsuppdraget ska bära sig 
ekonomiskt. Principen är att inga fria nyttigheter ska förekomma utan de resurser 
verksamheten förbrukar ska redovisas inom verksamheten. Det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultatet ska värderas årligen i en särskild dialog. Värderingen av 
resultatet ska ske i förhållande till primärvårdsförvaltningens särskilda ansvar att säkra vården 
i länet och baseras på en bedömning av i vilken omfattning merkostnader har uppstått med 
anledning av detta ansvar. I skrivande stund har resultatdialog avseende 2018 ännu inte 
genomförts men det kan redan nu konstateras att merparten av det ekonomiska underskottet 
inom hälsovalsekonomin består av sådana merkostnader som kan härledas till förvaltningens 
sistahandsansvar. Icke desto mindre behöver ett antal åtgärder i syfte att närma sig ekonomisk 
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balans vidtas. 

Verksamhet utanför hälsoval 
Primärvårdsförvaltningens övriga verksamhet är anslagsfinansierad. Dess finansiella mål är 
att inte överskrida tilldelad budget. Verksamheten utgörs av Barnhälsovården, 
Sjukvårdsrådgivningen, Asyl- och flyktinghälsovård, Barn- och ungdomshälsan, Vårdval 
psykisk hälsa, missbruks- och beroendevård samt fotvård. Enligt senaste prognos medför 
verksamheten ett budgetunderskott motsvarande 2 mkr under 2018. Underskottet beror främst 
på en över tid alltför hög kostnadsutveckling inom vissa primärvårdscentrala 
kostnadsområden såsom externa laboratorieundersökningar och tolkkostnader. 
Viss del av det prognostiserade underskottet hänförs till verksamheten inom det nya vårdvalet 
för psykisk hälsa. Eftersom den organisationsformen med tillhörande ersättningsmodell 
funnits endast sedan 1 september 2018 är det tidigt att dra säkra slutsatser om det ekonomiska 
utfallet. Tydligt är dock att verksamheten inte når upp till budgeterade nivåer inom området 
besöksersättningar. Eftersom nämnda ersättningar är av internt slag och eftersom 
verksamheten varit i ekonomisk balans om de budgeterade nivåerna uppnåtts finns ingen 
negativ nettopåverkan på regionens externa resultat. Icke desto mindre behöver problemet 
adresseras under 2019 och antingen budget fördelas om inom ersättningsmodellen eller så 
måste verksamheten anpassas. 
Det ekonomiska utgångsläget för verksamheten utanför hälsoval 2019 är i övrigt oförändrade. 
1177 förstärks budgetmässigt i syfte att förbättra tillgängligheten främst på kvällar och helger. 
Del av tillskottet kommer användas till en utökad nattsamverkan med Region Halland, vilket i 
sin tur kommer leda till bättre bemanning under andra delar av dygnet. Budgetförstärkningen 
bedöms även i övrigt mötas av ökade kostnader och kommer därför inte påverka 
budgetavvikelsen. Åtgärder syftande till ekonomi i balans bör således riktas mot att minska de 
ovan nämnda primärvårdscentrala kostnaderna avseende, bl.a. externa 
laboratorieundersökningar och tolk. Kostnadsutvecklingen för dessa båda behöver analyseras 
över tid för att också utröna vilken budgetnivå som är den rätta. Härutöver behöver särskild 
uppmärksamhet riktas mot att följa upp ekonomin inom det nya vårdvalet för psykisk hälsa. 

5.1.2 Effektiviseringar och åtgärder 
Hälsoval 
Med utgångspunkt tagen i det ekonomiska utgångsläget om 42 mkr i förväntat negativt 
resultat 2018 och det över tid ackumulerade underskottet behöver förvaltningens åtgärdsplan 
2019 riktas mot samma områden som tidigare och därmed innehålla följande huvudsakliga 
beståndsdelar. 
Oberoende av hyrbolag 
Arbetet med att skapa ett oberoende av inhyrd personal pågår såväl i vår region som 
nationellt. Syftet är att bidra till säkrare vård för våra patienter, bättre arbetsmiljö för våra 
medarbetare, bättre utbildnings- och introduktionsmiljö för studenter och nya medarbetare 
samt lägre kostnader. Samtliga regioner arbetar gemensamt med stöd av SKL för att nå ett 
oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Ett axplock av alla de aktiviteter 
som arbetas med: 

• Särskilda rekryteringsinsatser mot svårrekryterade grupper 
• Vidareutveckling av utbildningscentral (för 

utbildning/handledning/kompetensbedömning av utländska/utlandsutbildade läkare) 
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• Fortsatt arbete med resurspoolen 
• Insatser för att öka antalet ST-läkare och Allmänmedicin-AT 
• Bättre resursutnyttjande i hälso-och sjukvård. 
• Etablerande av särskild fokusgrupp med syfte att hitta bästa sätt att ”förvalta” den 

relativt stora tillgången på ST-läkare som finns inom organisationen idag; Hur 
maximerar vi antalet ST-läkare som väljer att stanna inom organisationen efter 
fullgjord utbildning? Hur åstadkommer vi bästa möjliga fördelning av läkarresurser i 
länet? 

• Etablering av styrande fördelningstal för användandet av hyrläkare, i syfte att fördela 
den samlade hyrläkarresursen jämnt i länet, samt att säkerställa att ”överutnyttjande” 
av hyrläkare undviks. 

• Utökat samarbete, hälsocentralerna emellan, där exempelvis läkare från mer 
välbemannade enheter tjänstgör på enheter med sämre bemanning. 

Arbetet med att minska beroendet av hyrläkare i nuläget genererar betydande merkostnader i 
form av handledning, kompetensbedömning och övrigt omhändertagande av framtida 
potentiella medarbetare. Arbetet måste bedrivas långsiktigt och med tålamod. Positiva 
nettoeffekter av alla åtgärder/aktiviteter bedöms ändå uppstå under 2018 och en ensidig 
bedömning av hyrläkarkostnaderna är ändå att dessa under 2018 kommer minska. Med ett 
oberoende av bemanningsbolag bedöms den positiva ekonomiska effekten att uppgå till 20-
25 Mkr. 
Läkemedelskostnader 
Lokala förbättringsarbeten med syfte att åstadkomma kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning samt spridning av goda exempel. Resurser i form av 
läkemedelskommitténs rekommendationer, konsultation av apotekare, förvaltningsinternt 
jämförelsematerial med kostnads- och diagnosdata samt avsatt tid avseende 
förvaltningscentral läkemedelsstrateg utgör viktigt stöd i arbetet. Lyckade förbättringsarbeten 
uppmärksammas i olika sammanhang i syfte att sprida de positiva effekterna. 
Personalkostnader, exklusive läkare 
Så länge som hyrläkare behövs för att klara tillgängligheten till den offentliga 
hälsovalsverksamheten är ambitionen förstås att öka kostnaderna för egna läkare (och minska 
hyrläkarkostnaderna) snarare än att minska dem. I syfte att upprätthålla god ekonomisk 
hushållning avseende övriga personalkategorier används löpande olika slags interna 
jämförelser hälsocentralerna emellan i syfte att identifiera avvikelser gentemot förvaltningens 
genomsnittskostnader. Ekonomiska handlingsplaner på hälsocentralsnivå tas årligen fram och 
följs upp. Som ett delvis ”metodstöd” i effektiviseringsarbetet bedrivs fortsatt arbete inom 
ramen för ”bättre resursutnyttjande” inom förvaltningen. Metoden har delvis vidareutvecklats 
och ambitionen är att samtliga enheter ska ha genomgått programmet under 2019. 
Vikten av ett utökat samarbete hälsocentralerna emellan bör understrykas även under denna 
rubrik. Under 2018 har såväl läkare som medicinska sekreterare i högre utsträckning än 
tidigare tjänstgjort vid annan enhet än sin egen, vilket har minskat såväl hyrläkarbehov som 
behov av vikarierande medicinska sekreterare. Det ökade samarbetet bedöms innehålla 
betydande effektiviseringspotential och mått på omfattningen finns numera med i 
förvaltningens styrkort. 
Under 2019 kommer utvecklingsarbete liknande konceptet med produktionsplanering att 
genomföras. Arbetssättet kommer att testas inom något begränsat diagnosområde, såsom 
diabetes, och syfta till att skapa större enhetlighet ifråga om resursinsats och medicinsk 
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kvalitet inom nämnda område. 
Digitalisering 
Den växande digitaliseringen i samhället medför nya möjligheter inom primärvården. Syftet 
med primärvårdsförvaltningens digitala strategi är att stärka utvecklingen av digitala verktyg 
och arbetssätt för en ökad kvalitet, delaktighet och tillgänglighet. Utvecklingen av e-hälsa och 
digitala verktyg inom primärvården skapar även stora möjligheter för medarbetarna genom 
nya arbetssätt, bättre resursnyttjande och utveckling av yrkesroller. Således finns utöver ovan 
nämnda syften också en förväntan om ekonomisk effektivisering som en följd av 
digitaliseringen. Såsom exempel på ett pågående sådant digitaliseringsprojekt som indikerar 
stor långsiktig besparingspotential kan nämnas hemmonitorering av hjärtsviktspatienter på 
Borgholms Hälsocentral. Det bör dock återigen poängteras att kortsiktiga kostnadsökningar, 
såsom investeringar i teknisk apparatur, etc, behöver accepteras för att möjliggöra mer 
långsiktiga, bestående besparingar. Och insikten att långt ifrån alla e-tjänster medför 
minskade kostnader för vår organisation växer sig allt starkare. Tjänsterna kan naturligtvis 
ändå vara ändamålsenliga och nyttiga ur ett patientperspektiv, men införandet av nya tjänster 
och arbetssätt måste noggrant värderas ur såväl nytto- som kostnadsperspektiv. 

Verksamhet utanför hälsoval 
Den ekonomiska utmaningen för verksamheten utanför hälsoval består främst i att anpassa 
vissa primärvårdscentrala kostnader till befintlig budget. Ovan har sådana exemplifierats med 
kostnader för extern laboratorieanalys samt tolkkostnader. Viss anpassning till budget kan 
sannolikt ske, men att kostnaderna för tolk ökat i takt med den ökade asylinvandringen måste 
anses vara nödvändigt och tämligen svårt att påverka. Som ovan nämnts är verksamheten i 
övrigt i ekonomisk balans. Härutöver behöver under 2019 särskild uppmärksamhet riktas mot 
att följa upp ekonomin inom det nya vårdvalet för psykisk hälsa. Detta på grund av att såväl 
organisationsform och ersättningssystem existerat under endast en kortare tid. 

5.2 God ekonomisk hushållning 
Förvaltningen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som 
förvaltningen bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull och långsiktig. Verksamhetens mål 
ska nås med lägsta möjliga resursinsats. 

Fokusområden 
Våra verksamheter ska anpassas efter tilldelade ekonomiska resurser. Med detta som syfte har 
följande fokusområden identifierats. Effektiviserings- och åtgärdsplan i sin helhet finns 
utförligt beskriven under rubrik 5.1.2. 
 
Oberoende av hyrbolag 
Användandet av hyrläkare inom förvaltningen genererar i nuläget betydande merkostnader. 
Arbetet med att skapa ett oberoende av inhyrd personal pågår såväl i vår region som 
nationellt. Målet är att öka antalet egna allmänspecialister med syftet att skapa säkrare vård 
för våra patienter, bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, bättre utbildnings- och 
introduktionsmiljö för studenter och nya medarbetare samt lägre kostnader.  
 
Läkemedelskostnader 
Arbetet med att åstadkomma kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning bedrivs inom 
förvaltningen via lokala förbättringsarbeten samt spridning av goda exempel. Resurser i form 
av läkemedelskommitténs rekommendationer, konsultation av apotekare, förvaltningsinternt 
jämförelsematerial med kostnads- och diagnosdata samt avsatt tid avseende 
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förvaltningscentral läkemedelsstrateg utgör viktigt stöd i arbetet. 
 
Personalkostnader, exklusive läkare 
Ambitionen är att åstadkomma ett läge där personalkostnaderna ryms inom de ekonomiska 
ramarna och där uppdraget utförs med rätt kvalitet och rätt tillgänglighet. Arbetet bedrivs ur 
ett jämförande perspektiv där metoder såsom "bättre resursutnyttjande" och 
produktionsplanering är viktiga verktyg. Härutöver är ett ökat samarbete hälsocentralerna 
emellan en viktig faktor för god personalekonomisk hushållning.    
 
Digitalisering 
Syftet med primärvårdsförvaltningens digitala strategi är att stärka utvecklingen av digitala 
verktyg och arbetssätt för en ökad kvalitet, delaktighet och tillgänglighet.  Utöver nämnda 
syften finns också en förväntan om ekonomisk effektivisering som en följd av 
digitaliseringen. 

Mått Målvärde 
Ekonomi i balans Hälsovalsenheter 0 (resultat) 
Prognostiserat (delår)/verkligt (helår) ekonomiskt resultat justerat för sistahandsansvar. 
Ekonomi i balans Övrig verksamhet 0 (resultat) 
Prognostiserad (delår) / verklig (helår) budgetavvikelse. 
Minskade hyrläkarkostnader Ja 
Andelen hyrläkarkostnader av totala läkarkostnader ska minska jämfört med föregående år. 
Antal medarbetare som tjänstgjort vid annan enhet 80 
Antal medarbetare som tjänstgjort vid annan enhet än sin ordinarie. Målsättningen att öka 
antalet medarbetare som arbetar på fler enheter inom förvaltningen. 
Minskad differens mellan simulerad total nettokostnad avseende helår 
och verklig total nettokostnad i helårsbokslut. 

0 

Simulering av hälsocentralernas kostnader och intäkter utgör den viktigaste aktiviteten för 
planering och styrning av hälsocentralernas ekonomi. Låg differens indikerar att verktygen 
som används är ändamålsenliga, att Basenhetschef har god kännedom om hälsocentralens 
ekonomi och att följsamheten till förvaltningens ekonomistyrning är god. 
Minskad differens mellan prognostiserad total nettokostnad avseende 
helår i samband med delårsbokslut och verklig total nettokostnad i 
helårsbokslut. 

0 

Ekonomiska helårsprognoser i samband med delårsbokslut utgör viktiga underlag för 
beslut. En hög träffsäkerhet i prognoserna ökar möjligheterna att fatta bra beslut. Låg 
differens indikerar att prognosmetodiken är god. 

 

Aktiviteter 
Årlig utbildningsdag i ekonomi för basenhetscheferna. 
Årlig utbildningsdag i ekonomi för basenhetscheferna. 
Förväntad effekt 
Ökad kunskap kring ekonomiområdet. 
Planerings- och simuleringsmöte med samtliga enheter inom Hälsoval Kalmar län 
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Aktiviteter 
Årligt möte mellan Basenhetschef och administrativt team där kostnader och intäkter inom 
ramen för hälsovalets ersättningssystem på ett standardiserat sätt simuleras. Basenhetschef 
ansvarar för att upprätta skriftlig analys av det simulerade resultatet samt, vid behov, 
upprätta tids- och beloppsbestämd handlingsplan för ekonomi i balans. 
Förväntad effekt 
Arbetet med de ekonomiska simuleringarna har såväl pedagogiskt- som styrande syfte. De 
detaljerade simuleringarna av kostnader och intäkter gör att cheferna får förståelse för sin 
hälsocentrals ekonomi och hur ersättningssystemet fungerar. Därutöver utgör 
simuleringarna tidiga prognosunderlag samt underlag för beslut om åtgärder. 
Förbättringsarbete inom ekonomiområdet och spridning av goda exempel. 
Genomförda förbättringsarbeten inom ekonomiområdet presenteras kontinuerligt på 
förvaltningens basenhetschefsmöten. Och eftersom verksamheten som bedrivs inom 
hälsovalsverksamheten i hög grad är homogen kan sådan förbättringskunskap ofta överföras 
mellan olika hälsocentraler. 
Förväntad effekt 
Effektivare resursanvändning. 
Definiera årliga fokusområden för basenhetscheferna 
Fokusområden inom ekonomin syftar till att skapa ökad kraft och ökat engagemang i 
förbättringsarbeten inom ekonomiområdet. Områdena väljs med viss omsorg och målet är 
att hitta områden som är relativt påverkbara och som omfattar väsentliga belopp. Med en 
homogen verksamhet kan goda exempel på förbättringsarbeten inom ett visst fokusområde 
relativt enkelt spridas mellan olika hälsocentraler. 
Förväntad effekt 
Effektivare resursanvändning. 
Utveckla jämförelsematerial, utbilda och stimulera användning 
Sedan länge ingår jämförelser av ekonomisk effektivitet hälsocentralerna emellan som ett 
verktyg i förvaltningens ekonomistyrning. Jämförelser av ett stort antal kostnads- och 
intäktsslag produceras kontinuerligt per automatik i förvaltningens IT-baserade 
uppföljningsverktyg. Utveckling av jämförelsematerialet sker kontinuerligt. För närvarande 
sker utveckling i syfte att relatera jämförelserna till medicinska diagnoser. 
Förväntad effekt 
Identifiera relativt ineffektiv resursanvändning, ta beslut om åtgärder och därmed 
effektivisera resursanvändningen. 
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1 Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners 
(Region Kalmar läns mål) 

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. 

1.1 Patientfokuserad vård 
En patientfokuserad vård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens 
specifika behov, förväntningar och värderingar samt att dessa vägs in i de kliniska besluten. 
Patienter och närstående, oavsett ålder, ska vara välinformerade, ha inflytande över vård och 
behandling och känna trygghet. Vården ska stärka individens förmåga att förvärva, förstå och 
använda information för att bibehålla, främja eller förbättra sin hälsa. 

Fokusområden 
Den patientfokuserade vården är en tydlig viljeinriktning inom allt utvecklingsarbete som 
bedrivs inom hälso- och sjukvård. Inom psykisk hälsa- området kan denna röda tråd följas 
från den nationella nivån till regional och lokal nivå. Landstingens och regionernas nationella 
system för kunskapsstyrning utgår från begreppet god vård (Socialstyrelsen) där en del 
handlar om att vården ska vara individanpassad där patientens specifika behov, förväntningar 
och integritet ska ges stort utrymme i vården. På den sjukvårdsregionala nivån inom sydöstra 
sjukvårdsregionen har löften till patienterna beslutats om för att stärka betydelsen av att 
bedriva en patientfokuserad vård, dessa löften ska genomsyra beslutsfattandet och samtliga 
utvecklingsarbeten. Vidare uttrycks också tydligt inom ramen för arbetet på den nationella/ 
sjukvårdsregionala/ lokala nivån med Resurscentrum för psykisk hälsa (RCPH), där både 
regioner och kommunerna medverkar, att arbetet ska verka för att patient-/brukar-/individ- 
och närståendeperspektivet tillvaratas i allt förbättrings- och utvecklingsarbete inom området 
psykisk hälsa. 
 
Psykiatriförvaltningens fokusområden inför 2019 och framåt ligger till stor del inom ramen 
för ny lagstiftning från 1 januari 2018, "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård." I lagen och även i den länsövergripande överenskommelsen med länets kommuner 
lyfts bärande delar som SIP, samordnad individuell plan och fast vårdkontakt fram. Detta är 
också viktiga mått som kommer att följas även i kommande planperiod. 
Inom ramen för arbetet inom länsgemensam ledning finns ett brukarråd med personer som har 
egen erfarenhet av vården eller som närstående till dessa. Flera av dessa personer har tidigare 
nyttjats i flera olika sammanhang och psykiatriförvaltningen har en ambition att finna 
ytterligare arenor för denna samverkan. 
 
Bemötandefrågor är även fortsättningsvis ett högt prioriterat område inom psykiatrin, inte 
minst kopplat till tvångsvård. Patientens, och vid behov även närståendes, delaktighet i 
vårdplanering är ett viktigt fokusområde inför kommande planperiod. 

Mått Målvärde 
Antal med vårdplan inom öppenvården  
Senast vid fjärde besöket ska patienten ha en vårdplan. Vårdplanen kan också användas 
inom heldygnsvården. 
Andel med vårdplan för patienter inom heldygnsvård 80 % 
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Mått Målvärde 
80 % av patienterna inom heldygnsvård ska ha en vårdplan. Måttet har funnits i 
psykiatriförvaltningens plan och uppföljning sedan flera år. 
Antal patienter med fast vårdkontakt 300 patienter 
Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och patientlagen (2014:821) ska en fast 
vårdkontakt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 
Den fasta vårdkontaktens uppdrag är att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara 
patientens kontaktperson. Det är inte ovanligt att patienter inom psykiatrisk vård har 
komplexa vårdbehov och därmed också har behov av en fast vårdkontakt, en namngiven 
person. Inom  Begreppet fast vårdkontakt är en lagreglerad samordnarfunktion med samma 
innehåll som funktionen kontaktperson. Hur fast vårdkontakt ska dokumenteras korrekt har 
beslutats gemensamt i Region Kalmar län. Psykiatriförvaltningen har för avsikt att följa 
detta även inför kommande planperiod, såväl generellt som kopplat till olika 
diagnosgrupper där behovet av fast vårdkontakt bedöms som viktigt. 
Antal patienter med samordnad individuell plan (SIP) 300 patienter 
Patienten ska ses som en medskapare i vården och beslut ska fattas tillsammans med denne 
och närstående i så stor utsträckning som möjligt. En välinformerad person har större 
inflytande över sin egen hälsa och vård och kan själv agera och delta, välja 
behandlingsalternativ eller vårdgivare i sin behandling. För patienter med låg funktionsnivå 
är det viktigt att även ha med närstående i vårdplaneringen. Arbetet med att göra patienter 
och närstående delaktiga i den samordnade individuella planen ska utvecklas. 
 
