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Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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Wågman Erik, (S)
Emme Nils-Erik, (KD)
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Carlsson Kajsa, (MP)
Eriksson Bengt-Ove, (V)

Gruppledare
Wengholm Malin, (M)
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Henriksson Jimmy, (L)
Ödebrink Carina, (S)
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2017-01-24 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll delegationer  

Motioner Protokollsutdrag RF 2016-11-29 Motion –Neurorehabilitering ….RJL2016/920 

Protokollsutdrag RF 2016-11-29 Motion – Hjälpmedelsdepå ….. RJL2015/1066 

Remisser (inkomna för beredning)  

Inkomna handlingar Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård – uppdatering november 2016, SKL dnr 

16/06587 

Sammanträdesprotokoll Jönköpings kommun 2016-11-24, § 296 Förslag till handlingsprogram 2016-

2019 för samverkan psykisk, fysisk och social hälsa – barn och unga i Jönköping, Ks/2015:502 624 

RJL2016/3986 Elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort, skrivelse från patientnämnden  

RJL2016/  

Utgående skrivelser RJL2016/3399 Uppföljning av aktuella rekommendationer från Sveriges kommuner och 

landsting 

RJL2016/4062 Extern terminologiremiss distanskontakt med flera begrepp inom området 

vårdkontakt 

RJL2016/4029 Delprogram till trygg och säker kommun Värnamo kommun 2015-2018  

Dnr: 2016.103.170 

Övrigt Vårdens ansvar vid kommunikationsöverföring – synpunkter från patienter och närstående 

(2016/228A Patientnämnden)  

RJL2016/3476 Granskning av akuta vårdprocesser (Regionrevisionen) 

RJL2016/3477 Granskning av kvalitetssäkring av medicintekniska produkter 

(Regionrevisionen) 

Regeringsbeslut  

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO 

RJL2016/2235 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL avseende 

komplikationer i samband med ögonoperationer 

RJL2016/2470 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL avseende felaktig 

gipsbehandling av fraktur på finger 

RJL2016/681 Verksamhetstillsyn på geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov 

RJL2016/588 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL om fördröjd diagnos 

RJL 2017/101 
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och behandling av knäskada 

RJL2016/3103 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 

RJL2015/2677 Underrättelse om beslut med kritik 

RJL2015/1849 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende 

komplikation vid smärtlindring efter en operation vid Länssjukhuset Ryhov 

RJL2016/3310 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende utebliven 

information angående fynd vid radiologiskundersökning 

RJL2016/2533 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende vård och 

behandling vid Höglandssjukhuset i Eksjö 

RJL2016/2465 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende kvarvarande 

sutur efter starroperation vid ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov 

RJL2016/1438 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där patientens 

efterlevande framför brister i vård och behandling vid kirurgkliniken på Värnamo sjukhus 

RJL2016/96 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende fördröjd 

diagnos av tumör 

RJL2016/420 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om att man har fått ett 

otillräckligt skydd mot lunginflammation på grund av att vaccin gavs i en annan ordning än 

vad som var rekommenderat från Reumatologmottagningen 

RJL2016/379 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende missad 

graviditet vid ultraljudsundersökning 

RJL2016/741 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, där anmälaren efter 

knäprotesoperation haft besvär med infektion, värk, snedställt knä och begränsad rörlighet 
 

Nyinkomna IVO-ärenden 2016-12-01--2016-12-31.  

Patientärenden: RJL2016/3950, RJL2016/3951, RJL2016/3952, RJL2016/3976, RJL2016/3994, 

RJL2016/4020, RJL2016/4151 och RJL2016/4182. 

Beslut m.m. från Socialstyrelsen  

Cirkulär från SKL  

Beslut från SKL  

Arbetsmiljöverket  

Sveriges Europakontor Småland-Blekinge  

Patientföreningar, Länspensionärsrådet (LPR), 

Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF), 

m.m. 

