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Regionfullmäktige 

Svar på interpellation från Mikael 
Ekvall, Vänsterpartiet – Hur ser 
framtiden ut för Bårhusverksamheten i 
länet? 

I en interpellation från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, ställs frågorna: 

Hur ser den styrande majoriteten på att besluten om att avveckla 

bårhusverksamhet tveklöst ökar koldioxidutsläppen inom verksamhetsområdet? 

 På vilket sätt är centralisering av bårhusverksamhet förenligt med 

hållbarhetsprogrammet enligt den styrande majoriteten? 

 Anser den styrande majoriteten att det är rimligt att skyffla över ytterligare 

kostnader på berörda dödsbon? 

 Hur ser den styrande majoriteten på den obefintliga dialogen med övriga 

aktörer beträffande avvecklingen av bårhusverksamhet? 

 Tänker den styrande majoriteten fortsätta att centralisera 

bårhusverksamhet eller ser ni någon anledning att omvärdera strategin? 

Sammanfattning 
En utredning av de berörda bårhusen i Vetlanda och Sävsjö har visat att 

underhållet är eftersatt och att det finns mögel i relativt stor omfattning. 

Bedömningen är att lokalerna är i så pass dåligt skick att ingen borde vistas i 

dessa lokaler ur arbetsmiljösynpunkt. 

 

De bedömningar som gjorts visar att det är förenat med mycket stora svårigheter 

att få till stånd en acceptabel verksamhet i dessa bårhus, då befintlig 

hanteringsutrustning i bårhusen är sliten och reservdelar saknas. Lokalernas 

utformning möjliggör inte modern hanteringsutrustning för avlidna. Det har också 

konstaterats vissa brister i rutiner och säkerhet. Den sammantagna bedömningen 

är att det såväl ur arbetsmiljösynpunkt som ur etisk synvinkel inte är lämpligt att 

bedriva bårhusverksamhet i lokalerna 

 

I och med att Region Jönköpings län har ett ansvar för förvaringen av avlidna är 

det lämpligt att verksamheten bedrivs i lokaler där regionens personal har kontroll 

över lokaler, arbetsmiljö, rutiner och säkerhet. Dessa skäl väger tyngre än 

önskemålen om närhet till bårhus. 
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Svar på frågor 
Frågor som har med hållbarhet och utsläpp att göra är alltid viktiga, men 

transporterna till bårhus kan inte vara avgörande när det gäller lokaliseringen av 

bårhus i länet. Tillkommande körningar per år i en hel kommun får betraktas som 

en marginell förändring. Byggnation av nya bårhus genererar en miljöbelastning 

som det tar många år att uppväga med kortare körningar, där bygg- och 

ombyggnadsprocesser också måste beaktas när det gäller klimatpåverkan.  

 

Kostnaderna blir högre för dödsbon där det blir längre transporter, detta är 

ofrånkomligt när man bor en bit ifrån de större orterna. Inom Region Jönköpings 

län har principen varit att i första hand eftersträva närhet när det gäller den typ av 

inrättningar som man besöker ofta. Det handlar om vårdcentraler, familjecentraler 

och folktandvårdskliniker. Lokaliseringen av bårhus i länet kan inte rymmas inom 

dessa principer. I Jönköpings län har det inte funnits bårhus i varje kommun sedan 

många år och därmed är redan kostnaden för transport av avlidna olika beroende 

på var man bor. 

 

Alla lokala aktörer vill ha största möjliga närhet och det är naturligt att man i 

dessa frågor argumenterar för lokal anknytning. Det är alltid bra med dialog med 

berörda aktörer, men eventuella synpunkter hade inte ändrat förutsättningarna för 

beslutet. Information och frågor om avvecklingen kommer att hanteras via 

funktion inom Verksamhetsstöd och service som ansvarar för bårhusverksamheten 

inom Region Jönköpings län. 

 

Strategin för bårhusverksamheten följer det PM om hantering av avlidna som 

beslutades av regionstyrelsen 2020-11-24. Redan i samband med växlingen av 

hemsjukvården, mellan dåvarande landstinget och kommunerna, klargjordes att 

avsikten var att satsa på de tre bårhusen på länets sjukhus och en utbyggnad av 

platser på dessa har skett i enlighet med detta. I dagsläget finns det inga planer på 

ytterligare förändringar, men om förhållandena förändras görs en prövning utifrån 

såväl geografiska, praktiska som ekonomiska förhållanden. 
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Regionstyrelsens ordförande 

 

 