En samordnad individuell plan skall alltid göras när det finns behov av samordning mellan 
olika organisationer. Ökning av antal Samordnad Individuell Plan, SIP, mäts regelbundet, 
medan kvalitén i planerna ännu inte har utvärderats. Målsättningen är att SIP ska öka. 
Arbetet för att öka andel SIP som genomförs via video ligger fast. 
Patientupplevt bemötandet i patientenkät för psykiatrin    PUK90 
Den nationella patientenkäten för psykiatrin genomfördes under våren 2018. Under den 
kommande perioden planeras resultatet att används bland annat som ett underlag för 
handlingsplaner rörande skillnader i vården vad gäller genusperspektiv, upplevd delaktighet 
mm. Strävan till ökad svarsfrekvens gav förvaltningen ett mer omfattande material att 
bearbeta såväl med rent statistiska värden men också som beskrivningar av upplevelser 
genom "öppna svar". Fortfarande finns behov att säkerställa ett antal konkreta 
förutsättningar för enkäten. Till exempel fast struktur för utdelning och insamling av 
enkäterna samt en rimligt funktionsduglig "lokal" för ifyllande av enkäten. En 
mellanårsmätning kommer att genomföras under 2019 vilket ger möjlighet till att skapa en 
bättre logistik. Mellanårsmätningen innebär samtidigt att ett visst urvalsarbete är 
nödvändigt. 
Helhetsintrycket av vården, patientupplevd kvalitet i patientenkät för 
psykiatrin 

 PUK90 

För att skapa mer underlag till förbättring i verksamheterna har förvaltningen som ambition 
att försöka genomföra en metaanalys av resultatet "helhetsintryck" från nationella 
patientenkäten (NPE), sammanvägt med tidigare resultat från medarbetar och 
patientsäkerhetsenkät. Arbetet är omfattande men betydelsefullt och de olika enkäterna 
ryms inom området kvalitet-, patientsäkerhet- och förbättringsarbete. 
Antal patienter inom pilot för självvald inläggning  
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Mått Målvärde 
Självvald inläggning är en krisintervention för personer med emotionell instabilitet och 
självskadebeteende och utgår från personcentrerat förhållningsätt. Metoden baseras på ett 
kontrakt mellan vården och den enskilde patienten. Metoden främjar samarbetet 
öppenvård/slutenvård, stärker patientens autonomi och minskar risken för hospitalisering. I 
en första fas kommer antalet patienter att följas. Måttet kommer efterhand att utvecklas för 
att se effekt av metoden i form av antal vårddygn. 
Deltagande patientföreträdare  
För att kunna följa utvecklingen av patientföreträdares medverkan i förvaltningens 
administrativa möten kommer antalet personer och tillfällen att dokumenteras. Mått och 
mätprinciper kommer att vidareutvecklas under planperioden, även mått för kvalitativa 
värdeskalor kommer att skapas. Förvaltningens ambition är att öka det direkta och indirekta 
patientdeltagandet och därmed skapa och vidareutveckla den personcentrerade vården. 

 

Aktiviteter 
Vårdplansarbete där patienter och närstående är medskapande 
Att patienter är medskapande i upprättandet av vårdplan ses som en grundförutsättning för 
god delaktighet. Vårdplanen bör också finnas tillgänglig via journalen som e-tjänst. För att 
underlätta dokumentation och även läsbarhet av dokumentation av vårdplan i Cosmic 
behöver stödet utvecklas och även förenklas. Det faktum att journalen nu publicerats via 
1177, även för barn- och ungdomspsykiatrin, förstärker detta behov. Arbetet behöver också 
ske i samklang med våra vårdgrannar i sydöstra sjukvårdsregionen. 
 
Den aktuella vårdplanen innehåller de diagnoser (problem, risker) och mål som identifierats 
för och tillsammans med patienten, åtföljt av åtgärder och ordinationer. Syftet med 
vårdplanen är att alla personer som är involverade i patientens vård ska arbeta mot samma 
mål och gemensamt genomföra de åtgärder som beslutats.  
En vårdplan ska upprättas snarast efter att en patient har ankommit till en vårdinrättning, till 
exempel inom timmar efter ankomst till en vårdavdelning inom akutsjukvården, tidigt i 
vårdprocessen såväl inom öppenvården som heldygnsvården, i direkt samråd med patienten 
vid hembesök eller annat polikliniskt besök som föranleder annat än en engångsinsats.  
 
Vårdplanen är tvärprofessionell och prospektiv, vilket innebär att alla journalföringspliktiga 
yrkesgrupper tillför och ansvarar för sin del i den gemensamma vårdplanen som pekar 
framåt i tiden. Vad ska göras för patienten från och med nu och framåt. 
Förväntad effekt 
Medskapande patienter som upplever förutsebarhet i sin vårdkontakt. 
Genomföra pilot gällande självvald inläggning för patienter med självskadebeteende 
Pilotprojekt planeras att genomföras inom Vuxenpsykiatri Söder och i samverkan mellan 
Valnötsträdets behandlingsenhet och en vårdavdelning i Kalmar. Arbetet har planerats 
under 2017 och förberedelser har skett under 2018. Pilotfas planeras till att påbörjas i 
början av 2019. Utifrån studiens resultat och om en breddning förordas skall den innehålla 
en beskrivning av behövliga aktiviteter, kostnader samt en tidsplan för breddning. 
Förväntad effekt 
Bättre upplevd kvalité i vården för patienter som självskadar. 
Patientmedskapande i förvaltningens olika mötesforum 
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Aktiviteter 
Den personcentrerade vården definieras och sker i det nära vårdmötet. Som ett steg i att 
skapa förutsättning för och vidareutveckla personcentreringen i vårdens vardag kommer ett 
antal administrativa möten ske där patientföreträdare är medskapande i förvaltningens 
administrativa möten. 
Förvaltningens ambition är att öka antalet tillfällen där medverkan och inflytandet från 
patientrepresentativa personer sker i olika administrativa möten. 
Förväntad effekt 
En allt mer patientfokuserad vård och behandling där kvalitén från de medskapande 
patienterna delges arbetsorganisationen och utvecklas på ett tidigt stadium i 
ledningsfunktionen. 
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2 Verksamhet - Stärk innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet 
(Region Kalmar läns mål) 

Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och 
innovationsförmåga ska bidra till tillväxt i länet. Regionen ska arbeta för att höja länets 
utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik och bidra till kultur i hela länet. 

2.1 God hållbarhet och innovationsförmåga 
Regionen ska ta ett långtgående ansvar för en hållbar utveckling och miljö- och 
hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del i all verksamhet. Arbetet utgår från 
Verksamhetsplanen för miljö & hållbar utveckling. Psykiatriförvaltningens arbete med 
digitalisering och eHälsa ska fortsätta under planperioden. 

Fokusområden 
Psykiatriförvaltningens lokalförsörjningsarbete är centralt ur ett hållbarhetsperspektiv.  
Ytterligare områden som stöd för nära vård är att etablera arbetssätt inom eHälsa och digitala 
stödstrukturer. 

Aktiviteter 
Nya psykiatrilokaler 
Samtliga psykiatrins verksamheter som idag finns på de aktuella orterna, kommer att 
samlas under samma tak. I Oskarshamn kommer de interiöra slutarbeten som nu påbörjats 
att fortsätta med beräknad inflyttning för verksamheterna under november-december 2019. 
I Kalmar kommer grunden att slutföras och första etappen avseende ytterväggar att 
påbörjas. Vad gäller Västervik kommer en programhandling att läggas fram för beslut i 
regionfullmäktige. 
Arbetsgrupper på basenheterna träffas kontinuerligt och tar fram ändamålsenliga 
planskisser för framtidens psykiatri. Verksamhets- och vårdutveckling pågår parallellt. 
Utöver det stora arbetet med psykiatrins byggprojekt pågår tillsammans med Regionservice 
ett arbete på  sikt när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i 
Västervik. 
Förväntad effekt 
Ändamålsenliga lokaler som är flexibla för lång tid framöver. 
Etablera arbetssätt och roller inom ehälsa och digitala stödstrukturer 
Under 2018 fattade psykiatriledningen ett beslut att tillskapa en bättre anpassad och mer 
ändamålsenlig stödstruktur för psykiatriförvaltningens fortsatta arbete runt digitalisering 
och ehälsa. Ett uppdrag utformades för att utforma och etablera en modell för ett mer 
ändamålsenligt stöd inom området. Efter årsskiftet 2018-19 ska etableringen vara 
verkställd. Därefter ska arbetssätt, innehåll och struktur för arbetet tydliggöras. 
Förväntad effekt 
Ett grundläggande förhållningssätt är att arbetet skall, så långt det är möjligt, stödja 
psykiatriförvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete genom att skapa goda 
förutsättningar för gemensamma arbetssätt inom vårdens IT-system. 
Strukturerad vårddokumentation i syfte att skapa integration till nationella 
kvalitetsregister 
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Aktiviteter 
Arbete med att skapa stöd för strukturerad vårddokumentation i syfte att skapa integration 
mellan IT-stödet Cosmic och nationella kvalitetsregister för psykiatrin. 
Dubbeldokumentation (i journal och kvalitetsregister) leder både till en 
arbetsmiljöbelastning och till ökad risk för felaktig dokumentation. Samtidigt ökar kraven 
på vården om rapportering till ett ständigt ökande antal intressenter. 
Modellen som utvecklats för inrapportering till kvalitetsregister ECT och Q-BUP ska 
vidmakthållas utvecklas för optimal datakvalitet. Kvalitetsregister BUSA ska tillfogas 
modellen. Arbetet har en koppling till etableringsarbetet av Regionala centra psykisk hälsa, 
RCPH, och de vård- och insatsprogram som ingår i dessa, till exempel schizofreni/psykos, 
missbruk och beroende, ADHD m.fl. 
Diskussion kommer också att föras runt SibeR (svenska internetbehandlingsregistret). 
Förväntad effekt 
Förenklad och mer ändamålsenlig journalföring. Minskad dubbeldokumentation samt en 
ökad täckningsgrad till psykiatrins kvalitetsregister. 
Utveckla arbetet runt invånartjänster, via 1177 
Psykiatriförvaltningen kommer intensifiera arbetet inom e-hälsoområdet. 
Detta kommer att ske inom psykiatriförvaltningens stödjande organisation inom ehälsa 
vilken håller på att etableras. Den stödjande organisationen med dess arbetssätt och nya 
roller ska etableras tidigt under 2019. 
- Internetbaserad KBT ska vidmakthållas och utvecklas 
- Användande av videoteknik i patientmötet kommer att prövas under 2019 
- Basutbudet för bokningsbara tjänster ska att utvecklas 
- Pilot med webbtidbok planeras 
- Fortsatt införande av telekommunikations-systemet, Tele-Q 
Förväntad effekt 
Större flexibilitet för patienterna och sannolikt tidsvinster både för patienter och för 
verksamheterna. 
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3 Verksamhet - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet 
(Region Kalmar läns mål) 

Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet 
med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara 
personcentrerad, sammanhållen och ha patienten i fokus. 

3.1 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård innebär att vården ska bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa sätt. 
Arbetet med öppna jämförelser och att aktivt lära av varandras erfarenheter ska fortsätta med 
målsättning att ytterligare förbättra kvalitet och patientsäkerhet. Bättre vårdprocesser och 
medicinska resultat kan uppnås genom systematiskt arbete, kontinuerliga uppföljningar och 
åtgärder. Av stor vikt är att ta till sig patientens synpunkter och upplevelser av vården. 

Fokusområden 
Ökade förväntningar från samhälle, patienter och närstående när det gäller att tillgodose 
nuvarande och kommande behov av specialistpsykiatriska insatser kräver fortsatt fokus på 
verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Under planperioden prioriterade områden: 
- Utveckla omhändertagandet grundat på olika diagnosgruppers behov 
- Säkra kunskapsinhämtning så att personal på alla nivåer arbetar utifrån den mest aktuella 
kunskapen och tillämpar de lämpligaste behandlingsmetoderna, där nationella riktlinjer och 
regionala vårdprogram är vägledande i arbetet 
- Följa upp utvecklingsarbetet och nyttan med Vård- och Insatsprogram inom ramen för 
RCPH 
- Utveckla specialistpsykiatrin för en bättre evidens, kompetens, bemötande, större inflytande 
för patienter och närstående samt förbättrad vårdmiljö 
- Minska den förhöjda dödligheten i somatiska sjukdomar hos personer med samtidig psykisk 
ohälsa 
- Utveckla samverkan med patienter och närstående på olika organisatoriska nivåer 
- Strategisk personal- och kompetensförsörjning 
- Vidareutveckla vårdens IT-stöd för enklare och mer ändamålsenlig journalföring 
- Fortsatt arbete runt ehälsa för en närmre vård 
- Vidareutveckla formerna för internkontroll 
- Stimulera och utveckla FoU-arbetet inom förvaltningen 

Mått Målvärde 
Andel patienter med bipolär eller psykossjukdom som erhållit 
läkemedelsgenomgång senaste 12 månader 

70 % 

Ett tidigare prestationsmål inom PRIO-satsningen att 70 procent av patienterna som 
registreras i de psykiatriska kvalitetsregistren ska ha erhållit en läkemedelsgenomgång inom 
de senaste 12 månaderna vid ny- och uppföljningsregistrering. Psykiatriförvaltningen har 
valt att fortsätta följa detta. 
Andel patienter som erhållit ECT vid slutenvårdad svår depression 40 % 
Elektrokonvulsiv terapi, ECT, är den mest effektiva behandlingen vid svår eller psykotisk 
depression. Mer än 80 % av patienterna med svår depression får symptomlindring av ECT. 
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom ger ECT vid slutenvårdad 
svår depression en hög prioritet. 
Andel patienter som bedömts med MADRS-S efter avslutad ECT 60 % 
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Mått Målvärde 
Att undersöka och dokumentera kvarvarande symtom på depression efter ECT är viktigt, då 
kvarvarande symtom är en riskfaktor för snabbt recidiv. Indikatorn visar andelen 
behandlingsserier där sådan skattning med MADRS-S skett inom en vecka efter ECT. 
Enbart initiala och täta behandlingsserier omfattas, inte sk underhålls-ECT. 
Andel patienter med bipolär sjukdom och som behandlas med Litium 70 % 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar som förstahandsval behandling med 
läkemedlet litium i syfte att förebygga återfall hos patienter med bipolärt syndrom. Målnivå 
är att minst 70 procent av patienterna med bipolär sjukdom av typ 1 skall litiumbehandlas. 
Andel patienter med återfall i skov i bipolärsjukdom 40 % 
Målet med all stämningsstabiliserande behandling vid bipolär sjukdom är att förhindra 
affektiva sjukdomsskov. Andelen patienter med återfall i skov de senaste 12 månaderna är 
därför en viktig kvalitetsindikator. Kvalitetsregister BipoläRs mål är att denna andel ska 
ligga under 40 %. I vissa delar av landet når man upp till detta mål, men på många håll är 
det fortfarande en större andel som drabbas av återfall i skov. 

 

Aktiviteter 
Följa nationell utveckling inom området affektiva sjukdomar och andra indikationer 
för ECT 
Psykiatriförvaltningens två ECT-team följer den nationella utvecklingen och följer 
fortlöpande pågående arbete runt nationella indikatorer och följer också utvecklingen inom 
området som huvudsakligen handlar om affektiv sjukdom. 
Förväntad effekt 
En verksamhet som antingen leder eller är i framkant av den nationella standarden. 
Förberedelse inför förändrad rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsens 
patientregister 
Tillsammans med strukturerad journalföring är kodning en viktig del i arbetet med att följa 
upp insatser i vården men också som en byggsten när det gäller olika typer av 
datasammanställningar, såväl internt som externt. Det faktum att andra yrkesgrupper utöver 
läkare kommer att rapporteras till Socialstyrelsens patientregister stärker behovet av detta. 
Vidmakthållande och utveckling av psykiatriförvaltningens baslista för KVÅ-kodning ingår 
i arbetet. Baslistan är förvaltningens regelverk och ska uppdateras årligen. Vidare ska en 
plan för en kvalitetssäkrad och ändamålsenlig struktur för kodning tas fram. 
 
Den nya uppgiftsskyldigheten som träder i kraft 1 januari 2020, kommer att kräva 
omfattande förberedelser under 2019 vilket kommer att ta resurser i anspråk, inte minst när 
det gäller planering, utbildningsinsats och DRG inom för samtliga personalgrupper inom 
öppenvården. 
Förväntad effekt 
Säkrare och bättre uppföljning och samtidigt bättre läsbarhet i journalen. 
Utreda förutsättningar för införande av nya terapiformer vid självskadebeteende 
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Aktiviteter 
Emotion regulation group therapy, ERGT, utvecklades under början av 2000-talet för att 
öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling till personer med 
självskadebeteende. ERGT är en gruppbehandling och är inriktad på att minska 
självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan 
till känsloreglering. ERGT är utvecklad som en tilläggsbehandling, vilket innebär att den 
ges som ett tillägg till patientens ordinarie vård, vare sig den består i stödsamtal, kontakt 
med psykiatriker, eller psykologisk behandling. Studier har visat på lovande resultat vad 
gäller minskning av självskadebeteende, impulsiva destruktiva beteenden, depression och 
ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet. 
 
Emotion regulation individual therapy for adolescents, ERITA, är en behandling som 
genomförs via internet och kan vara en terapiform som hjälper unga mellan 13-17 år som 
skadar sig själva. Metoden testas för närvarande i Stockholms läns landsting- 
 
Möjligheten att införa metoderna ska utredas närmare under planperioden. 
Utreda förutsättningar för införande av rTMS (Uppdrag 18/01) 
I Socialstyrelsen riktlinjer för ångest och depression har man tagit med en ny 
behandlingsmetod repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS. Av riktlinjerna framgår 
att rTMS är ett alternativ till läkemedelsbehandling eller ECT. Behandlingsmetoden är 
relativt ny och på senare år har det tillkommit forskning som visar att rTMS har god effekt 
vid medelsvår till svår egentlig depression samt för personer som inte haft effekt av 
antidepressiv läkemedelsbehandling.  
Psykiatriförvaltningen har gjort en utredning runt förutsättningar och presenterat en 
slutrapport under hösten 2018. Ytterligare steg i arbetet är nu en fördjupad analys runt 
teknik, lokalmässiga förutsättningar samt behövliga personella resurser. 
Förväntad effekt 
Skapa beslutsledande underlag till eventuellt införande av rTMS. 
Rätt kunskap i mötet med patienter/ närstående utifrån Vård- och Insatsprogram 
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Aktiviteter 
Under 2017 påbörjades det nationella arbetet med inrättandet av sex regionala 
resurscentrum för psykisk hälsa, RCPH, varav ett i sydöstra sjukvårdsregionen. Dessa ska 
medverka till att förstärka styrning med kunskap genom att sprida bästa möjliga kunskap, 
förbättra arbetet med implementering och medverka till ändamålsenlig uppföljning lokalt 
och regionalt. Inom ramen för arbetet ska samverkan mellan hälso- och sjukvården och 
kommunerna stärkas. 
 
I sydöstra sjukvårdsregionen pågår arbetet och kommer att intensifieras ytterligare under 
den kommande planperioden. Resurscentras arbete är baserat på sju gemensamma kriterier 
som utgör dess huvudsakliga uppdrag. Genom att uppfylla uppdragen fyller resurscentrum 
flera funktioner inom sjukvårdsregionens geografiska område. Kunskapsstyrningen inom 
psykisk hälsa bedrivs initialt utifrån de fem Vård- och Insatsprogram som är under 
framtagande: Schizofreni/ Schizofreniliknande tillstånd, Missbruk och beroende, Ångest 
och depression, ADHD och Självskadebeteende. Under 2019 kommer de första Vård- och 
Insatsprogrammen att gå från framtagande till implementeringsfas, ett viktigt steg i 
resurscentrumens arbete blir att kraftsamla kring regionala/lokala funktioner med 
kompetens inom datainsamling och analys för att kunna följa upp och verka för utveckling 
och användning av resultatmått.  
 
Utvecklingsarbetet bedrivs i de upparbetade samverkans- och stödstrukturerna inom de tre 
länen och är nära sammankopplat med de statliga överenskommelserna inom psykisk hälsa. 
Processledare utgår från Psykiatriförvaltningen och medverkar också i det nationella och 
övergripande arbetet. 
Förväntad effekt 
Förstärkt styrning av verksamheternas innehåll, med kunskap genom spridning av 
tillgängliga nationella vård och insatsprogram . 
Nationell handlingsplan missbruk 
För vuxna som för unga människor med skadligt bruk av droger, alkohol och tobak samt för 
spelmissbruk finns nu nya nationella handlingsplaner. Innehållet i planerna skall bearbetas 
och verksamheterna skall genomlysas för att avgöra följsamhet till de nationella 
handlingsplanerna. 
Förväntad effekt 
Bättre följsamhet till de nationella handlingsplanerna. 