 

Övrigt  
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2017-01-03 RJL 2016/88 

  
Regionledningskontoret  
Lars Wallström 
Peter Nilsson 

 
      

Statliga medel för flyktingarbete - 
åtgärder 
Region Jönköpings län har från staten erhållit särskilda medel som ska användas 
för insatser med anledning av flyktingsituationen. Inriktningen avseende 
fördelning av dessa medel har beslutats i regionstyrelsen 2016-01-16, § 19. 
Medlen är ett tillfälligt stöd och kan därför enbart användas till att finansiera 
tidsbegränsade insatser. 

Regiondirektören har via delegation fattat beslut om konkreta insatser utifrån 
inkomna ansökningar. Insatserna finns inom en rad olika verksamhetsområden 
och berör därför såväl styrelsen som de olika nämnderna. 

Av bifogad sammanställning framgår inkomna ansökningar och beslutade belopp.  
Under 2017 kommer en uppföljning att göras av hur medlen mer konkret använts 
och vilka effekter som kunnat uppnås.  

Av de ursprungliga medlen på 59 miljoner kronor som regionen erhöll i slutet av 
2015 var 54,3 miljoner kronor disponibla att användas under 2016. Totalt har 58 
olika insatser/projekt beviljats medel till ett sammanlagt belopp som uppgår till 
40,3 miljoner kronor. Resterande medel upp till det disponibla beloppet 
intäktsförs i bokslutet 2016 och blir därmed en förstärkning för kostnadsökningar 
av mer allmänt slag som ett kraftigt ökat mottagande av flyktingar medfört. 

I inriktningsbeslutet finns en uppdelning på en rad olika områden. 
Inriktningsbeslutet innehåller även en relativt stor ospecificerad ram som 
komplettering till de olika områdena. I praktiken visar det sig att de beviljade 
insatserna kan sträcka sig inom flera områden. Sammantaget innebär detta 
svårigheter att göra en exakt koppling mellan inriktningsbeslut och utfall. 

Vissa av de beviljade projekten kommer att pågå även under 2017. Finansiering 
av dessa projekt har skett i den ordinarie budgetprocessen i form av 
”engångsmedel 2017”.  

Bifogas  
Sammanställning över beslutade projekt. 
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Statliga medel för flyktingsituationen - Beslut under 2016

Diarienr Utförare/enhet Syfte/mål Startdatum Slutdatum
Ansökta 
medel 

Beviljade medel

Arbetsmarknad/Näringsliv samt kultur
2016/1178 HR-avdelningen

Regionens roll att som arbetsgivare bidra till att nyanlända 
integreras i arbetslivet.

2016-04-01 2017-03-31 1 000 000 kr 1 000 000 kr       

2016/1280 Egna folkhögskolorna
Utbildning i sjukvårdssvenska och svenska för asylsökande 
akademiker.

2016-03-01 2017-12-31 5 051 400 kr 5 051 400 kr       

2016/2135 Värnamo Folkhögskola
Fler platser på skolans allmänna och särskilda kurser 
motsvarande 735 deltagarveckor/år 2016 och 2017.

2016-02-20 2017-12-31 849 660 kr 424 830 kr           

2016/3750 Föreningen Internationella Vänner
Utveckla arbetet med sociala medier och sociala nätverk. 
Framtagning av integrationsverktyg.

2016-12-01 2017-03-31 200 000 kr 200 000 kr           

SUMMA 7 101 060 kr 6 676 230 kr       

Barn

2016/1185
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, 
Ryhov

Ökat behov av specialiserad barnsjukvård för asylsökande 
barn och ungdomar i enlighet med Barnkonventionen.

2016-01-01 2016-12-31 3 888 000 kr 2 000 000 kr       

2016/1274 Barnhälsovården, Höglandet Ökade kostnader för personal, tolk, vaccin. 2016-01-01 2016-12-31 546 000 kr 546 000 kr           

2016/1275 Barn- och ungdomshälsan, Nässjö
Anordna föreläsningar om barn i asylprocessen. Kontakter 
med gode män, personal inom HVB-hem.