3.2 God tillgänglighet 
Vården ska ske inom rimlig tid vilket innebär att ingen patient ska behöva vänta oskäligt 
länge på de vårdinsatser som den är i behov av. Begreppet tillgänglighet har dock en betydligt 
bredare innebörd än enbart väntetider. 
Även under kommande planperiod kommer fokus att ligga på hög tillgänglighet vad avser det 
första besöket till den specialiserade psykiatrin, såväl vuxenpsykiatrin som till barn- och 
ungdomspsykiatrin. Det uppsatta målet med tid till fördjupad utredning/behandling inom BUP 
inom 30 dagar kommer att fortsätta vara riktmärke. De svårigheter inom BUP som begränsat 
måluppfyllelsen har processkartlagts och en handlingsplan har skapats med tillhörande 
aktiviteter inom en åtgärdslista. Exempel på funktion som kommer att prövas i bedömnings, 
prioriterings och screeningsarbetet är Brief Child and Family Phone Interview, (BCFPI) för 
att ytterligare öka flödet i remisshanteringen. Skäl finns också att ytterligare analysera det 
som fungerar bra i dagsläget, - återbesök på angivna tider, -tid direkt i handen. 
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Mått Målvärde 
Förstabesök inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatrin 90 % 
Minst 90 procent av barn och unga efter beslut om en första bedömning inom den 
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet med uppdrag kring 
psykisk ohälsa ska få en första bedömning inom högst 30 dagar. 
Fördjupad utredning/ behandling inom 30 dagar vid barn- och 
ungdomspsykiatrin 

80 % 

Minst 80 procent av barn och unga efter beslut om en fördjupad utredning eller 
behandling  inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin eller annan 
specialistverksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa, har påbörjat inom högst 30 dagar. 
Andel genomförda återbesök inom måldatum för barn- och 
ungdomspsykiatrin 

90 % 

Andel patienter av totalt antal patienter som genomfört ett återbesök inom vuxenpsykiatrin. 
Andel genomförda återbesök inom måldatum för vuxenpsykiatrin  
Andel patienter av totalt antal patienter som genomfört ett återbesök inom vuxenpsykiatrin. 
Förstabesök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 90 dagar 
(somatik och psykiatri) 

90 % 

Minst 90 procent av patienterna ska ha genomfört ett första besök inom planerad 
specialiserad vård inom högst 90 dagar från det att beslut om remiss till förstabesök har 
genomförts. 
Förstabesök i den specialiserade hälso- och sjukvården inom 60 dagar 
(psykiatri) 

80 % 

Under 2018 beslutade Regionfullmäktige att anpassnings skulle ske till den nationella 
vårdgarantin och att förstabesök inom den specialiserade hälso- och sjukvården ska ske 
inom 90 dagar och med ett mål 90%. Utöver detta har psykiatriförvaltningen för avsikt att 
fortsätta följa det tidigare målet med första besök inom 60 dagar och med mål 80%. Detta 
för en jämförelse mellan de olika nivåerna. 
Minst 80 procent av patienterna ska ha genomfört ett första besök inom planerad 
specialiserad vård inom högst 60 dagar från det att beslut om remiss till förstabesök har 
genomförts. 
Andel patienter med psykossjukdom som erhåller läkarbesök senaste 
12 månader 

100 % 

Samtliga patienter med psykossjukdom ska erhålla minst ett återbesök årligen. 
Andel patienter med bipolär sjukdom som erhåller läkarbesök senaste 
12 månader 

100 % 

Samtliga patienter med bipolär sjukdom ska erhålla minst ett läkarbesök årligen. 
 

Aktiviteter 
Tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin 
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Aktiviteter 
Processkartläggningen och genomlysningen som genomfördes under våren 2018 inom 
barn- och ungdomspsykiatrin kartlade både bedömning, behandling och eventuella 
undanträngningseffekter. Resultaten har analyserats, validerats och en prioritering inom 
handlingsplanens åtgärdsförslag har påbörjats, såväl när det gäller tid till första besök som 
till fördjupad utredning/behandling. Arbetet med handlingsplanen omfattar minst tre 
prioriterade delar, - dels internt prioriteringsarbete och uppföljningsarbete, - arbete internt i 
landstinget mellan Psykiatrins BUP och Primärvårdens BoH, avslutningsvis - arbete mellan 
landstinget och de kommunala enheterna, socialtjänst och elevhälsa. Inom ramen för 
samverkansarbetet med överenskommelsen inom Länsgemensam ledning, arbetas nu också 
med praktiska anvisningar som kommer att konkretisera och komplettera 
överenskommelsen. 
Förväntad effekt 
Säkrad behovsstyrning och utesluta undanträngningseffekt för patienter med stora behov av 
vårdinsatser. Tydliggöra samband intern och extern samt utveckla arbete inom 
samverkansytorna. Öka tillgängligheten samt minska köerna. 
Fördjupad analys tillgänglighet och säker vårdkedja 
Samtliga patienter med psykossjukdom eller bipolär sjukdom ska erhålla minst ett 
återbesök årligen. Med utgångspunkt från en påbörjad genomlysning av öppenvården inom 
vuxenpsykiatri ska data redovisas och analyseras via kvalitets och patientsäkerhetsgruppen, 
KPG. 
Förväntad effekt 
Skapa ökad kvalité och patientsäkerhet. 
Utveckla arbetsformer för Nära Vård 
För att kunna möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård krävs ett strategiskt 
och målmedvetet arbete, där en del handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens 
och patienternas behov. Arbetet utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska 
hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att den öppna vården blir den verkliga basen och 
första linjen i hälso- och sjukvården. Omställningsarbetet pågår på högsta ledningsnivå 
inom Region Kalmar län och under 2019 intensifieras arbetet ytterligare med att utveckla 
arbetsformer för en mer nära vård. En del i aktiviteterna är att tillsätta en 
regionövergripande beredningsgrupp för området där Psykiatriförvaltningen medverkar 
med två representanter. 
Förväntad effekt 
Aktiv part i utvecklingen av arbetet med strukturförändringarna inom den så kallade Nära 
vården. 
19/22 - Utreda förutsättningarna för att genomföra ett pilotprojekt med psykiatrisk 
akutbil 
Under planperioden kommer kartläggning av nuvarande arbetssätt och behov till psykiatrisk 
akutbil att bilda underlag till införande av nya funktioner inom ramen för akutvård inom 
psykiatrisk verksamhet. 

3.3 Säker vård 
Säker vård innebär att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete och 
genom att lära av det som har hänt. 
Psykiatriförvaltningens kvalitet- och patientsäkerhetsplan är under kontinuerlig utveckling 
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och förändring vilket dokumenteras i förvaltningens styrkort. Kvalitet- och 
patientsäkerhetsgruppen, KPG, ansvarar för planen där nya mål och mått tillfogats inför 
kommande verksamhetsår. KPG rapporterar en gång per termin till förvaltningens 
ledningsgrupp. 

Fokusområden 
Under planperioden kommer det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete att ske inom 
områden som tvångsvård, suicidprevention, såväl internt som externt, samt att förhindra 
självskadebeteende. Arbetet går vidare med patientsäkerhetsronder, verksamhetsdialoger med 
fokus på kvalitet och patientsäkerhet, markörbaserad journalgranskning och aktiv hantering av 
avvikelser. KPGs arbetsformer har kompletteras med ett "årshjul". Detta stödjer det 
strategiska och strukturella arbetet så att nio olika temaområden lyfts fram under året. 
Förvaltningens patientsäkerhetssamordnare från respektive basenhet kommer att tillsammans 
med förvaltningsstrateg att regelbundet förbereda och följa upp beslut som rör de nio tema 
områdena. 

Mått Målvärde 
Följsamhet hygienregler 100 % 
Måttet beskriver andel personal som uppfyller hygienrutiner enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer i samtliga 7 steg: Korrekt arbetsdräkt med kort eller uppsatt hår och inga ringar, 
klockor eller armband. Desinfektion av händer före och efter patientkontakt samt korrekt 
användning av handskar/förkläde. 
Följsamhet klädregler 100 % 
Måttet beskriver andel personal som uppfyller klädregler enligt Socialstyrelsens riktlinjer i 
samtliga 7 steg: Korrekt arbetsdräkt med kort eller uppsatt hår och inga ringar, klockor eller 
armband. Desinfektion av händer före och efter patientkontakt samt korrekt användning av 
handskar/ förkläde. 
Minska långtidsbehandling med Bensodiazepiner (alla substanser) 10 500 

def.dygnsdos 
Bensodiazepiner är en grupp lugnande och sömngivande läkemedel som främst förskrivs 
som behandling mot ångestsjukdomar och sömnstörningar. Preparatens beroendepotential 
är ett betydande bekymmer vid långtidsbehandling. Detta bör undvikas. 
Följsamhet till suicidriktlinjen efter suicidförsök 100  % 
Kontrolleras med hjälp av journalgranskning månatligen på patienter som gjort ett aktuellt 
suicidförsök. Följande markörer används: 
  
1. Finns strukturerade frågor enligt Suicidstegen 
2. Bedömningen: ”Min bedömning är .. ”Hög, låg eller impulsivt hög/låg” 
3. Resonemang och värdering av intention under bedömningen (Skyddsfaktorer kontra 
riskfaktorer relaterade till åtgärd, vad grundar man bedömningen på?) 
4. Uppföljning i öppenvården inom en vecka, alternativ inläggning eller plan. 
 
Ovanstående räknas med 1 poäng för varje område. Viktigt att formulera bedömningen, 
skydds- och riskfaktorer och dokumentera detta tydligt i journalen 
Max 4 poäng/bedömning 
Journalgranskning, vilka av de fyra kriterierna hittas i journalen. Utfallet mäts i %-
följsamhet. 
Antal tvångsåtgärder 50 åtg/tertial 
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Mått Målvärde 
Handlingsplan finns framtagen. De tvångsåtgärder som omfattas är fastspänning och 
läkemedelsadministration under fasthållande eller fastspänning samt avskiljning. 
Andel patienter som erhållit uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd 100 % 
Måttet är en av flera aktiviteter som syftar till att minska behovet av tvång 
- Har alla förebyggande åtgärder tömts ut innan tvångsåtgärd sattes in? 
- Har man erbjudit/genomfört uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd på samtliga patienter? 
- Har man gjort en planering hur omvårdnaden ska ske och dokumenterat denna i journal 
vid återinläggning på ett lättillgängligt sätt? 

 

Aktiviteter 
Arbete med förskrivarmönster av bensodiazepiner inom psykiatri och primärvård 
Inom ramen för olika samverkansfora gemensamt med allmänläkare prioritera behovet att 
minska långtidsbehandling med bensodiazepiner. 
Förväntad effekt 
Minskat missbruk och beroende. 
Läkemedelsplan inom förvaltningen ska följas och utvecklas 
Förvaltning har en gemensam läkemedelsplan som är framtagen av farmaceuten 
tillsammans med läkarna inom respektive basenhet. Psykiatriförvaltningens 
länsgemensamma reviderade läkemedelsmål är: 
För vuxenpsykiatrin: 
- Minska användningen av Lyrica/Pregabalin 
- Minska långtidsbehandling med Bensodiazepiner (alla substanser) 
- Ingen ökning av totalkostnad för Centralstimulantia 
- Öka och följa förskrivning av Klozapin 
 
För Barn-och Ungdomspsykiatrin: 
- Bevaka förskrivningen av centralstimulantia 
- Följ förskrivningen av antidepressiva 
- Följ förskrivningen av sömnmedel 
Förväntad effekt 
Minskat missbruk och beroendeproblematik och bättre behandling vid psykossjukdom. 
Genomföra journalgranskning 
Psykiatriförvaltningen har under flera år genomfört journalgranskning av samtliga patienter 
som kommit till vården i samband med suicidförsök. Granskning sker månatligen för att 
säkerställa att förvaltningens riktlinje för suicidprevention efterlevs. 
Förväntad effekt 
Identifiera viktiga suicidförebyggande aspekter. 
Suicid som undvikbar allvarlig vårdskada. 
Från och med den 1 september 2017 finns bestämmelser om utredning och anmälan av 
vårdskada i två nya föreskrifter från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. Med anledning av detta har förvaltningen beslutat att journalgranskning och 
internutredningar efter samtliga suicid ska göras oavsett anmälan enligt Lex Maria. 
Psykiatriförvaltningen kommer också att följa antal avvikelser enligt lex Maria och antal 
suicid över tid. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Att vidmakthålla internutredningar trots ändrad föreskrift 2017, fortsätta att tillvarata 
erfarenheter efter inträffade suicid 
Processarbete runt suicidprevention 
Psykiatriförvaltningen har en hög ambitionsnivå inom det suicidpreventiva arbetet och är en 
driftkraft i samhället för att minska antalet suicid. Medverkar i det regionövergripande 
arbetet runt suicidprevention sker med samma höga ambition. Förvaltningens 
suicidpreventiva riktlinjer är att ses som riktmärke för regionens arbete med standardiserad 
vårdförlopp suicidprevention. 
Förväntad effekt 
Ytterligare leda, utveckla och kvalitetssäkra det suicidpreventiva arbetet inom hela Region 
Kalmar län. 
Deltagande i forskningsstudie, suicid 
Ett nationellt uppmärksammat utvecklingsarbete har skett utifrån en kartläggning gällande 
samtliga fullbordade suicid under 2012 i Kalmar län. Metoden har nu utvidgats och utgör 
grunden till en studie omfattande, förutom Kalmar län, även de flesta regioner och landsting 
i Sverige. 
Tvångsvård och tvångsåtgärder 
1 a-linjechef för aktuell avdelning som svarar för tvångsåtgärder ska tillsammans med 
avdelningspersonal i gruppdiskussioner gå igenom följande punkter: 
- Har alla förebyggande åtgärder tömts ut innan tvångsåtgärd sattes in? Både med avseende 
på personal och patient? 
- Har man erbjudit/genomfört återkopplingssamtal på samtliga patienter? 
- Har man gjort en vårdplan och dokumenterat denna i journal vid risk för återinläggning på 
ett lättillgängligt sätt? 
Denna ska göras två gånger om året på samtliga patienter som varit föremål för 
tvångsåtgärder. Resultat av genomgång ska redovisas/återkopplas på klinikens 
patientsäkerhetsmöten eller liknande där Ledningsgrupp, Verksamhetschef och 
Chefsöverläkare närvarar. Där ska analys ske och nödvändiga beslut för korrigeringar 
göras. Skall ingå som en punkt i den årliga Verksamhetsberättelsen och följs upp årligen på 
Verksamhetsdialogerna med Basenheterna. 
Resultat för förvaltningens handlingsplan gällande tvångsåtgärder ska diskuteras 
fortlöpande i kvalitets- och patientsäkerhetsgrupp och redovisas i ledningsgruppen. Under 
hösten 2018 genomförde IVO granskning rörande tvångsvård och tvångsåtgärder inom 
förvaltningen, påpekanden och bedömningar från IVO till förvaltningen kommer att 
bearbetas, analyseras och följas upp av respektive basenhet. 
Förväntad effekt 
En alltmer välanpassad tvångsvård och mängd tvångsåtgärder i relation till patienters 
oundgängliga behov av begränsningar och som syftar till att skydda och hjälpa patienten 
och andra i dennes närhet. 
Validering av tvångsvårdsdata 
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Aktiviteter 
Data gällande tvångsvård och tvångsåtgärder är en viktig uppgift som omfattas av 
inrapporteringsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Tillförlitlighet till dessa 
uppgifter är mycket angeläget, inte minst med tanke på att det är myndighetsutövning som 
ständigt behöver granskas. Idag följs statistik med hjälp av KVÅ-kod vilket ställer stora 
krav på vårdpersonalen så att kodningen alltid blir rätt. Ett arbete ska initieras för att utreda 
alternativ datafångst och automatisk kodning till patientregistret. 
Förväntad effekt 
Skapa säker datafångst inom viktigt myndighetsutövning såsom tvångsvård. 
Genomföra månatlig journalgranskning enligt MJG 
Vuxenpsykiatrins basenheter ska genomföra månatliga granskningar enligt markörbaserad 
journalgranskning, MJG. Det åligger basenheterna inom vuxenpsykiatrin att genomföra 
sammanlagt 13 journalgranskningar i månaden. I stort sett samtliga regioner och landsting 
genomför dessa granskningar vilket överenskommits i SKLs Nätverk för styrning och 
ledning inom psykiatri. Resultat av granskningarna ska matas in i SKLs databas varje 
månad.  
Resultatet för psykiatriförvaltningen redovisas vid kvalitets och patientsäkerhetsgruppens 
möte, KPG en gång per termin. 
Förväntad effekt 
Skapa underlag för kvalitét och patientsäkerhetsarbete som en del i kontinuerligt 
förbättringsarbete och analys av verksamhet. 
Avvikelser och klagomålshantering 
Informera om anställds lagliga skyldighet att rapportera avvikelser. Upparbeta rutiner för 
hantering av avvikelser som gör att medarbetare får kännedom om vad som händer med sin 
rapporterade avvikelse. Till exempel som uppföljning av avvikelser vid arbetsplatsträffar. 
Psykiatriförvaltningen medverkar i regionens övergripande analysgrupper gällande 
avvikelser och klagomål. Patientnämndsföreträdare blir inbjudna till ledningsgruppsmöten. 
 
Klagomålshantering sker inom hälso- och sjukvården i avvikelsesystemet LISA. 
Hanteringen innebär bland annat att det i första hand är vårdgivarna som tar emot och 
bemöter klagomål från patienter och anhöriga. Vårdgivarna ska på så sätt se till att patienter 
får återkoppling snabbare. Det gör det också möjligt för Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) att tydligare prioritera de allvarligaste klagomålen. Analys och uppföljning kommer 
att ske halvårsvis, bearbetas inom kvalité och patientsäkerhetsgruppen (KPG) samt 
redovisas i förvaltningens ledningsgrupp. 
Förväntad effekt 
Ett ökat flöde av inkommande avvikelser. 
Att klagomåls- och avvikelsehanteringen blir en naturlig del i det kontinuerliga 
förbättringsarbetet. 
Kvalité och patientsäkerhetsplan 
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Aktiviteter 
Kvalitet- och patientsäkerhetsplanen utvecklas i enlighet med nationell standard. Kvalitet- 
och patientsäkerhetsgruppen, KPG, ansvarar för planen där nya mål och mått tillfogats inför 
kommande verksamhetsår. KPG rapporterar en gång per termin till psykiatrins 
ledningsgrupp. 
Fokusområden under 2019: 
- Att följa tvångsvård och tvångsåtgärder 
- Somatisk hälsa hos patienter med psykisk sjukdom 
- Markörbaserad journalgranskning 
- Suicidprevention 
- Systematisk översyn av öppenvården 
 
Gruppens arbete redovisas terminsvis till psykiatrins ledningsgrupp. 
Förväntad effekt 
Ett gemensamt synsätt på kvalitets- och patientsäkerhetsarbete spritt över hela 
psykiatriförvaltningen. 
Patientsäkerhetsronder 
Patientsäkerhetsronder har genomförts årligen sedan 2015 och är i dagsläget en väl 
inarbetad del av de kontinuerliga verksamhetsdialogerna. Tillvägagångssättet är att 
förvaltningschef tillsammans med chefläkare och hälso- och sjukvårdsstrateg under några 
timmar besöker en verksamhet och träffar vårdpersonalen, chefer och patienter. Frågor 
rörande kvalitet och patientsäkerhet lyfts och diskuteras. Metoden har fallit väl ut och 
kommer att utvecklas och fortsätta under planperioden. Under kommande år planeras för 
fyra ronder per termin. Ytterligare ansträngningar kommer att göras vad gäller slutsatser 
och följsamhet till resultat från medarbetare och patientsäkerhetsenkäten samt nationell 
patient enkäten. En årlig analys kommer att sammanställas kring de genomförda 
patientsäkerhetsronderna och återföras till förvaltningens ledningsgrupp. Ett arbete kommer 
att påbörjas med syfte att markera betydelsen av en kontinuerlig analys och uppföljning av 
resultaten från de olika kvalitéts och patientsäkerhetsmätningarna. 
Förväntad effekt 
Förbättrat resultat i patientsäkerhetskulturmätning. Förbättrat resultat i nationella patient 
enkäts (NPE) mätningar. 
Extern kollegial granskning av tvångsvården 
Påbörja det förvaltningsövergripande arbetet med extern kollegial granskning av 
tvångsvården. 
Förväntad effekt 
En alltmer rättssäker vård för patienter som omfattas av tvångsvård och tvångsåtgärder. 

3.4 Effektiv vård 
Med effektiv vård avses att tillgängliga resurser nyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta 
mål. Detta innebär att vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på 
tillståndets svårighetsgrad hos patienten och kostnadseffektiviteten för åtgärderna. 
Krav på hushållning med resurser och kostnadseffektivitet är en självklar del av de krav som 
ställs på all offentlig verksamhet. 

Fokusområden 
Vården ska bedrivas på rätt vårdnivå. Centralt är också att samordna arbetet med att utveckla 
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och effektivisera vårdprocessen ur patientens perspektiv vilket ställer krav på god samverkan 
såväl inom organisation som externt. Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård ställer nya och högre krav på samverkan olika aktörer i vård och omsorg. 
Under förra planperioden påbörjades ett arbete i förvaltningens ledningsgrupp avseende 
viktiga utvecklingsområden för planperioden så har ett antal områden valts ut att arbeta vidare 
med. Prioriteringsarbetet fortsätter och ska leda till konkreta handlingsplaner på basenhetsnivå 
och/eller förvaltningsnivå: 
- Digitalisering och eHälsa 
- Vårdinnehåll, nära vård. 
- Tillgänglighet, vård i rätt tid, triage 
- Lokalförsörjning 
- Samverkan, förbättrad samverkan med vårdgrannar 
- Vård- och insatsprogram inom RCPH 
- Patientsäkerhet/kvalitet, rätt vårdnivå och rätt kompetens. 
- Vårdinnehåll, nationella riktlinjer  
- Samverkan, sammanhållen vårdkedja, SIP. 