2016-01-01 2016-12-31 131 240 kr 131 240 kr           

2016/1276 Barn- och ungdomsmed mott, Eksjö Ökade kostnader för personal, tolk m.m. 2016-01-01 2016-12-31 508 991 kr 508 991 kr           
2016/1345 Barnhälsovården, Värnamo Ökade kostnader för personal, tolk, vaccin. 2016-01-01 2016-12-31 209 182 kr 209 182 kr           

2016/1348 Barn- och ungdomshälsan Värnamo
Anordna föreläsningar om barn i asylprocessen. Kontakter 
med gode män, personal inom HVB-hem.

2016-09-01 2016-12-31 72 600 kr 55 000 kr             

2016/1350
Barn- och ungdomsmedicinska mott, 
Värnamo

Ökade kostnader för personal, tolk m.m. 2016-01-01 2016-12-31 585 741 kr 585 741 kr           

2016/1686 Barnhälsovården, Jönköping

Regelbunden samverkan med Migrationsverket och 
socialtjänst.  Genomgång av listor över barn boende i 
upptagnginssområdet och fördela dessa bland BHV-
sjuksköterskor. Uppvaccinering av barn utifrån ordinationer 
från hälsoundersökningar.

2016-01-01 2016-12-31 268 051 kr 268 051 kr           
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2016/1688 Barn- och ungdomshälsan, Jönköping

Förebygga psykisk ohälsa hos asylsökande barn. Öka 
personalens kompetens inom trauma/kris-behandling. 
Regelbunden samverkan med Migrationsverket, socialtjänst 
och skola.

2016-01-01 2016-12-31 164 465 kr 79 225 kr             

2016/1688 Barn- och ungdomshälsan, Jönköping Tillägg till första delen av 2016/1688. 2016-01-02 2016-05-31 85 240 kr 85 240 kr             

2016/1689
Barn- och ungdomsmed. mott, Huskvarna 
vårdcentrum 

Tillkommande kostnader vid hälsoundersökningar. 
Samverkan med Migrationsverket, skola och socialtjänst.

2016-01-01 2016-12-31 739 378 kr 523 078 kr           

2016/1921 Barn och ungdomshälsan, Nässjö
Information och stödjande samtal för att möjliggöra läkande 
miljöer för barn i asylprocessen. 

2016-09-15 2017-09-14 735 000 kr 735 000 kr           

2016/2027 Barn- och ungdomshälsan, Jönköping

Förebygga psykisk ohälsa och erbjuda stöd för barn- och unga 
med lindrig till meddelsvår psykisk ohälsa. Stöd ges bl a 
genom stödjande samtal för att möjliggöra läkande miljöer 
för barn i asylprocessen. 

2016-10-01 2017-09-30 867 755 kr 867 755 kr           

2016/2028 Barn- och ungdomshälsan, Värnamo
Information och stödjande samtal för att möjliggöra läkande 
miljöer för barn i asylprocessen. 

2016-12-01 2017-11-30 957 755 kr 745 000 kr           

2016/2463 Barn- och ungdomshälsan, Jönköping
Deltagande i föreläsningar för att kunna utveckla 
arbetsmetoder för att bättra kunna stödja och behandla barn 
och unga efter svåra påfrestningar.

2016-11-15 2016-12-31 7 300 kr 7 300 kr               

2016/1689
Barn- och ungdomsmed. mott, Huskvarna 
vårdcentrum 

Tillägg till första delen av 2016/1689. 216 300 kr 216 300 kr           

SUMMA 9 982 999 kr 7 563 103 kr       
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Barn- och ungdomspsykiatri
2016/2071 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Personalförstärkning i slutenvården. 2016-09-01 2017-09-01 370 000 kr 500 000 kr           

2016/2254 BUP-enheterna i regionen
Kostnader för personalinsatser för att förhindra 
undanträgningsproblematik inom enheterna.

2016-01-01 2016-05-31 401 400 kr 124 000 kr           

SUMMA 771 400 kr 624 000 kr           

Infektion /smittskydd
2016/1469 Infektionskliniken

Infektionssjukvård, omhändertagande av smittsamma 
sjukdomar i flyktinggruppen. Avser hela länet.