Mått Målvärde 
Vårdtid som utskrivningsklar 0 ant dagar 
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver 
samordning av insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården samt öppenvården i regionen. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska 
kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 
utskrivningsklara dagar. Syftet är att korta ledtiderna för utskrivningsklara patienter genom 
att den landstingsfinansierade öppna vården blir en mer central aktör i 
utskrivningsprocessen. Den enskilde ska inte behöva vänta på att få komma från 
slutenvården. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus, bedriva en 
god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig. 

 

Aktiviteter 
Ställa om för anpassning till ny föreskrift Samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 
Under 2018 har regionen tillsammans med kommunerna i länet samordnat ett antal 
utbildningar kopplat till omställningen av den nya föreskriften Samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Från 1 januari 2019 träder lagstiftningen i kraft för 
psykiatrisk vård i samma omfattning som för somatisk vård. Under 2019 följer 
Psykiatriförvaltningen fortlöpande antalet dagar patienter är kvar inom heldygnsvård efter 
att meddelande om utskrivningsklar har skickats. 
Förväntad effekt 
Säkerställa trygghet för patienterna i processen som rör utskrivning från heldygnsvård samt 
skapa underlag för bedömning av följsamhet till rutiner och riktlinjer inom samma process. 
Processorienterat arbetssätt 
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Aktiviteter 
Ett processorienterat arbetssätt ställer krav, såväl organisatoriskt som när det gäller kunskap 
och förhållningssätt. Specialistpsykiatrin har sedan tidigare en ambition gå mot ett mer 
processorienterat arbetssätt i såväl kliniska som administrativa processer och detta arbete 
kommer att fortsätta även under kommande planperiod.  
Processkartläggningar ska ingå som en självklar metod i utvecklingsarbetet. Det påbörjade 
arbetet runt "Rätt vårdadministration på rätt nivå" som hittills genomförts vid flera enheter 
ska fortsätta. 
Förväntad effekt 
Se jämlik vård kartläggning etc 

3.5 Jämlik och jämställd vård 
Med jämlik och jämställd vård menas att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för 
alla oavsett grupperingar utifrån geografi, kön, ålder, socioekonomiska faktorer eller etnicitet. 
Medarbetare inom vården och omsorgen behöver ha kompetens om HBTQ-personers 
livsvillkor för att ge ett gott bemötande och adekvata insatser. 

Fokusområden 
LF Uppdrag 15/14, Handlingsplan för att säkerställa att psykiskt sjuka med somatiska 
sjukdomar uppmärksammas i vården 

Mått Målvärde 
Andel patienter med psykossjukdom som erhåller somatisk 
uppföljning 

100 % 

Samtliga patienter med psykossjukdom ska erhålla hälsosamtal och somatisk uppföljning 
för att minimera risk för metabol påverkan. 

 

Aktiviteter 
Följsamhet till riktlinje, Metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom 
Personer med psykossjukdom har större risk för metabolt syndrom vilket i sin tur leder till 
försämrad somatisk hälsa, bland annat på grund av läkemedel och livsstilsfaktorer. Fortsatt 
fokus på denna grupp och de projekt som är påbörjade. Samverkan med somatisk vård och 
kommunerna bör intensifieras. Livsstilsfaktorer som rökning, kost och motion är av stor 
betydelse. Följsamhet till Psykiatriförvaltningens riktlinje ska granskas 
Förväntad effekt 
Minska risk för somatisk ohälsa för patienter med allvarlig psykisk sjukdom. 
Arbete med hälsoplan 
Alla förvaltningar har dokumenterat aktiviteter i en hälsoplan. Planen sträcker sig över 3 år 
och innehåller aktiviteter inom de prioriterade områdena; tobak, fysisk aktivitet, psykisk 
hälsa, jämställd o jämlik vård. Aktiviteterna riktar sig till olika nivåer såsom medborgare, 
kund och medarbetare. 
Förväntad effekt 
Bättre hälsa för länets invånare 
Omhändertagande av flyktingar och asylsökande 
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Aktiviteter 
Det finns ett ökat behov av kompetenshöjande insatser runt transkulturell psykiatri för vård 
av asylsökande med tortyrskador och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD vilket oftast 
kräver mycket långa vårdtider, ibland livslånga. 
Psykiatrin är en del i LF Uppdrag 16/19, Öka kunskapen om transkulturell psykiatri och 
utveckla möjligheten till vård och förebyggande insatser för asylsökande med tortyrskador 
och posttraumatiskt stress disorder. 
Förväntad effekt 
Skapa ytterligare förutsättningar för att identifiera kulturella skillnader när det gäller 
symtom på psykisk ohälsa hos asylsökande nyanlända som söker vård. 
Kartläggning av öppenvården 
En kartläggning av samtliga patienter inom psykiatrisk öppenvård, avseende diagnostik, 
utredning, insatser och behandling har genomförts. Arbetet har syftat till att kvalitetssäkra 
öppenvården samt se över behovet av prioriteringar. Framtaget material ska analyseras och 
utgöra grund för förbättringsarbete. 
Förväntad effekt 
Bättre prioriteringar för psykiatrins svårast sjuka och för att minimera 
undanträngningseffekt. 
Barnrättsarbete och förberedelser inför lagstiftning 
Det finns regeringsbeslut att barnkonventionen kommer införlivas i svensk lagstiftning från 
2020-01-01. Detta innebär bland annat ett skärpt krav på att pröva "barnets bästa" i 
planerings- och beslutsprocesser och att följa upp verksamheternas tillämpning av 
konventionen. Kunskapshöjande insatser om barnkonventionen genomförs och praktiska 
verktyg som tillgodoser barnets rättigheter tas fram. Funktionen med barnombud som finns 
sedan flera år i förvaltningen kommer att ytterligare breddas. Den nyligen antagna 
regionövergripande handlingsplanen med rutiner och riktlinjer för barnrättsarbete kommer 
att ersätta den sedan tidigare befintliga barnombudsrutinen. Förvaltningens familjeformulär 
som dokumentationsverktyg kommer att revideras och aktualiseras. 
Förväntad effekt 
Verksamheterna är väl förberedda inför det att bankonventionen blir lag år 2020-01-01. 
Fortsatt arbete inom Länsgemensam ledning i samverkan 
I Kalmar län finns en struktur och modell för samverkan och gemensam ledning och 
styrning för arbeten inom socialtjänst och i angränsande område Hälso- och sjukvård samt 
skola. Samverkansmodellen bygger på ett antal årligt återkommande forum. Varje år ska 
presidiekonferenser hållas mellan regionen och länets 12 kommuner. Konferenserna ska 
fokusera på innehåll och resultat av arbetet samt fastställa inriktning och aktivitetsplan för 
nästkommande samarbetsperiod. Den Länsgemensamma ledningsgruppen leder arbetet i 
länet med utgångspunkt i presidiekonferensernas uppdrag och årliga aktivitetsplaner. 
Ledningsgruppen består av förvaltningscheferna från regionen, samtliga social- och 
omsorgschefer och två brukarrepresentanter från Utvecklingsrådet. Processtöd medverkar 
från både regionen och kommunförbundet. Samordnande arbetsgrupper innehållande 
tjänstepersoner från både regionen och kommunerna i länet är de som genomför det 
gemensamma utvecklingsarbetet inom områdena barn och unga, äldre, psykisk hälsa samt 
missbruk och beroende.   
Psykiatriförvaltningen är en aktiv part i arbetet inom länsgemensam ledning och 
representant återfinns inom de flesta fora. Arbete kommer att ske inom ramen för beslutad 
plan 2019. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
God samverkan mellan kommuner och Region Kalmar län. 
Uppföljning och revidering av analys och handlingsplan (PRIO) 
Psykiatri och psykisk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest prioriterade frågor 
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Den psykiska ohälsan i Sverige är en av vår tids största 
välfärdsutmaningar. Staten och SKL har under flera år årligen träffat överenskommelser 
inom området psykisk ohälsa/hälsa. Denna överenskommelse är en fortsättning på 2016 års 
överenskommelse och syftet är att fortsatt skapa förutsättningar för en kraftfull utveckling 
när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, 
kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd. 
Människor med svår psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar är den grupp 
som är mest utsatt när det gäller socioekonomiska faktorer såsom inkomst, boende, tillgång 
till arbete och delaktighet i sociala nätverk. Detta gäller både i jämförelse med den övriga 
befolkningen och i jämförelse med andra patient- eller funktionshindersgrupper. Människor 
med psykisk sjukdom är också en utsatt grupp när det gäller somatisk hälsa och de har 
sämre tillgång till hälso- och sjukvård. Att i unga år insjukna i psykisk sjukdom medför 
allvarliga konsekvenser senare i livet, inte enbart vad gäller hälsa och dödlighet, utan även 
avseende möjligheterna att tillgodogöra sig studier och etablera sig på arbetsmarknaden. 
Under 2019 ska den gemensamma analys och handlingsplanen och den lokala analys och 
handlingsplanen följas upp och revideras. 
Förväntad effekt 
Skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom området med ett gemensamt 
ansvarstagande från berörda aktörer. 
Utveckla och följa upp psykiatriförvaltningens folkhälsoplan 2018 
Psykiatriförvaltningens folkhälsoplan revideras och utvecklas under 2019. Samverkan med 
övriga förvaltningar runt regionens uppsatta mål ska ske. 
Förväntad effekt 
Bidra till och utveckla god hälsa i enlighet med plan. 
Äldres psykiska hälsa 
Medverkan från psykiatrin i samordnande grupp äldre i samverkan mellan regionen och 
länets kommuner. 
Specialistpsykiatrin ska utveckla konsultativ verksamhet inom området äldrepsykiatri där 
specialistpsykiatrin ska kunna stödja och handleda inom primärvård och kommunal hälso- 
och sjukvård. 
Förväntad effekt 
Ökad trygghet hos äldre och förbättrad psykisk hälsa hos äldre. 
Utveckling och omvärldsbevakning 
Kartlägga utvecklingsarbeten inom Region Skåne, VGR mfl så att förvaltningens egna 
utvecklingsarbete ytterligare förstärks. Det är viktigt att ta del av kliniska riktlinjer och 
andra kunskapsdokument för att följa evidens, nya kunskaper och rön inom 
psykiatriområdet . 
Förväntad effekt 
En psykiatriverksamhet i framkant av utvecklingen. 
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4 Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar 
läns mål) 

Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter 
och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med 
engagerade medarbetare. 

4.1 En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats med 
utvecklande ledarskap och engagerat medarbetarskap. 

Psykiatriförvaltningen ska vara en utvecklande arbetsplats med rätt avvägd kompetens utifrån 
uppdraget. Där är det betydelsefullt att definiera framtida vårdinnehåll och behandlingsutbud. 
De vård- och insatsprogram som tillskapas i regionalt centra för psykisk hälsa, RCPH, blir en 
viktig utgångspunkt. 
 
För att möta framtidens behov av specialistpsykiatri görs genomlysningar i verksamheten 
utifrån olika perspektiv. 
Uppdrag 
PF 15/16 - rätt vårdadministration på rätt nivå 
LF - bättre resursutnyttjande i vården 
 
För att säkerställa kontinuitet i vården är det strategiska rekryteringsarbetet viktigt, liksom 
strävan mot en psykiatri som är oberoende av hyrbolag. Arbetet med en strategisk 
kompetensförsörjningsplan fortsätter. I detta ingår en definierad personalorganisation utifrån 
uppdrag och vårdinnehåll. Arbetsgruppen Kompetens inom regional medicinsk program 
område, RMPO, har arbetat med att i samsyn ta fram målvärden för några yrkesgrupper. 
 
Förvaltningens chefer ska utbildas i och tillämpa ett utvecklande ledarskap, där ledorden är 
Föredöme, Personlig omtanke, Inspiration, Motivation. Ett gott ledarskap förmedlar 
vägledande värderingar och skapar förutsättningar för delaktighet och förståelse för helheten. 
Uppdragsbeskrivningar som tydligare definierar innehåll och förväntningar i såväl chefskap 
som ledarskap ska tillskapas. 
 
Medarbetare som är delaktiga, har inflytande och känner eget ansvar är framgångsfaktorer för 
en välfungerande verksamhet. För att stärka medarbetarnas drivkrafter att arbeta för 
förbättring och ökad målkvalitet arbetar vi med en strukturerad modell för Lagutveckling och 
medarbetarskap. 
Detta kopplas samman med aktiviteter inom arbetsmiljöområdet där dialog kring 
arbetsplatskulturer har varit ett fokusområde. Bemötandeutbildningar anordnas kontinuerligt. 
Utifrån en genomlysning av hälsoinspiratörssamordnares och hälsoinspiratörers uppdrag 
kommer en förändring att göras under 2019. Uppdragen kommer att få en tydligare inriktning 
mot organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fokusområden 
Ledarutveckling 
Delaktighet 
Arbetsplatskulturer 
Utvecklingsområden utifrån medarbetarenkät 
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Mått Målvärde 
Hållbart medarbetarengagemang, HME 80 
Hållbart medarbetarengagemang mäts genom nio separata frågor i medarbetarenkäten. 
Öka andel medarbetare som tycker att Region Kalmar län erbjuder 
attraktiva arbetsplatser 

70 % 

I medarbetarenkäten efterfrågas i vilken utsträckning Region Kalmar län uppfattas erbjuda 
attraktiva arbetsplatser. 
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter 4,2 % 
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron. 
Nyttjande av erbjudande om friskvårdsbidrag  
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region Kalmar län 

75 
(indexvärde) 

Stolthetstalet mäts i samband med Region Kalmar läns gemensamma medarbetarenkät. 
Antal anställda ST-läkare 16 
Antal anställda psykologer 50 
Antal anställda sjuksköterskor  
Antal anställda specialistläkare 45 

 

Aktiviteter 
Mätning av HME och HSE 
Hållbart medarbetarengagemang och Hållbart säkerhetsengagemang mäts vartannat år i 
medarbetar- och säkerhetsundersökning. Förvaltningen har för avsikt att göra egna 
mellanmätningar. 
Förväntad effekt 
Att utifrån tätare mätning snabbare kunna agera på resultatet. 
Fortsatt utveckling av den förvaltningsövergripande utbildningsorganisationen 
Strukturerad och strategisk kompetensutveckling 
 - tydlighet i inriktning och ömsesidig förväntan på kompetenshöjande insatser för 
respektive yrkesgrupp  
- underlag för innehåll i individuella utvecklingsplaner 
- inventering och samordning genom kollektiva utvecklingsplaner på basenhetsnivå 
- förvaltningsövergripande kompetensutvecklingssatsningar, ex TERMA, 
bemötandeutbildning självskadepatienter, SPISS, Psyk E-bas osv 
Uppdrag 
PF 15/02 - förvaltningsövergripande utbildningsorganisation 
Förväntad effekt 
Tydlighet i inriktning och förväntad kompetensutvecklingsinsatser för respektive 
yrkesgrupp. Bättre effekt såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. 
Analys av sjuktal 
Chef med stöd av HR ska analysera enhetens sjuktal. Avser både nuläge och trend. 
Förväntad effekt 
Genom analys kunna vidta rätt åtgärder för sjukskrivnas återgång i arbete samt förebygga 
framtida sjukskrivningar generellt. 
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Aktiviteter 
Samordnat hälsoarbete 
En genomlysning av förvaltningens hälsoarbete utifrån medarbetare och patient. Översyn 
av uppdrag som hälsoinspiratörssamordnare samt hälsoinspiratörer. 
Erbjudande om heltid 
Beslut angående erbjudande om heltidsarbete inom 6 månader efter inlämnat önskemål. 
Villkor och förutsättningar ska vara uppfyllda för att omfattas. 
Uppdrag 
LF 16/22 
Förväntad effekt 
Kontinuitet i vården. Attraktiv arbetsplats. 
Stimulera till ökat antal traineeansökningar 
Förvaltningen vill uppmuntra medarbetare att söka till traineeutbildning som genomförs på 
regionsnivå var 18e månad. Intervju och beslut fattas av förvaltningschef och HR-chef. 
Nästa start sker förmodligen höst 2019, vilket innebär information, ansökan och urval under 
våren 2019. 
Förväntad effekt 
Ökat intresse för chefstjänster inom regionen. 
Bättre förberedda nya chefer 
Förmåner som medarbetare i Region Kalmar län 
Informera blivande och nuvarande medarbetare om vilka förmåner regionsanställda 
erhåller. Till hjälp finns sammanställd digital broschyr att sprida. 
Förväntad effekt 
Öka medarbetarnas upplevelse av regionen som en attraktiv arbetsgivare. 
Utveckling av Psykiatri-AT 
Översyn av organisation, upplägg och innehåll ska göras av förvaltningens studierektorer i 
samråd med HR-chef. 
Förväntad effekt 
Öka kunskapen om psykiatri, öka intresset för arbete inom psykiatrin. 
Fortsatt satsning på PTP 
Fortsatt kontinuerlig anställning av PTP-psykologer.  
Utöka antalet inrättade PTP-tjänster så att finansiering finns även då samtliga 
psykologtjänster är tillsatta. 
Förväntad effekt 
Fler legitimerade psykologer 
Fler sjuksköterskor i utbildningsanställning 
Vidareutbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri. Sker inom ramen för 
arbetsgivarfinansierade utbildningsanställningar. 
Förväntad effekt 
Fler specialistutbildade sjuksköterskor 
Utökat antal ST-tjänster 
Fortsatt strategisk satsning på rekrytering av ST 
Förväntad effekt 
På sikt ett oberoende av hyrläkare 
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Aktiviteter 
Fortsatt utlandsrekrytering 
Vakanssituationen i förvaltningen gör att kontinuerlig utlandsrekrytering är fortsatt 
nödvändig. Utlandsrekryterade läkare utgör en stor del av förvaltningens läkarbemanning.  
Även sjuksköterskor har och kommer att rekryteras utomlands till vår verksamhet i norra 
länet. 
Förväntad effekt 
En psykiatri oberoende av hyrbolag 
Fortsatt extern samverkan 
Förvaltningen är aktiv i olika samverkansforum (nationellt såväl som inom ramen för 
Regional Medicinsk Program Område, RMPO). 
Inom medarbetarperspektivet avser det bland annat en strävan efter ett oberoende av 
hyrbolag.  
Dessutom att hitta synergieffekter av en samsyn kring målvärden och nyckeltal inom 
specialistpsykiatrin. 
 
Initialt startades ett SKL-projekt "Psykiatri oberoende av hyrläkare".  
Därefter har motsvarande arbete påbörjats omfattande samtliga medicinska specialiteter. 
Samtliga landsting och regioner arbetar gemensamt med stöd av SKL för att nå ett 
oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården senast den 1 januari 2019. 
Projektet är ett initiativ från samtliga landsting och regioner och det är landstings- och 
regiondirektörerna som är projektägare. Projektet har ett uttalat starkt stöd av alla politiska 
landstings- och regionledningar. I landsting och regioner finns processledare och samtliga 
landsting och regioner ska upprätta egna handlingsplaner för ett oberoende av inhyrd 
personal. Med oberoende av inhyrd personal menas att hälso- och sjukvården har en stabil 
och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten. 
Förväntad effekt 
Aktiviteter för att möjliggöra oberoende av hyrbolag. 
Underlag till strategisk kompetensförsörjning. 
Fortsatt utbildning till utbildningsledare Lagutveckling 
Förvaltningens chefer samt HR och strateger i förvaltningsstaben ska utbildas till 
utbildningsledare i Lagutveckling och Medarbetarskap. Denna utbildning genomförs efter 
Utvecklande Ledarskap. 
Förväntad effekt 
Att genom förbättrat samarbete förbättra kvalitet och patientsäkerhet i vården. 
Lagutveckling och Medarbetarskap 
Samordnad samverkan mellan förvaltningens utbildningsledare för att genomföra 
Lagutveckling i arbetsgrupper. 
Förväntad effekt 
Genom en strukturerad lagutveckling förväntas arbetsgruppen tillsammans med chefen 
utveckla sitt samarbete och arbetsplatskultur. På så sätt läggs fokus på verksamhetens 
uppdrag med större effekt. 
Utbildning i regionens Gröna Kortet 
Förvaltningsledningen har beslutat att chefer ska gå samtliga avsnitt i Gröna kortet under 
den första 2 åren som chef. Chefer ansvarar själva för att genomföra utbildningsavsnitten 
enligt plan. Detta dokumenteras med kodning i Heroma. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Gröna Kortet omfattar olika områden inom lag, avtal, intern praxis, riktlinjer och rutiner 
och utgör en del av de förutsättande verktyg som underlättar för chef att utföra sitt uppdrag. 
Utbildningsinsatserna syftar till att öka chefers kompetens inom dessa områden. 
Utbildning i Utvecklande ledarskap 
Förvaltningens chefer genomgår regionsorganiserad utbildning i Utvecklande Ledarskap 
någon gång under perioden när man varit chef 12-18 månader. 
Förväntad effekt 
Utbildningen syftar till att chefer får självkännedom och redskap för att kunna tillämpa ett 
utvecklande ledarskap. Ledarstilen utgår från ett förhållningssätt som kännetecknas av 
Föredöme, Inspiration och Motivation samt Personlig omtanke. 
Detta förväntas i sin tur leda till delaktiga och engagerade medarbetare som tillsammans 
utvecklar sin arbetsgrupp för ökad effekt i kärnverksamheten. 
Tillskapande av en strategisk kompetensförsörjningsplan med definierad 
personalorganisation 
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Aktiviteter 
I arbetet med strategisk kompetensförsörjning definieras 
- framtida kompetensbehov samt åtgärder och aktiviteter i form av kompetenshöjande 
insatser och rekrytering för att möta eventuella kompetensgap.  
- nuvarande och framtida bemanningsstruktur, utvecklande av yrkesroller, nyckelfunktioner 
och specialkunskaper. 
 
I dialog med verksamhetens chefer gjordes initialt en analytisk tillbakablick utifrån följande 
perspektiv: 
- organisationen 
- patienten 
- vården 
- bemanningen 
 
Därefter fortsatte arbetet med en framtidsspaning för att konkretisera en 
personalorganisation, något som fortfarande pågår. Där är betydelsefullt att definiera 
framtida vårdinnehåll och behandlingsutbud och demografiska aspekter för att säkerställa 
att rätt kompetens finns. 
I tider av generationsskifte och rekryteringssvårigheter är det också nödvändigt att kunna 
tänka i andra banor. Genomlysningar av flödesprocesserna ska fortsätta i arbete med 
utvecklande av yrkesroller, rätt använd kompetens, möjligheter till digitaliseringar. 
 
I det mer konkretiserade arbetet berörs nedanstående områden: 
- "grundbemanning" - förändrade förutsättningar i nya lokaler? 
- relationstal (exempelvis antal omvårdnadspersonal/patient, sjuksköterskor/skötare, 
bemanning/medborgare) 
- schematekniska möjligheter/hinder 
- intern flexibilitet 
- kompetensväxling 
- kompetensgap och åtgärder 
 
  
Uppdrag  
PF 15/12 - personal- och kompetensförsörjningsplan 
LF 16/27 - en samlad rekryteringsstrategi 
Förväntad effekt 
Att vara rätt bemannad för att klara verksamhetens uppdrag och kommande utmaningar. 
Fortsatt utvecklande av Lärandeenheter 
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Aktiviteter 
Lärandeenheter är ett samarbete mellan Psykiatriförvaltningen och Linnéuniversitetet. Att 
verksamheten är aktiv i studie- och praktiksamverkan är en långsiktig rekryteringsväg samt 
höjer kunskap och intresse för psykiatri.  
Modellen med lärandeenheter möjliggör också att vi kan ta emot fler studenter samtidigt. 
 
Lärandeenheten i Söder har två halvtidsanställda samordnare som i samverkan med kliniska 
adjunkter från Linné planerar innehållet i och genomför verksamhetsförlagd utbildning för 
sjuksköterskestudenter vid sex perioder årligen. Verksamhetens medarbetare engageras för 
seminarier och handledarskap. Utvärdering från studenterna visar att upplägget är 
uppskattat. 
 
I ett längre perspektiv planeras för att koppla samman olika professioners studenter inom 
Lärandeenheten. 
Förväntad effekt 
Ökad kunskap och intresse för psykiatri. 
Långsiktig rekrytering 
Psykiatri E-Bas 
Psykiatri E-bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal 
i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården. 
Vid kompetensinventeringen inom psykiatriförvaltningen har framkommit önskemål om att 
gå vidare med satsningen. 
Utbildningen startade i januari 2017 med uppstartsföreläsning för utbildningsledare och 
därefter riktade föreläsningar med början i mars 2017.  
 
Därefter har Psyk E-bas genomförts inom Vuxenpsykiatri Norr och Barn- och 
ungdomspsykiatrin. Satsningen kommer att pågå kontinuerligt framåt i samtliga basenheter. 
Förväntad effekt 
Satsningen bör ses som en omfattande men behövlig insats och innefattar flera, inom 
psykiatriförvaltningen, prioriterade områden. 
SPISS 
Att förebygga och förhindra suicid och suicidförsök är en prioriterad fråga inom hela hälso- 
och sjukvården.  
Under 2016 påbörjades en satsning med utbildning i suicidprevention, suicidprevention i 
svensk sjukvård (SPISS). Samtlig vårdpersonal inom psykiatrin omfattas av utbildning som 
delvis är interaktiv. Repetitionsutbildning skall göras återkommande. Testet går att göra om 
hur många gånger som helst. Utbildningen är vetenskapligt granskad och utvärderad. 
Förväntad effekt 
Ökad kunskap och hantering kring suicidbegreppen samt ökad förståelse och beredskap på 
tecken av suicidalitet. 
Utbildningsinsatser kring självskadebeteende 
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Aktiviteter 
Självskadebeteende har beskrivits som ett växande problem under senare årtionden, framför 
allt hos ungdomar. Man kan konstatera att gott bemötande inom självskadevården är av 
största vikt. Goda kunskaper inom ämnet självskadebeteende ger ett bättre bemötande 
generellt. 
Medarbetare inom förvaltningen ska genomgå utbildning avseende självskadeproblematik. 
Former för DBT, dialektisk beteendeterapi, ska utvecklas och erbjudas på ett likartat sätt i 
hela förvaltningen. 
Förväntad effekt 
Ökad kompetens inom självskadeproblematik. Bättre bemötande och vård för 
patientgruppen. 
Utbildningsinsats TERMA 
TERMA, står för terapeutiskt möte med aggression och är en övergripande 
metodutbildning. Som syftar till att ge kunskap om "det goda bemötandet" samt genom 
praktiska övningar förebygga hot och våldssituationer i vårdmötet. 
Målet är att skapa en miljö på vårdenheter som fungerar på bästa möjliga sätt, både för 
patienter och personal. 
Det unika med TERMA är att man arbetar preventivt med fokus på ett icke konfrontativt 
bemötande. De fysiska momenten är framtagna med beaktning till att det ska vara både 
etiskt och juridiskt försvarbart. 
Inom förvaltningen är målgruppen initialt medarbetare som arbetar inom heldygnsvården. 
Samtlig personal inom heldygnsvården har genomgått utbildningen och 
repetitionsutbildning genomförs kontinuerligt enligt plan. 
Förväntad effekt 
Bättre bemötande och därmed minskning av tvångsåtgärder. 
Stimulera kliniknära forskning och utveckling 
Forskning och utveckling är viktiga delar i arbetet med att utveckla den psykiatriska vården. 
Psykiatriförvaltningens arbete med kvalitetsutveckling sker alltmer strukturerat. Det finns 
däremot inte någon lång forskartradition inom psykiatriförvaltningen.  
Inom ramen för regionsövergripande FoU-organisation ska förvaltningen strukturerat 
stimulera möjligheter till forskningsarbeten med klinisk inriktning som kan vara 
verksamheten till gagn. 
Förväntad effekt 
Fortsatt utveckling inom specialistpsykiatrin. Stimulera medarbetare till kliniknära 
forskning. 
Medarbetardagar 
Sedan 2013 har förvaltningen anordnat årliga medarbetardagar för samtliga medarbetare 
och chefer. Syftet är att stärka den gemensamma målbilden av uppdraget inom 
anställningen samt ge kompetenspåfyllnad inom kvalitet och patientsäkerhet samt ledarskap 
och medarbetarskap. 
Förväntad effekt 
Stärkt gemensam målbild. Kompetenspåfyllnad inom aktuella områden. Dela kunskap om 
verksamhetens olika områden. 
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5 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (Region Kalmar läns mål) 
Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs 
ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med 
lägsta möjliga resursinsats. 

5.1 Driftbudget 2019 
Ekonomiskt utgångsläge 
Förvaltningen kommer redovisa ett underskott för 2018. De höga kostnaderna för hyrbolag är 
främsta anledningen. Något förbättrat långtidssjukfrånvaro under 2018 samt en liten 
förbättring med nyanställda har gjort att lönekostnader har ökat lite jämfört med året innan. 
De statliga satsningar är en viktig förutsättning för det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs. 
Bemanning och därmed sammanhängande bemanningskostnader kommer fortsatt att generera 
de största kostnadsposterna. Förvaltningen förväntas att på sikt få positiva ekonomiska 
effekter på grund av utökningen av ST och PTP tjänster. 
Det arbete som påbörjats med bättre resursplanering kommer att fortsatta även under 2019. 

Lokalanpassningar inför nya lokaler 
BUP i Västervik kommer att få ökade kostnader på grund av behovet av nya lokaler (läs 
paviljonger) medan VuP Norr och RP har genomfört en hel del ombyggnationer och 
reparationer (bl.a. Beroendeenheten som hade ett behov av att flytta in till Region Kalmar läns 
lokaler. Renovering av avd 22 Rättspsykiatri genomfördes under 2018 för att utöka med fler 
rum för våra rättspsykiatriska patienter) vilket har medfört högre kostnader under 2018. 
Renovering av Vuxenpsykiatrins allmänpsykiatriska avdelningar kommer att ha fortsatta 
renoveringsbehov även under 2019. 

Köpt vård 
Den förväntade kostnadsökningen för köpt vård på grund av förändringar inom 
Rättspsykiatrin blev inte lika dramatiska som vi befarade under 2018 och det tack vare främst 
ett gott arbete av vår personal inom Vup norr och RP med att ta hand om våra patienter på 
hemmaplan. Då det har genomförts ombyggnation på vår rättspsykiatriska avdelning där 2 
nya rum skapades har vi anledning att tro att kostnaden för den köpta vården inte kommer att 
öka under 2019. 

Driftbudget 2019 
Enligt beslut i Landstingsfullmäktige utökas förvaltningens driftsram med uppräkningar för 
löner, köpt vård, läkemedel, övriga kostnader samt extra medel för rTMS (repetitiv 
transkraniell magnetstimulering). 
Totalt räknas förvaltningens budget upp med 11,2 mkr inkluderat löner. 

Effektiviseringar och åtgärder 
Åtgärder för ett oberoende av inhyrd personal 
Kostnaderna för inhyrd personal har de senaste åren ökat men inte under 2017. 
Psykiatriförvaltningen lyckades att minska hyrbolagskostnader under 2017. Då minskningen 
var stort under 2017 försökte Psykiatriförvaltningen att hålla i den goda trenden och fortsätta 
med en låg kostnadstakt även under 2018. Fortsatta rekryteringssvårigheter avseende 
framförallt specialistläkare, psykologer och sjuksköterskor ledde till att hyrbolagskostnader 
försämrades något under 2018. Arbetet med att skapa ett oberoende av inhyrd personal pågår 
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såväl i vårt landsting som nationellt. Utförligare beskrivning finns under medarbetaravsnittet. 

Införande och utveckling av IT-tjänster 
Förvaltningen kommer att öka användandet av digital utrustning. Detta kommer att medföra 
minskade kostnader för resor mm samt minskad dubbelarbete vid exempelvis registrering och 
även effektivare resursutnyttjande av personal.Från och med 2019 kommer vi att upprätta en 
organisation som stöd för verksamheten i att utveckla IT-stödet, det är bland annat e-
hälsoutvecklare samt LEA(lokalt E-hälso Ansvarig). 
Under 2019 kommer förvaltningen att ha ökade kostnader när det gäller arbetet med 
patientsäkerhet där bland annat markörbaserad journalgranskning, ökad patientmedverkan 
som en del av kvalitetsarbete, klagomålshanteringen samt fortsatt analys av NPE (nationell 
patientenkät) är en del. Mer detaljerad beskrivning kring detta finns tidigare i dokumentet. 
Förvaltningen står inför nya krav om att förbättra och utöka registreringen av KVÅ koder och 
diagnossättning av besök utförda av andra yrkesgrupper än läkare inom öppenvården. Ett 
intensivt arbete samt utbildning för att öka kunskapen kring kodningen kommer att medföra 
merkostnader. 
  

5.2 Investeringsbudget 2019 
Anslaget till Psykiatriförvaltningen för ospecificerade inventarier nar utökats inför 2018 och 
uppgår nu till 1,0 Mkr (tidigare 0,6 Mkr). Psykiatriförvaltningen kommer under 2019 att 
behöva göra några större investeringar bland annat inom Vuxenpsykiatrin. 
Arbetet med nya psykiatrilokaler i länet pågår under byggprojektet NYPS (Nya 
Psykiatrilokaler). 
Vimmerby: Är klar och i drift från 2017. 
Västervik: Beräknas vara klar 2023. 
Oskarshamn: Beräknas vara klar 2019 
Kalmar: Första spadtaget genomfördes under 2018. Beräknas vara klar 2021. 
Investeringsutgifter för byggnationer samt inventarier arbetas fram av Psykiatriförvaltningen 
och Fastighetsservice. 

5.3 God ekonomisk hushållning med budget i balans 

Mått Målvärde 
Förvaltningens och basenheternas ekonomiska utfall ska rymmas 
inom tilldelade ramar 

 

Basenhetschef är ansvarig för sin basenhetens ekonomiska utfall 
 

Aktiviteter 
Verksamhetsdialoger med basenheterna 
Förvaltningschef, ekonomichef och HR-chef genomför regelbundet verksamhetsdialog med 
respektive basenhet. Strukturen utgår från kontinuerlig planering och uppföljning av 
basenheternas verksamhet och ekonomi. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Aktivt arbeta med målet att förvaltningen och basenheterna ska ha budget i balans samt en 
god ekonomisk hushållning. 

5.4 Psykiatriförvaltningen ska bredda införandet av KPP (Kostnad 
per patient) 

Utveckla ledning och styrning för en kostnadseffektivare vård inom Psykiatrin 

Fokusområden 
Vi ska under 2019 fortsätta med fokus på några fler enheter där vi kommer att involvera 
verksamheten för att utveckla innehållet i KPP. 

Aktiviteter 
Under 2019 tillsammans med verksamheter fortsätta med uppdraget att förbättra 
kvalitet i KPP 
Träffa enheter för genomgång av upplägg och struktur samt tillsammans se över vilka 
förbättringsområden som finns inom verktyget. 
Förväntad effekt 
Bättre kvalitet och säkrare underlag inför fortsatt arbete med KPP. 

5.5 Förbättra kodningen inom DRG för Psykiatri 
För att höja kvalitet och möta framtidens krav på att kunna rapportera in underlag till 
Socialstyrelsen (PAR) samt kunna debitera via DRG som ersättningsmodell. 

Fokusområden 
Fokus på att träffa verksamheter för genomgång och behov av utbildning för att förbättra 
kvalitet i kodningen. Framtagning av underlag för uppföljning och statistik genomförs 
kontinuerligt. 

Mått Målvärde 
antal läkarbesök som blir DRG grupperade  
antal besök sjukvårdande behandling som blir DRG grupperade  

 

Aktiviteter 
Informationsinsatser för att öka kvalitet i registreringen genom att löpande följa upp 
och redovisa resultat. 

 



 

 

Verksamhetsplan 2019 
Regional utvecklingsnämnd/förvaltning 
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1 Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners 
(regionens mål) 

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. 

1.1 Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
God hälsa, välbefinnande, trygghet och möjlighet att påverka sin livssituation är 
förutsättningar för att vi människor ska kunna leva ett rikt och hälsosamt liv. Olika former av 
utanförskap är riskfaktorer för människors hälsa. Därför är insatser för att stärka den sociala 
sammanhållningen ur olika aspekter viktig. Framgångsfaktorer är tillgång till arbetstillfällen 
och kompetensförsörjning, tillgänglig digital och fysisk miljö liksom sjukdomsförebyggande 
och hälsofrämjande insatser för en god hälsa. 
 
Utbildning är en förutsättning för att få fler i arbete och öka andelen som söker sig till högre 
studier. Den har en stark påverkan på folkhälsan samt den sociala och ekonomiska tryggheten. 
Många länsbor har behov av komplettering för att få en grundutbildning. Regionens 
folkhögskolor har här en viktig roll. Deltagarna ska vara nöjda med sina studier och känna sig 
väl bemötta så att de rekommenderar andra att studera på folkhögskola. 
 
Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. De regionala kulturella 
verksamheternas engagemang och närvaro i alla länets kommuner är prioriterade. 
Utvecklingen av den regionala kulturella infrastrukturen ska stärkas ytterligare med nya 
arbetssätt och samverkan. 

Fokusområden 
•Möjliggöra ett livslångt lärande där individens kompetens tillvaratas 
•Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv med både bredd och spets 
•Främja en jämlik och jämställd hälsa och förebygga ohälsa 
•Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö 
•Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer 

Mått Målvärde 
Självskattad hälsa hos invånarna 80 % 
Måttet baseras på frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” kopplat till en 
femgradig skala. Detta ger ett subjektivt mått på det generella hälsotillståndet. Måttet har 
använts sedan 1996 och är en stark prediktor för dödlighet. 
Andel invånare i länet som använder tobak dagligen 10 % 
Självrapporterat tobaksbruk, 16-84 år. 
Andel invånare med fysisk aktivitet 150 min/vecka 80 % 
Självrapporterad fysisk aktivitet, minst 150 minuter per vecka 16-84 år. 
Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på folkhögskola 95 % 
Måttet är en sammanslagning av flera mått och ger svar på elevernas totala upplevelse av 
helhetsintrycket 
Antal besök inom regionalt kulturutbud 300 000 
Antal besök hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern och Länsmusiken. 
Målet innebär att antalet besökare ökar med drygt 20 procent jämfört med basåret 2015. 
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Aktiviteter 
Tobaksfritt län 2025 
Strategiskt arbete för att minska tobaksbruket genom ökat stöd för att sluta med tobak, ökad 
tillgång till rökfria miljöer och fortsatt satsning på att unga inte ska börja med tobak genom 
Tobaksfri Utmaning (gymnasiet) och Tobaksfri Duo (högstadiet). 
Förväntad effekt 
Minskad andel som röker och snusar i länet. 
Öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet 
Strategiskt arbete för att främja hälsa genom ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande 
för länets invånare med fokus på barn och unga. Kom igång satsning som sker i intern och 
extern samverkan i länet kommer fortsätta och vidareutvecklas. 
Förväntad effekt 
Fler ska vara fysiskt aktiva och mindre stillasittande. 
Psykisk hälsa och suicidprevention 
Strategiskt arbete med berörda aktörer för ökad psykisk hälsa hos länets invånare. Fortsatt 
arbete med suicidprevention för att uppnå det länsövergripande målet med att halvera 
antalet självmord i Kalmar län till år 2025. 
Förväntad effekt 
Förbättrad självskattad psykisk hälsa hos invånarna och minskat antal självmord i länet. 
Jämställd och jämlik hälsa genom hela livet 
Strategiskt arbete med berörda aktörer för ökad jämlikhet och jämställdhet i länet samt 
förebyggande av våld i nära relationer. 
Förväntad effekt 
Ökad jämlikhet och jämställdhet med speciellt beaktande av HBTQ, kön samt våld i nära 
relation. 
Analysera och kommunicera kompetensbehov i länet 
Ta fram analyser av kompetensbehov i länet på kort och lång sikt. Föra dialog med länets 
lärcentra och andra utbildningsaktörer om detta för att relevanta utbildningar ska kunna 
erbjudas. 
Förväntad effekt 
Bättre matchning på regionala arbetsmarknaden. 
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 
Kultur att växa i - kulturplan Kalmar län 2022 har antagits av fullmäktige. Nya 
överenskommelser ska skrivas med regionala aktörer för att nå målen i planen. 
Förväntad effekt 
Kulturen i länet står starkare. Kultur med bredd och spets i hela länet. Barn och unga i hela 
länet möter regional kulturverksamhet. Kulturens demokratiska grund stärks. Ett gott klimat 
för kulturskapare. 
Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer 
I samarbete med andra aktörer arbeta för en helhetssyn på sambanden mellan jord- och 
skogsbruk, besöksnäring, miljövård och kulturmiljövård samt stärka invånarnas delaktighet, 
förståelse och engagemang för natur- och kulturarvet i närmiljön. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Ökad attraktivitet. Förbättrad samverkan. 
Stärka de lokala kulturarrangörerna 
Lokala arrangörer är en förutsättning för att regional kultur ska kunna verka i hela länet. 
Region och kommuner samverkar för att ge stöd till studieförbund och arrangörsföreningar. 
Förväntad effekt 
Studieförbund och arrangörsföreningar bidrar till ett brett kulturutbud i hela länet. 

1.2 God miljö för barn och unga 
En trygg, jämlik, jämställd och stimulerande miljö för barn och unga som gör dem väl rustade 
för livet är den bästa investering en region kan göra för att uppnå hållbar utveckling. Genom 
att ta hand om barn och ungdomar på bästa sätt skapar vi förutsättningar för att de ska vilja bo 
kvar i länet eller återvända efter några år på annan ort. Framgångsfaktorer är bland annat 
tillgång till utbildning av hög kvalitet, en god hälsa och tillgängliga kultur- och 
fritidsaktiviteter. 

Fokusområden 
• Fokusera på insatser som ger barn och unga en jämlik och jämställd uppväxt 
• Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud av kultur-, fritids- 
och föreningsaktiviteter 
• Ge barn och unga trygghet och god upplevd fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa 
• Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv 

Mått Målvärde 
Totalt antal besök av barn och unga (0-18 år) inom regionalt 
kulturutbud 

100 000 

Antal besök av unga (0-18 år) hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern 
och Länsmusiken. Målet motsvarar fyra besök per år och barn. 
Barn och ungas deltagande inom regionalt kulturutbud fördelat per 
kommun (barn och unga, 0-18 år) 

2 

Mätning av barn och ungas möte med regional kultur, med målet att alla ska delta i minst 2 
aktiviteter oavsett ålder och kommun. 

 

Aktiviteter 
Medverka till kommunala planer för kultur i skolan 
Ge stöd till kommunerna i arbetet med planer för kultur i skolan med utgångspunkt från 
Relevant. 
Förväntad effekt 
- En garanti för alla barn och elevers likvärdiga tillgång till kultur som konsumenter, 
deltagare och producenter inom ramen för läroplanen. 
- Organisation för kultur i skolan och hur den samordnas. 
- Pedagoger och elever ges inflytande över kultur i skolan. 
- Systematik i kvalitetsarbetet, såsom fortbildning av lärare etc. 
Förbättra och samordna folkbibliotekens läslustaktiviteter 
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Aktiviteter 
Genomförande av olika läslustaktiviteter i samarbete med bibliotek och barnhälsovård. 
Kompetenshöjande insatser för barn- och skolbibliotekarier. 
Förväntad effekt 
Ökad läslust hos länets barn och unga. Hög kompetens hos barn- och skolbibliotekarier. 
Läsluststrategi för länet. 
Arbete för god hälsa bland barn och unga 
Genomföra olika aktiviteter såsom att utbilda YAM (Youth Aware of Mental Health) 
instruktörer och implementera metoden på utvalda högstadieskolor i länet, Kom-igång-
aktiviteter för mer rörelse och minskat stillasittande för barn och unga i skolan kopplat till 
föreningsliv, samt fortsatt arbete med Tobaksfri utmaning (en metod för tobaksfrihet för 
gymnasieungdomar). 
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2 Verksamhet - Stärk innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet 
(regionens mål) 

Region Kalmar län ska vara en samlande kraft för länets utveckling. Hållbarhet och 
innovationsförmåga ska bidra till tillväxt i länet. Regionen ska arbeta för att höja länets 
utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande kollektivtrafik och bidra till kultur i hela länet. 

2.1 Hållbar samhällsplanering 
Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för en framgångsrik 
region. En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi nyttjar våra naturgivna 
förutsättningar väl. Den bidrar också till en bättre vardag och till större 
arbetsmarknadsregioner. Framgångsfaktorer är bland annat ökad samverkan i den fysiska 
samhällsplaneringen för att förbättra pendlingsmöjligheter, godstransporter samt bidra till 
förbättrad digital kommunikation i hela länet liksom en miljö i balans. 

Fokusområden 
• Åstadkomma korta restider med hög punktlighet för personer och gods 
• Möjliggöra digital kommunikation i hela länet 
• Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god tillgång 
• Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat 
• Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen 
• Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart 

Mått Målvärde 
Antal strukturbilder 25 
Strukturbilder framtagna för hela länet inom områdena befolkning, utbildning och arbete, 
pendling och markanvändning. 

 

Aktiviteter 
Ta fram regionala strukturbilder 
Etablera ett samarbete med kommunerna inom fysisk samhällsplanering och analys om 
strukturbilder för att ge en samlad kunskapsbild av regionala rumsliga strukturer, samband 
och relationer som har betydelse för den regionala utvecklingen. 
Förväntad effekt 
En samlad kunskapsbild i länet som ger förutsättningar för en mer samordnad fysisk 
samhällsplanering. 
19/07 - Utreda en länsgemensam finansieringsmodell för att påskynda utbyggnaden av 
bredband i länet 
19/08 - Redovisa ett underlag för prioriteringar i länet inför diskussioner med staten 
om infrastruktursatsningar i sydostregionen 
19/14 - Redovisa ett förslag till en samverkan med flygplatsen i Kalmar för att stärka 
infrastrukturen och samtidigt gynna kopplingen mellan flyg, tåg och buss 
Under flera år har samverkan skett mellan Landstinget/Regionförbundet med Kalmar och 
Ölands Airport. Detta samarbete ska utvecklas, begreppet att verka och bo i Kalmar län ska 
inte vara ett kommunikativt hinder för invånarna. Genom samverkan med Kalmar Ölands 
Airport ska kollektivtrafiken vävas samman för buss – tåg – flyg – färja. 
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Aktiviteter 
Förslag till mål och mått för det regionala utvecklingsarbetet inför kommande 
regionplan 
Följa arbetet som pågår på nationell nivå. 
Förväntad effekt 
Underlag till mål och mått är framtaget som ger bättre förutsättningar att följa upp 
effekterna av det regionala utvecklingsarbetet. 
Arbeta för en fossilbränslefri region 
Samordna genomförandet av handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region. 
Förväntad effekt 
Minskat koldioxidutsläpp och ökad produktion av fossilbränslefria drivmedel. 
Ta fram förslag till handlingsprogram för transportinfrastruktur 
En tydlig och sammanhållen bild av länets prioriteringar vad gäller transportinfrastruktur, 
samt hur satsningarna ska bidra till den regionala utvecklingen. Ska tydliggöra Kalmar läns 
prioriteringar i dialogen med staten samt i samarbetet med Sydsverige och Östergötland. 
Förväntad effekt 
En sammanhållen plan med prioriteringar för länets infrastrukturbehov som bidrar till 
minskat antal arbetsmarknadsregioner, stärka länets utveckling och en funktionell region. 
Uppdatera Regionalt serviceprogram för Kalmar län 
Regeringen har uppdragit åt alla län/regioner att ta fram regionala serviceprogram som ska 
gälla under perioden 2014-2018 och ska uppdateras under 2019. 
Förväntad effekt 
Programmet ska främja tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden 
som på längre sikt ska öka förutsättningar för att bo och verka på landsbygden. 

2.2 Stärkt konkurrenskraft 
Ett dynamiskt näringsliv och konkurrenskraftiga företag är förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar tillväxt i regionen. Det regionala näringslivet är inne i en stor omställning där 
globaliseringen och den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna. Framgångsfaktorer 
handlar om att ta tillvara på idéer och innovationer, en väl fungerande och mindre segregerad 
arbetsmarknad och effektiv kompetensförsörjning och att näringslivet får tillgång till ny 
teknik samt forskning och utveckling. För att stärka länets konkurrenskraft behöver vi skapa 
bättre förutsättningar för fler nya och växande företag. Här är kultur och kreativitet en viktig 
resurs. Entreprenörskap och konstnärskap har många beröringspunkter eftersom båda handlar 
om att tänka och skapa nytt. Det leder till nya idéer och infallsvinklar, vilket är en bra 
grogrund för starkare innovationskraft. 
 
Regionens folkhögskolor ska bidra till att öka bildnings- och utbildningsnivån och rikta sig 
till en mångfald av människor i länet. Det ska finnas att brett utbud av kurser, både allmänna 
behörighetsgivande samt profilkurser såsom yrkesutbildningar och YH-utbildningar. Kurserna 
ska bidra till integration, ge behörighet och motivera till högre studier samt korta vägen till 
arbete. 
 
Regionbiblioteket ska stärka folkbiblioteken i kommunerna genom att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet. 



  

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning, Verksamhetsplan 2019 9(13) 
 

 

Fokusområden 
• Bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forskning 
• Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet och skapa en mer integrerad arbetsmarknad 
• Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala utvecklingen 
• Skapa ett innovativt och kreativt klimat 
• Utveckla den cirkulära ekonomin och delningsekonomin 

Mått Målvärde 
Andel studerande som uppnår allmän behörighet på folkhögskolornas 
allmänna kurser 

75 % 

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett 
till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt kunskaper 
motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gemensamma ämnen. 
Jobb efter avslutad yrkesutbildning på regionens folkhögskolor 90 % 
Andel studerande vid yrkesutbildningarna som har arbete inom 6 mån. 
"Uppväxlingsgrad" för den andel av regionala tillväxtmedel som 
avsatts för projektstöd 

3 ggr 

Regionala projektmedel får maximalt uppgå till 50 % av den totala finansieringen i ett 
enskilt projektbeslut. Målsättningen är dock att andelen ska vara lägre och att projekten ska 
kunna attrahera annan nationell eller internationell finansiering. 
Andel aktiva innovationsaktörer i samverkan 90 % 
Det behöver finnas en hög grad av samsyn och samarbete om innovationsfrågorna i länet. 
Minst 90 % av innovationsaktörerna i länet ska involveras i detta samarbete. 
Antal företag inom besöksnäringen som fått del av affärsutvecklings- 
eller produktutvecklingsinsatser 

80 

Cirka 80 företag inom besöksnäringen ska under året få stöd vad gäller affärsutveckling 
eller produktutveckling. 
Antal företag som får stöd via Smålands Shanghai-kontor 40 
Cirka 40 företag ska under året få stöd genom Smålands Shanghai-kontor. 

 

Aktiviteter 
Synliggöra tillgängliga externa projektmedel 
För att växla upp de regionala projektmedlen och kunna finansiera viktiga 
utvecklingsprojekt i länet ska Regionen arbeta för att dra nytta av externa projektmedel, 
både nationella och EU-medel. 
Förväntad effekt 
Ökade utvecklingsresurser till prioriterade utvecklingsprojekt. 
Samordna och driva ett innovationsnätverk och ett innovationsråd i länet 
Förväntad effekt 
Förbättrade förutsättningar för ett välfungerande innovationssystem i länet. 
19/04 - Redovisa ett förslag till strategi för smart specialisering 
19/05 - Utreda förutsättningarna för att skapa ett e-hälsokluster i Kalmar län 
19/06 - I samverkan med andra aktörer utreda förutsättningarna för Matens hus, ett 
koncept som lyfter fram och sammanför lokala matproducenter 
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Aktiviteter 
19/09 - Under planperioden redovisa ett handlingsprogram för länets 
kompetensförsörjning 
19/10 - Utreda införande ett kompetenscenter för yrken inom kollektivtrafiken inom 
länet 
Under de närmaste tio åren kommer behovet av nya bussförare att vara mycket stort. 
Befintliga utbildningsvägar kommer inte att räcka till. Därför krävs det gemensamma 
krafttag och stöd till branschen för att behovet ska kunna fyllas. 
Samverkan med länets YH-anordnare 
Förväntad effekt 
Öka förutsättningarna för en god tilldelning av YH-utbildningar och utbildningsplatser som 
matchar behoven på arbetsmarknaden. 
Stödja utvecklingen inom livsmedelssektorn, skog- och trä, glas samt besöksnäringen 
Det sker genom deltagande i arbetet med strategierna för de områden där det finns och dels 
genom ett nära samarbete med universitet och forskningsinstitut. 
Förväntad effekt 
Ökad innovationsgrad och förbättrad kompetensförsörjning. 
Samordna och driva genomförandet av Regionala digitala agendan 
Den regionala digitala agendan är ett handlingsprogram under länets regionala 
utvecklingsstrategi. 
Förväntad effekt 
Dra nytta av digitaliseringens möjligheter. 
Stödja näringslivets exportmöjligheter 
Stödja näringslivets exportmöjligheter genom Smålands Shanghai-kontor och 
Exportsamverkan Kalmar län genom rådgivning och deltagande i mässor. 
Förväntad effekt 
Skapa ökad kännedom om den kinesiska marknaden samt bidra till högre exportmognad i 
näringslivet. 
Utveckling av regionalt företagsstöd 
Fortsatt arbete med att utveckla de regionala företagsstöden avseende underrepresenterade 
gruppers deltagande samt bättre samverkan med övriga aktörer i stödsystemet. 
Förväntad effekt 
Ökat antal ansökningar från underrepresenterade grupper samt mer kundorienterat 
arbetssätt. 
Policypåverkan i Bryssel 
Verksamheten ska vara aktiv i nätverk och skapa kontaktytor för att påverka på policynivå 
inom det europeiska samarbetet inom minst två tematiska områden, exempelvis vatten, 
livsmedel och ungdomsfrågor. Regionens kontor i Bryssel, Småland Blekinge Halland 
- South Sweden, bevakar och arbetar med dessa frågor. 
Förväntad effekt 
Tidigt påverka kommande beslut på EU-nivå inom prioriterade områden för länet. 
Stödja utveckling av kulturella kreativa företag 
Arbeta tvärsektoriellt för att stärka företagande inom kulturella näringar. 
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Aktiviteter 
Förväntad effekt 
Stärkt konkurrenskraft i kulturella kreativa företag. 
Genomföra översyn av Regionens framtida utvecklingsarbete med besöksnäringen 
Undersöka förutsättningarna för framtida organisation av det strategiska utvecklingsarbetet 
inom besöksnäringen. 
Förväntad effekt 
Stärkt konkurrenskraft i besöksnäringen. 
Stödja besöksnäringens utvecklingsarbete inom produkt-, affärs- och 
marknadsutveckling 
Arbeta med och införa modeller för hållbar affärs- och produktutveckling inom 
besöksnäringen, samt genomföra gemensam internationell marknadsföring på utvalda 
marknader. 
Förväntad effekt 
Stärkt konkurrenskraft i besöksnäringen. 
Förbättra folkbibliotekens digitala samverkan och stärka infrastrukturen 
Förbättra den digitala samverkan mellan länets folkbibliotek samt förbättra 
bibliotekspersonalens digitala kompetens. Undersöka möjligheterna till fördjupad 
bibliotekssamverkan. 
Förväntad effekt 
Fördjupad bibliotekssamverkan mellan kommunerna och förbättrad tillgång till bibliotekens 
resurser för länets invånare. 
Förbättra biblioteksservice till prioriterade grupper 
Prioriteringar enligt bibliotekslagen är funktionsvariationer, nationella minoriteter, annat 
modersmål än svenska, lättläst svenska samt barn och unga. 
Förväntad effekt 
Förbättrad biblioteksservice till prioriterade grupper. Gemensam strategi för folkbiblioteken 
som belyser medieförsörjning. 
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3 Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (regionens mål) 
Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter 
och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med 
engagerade medarbetare. 

3.1 Attraktiva, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser 
Förvaltningen ska ha attraktiva, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser där rätt 
kompetens finns för verksamheternas behov och uppdrag. 

Mått Målvärde 
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter 4,2 % 
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron. 
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region Kalmar län 

75 
(indexvärde) 

Stolthetstalet mäts i samband med Region Kalmar läns gemensamma medarbetarenkät. 
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och 
styrning 

80 
(indexvärde) 

En enkät som mäter Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) innehåller nio 
frågeställningar, i form av påståenden, som mäter förutsättningarna för 
medarbetarengagemanget. Syftet med enkäten är att skapa ett jämförelsematerial, men 
också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat 
och ekonomi. Enkäten ska även ge underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken 
som handlar om att stärka medarbetarengagemanget. 

 

Aktiviteter 
Alla chefer ska gå chefsintroduktion, gröna kort-utbildning 
Förväntad effekt 
Cheferna har kunskap om uppdragets innehåll och förutsättningar. 
Alla nya medarbetare ska genomgå ett introduktionsprogram 
Förväntad effekt 
Medarbetarna ska ha kunskap om sin anställnings innehåll och förutsättningar. 
Förvaltningsrådet ska gå utbildning i Dialog och samrådsavtalet, arbetsgivare och 
fackliga företrädare tillsammans 
Förväntad effekt 
En väl fungerande samverkansorganisation med fackliga organisationer. 
Förbättringsarbete (Varje dag lite bättre) drivs på varje arbetsplats 
Förväntad effekt 
Systematiskt förbättringsarbete i alla arbetsgrupper både vad gäller angreppssätt och 
resultat. 
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4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (regionens mål) 
Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs 
ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med 
lägsta möjliga resursinsats. 

4.1 Driftbudget 2019 
Budgetramen för regional utvecklingsnämnd är fördelad på regional utveckling, kultur och 
bildning. 
Kultur och bildning har tilldelats ram med indexuppräkning från 2018 års nivå. Då 
verksamheterna fortsätter i samma omfattning som tidigare år bedöms resursbehovet rymmas 
inom tilldelad ram. 
Ramen för finansiering av det regionala utvecklingsuppdraget som övertagits av Region 
Kalmar län uppgår till 22,8 mkr, varav 11,9 mkr är via avtal finansierat av länets kommuner 
och 10,9 mkr motsvarar den finansiering landstinget tidigare bidragit med till det regionala 
utvecklingsuppdraget. Resursberäkning för uppdraget visar att ett finansieringsbehov på drygt 
7 mkr kvarstår i den omställning som regionbildningen innebär. Under en omställningsperiod 
på 2-3 år för organisationen, beräknas överskott från avvecklingen av Regionförbundet i 
Kalmar län täcka detta finansieringsbehov. 

4.2 Investeringsbudget 2019 
Investeringsbudget för 2019 uppgår till 2 100 tkr och prioriteras till investeringar i kök och 
internat på folkhögskolorna samt TV-produktionsutbildningen på Gamleby Folkhögskola. 

4.3 God ekonomisk hushållning 
Verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt. God ekonomisk hushållning är att hålla beslutad 
budgetram utifrån nuvarande förutsättningar. 

Mått Målvärde 
Budget hålls 136 900 tkr 
Verksamheten ska använda erhållen budget på ett effektivt sätt, där det ekonomiska utfallet 
ryms i budget. Basenhetschef är ansvarig för sin basenhets ekonomiska utfall. 

 

Aktiviteter 
Utveckla budget och uppföljning 
Utveckla budget och uppföljning anpassat till ny ekonomisk styrmodell utifrån gällande 
förutsättningar som ny verksamhet i Region Kalmar län. 
Förväntad effekt 
En väl fungerande uppföljningsmodell är framtagen. 
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1 Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners 
(regionens mål) 

Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 
Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 
både utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet. 

1.1 Nöjda kunder 
Övergripande mål är att Regionservice kunder upplever att de får ett korrekt bemötande med 
en god tillgänglighet och rätt servicenivå. 

Fokusområden 
Bemötandet ska fortsätta utvecklas genom utbildning och arbete med värderingar. 
God tillgänglighet och hög kvalitet nås genom processutvecklingsarbete, samverkansmöten 
med andra förvaltningar och genom att förbättra kontaktvägarna för våra kunder. En 
förutsättning för att få nöjda kunder är att ha god kännedom om kundens förväntningar och att 
kunden har kännedom om servicenivåerna som erbjuds. 

Mått Målvärde 
Antal avvikelser från kund som avslutas med korrigerande åtgärd 
inom 3 månader ska vara 100 %. 

100% 

Med ett systematiskt arbete med kundavvikelser ska målet "nöjda kunder" uppnås. 
Grundorsaksanalys ska vara påbörjad och återkoppling till kund ska ske snarast, dock 
senast inom 3 veckor. Avvikelsen ska vara avslutad med korrigerande åtgärd inom 3 
månader. 
Nöjd kund index (NKI) på förvaltningsnivå ska öka. 93 % 
Genom kundundersökningar får vi feedback på våra tjänster. 
Sveriges Bästa Sjukhusmat Ja 
Nationell patientenkät genomförs vartannat år av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Placering i nationell patientenkät skall vara nr. 1. 

 

Aktiviteter 
Analysera avvikelser som står för hög andel och arbeta aktivt med dessa. 
Verksamheterna ska analysera avvikelser som står för en hög andel och arbeta aktivt med 
åtgärder som eliminerar grundorsaken. 
Förväntad effekt 
Ökad kundnöjdhet. 
Identifiera och ta fram servicebeskrivningar för förvaltningens 
grundtjänster/huvudprocesser inom budget. 
Förvaltningen ska ta fram en standard för servicebeskrivning, modell för beställning av 
service utöver grundtjänster enligt gränsdragningslista. 
Förväntad effekt 
Tydlighet i våra mellanhavanden med andra förvaltningar, högre kundnöjdhet, bättre 
kontroll av totala kostnader för tjänsterna vilket bidrar till budget i balans. 
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2 Verksamhet - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet 
(regionens mål) 

Region Kalmar län ska erbjuda en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet 
med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hälso- och sjukvården ska vara 
personcentrerad, sammanhållen och ha patienten i fokus. 

2.1 Effektiva processer 
Med effektiva processer bidrar Regionservice till säkrare vård. Vi tar ett gemensamt ansvar 
för att även i framtiden vara ”det självklara valet för regionens verksamheter i tjänste- och 
servicefrågor”. 

Fokusområden 
Fortsatt fokus på systematiskt förbättringsarbete, ta lärdom över enhetsgränserna, 
processkartläggning samt utveckling av processerna. 

Mått Målvärde 
Energiförbrukningen för el i våra egenägda fastigheter ska minska 84 kWh/m2 
Till årsskiftet 2019/2020 ska energiförbrukningen för el i egenägda lokaler minska till 84 
kWh/m2 (utifrån basåret 2016 88 kWh/kvm i enlighet med Hållberhetsprogrammet). 
Energiförbrukningen för värme i egenägda fastigheter ska minska 97 kWh/m2 
Till årsskiftet 2019/2020 skall energiförbrukningen för värme minska till 97 kWh/kvm i 
våra egenägda fastigheter (utifrån basåret 2016 104 kWh/kvm i enlighet med 
Hållbarhetsprogrammet). 
Andelen ekologiska livsmedel på våra sjukhus ska öka 51% 
Måttet beskriver värdet av ekologisk mat i förhållande till totala kostnaden för inköpt mat. 
Måttet omfattar patient- och restaurangmat på länets tre sjukhus exklusive 
caféverksamheten. Även kaffe och te som beställs till alla länets verksamheter från 
centralförrådet ingår. Basår 2016 40 %. 
Mängden matsvinn inom kostverksamheten ska minska 15 % 
Ett systematiskt arbetssätt för att minska matsvinnet ska leda till en minskad miljöpåverkan 
och minskade kostnader för livsmedelsinköp. Basår 2016 23 %. 
Koldioxidutsläppen för inköpta livsmedel på våra sjukhus ska minska. 1,95 CO2e/kg 
Ett systematiskt arbetssätt minskar koldioxidutsläppen för inköpta livsmedel, vilket leder 
till en minskad miljöpåverkan. Basår 2016 2,2 kg CO2e/kg livsmedel. 
Vattenförbrukningen i landstinget ska minska. 460 l/m2 
Vattenförbrukningen ska minska med 1 %. 
Avser egenägda fastigheter i hela länet och mäts i liter per kvadratmeter bruksarea (l/m2). 
Andelen förnyelsebara bränslen för tjänstebilar (hyrbilar, poolbilar, 
verksamhetsbilar, tjänstebilar) ska öka fram till och med år 2020. 

20 % 

Avser hela regionen. 
Antalet fastighetsrelaterade störningar (beredskap) ska minska  
Minska antalet fastighetsrelaterade störningar under beredskap genom att öka mängden 
förebyggande underhåll. 
Andel E-fakturor till privatpersoner skall öka tíll 20 % av totala 
antalet kundfakturor. 

20% 
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Mått Målvärde 
Genom olika informationsinsatser öka antalet elektroniska fakturor för att minska påverkan 
på miljö och minska kostnader. 
Leveransprecision upphandling - planerad avtalsstart 100 % 
Ursprunglig planerad avtalsstart jämfört med utfall. Samtliga förnyade 
konkurrensutsättningar inkluderas. SKL-Kammarkollegieupphandlingar, 
direktupphandlingar och samupphandlingar handlagda av annan exkluderas. 

 

Aktiviteter 
Genomföra uppdraget "Fossilfri fordonsflotta" 
Verka för att landstingets fordonsflotta blir fossilbränslefri till 2020. Säkerställa att den 
infrastruktur och de  fordon som krävs för detta kommer till stånd. Om möjligt reducera 
fordonsflottan med ca 100 bilar och därmed få ner kostnader. 
Förväntad effekt 
Minskade koldioxidutsläpp och partikelutsläpp, lägre kostnader, attraktiv arbetsgivare, 
uppnå målet etc. 
Utvärdera möjligheten att använda ny teknik och digitala lösningar i processerna. 
Utreda effekten att använda ny teknik och digitala lösningar som en del i arbetet med 
processutveckling. 
Förväntad effekt 
Förslag till ny teknik och digitala lösningar för ökad tillgänglighet, effektivare processer 
och minskade kostnader. 

2.2 Välfungerande systematiskt förbättringsarbete 
Välfungerande systematiskt förbättringsarbete är definierat enligt rutinen G5. Samtliga 
enheter ska ha systematik och struktur i sitt förbättringsarbete och det ska vara en naturlig del 
av vardagen. 

Fokusområden 
Standardisera ett strukturerat arbetssätt. 

Mått Målvärde 
Antal genomförda förbättringsförslag ska på förvaltningsnivå vara i 
genomsnitt minst 1 per medarbetare och år. 

534 

Förbättringsarbetet ska vara ett naturligt inslag i vardagen. I längden ska det leda till en 
effektivare verksamhet. 
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3 Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (regionens mål) 
Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter 
och delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med 
engagerade medarbetare. 

3.1 En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats. 
Regionservice arbetar med en kultur som stimulerar till personlig utveckling, egna initiativ 
och en god arbetsmiljö. Vi arbetar också aktivt med att attrahera, utveckla och behålla 
medarbetare för att säkerställa att vi har rätt kompetens nu och i framtiden - "Utan oss stannar 
Regionen". 

Fokusområden 
Arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats med fokus på chefskap och medarbetarskap samt att 
minska sjukfrånvaron. 

Mått Målvärde 
Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter 4,2 % 
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron. 
Korttidssjukfrånvaro skall minska eller bibehållas för Regionservice 
samtliga verksamheter. 

2,3 % 

Sjukfrånvaro till och med 14 dagar. Med ett fokus på korttidssjukfrånvaro vill förvaltningen 
främja hälsa och förebygga längre sjukfrånvaro. 
Andel medarbetare som upplever kränkande särbehandling/mobbning 
av chef/arbetskamrat ska vara 0 

0 % 

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja en god psykosocial 
arbetsmiljö där medarbetarna trivs. 
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att 
arbeta i Region Kalmar län 

75 
(indexvärde) 

Stolthetstalet mäts i samband med Region Kalmar läns gemensamma medarbetarenkät. 
Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Motivation, ledarskap och 
styrning 

80 
(indexvärde) 

En enkät som mäter Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) innehåller nio 
frågeställningar, i form av påståenden, som mäter förutsättningarna för 
medarbetarengagemanget. Syftet med enkäten är att skapa ett jämförelsematerial, men 
också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat 
och ekonomi. Enkäten ska även ge underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken 
som handlar om att stärka medarbetarengagemanget. 
0 olyckor hos Regionservice. 0 
Alla olyckor ska följas upp. Inträffade olyckor kommer att rapporteras löpande av 
respektive verksamhet på förvaltningens ledningsmöten. 

 

Aktiviteter 
Analys och planering av kompetensbehov 
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Aktiviteter 
Varje basenhet har sina specifika verksamhetsanknutna kompetensbehov. Inom kommande 
treårsperiod ser vi enbart på grund av pensionsavgångar behov av nyckelkompetens inom 
vissa områden gällande bygg, fastighet och hjälpmedel. Vi ser redan idag en svårighet att 
rekrytera medarbetare med framtidens behov av kompetens inom dessa områden och 
behöver därför se över möjligheterna till kompetenspåfyllnad de kommande åren. 
Svårigheten att rekrytera beror dels på svårigheter att möta löneläge och dels på att 
efterfrågan av dessa kompetenser är hög.  
 
Vi ser ett behov av att kunna erbjuda utbildning för våra serviceyrken som ger rätt 
kompetens för att arbeta i de sjukvårdsmiljöer vi verkar inom. Behov av validering finns 
inom flera av våra yrkesgrupper och med nya arbetssätt och roller inom verksamheten kan 
vidareutbildning bli ett alternativ för att fylla kompetensgap. Inom dessa område ser vi ett 
behov av att kunna nyttja möjligheten till någon form av arbetsgivarfinansierad utbildning. 
Förväntad effekt 
Säkerställa kommande personal- och kompetensförsörjning. 
Genomföra lagutveckling 
Metoden lagutveckling tydliggör förväntningar och roller på arbetsplatsen utifrån Susan 
Wheelans forskning om gruppers utveckling. 
Förväntad effekt 
Genom strukturerad lagutveckling utveckla samarbete och arbetsplatskultur. 
Genomföra aktiviteter för att stärka och utveckla medarbetarskapet och ledarskapet. 
Identifiera basenheternas fortsatta arbete kring bemötande och värderingar tillsammans med 
HR och vid behov upprätta en handlingsplan för riktade insatser. 
Förväntad effekt 
Minska andelen upplevda kränkningar, ökad stolthet, större engagemang (HME), minskad 
sjukfrånvaro och vara en attraktiv arbetsgivare. 
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4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (regionens mål) 
Regionen ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som bedrivs 
ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås med 
lägsta möjliga resursinsats. 

4.1 Driftbudget 2019 
Regionservice budgeterade externa nettokostnadsram exklusive kapitaltjänstkostnader uppgår 
till 427,7 Mkr. Indexuppräkning av 2018 års externa budgetram har erhållits med 2 % för 
löner och 1,7 % för övriga kostnader. Förvaltningen har fastställd rutin för 
resultatuppföljning, prognos och upprättande av handlingsplaner i samband med negativ 
avvikelse mot budget. 
 
2019 kommer förvaltningens prognoser inte att påverkas av Bygg och Förvaltarenhetens 
eventuella budgetavvikelser gällande kapitaltjänstkostnader. 
 
Förvaltningen har sedan tidigare inte erhållit full finansiering för måltidsvärdar och Best 
Service förråd. Ofinansierad del uppgår till 18,3 Mkr. 
 
Förvaltningen har erhållit en utökad ram på 14,4 Mkr för telefonikostnader eftersom 
interndebitering av telefoni tas bort från och med 2019. Förvaltningarna kommer dock 
fortfarande att stå för kostnader för inköp av telefoner och kostnad för Tele Q. Systemet 
Prodacapo kommer att användas för att följa verksamheternas abonnemang och kostnader. 
Dialog kommer att föras med förvaltningarnas ekonomer gällande orsak/analyser kring 
förändringar, men Regionservice kommer ha den övergripande kontrollen. Rutiner kommer 
att utvecklas under året och effekten av borttagandet av interndebitering för telefoni kommer 
att följas upp och utvärderas. 

4.2 Investeringsbudget 2019 
Byggnadsprojekten redovisas i bifogad bilaga Investeringsplan BoF 2019-2021. 
Utöver byggnadsprojekten har förvaltningen erhållit 6 Mkr i investeringsbudget för maskiner 
och inventarier. Av dessa avser 1,4 Mkr sorteringslinje på tvätteriet, 1,1 Mkr lagerautomat på 
Centralförrådet och 1,3 Mkr övervakningssystem fastighetsdrift i Västervik och Oskarshamn. 

4.3 God ekonomisk hushållning 
En god ekonomisk hushållning uppnås genom att använda erhållen budget på ett effektivt sätt 
för förvaltningens och Regionens intressenter. 

Fokusområden 
Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med strukturerade resultatuppföljningar, budget och 
prognosarbete. I samband med dessa görs analyser för att i ett tidigt stadie se avvikelser och 
samtidigt upprätta åtgärdsplaner. 

Mått Målvärde 
Budget i balans  
Vi ska använda erhållen budgetram på ett effektivt sätt. Med ett systematiskt uppföljnings-, 
prognos- och budgetarbete ska vi nå budget i balans. 
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Mått Målvärde 
Kostnaden per städad kvadratmeter i processen daglig städning i 
Oskarshamn och Västervik ska minska eller bibehållas. 

 

Förvaltningen ingår i det nationella nätverket Best service där benchmarking genomförs. 
Deltagandet ger möjlighet till nätverkande samt tillgång till förbättringsarbeten i andra 
regioner. På detta sätt och genom lokalt förbättrings- och processutvecklingsarbete ska 
kostnaden per städad kvadratmeter minska eller bibehållas. Målvärde för Oskarshamn 
187.99 kr/kvm samt Västervik 179.36 kr/kvm. 
Kostnad per portion patientmat (lunch, middag) på sjukhusen ska 
minska. 

 

Förvaltningen ingår i det nationella nätverket Best service där benchmarking genomförs. 
Deltagandet ger möjlighet till nätverkande samt tillgång till förbättringsarbeten i andra 
regioner. På detta sätt och genom lokalt förbättrings- och processutvecklingsarbete ska 
kostnaden per patientportion minska. Målvärde för Kalmar 66.99 kr/portion, Oskarshamn 
96.99 kr/portion, Västervik 79.99 kr/portion. 

 

Aktiviteter 
Minskad interndebitering 
Genomgång av förvaltningens interndebiteringar för att se över möjligheten att minska 
antalet interndebiteringar. 
Förväntad effekt 
Tydligare för kund, tydligare uppföljning av regionens och verksamheternas nyttjande av 
resurser och kostnader, tidsbesparing, minskat antal interndebiteringar. 
Utveckla/komplettera dokument BL D60 "Planering av förändringar" för att ge 
ytterligare stöd vad gäller ekonomisk kalkyl. 
Komplettera dokument BL D60 "Planering av förändringar" med ekonomisk kalkyl. 
Förväntad effekt 
Tydliggöra ekonomisk effekt i samband med planerade förändringar. 
Följa upp effekten av borttagen interndebitering telefoni för att utvärdera nyttan 
Följa upp planerad effekt. 
Förväntad effekt 
Tydligare för kund, tydligare uppföljning av regionens och verksamheternas nyttjande av 
resurser och kostnader, tidsbesparing, minskat antal interndebiteringar. 
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 Regionfullmäktige 

  
 
Ombyggnad av lokaler för EPM, enheten palliativ 
medicin, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar  
 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av personalrum, omklädningsrum och förråd för 
enheten för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid Länssjukhuset i 
Kalmar. 
 
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 
 
Bakgrund 
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
EPM, enheten för palliativ medicin vid Länssjukhuset i Kalmar. 
 
Verksamheten är trångbodd och arbetsmiljön hårt ansträngd. Lokalerna är 
svårarbetade och det finns risk för överhörning, vilket kan medföra problem 
med sekretessen.  
 
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 
och 4 i hus 13 förbättras miljön i personalrum och förrådshantering av 
tekniska hjälpmedel och medicintekniska produkter. Arbetsmiljön förbättras 
och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som arbetar vid 
enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH.  
 
Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhets-
utrustning till 0,3 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 0,3 Mkr/år. Årliga kostnader för lokalvård ökar med 20 400 kr 
medan övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.  
 
 
Christer Holmgren  Iréne Brodell 
Tf. förvaltningschef  Basenhetschef 
Regionservice  Bygg- och förvaltarenheten 
 
 
 
Bilaga: Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019. 
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Ombyggnad av förråd, omklädningsrum och 
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G148  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03 

 

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 2,9 Mkr i ombyggnad av personalrum, 

omklädningsrum och förråd för enheten palliativ medicin vid länssjukhuset i Kalmar. 

 

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 och 4 i hus 13 förbättras 

miljön i personalrummet och förrådshantering av tekniska hjälpmedel och medicintekniska 

produkter. Arbetsmiljön förbättras och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som 

arbetar vid enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH. Åtgärderna är att betrakta som en kortsiktig 

lösning för att åtgärda arbetsmiljöproblem. 

Bakgrund  

Avdelningen för palliativ medicin har det oerhört trångt i sitt förråd där alla typer av artiklar samsas 

på liten yta, medicinsk teknik, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Rullstolar, patient-liftar 

och madrasser behöver lyftas ut för att personal ska kunna hämta ut produkter och material från 

förrådet. Det är svårarbetat och medför risk för personskada och svårt att hålla rent. 

Personalrummet är oerhört litet och rymmer endast sex personer. Arbetsmiljön är hårt ansträngd. 

Avdelningen har behov att ett 15- tal medarbetare kan äta lunch samtidigt. Lokalerna är trånga vilket 

begränsar möjligheterna att anpassa dem. Rådgivningsteamets fyra sjuksköterskor sitter i ett rum och 

för samtal via telefon. Risk för överhörning och stressig arbetsmiljö. 

Ärendet 

Åtgärder som föreslås är att skapa omklädningsrum för personalen på plan 1 och därmed frigöra  

yta för personalrum och förråd inom verksamhetens yta på plan 4. Tillkommande yta på plan 1 

är ca 70 m² och detta möjliggör en omdisponering av yta på plan 4 som påtagligt förbättrar 

arbetsmiljön för personalen vid enheten. Förråden struktureras om och renodlas. Ett förråd för 

madrasser och större tekniska hjälpmedel placeras på plan 1, ett förråd för medicinsk teknik och ett 

för rullande förråd placeras på plan 4. Rådgivningsteamets expedition byggs om till två mindre 

expeditioner och skapar därmed möjlighet för rådgivningsteamets sjuksköterskor att få bättre 

arbetsmiljö under sina samtal. 

 

Framtaget ombyggnadsförslag avser en utökning av yta på plan 1 för omklädningsrum och förråd. 

Inom verksamhetens egna lokaler disponeras ytorna om för personalrum och förråd.  

Genomförandet sker i två etapper: 

Etapp 1 – Ombyggnadsyta  70 kvm avseende omklädningsrum plan 1    

Etapp 2 – Ombyggnadsyta 110 kvm plan 4 

 

Organisation förstudie 

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 

Thomas Karlsson, byggchef, ombud 

Susanna Köhlin, funktionsplanerare 

Stefan Westblom , tekniksakkunnig VVS 

Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G148  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Annkristin Svensbergh, sjukhuschef LSK 

Arne Sjöberg , verksamhetschef Geriatriska kliniken 

                                           

Externa konsulter; 
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO 

Tidplan 

Förstudie  april 2018 – oktober 2018 

Beredning Investeringsråd 6 december 2018 

Inriktningsbeslut Regionfullmäktige mars 2019 

Program och projektering  april –maj 2019 

Genomförandebeslut Regionstyrelsen maj 2019   

Byggproduktion augusti – november 2019  

Inflyttning/driftsättning december 2019  

 

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhetsutrusning till 0,3 Mkr.  

 

Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 290 000/år.  Årliga kostnader för lokalvård beräknas öka  

med 20 400 kr (ökad städ-yta 70  m²) medan övriga driftkostnader beräknas förbli oförändrade. 

 
Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade 

risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på 

konsekvenserna av risken. 

 

1) Byggnadens status. Byggår 1966. Byggprodukter inte registrerat i något 

dokumentationssystem. 

    
Åtgärder för att hantera dessa risker är: 

1) Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk. 

Konsekvenser av okända produkter/material bör inte bli allt för stora utan bedöms rymmas  

i riskpeng. 

Uppföljning 

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef. 

Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 

med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G148  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03 

Datum: 2019-01-03 

Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Regionservice, Bygg- och förvaltarenhet 

Bilagor 

 

1. Planlösning plan 1 och 4 Enheten för palliativ medicin hus 13 LSK 



LÄNSSJUKHUSET KALMAR, HUS 13 PLAN 1 OMBYGGNAD  2 0 1 8 - 0 8 - 2 3 
5 1 2 8 B



LÄNSSJUKHUSET KALMAR, HUS 13 PLAN 4 OMBYGGNAD  2 0 1 8 - 0 8 - 2 3 
5 1 2 8 B
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 Regionfullmäktige 

 
 
Ombyggnad för onkologisk mottagning och dietist-
mottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar  
 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen  
avseende ombyggnation av lokaler för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar enligt framtaget underlag. 
   
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 
 
Bakgrund 
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar. 
 
Onkologisk verksamhet 
Behovet av nya lokaler för en onkologisk mottagning på länssjukhuset (för 
läkarbesök, inläggning av piccline mm) är stort och fler behandlingsrum är 
en förutsättning för att cytostatika-mottagningen skall kunna erbjuda alla 
patientgrupper behandling.  
 
Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer 
behandling med biosimilar trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot 
subcutana administration. Ett byte till biosimilar bedöms sänka regionens 
kostnader.  
 
En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa 
endokrina behandlingen vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och 
med september 2018.  Motsvarande gäller även det som nu diskuteras med 
kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina behandlingar. 
Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlings-
metod för patienter efter operation av körtel-metastaserande malignt 
melanom.  
 
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i 
hus 13 säkerställs att verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt 
och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet att erbjuda länets medborgare 
med cancerdiagnos adekvat behandling.  



Region Kalmar län 
Datum 
2019-01-03 

  Ärendenummer 
 RS 2019/48 

Sida 
2 (2) 

 

 

 
Dietistmottagning  
Verksamheten är trångbodd och saknar behandlingsrum. Befintliga 
behandlingsrum motsvarar inte gällande krav för bland annat ljudreduktion 
vilket innebär problem med att upprätthålla sekretess. Det finns 
dokumenterade arbetsmiljöproblem.  
Verksamhetens långsiktiga arbete med att förstärka och samlokalisera 
enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation tillgodoser 
verksamhetens lokalbehov och åtgärdar dokumenterade problem gällande 
sekretess och trångboddhet.  
 
Inom länssjukhuset är hus 13 den enda byggnad med vårdverksamhet som 
saknar kyla. I samband med föreslagen ombyggnation förbättras 
ventilationen och utökas med kyla i hela byggnaden. 
 
Total byggproduktionskostnad beräknas till 17,1 Mkr och verksamhets-
utrustning till 1,4 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 1,4 Mkr/år. Övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.  
 
 
 
Christer Holmgren  Iréne Brodell 
Tf. förvaltningschef  Basenhetschef 
Regionservice  Bygg- och förvaltarenheten 
 
 
 
Bilaga: Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019. 
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Ombyggnad för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, plan 6 
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Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 18,5 Mkr i ombyggnad för onkologisk 

mottagning och dietistmottagning i hus 13, plan 6 vid Länssjukhuset i Kalmar.  

 

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i hus 13 säkerställs att 

verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet 

att erbjuda länets medborgare med cancerdiagnos adekvat behandling.  

Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlingsmetod för patienter efter 

operation av körtel-metastaserande malignt melanom. Denna behandling som ges varannan vecka i 

ett år förväntas ge goda resultat. 

 

Ombyggnadsåtgärderna är att betrakta som en kortsiktig lösning (10-15 år) och behovet av nya, 

långsiktigt hållbara lokaler kvarstår.  Ny lokalisering bör beaktas i förstudien för ny accelerator. 

Bakgrund  

Under 2018 gav Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Regionservice i uppdrag att gemensamt 

genomföra en förstudie avseende lokaler för en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid 

Länssjukhuset i Kalmar. 

 
Ärendet  

Onkologisk verksamhet 

Verksamheten är länsövergripande och indelad i två sektioner; onkologsektionen och medicinsk 

strålningsfysik. Cytostatika-mottagningen behandlar mellan 15-25 patienter och tar emot lika många 

på mottagning dagligen. Onkologi är en ständigt växande verksamhet med nya diagnoser, nya 

läkemedel och nya behandlingar. Fokus i arbetet inom cancervården är att förbättra ledtiderna. 

Minskade ledtider inom samtliga cancerdiagnoser och goda medicinska resultat är prioriterat. 

Verksamheten ökar årligen med ca 10-15 % och på cytostatika-mottagningen ännu mer.  

Verksamheten finns idag i ny- och ombyggda lokaler från 2011 och 2013. Trots detta är det trångt 

och brist på mottagningsrum och behandlingsrum. Det största behovet är att få lokaler för en 

onkologisk mottagning på Länssjukhuset (för läkarbesök, inläggning av piccline mm).  Nya lokaler 

för onkologisk mottagning kan frigöra två av nuvarande läkarmottagningsrum på cytostatika-

behandlingsavdelningen och omvandla dessa till behandlingsrum. Fler behandlingsrum är en 

förutsättning för att verksamheten skall kunna erbjuda alla patientgrupper behandling.  

Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer behandling med biosimilar 

trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot dagens subcutana administration. Ett byte till 

biosimilar kan potentiellt sänka regionens kostnader för trastuzumab med 5-10 miljoner per år.  

En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa endokrina behandlingen 

vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och med september 2018.  Motsvarande gäller även 

det som nu diskuteras med kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina 

behandlingar. 

 

Dietistmottagning  
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda rehabiliterande insatser och ansvarar för 

dietistverksamheten i södra länsdelen vid länssjukhuset i Kalmar. Verksamhetens långsiktiga arbete 

med att förstärka och samlokalisera enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation skulle 

tillgodose verksamhetens behov. Idag saknas behandlingsrum för tre av enhetens behandlare.  
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Övriga befintliga behandlingsrum motsvarar inte gällnade krav för bland annat ljudreduktion. 

Dokumenterade problem gällande sekretess och trångboddhet finns idag.  

 

Expeditionsyta  

Palliativregister är en enhet som idag är lokaliserad i förhyrda lokaler. Yta för denna verksamhet kan 

inrymmas i hus 13, plan 6 och på så sätt minska extern hyreskostnad. Behovet som framförts är 

expeditioner för 2-3 personer samt ett kopieringsrum för att hantera trycksaker. Övriga ytor kan 

samnyttjas med verksamheterna på samma plan. 

Genetisk mottagning förväntas ske varannan vecka vid länssjukhuset i Kalmar. Detta är till stort gagn 

för de patienter som har sällsynta diagnoser, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska 

orsaker, vilka leder till flera olika funktionsnedsättningar. Uppskattningar visar att ca två procent av 

Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos. Dessa patientgrupper reser idag till 

specialistsjukhus för mottagningsbesök mm. 

Någon av ovanstående enheter kan disponera de tre expeditioner som finns och i övrigt samnyttja 

onkologisk mottagningsundersökningsrum och personalytor. Utreds under projekteringsskedet. 

 
Åtgärder 

Byggnaden uppfördes 1966 och renoverades 1995.  
 

Till största delen används befintlig planlösning och rumsbildning med viss anpassning utifrån aktuell 

verksamhet. Nya ytskikt, belysning, el, kallelsesignal och ventilation inklusive kyla  i hela planet 

samt byte av avloppssystem utförs. Våningen blir uppdelad i två delar med olika flöden för de olika 

patientgrupperna medan de centrala delarna samutnyttjas för personalytor till båda enheterna. Den 

norra delen av planet byggs om för onkologisk mottagning med patientingång via norra entrén. 

Onkologisk mottagning innehåller fem undersökningsrum, ett behandlingsrum för inläggning av 

piccline mm, ett provtagningsrum samt expeditioner för sjuksköterskor och läkare.  

Den södra delen innehåller åtta behandlingsrum för dietistmottagning, förråd för sondmatspumpar 

m.fl. tekniska hjälpmedel samt ett rum för samtal med familjer. Patienterna anmäler sig i befintlig 

reception på plan 2 och tar sig upp till dietistmottagningen plan 6. 

I samband med föreslagen ombyggnation kommer ventilationen förbättras och utökas med kyla i  

hela byggnaden, vilket innebär att två befintliga ventilationsaggregat i två separata fläktrum på tak 

kommer att bytas till nya aggregat med inbyggda kylbatterier. 

  
Total ombyggnadsyta ca 1 000 m2  

 

Etapp 1, ombyggnad plan 6  

Lokalerna som avses byggas om är idag tomställda och inga evakueringslokaler eller andra åtgärder 

krävs under ombyggnationen. Att inga etappindelningar behövs och att hela våningen är disponibel är 

en fördel både tidsmässigt och ekonomisk. Projektering och ombyggnation kan genomföras 

omgående. 

 

Etapp 2, åtgärder för installation av kyla i övriga delar av byggnaden  
Arbeten med byte av aggregat i fläktrum på tak samt installation av ny kylmaskin inkl. rörsystem kan 

utföras parallellt med etapp 1 och detaljplaneras i samråd mellan verksamhet och funktionsplanerare 

och kan utföras under pågående verksamhet. Undertak i korridorer på alla plan kommer att 
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demonteras för att kunna isolera befintliga tilluftkanaler, därefter åter-montage av undertaksplattor. I 

samband med detta moderniseras belysningen i korridorer samt angränsande ytor. 

 

Organisation förstudie 

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 

Thomas Karlsson, byggchef, ombud 

Susanna Köhlin, funktionsplanerare 

Simon Dahlén, byggprojektledare 

Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS 

Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Annkristin Svensbergh, sjukhuschef 

Håkan Ehlin, verksamhetschef 

Magnus Lagerlund, verksamhetschef 

                                 

Externa konsulter; 
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO 

Tidplan 

Förstudie  april 2018 – augusti 2018 

Beredning Investeringsråd 6 december 2018 

Inriktningsbeslut Regionfullmäktige mars 2019 

Program och projektering  april - juni 2019  

Genomförandebeslut Regionstyrelsen maj 2019  

Byggproduktion september 2019 – april 2020  

Inflyttning/driftsättning etapp 1 mars 2020 

Driftsättning etapp 2 maj 2020  

 
Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Total byggproduktionskostnad  inklusive kyla beräknas till 17,1 Mkr och  

verksamhetsutrusning till 1,4 Mkr.  

 

Etapp 1 (ombyggnad plan 6) 10,9 Mkr. 

Etapp 2 (inneklimat inkl. kyla hela byggnaden) 6,2 Mkr. 

 

Kapitaltjänstkostnader grundade på löpvärde beräknas till ca 1,4 Mkr/år. Övriga driftkostnader 

beräknas förbli oförändrade. 
 
Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade 

risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på 

konsekvenserna av risken. 
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1) Byggnadens status. Byggår 1966. Byggprodukter inte registrerat i något 

dokumentationssystem. 

    
Åtgärder för att hantera dessa risker är: 

1) Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk. 

Konsekvenser av okända produkter/material bör inte bli allt för stora utan bedöms rymmas  

i riskpeng. 

 

Uppföljning 

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef. 

 

Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 

med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

 

Datum: 2018-01-03 

Handläggare: Susanna Köhlin  (funktionsplanerare), LTS, Bygg- och förvaltarenhet 

 

Bilagor 

1. Planlösning hus 13, plan 6  
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Motion nr 24/2018 Motion om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor med att: 
- Det finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras 

Bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras. 
- Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning samt upptäcka och 

hjälpa könsstympade flickor och kvinnor” innefattar aktiviteter som 
kommer att bidra till en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter 
flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.  

Bakgrund 
I motion 24/2018 föreslår Malin Sjölander (M) att Region Kalmar län verkar 
för en gemensam specialistmottagning för flickor och kvinnor inom ramen 
för sjukvårdsregionen samt skapandet av ett länskompetenscentrum för att 
stötta och utbilda personal som arbetar med könsstympade flickor och 
kvinnor, samt kan vara en första kontakt då flickor och kvinnor vill uppsöka 
vård för de skador som uppstått vid könsstympning. 
Sedan januari 2017 har Kvinnoklinikerna en gemensam riktlinje för 
omhändertagande av könsstympade kvinnor. Från januari 2017 till och med 
utgången av november 2018 har 15 kvinnor fått diagnos om könsstympning i 
Kalmar län. Troligtvis finns ett mörkertal. Nuvarande underlag bedöms 
kunna hanteras inom ramen det upparbetade samarbetet med 
Bäckenbottencentrum i Region Östergötland, dit kvinnor med komplicerade 
underlivsproblem remitteras. 
Sedan oktober 2018 finns i Region Kalmar län en handlingsplan: "Motverka 
könsstympning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och 
kvinnor”. Bland aktiviteterna finns framtagande av en regionsövergripande 
rutin, samverkan med relevanta aktörer i länet, utbildning av medarbetare i 
de verksamheter som ofta möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att 
bli könsstympade och ett uppdrag kring att finna former för underlätta 
erfarenhetsutbyte om könsstympning mellan regionens medarbetare. En 
särskild informationssatsning om problematiken ska göras till verksamheter 



Region Kalmar län 
Datum 
2019-01-02 

  Ärendenummer 
  180888 

Sida 
2 (2) 

 

 

som möter barn. Sammantaget kommer aktiviteterna att stärka regionens 
kompetens och därmed bemötande av de flickor och kvinnor som är eller 
riskerar att bli könsstympade.  
På uppdrag av regeringen kommer länsstyrelserna att påbörja 
pilotverksamheter i form av resurscentra som riktar sig till målgruppen barn 
och unga mellan 13 och 26 år som utsätts, eller riskerar att utsättas för, 
hedersrelaterat våld och förtryck. Fyra piloter kommer att startas upp varav 
det närmaste ligger i Kronobergs län. Region Kalmar län kommer följa detta 
arbete nära.  
 
 
 

Emmy Johanna Ahlstedt 
Handläggare 
 

Magnus Persson 
Utvecklingsdirektör 
 

Bilagor 
1. 180888 Motion 24 Stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor 
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Ändringar i förbundsordning för Samordningsförbundet i 
Kalmar län 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige godkänner för sin del ändringar i förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län enligt redovisat förslag att gälla från och 
med den 1 mars 2019. 

Bakgrund 
I skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län daterad den 5 december 
2018 redovisas att den gällande förbundsordningen från 
Samordningsförbundet är i behov av en översyn.  
Av redovisningen framkommer följande revideringar för att göra 
förbundsordningen mer ändamålsenlig: 
 
- Landstinget i Kalmar läns ombildning till Region Kalmar län – allmänt i 

förbundsordningen 
- Förtydligandet om vilka som kan väljas in i Samordningsförbundets 

styrelse § 6  
- Byte av tjänstetitel från tjänsteman till förbundschef § 9 
- Byte av avläsningsdatum gällande kommuninvånarantalet i samband med 

medlemsavgift från 1 oktober till 1 november § 13 
- Förtydligandet om val av revisorer samt primärkommunala nämndens 

ombildning till Kommunförbundet i Kalmar län § 17 
- Förtydligande kring arvodes och ersättningsregler § 18 
 

Gulistan Ucar 
Regionsekreterare 
 

 

Bilagor 
1. Brev från Samordningsförbundet i Kalmar län, daterat 2018-12-05  
2. Nya förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län 
3. Gamla förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län 
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 Datum 20181130  
  
 
 

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
 

 
Förbundsordning för Samordningsförbundet 

i Kalmar län. 
  
 
Samordningsförbundet i Kalmar län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).  
 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 
 
§ 1 Namn 
Förbundets namn är Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
§ 2 Säte 
Samordningsförbundets säte är Kalmar. 
 
§ 3 Medlemmar 
Förbundets medlemmar är Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De utgör fyra parter varav kommunerna 
tillsammans är en part. 

 
§ 4 Ändamål 
Förbundets ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och berörda 
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska 
användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska få eller 
förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 
 
§ 5 Uppgifter 
Samordningsförbundet har till uppgift att  
– besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,  
– stödja samverkan mellan samverkansparterna,  
– finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och 
som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, som också kan vara av 
förebyggande karaktär, 
– besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas,  
– ansvara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt  
– ansvara för upprättande av budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 
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§ 6 Organisation 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Den ska bestå av tre ledamöter från 
regionfullmäktige, en ledamot från Försäkringskassan, en ledamot från Arbetsförmedlingen 
samt en ledamot från kommunfullmäktige i respektive deltagande kommun. För varje ledamot 
ska en personlig ersättare utses. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.  
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.  
 
Styrelsen utser inom sig en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. 
 
Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. En ledamot från vardera 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och två ledamöter från regionen respektive 
kommunerna. Arbetsutskottet bereder ärenden åt styrelsen och fattar beslut enligt delegation.  
 
§ 7 Beslutanderätt  
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Utgången i 
omröstningar bestäms genom kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet avses här 
minst två tredjedelar av de röstberättigade. 
 
§ 8 Beslutsfrågor 
Styrelsen fattar beslut om 
– mål, riktlinjer, verksamhetsplan, budget, delegationsordning samt fastställer årsredovisning. 
 
För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna. 
 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 
tjänster avsedda för enskilda. 
 
§ 9 Personal  
Styrelsen ska utse en förbundschef som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 
anvisningar. Den kan delegera till förbundschef att fatta beslut enligt delegationsordning. 
Fattade beslut ska anmälas till förbundsstyrelsen. 
 
Styrelsen kan även inom ramen för tilldelade medel anställa den personal som fordras för att 
utföra uppgifter inom förbundet. 
 
§ 10 Samråd  
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
§ 11 Initiativrätt 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen.  
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§ 12 Kungörelser  
Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden samt revisorernas 
protokoll ska anslås på regionens och deltagande kommuners officiella anslagstavlor. 
 
§ 13 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till de medel man tillfört förbundet.  
   
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen av kostnaderna är sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
regionen med en fjärdedel samt kommunerna med tillsammans en fjärdedel utifrån 
invånarantalet den 1 november före det år som fördelningen avser.  
 
Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till nästkommande år. 
 
§ 14 Styrning och insyn  
Styrelsen ska upprätta halvårsuppföljning. Den ska också årligen i samband med bokslut 
redovisa verksamhetens utfall till medlemmarna.  
 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten. 
 
§ 15 Budget  
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets verksamhet och 
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget 
upprättas. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
Den ska dessförinnan samråda med medlemmarna om budgeten.  
 
Styrelsens sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt enligt 8 kap 22 § 
kommunallagen. 
 
§ 16 Finansiering  
Finansiering ska ske genom att varje medlem kvartalsvis i förskott överför likvida medel till 
samordningsförbundet.  
 
§ 17 Revisorer och revision  
Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska 
granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.  
 
Försäkringskassan utser statens revisor. Regionen utser en revisor. Kommunförbundet i 
Kalmar län nominerar en revisor. Valet görs därefter av respektive fullmäktige.  
 
Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. Revisorer väljs för fyra år. De 
väljs från och med den 1 april året efter det val av fullmäktige i regionen och kommuner har 
ägt rum i hela landet. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision 
tillämpas bestämmelserna i 26 § i FinsamL. 
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§ 18 Ersättning till ledamöter, revisorer och ersättare 
Arvoden och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i styrelsen samt presidium och 
arbetsutskott utbetalas av Samordningsförbundet i Kalmar län och fastställs av 
förbundsstyrelsen. Dessa arvodes- och ersättningsregler har sin utgångspunkt i de 
ersättningsnivåer för dagarvoden som gäller för Region Kalmar län. 
Arvode till revisorer, valda av regionen och kommunerna betalas av Samordningsförbundet i 
Kalmar län. 
 
§ 19 Utträde  
En medlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Medför ett utträde likvidation 
för samordningsförbundet ska uppsägningstiden vara tre år och i annat fall två år.  
 
Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som 
sägs i 13 §. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 
upplösning ske endast om det beslutas enligt 20 §. 
 
§ 20 Likvidation och upplösning  
Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller när 
förutsättningarna för samordningsförbund vad som sägs i 3 § lagen 2003:1210 om finansiell 
samordning inte längre uppfylls. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter 
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 
förbundet upplöst.  
 
§ 21 Tvister  
Tvister mellan samordningsförbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i 
Sverige.  
 
§ 22 Arkivtillsyn  
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet 
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 
§ 23 Förbundets bildande och ändringar i förbundsordningen (23) 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.  
 
Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av förbundsstyrelsen och godkänns av de 
medlemmar som utsett samordningsförbundets styrelse. 
 
Denna förbundsordning träder i kraft den 1 mars 2019 
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 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser  

  

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län.  

   

Samordningsförbundet i Kalmar län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).    

Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.  

  

§ 1 Namn Förbundets namn är Samordningsförbundet i Kalmar län.  

§ 2 Säte Samordningsförbundets säte är Kalmar.  

§ 3 Medlemmar Förbundets medlemmar är Landstinget och kommunerna i Kalmar län, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De utgör fyra parter varav kommunerna tillsammans är 
en part.  

§ 4 Ändamål Förbundets ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och berörda 
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas 
för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga 
att förvärvsarbeta.  

§ 5 Uppgifter Samordningsförbundet har till uppgift att  – besluta om mål och riktlinjer för den 
finansiella samordningen,  – stödja samverkan mellan samverkansparterna,  – finansiera insatser som 
avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen 
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande 
parternas samlade ansvarsområde, som också kan vara av förebyggande karaktär, – besluta på vilket 
sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,  – ansvara för 
uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt  – ansvara för upprättande av budget 
och årsredovisning för den finansiella samordningen.  

§ 6 Organisation Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Den ska bestå av tre ledamöter från 
landstingsfullmäktige, en ledamot från Försäkringskassan, en ledamot från Arbetsförmedlingen samt 
en fullmäktigeledamot från respektive deltagande kommun. För varje ledamot ska en personlig 
ersättare utses. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.   

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av 
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.   

Styrelsen utser inom sig en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.  
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Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. En ledamot från vardera 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och två ledamöter från landstinget respektive 
kommunerna. Arbetsutskottet bereder ärenden åt styrelsen och fattar beslut enligt delegation.   

 § 7 Beslutanderätt  Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Utgången i omröstningar bestäms genom kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet avses här 
minst två tredjedelar av de röstberättigade.  

 § 8 Beslutsfrågor Styrelsen fattar beslut om – mål, riktlinjer, verksamhetsplan, budget, 
delegationsordning samt fastställer årsredovisning.  

 För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna.  

 Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster 
avsedda för enskilda.  

 § 9 Personal  Styrelsen ska utse en tjänsteman som har att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar. Den kan delegera till tjänstemannen att fatta beslut enligt 
delegationsordning. Fattade beslut ska anmälas till förbundsstyrelsen.  

 Styrelsen kan även inom ramen för tilldelade medel anställa den personal som fordras för att utföra 
uppgifter inom förbundet.  

 § 10 Samråd  Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna 
som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 § 11 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen.   

 § 12 Kungörelser  Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden samt 
revisorernas protokoll ska anslås på landstingets och deltagande kommuners officiella anslagstavlor.  

 § 13 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  Medlemmarna har vid varje 
tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till de medel man tillfört förbundet.   

 Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen av kostnaderna är sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
landstinget med en fjärdedel samt kommunerna med tillsammans en fjärdedel utifrån invånarantalet 
den 1 oktober före det år som fördelningen avser.   

 Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till nästkommande år.  

 § 14 Styrning och insyn.  Styrelsen ska upprätta halvårsuppföljning. Den ska också årligen i samband 
med bokslut redovisa verksamhetens utfall till medlemmarna.   

 Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter 
för verksamheten.  
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§ 15 Budget  Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets verksamhet 
och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget 
upprättas. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.  

 Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Den 
ska dessförinnan samråda med medlemmarna om budgeten.   

 Styrelsens sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt enligt 8 kap 22 § 
kommunallagen.  

 § 16 Finansiering.  Finansiering ska ske genom att varje medlem kvartalsvis i förskott överför likvida 
medel till samordningsförbundet.   

 § 17 Revisorer och revision.  Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt 
styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.   

Försäkringskassan utser statens revisor. Landstinget och de kommuner som är medlemmar i 
förbundet kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. För 
kommunernas del kan primärkommunala nämnden nominera revisor(er). Valet görs därefter av 
respektive fullmäktige.   

Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. Revisorer väljs för fyra år. De väljs 
från och med den 1 april året efter det val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum i hela 
landet. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas 
bestämmelserna i 26 § i Finsam L.  

§ 18 Ersättning till ledamöter, revisorer och ersättare Arvoden och andra ersättningar till ledamöter 
och ersättare i styrelsen utgår enligt de ersättningsregler som gäller för Landstinget i Kalmar län, i 
den mån ersättning inte utbetalas av respektive huvudman. Arvode till revisorer betalas av medlem 
som utsett revisor.   

§ 19 Utträde.  En medlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Medför ett utträde 
likvidation för samordningsförbundet ska uppsägningstiden vara tre år och i annat fall två år.   

Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 
13 §. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske 
endast om det beslutas enligt 20 §.  

§ 20 Likvidation och upplösning.  Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är 
överens därom eller när förutsättningarna för samordningsförbund vad som sägs i 3 § lagen 
2003:1210 om finansiell samordning inte längre uppfylls. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett 
samråd mellan huvudmännen.  

 När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen.   

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 
genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.  
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Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen 
och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.    

§ 21 Tvister.  Tvister mellan samordningsförbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän 
domstol i Sverige.    

§ 22 Arkivtillsyn.  Kommunstyrelsen i Kalmar kommun ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

§ 23 Förbundets bildande och ändringar i förbundsordningen (23) Samordningsförbundet bildades 
den 1 oktober 2005.   

  

Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av förbundsstyrelsen och godkänns av de 
medlemmar som utsett samordningsförbundets styrelse.  

  

Denna förbundsordning trädde i kraft den 1 december 2014 
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