1 561 579 kr 1 561 579 kr       

SUMMA 1 561 579 kr 1 561 579 kr       

Intern inriktning och samordning
2016/1355 Avdelningen för folkhälsa och sjukvård

Projektledning och koordinering av statliga medel för 
flyktingarbete. 2016 års arbete.

2016-04-01 2016-12-31 994 756 kr 994 756 kr           

2016/2075 Avdelningen för folkhälsa och sjukvård

Planering och genomförande av hälsoskolor på HVB-hem och 
asylboenden. Rådgivning och stöd till enheter som gör 
insatser mot flyktingar. Samverkan och information mot 
kommuner, skolhälsa, primärvård och andra aktörer.

2016-06-15 2017-01-01 2 400 000 kr 2 400 000 kr       

2016/1355 Avdelningen för folkhälsa och sjukvård
Projektledning och koordinering av statliga medel för 
flyktingarbete. 2017 års arbete.

2017-01-01 2017-07-31 951 153 kr 951 153 kr           

SUMMA 4 345 909 kr 4 345 909 kr       

Kollektivtrafik/Sjukresor
2016/1191 Länstrafiken

Behov av ny trafik samt förstärkning av trafik med anknytning 
till asylboenden.

5 000 000 kr 5 000 000 kr       

SUMMA 5 000 000 kr 5 000 000 kr       

Primärvård
2016/1180 Ambulanssjukvården

Möta den stora ökningen av uppdrag avseende 
flyktingar/asylsökande.

2016-01-01 2016-12-31 3 300 000 kr -  kr                   

2016/1187 Gnosjö Vårdcentral
Öka förståelsen för upplägget av den svenska sjukvården och 
vilket egenansvar som finns. 

2015-12-01 2016-02-23 41 921 kr -  kr                   

2016/1190 Gnosjö Vårdcentral
Insatser av undersköterska som fungerar som en länk mellan 
vården och arabisktalande flyktingar.

2016-04-11 2016-06-30 37 240 kr 37 240 kr             

2016/1192 Wetterhälsan
Starta och bibehålla utlagd mottagning för nyanlända 
asylsökande.

2016-01-01 2016-12-31 54 000 kr 54 000 kr             
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2016/1281 Nässjö Vårdcentral, mobila asylteamet
Utökning av verksamheten för att säkerställa 
hälsoundersökningar för asylsökande. 

2015-05-01 2016-12-31 897 697 kr 409 230 kr           

2016/1473 Gislaved/Hestra Vårdcentral Lördagsmottagning på läkarmottagning för asylsökande. 2016-04-23 2016-04-23 12 867 kr 12 867 kr             

2016/1475 Smålandsstenar Vårdcentral Lördagsmottagning på läkarmottagning för asylsökande. 2016-04-23 2016-04-23 15 431 kr 15 431 kr             

2016/1669 Avdelningen för folkhälsa och sjukvård
Skapa ett upplägg av modersmålsbaserad 
hälsokommunikation i Jönköpings län via 
hälsokommunikatörer och hälsoguider.

2016-05-16 2017-12-31 915 418 kr 915 418 kr           

2016/1983 Habo Vårdcentral
Kompetenshöjning av personalen för att kunna hantera 
patienter som söker för traumarelaterade symtom.

2016-05-01 2017-04-01 49 488 kr 49 488 kr             

2016/2844 Mariannelunds Vårdcentral
Extra kostnader för att kunna möta behovet av vård som inte 
kan anstå hos asylsökande vuxna och barn.

2016-01-01 2016-12-31 357 000 kr 357 000 kr           

2016/3373 Rosenhälsans Vårdcentral
Framtagande av informationsmaterial på patientens eget 
språk. 

2016-09-16 2016-12-16 27 200 kr 27 200 kr             

2016/3442 Skillingaryds Vårdcetral Extra arbete med kallelser, kontakter m m. 9 200 kr 9 200 kr               
2016/3540 Bra Liv, gemensamt Utveckling av chattfunktion i app med översättning. 2016-01-01 2016-12-31 50 000 kr 50 000 kr             

2016/3721 Vaggeryds Vårdcentral
Extra insatser för att skapa så god vård som möjligt för de 
asylsökande.

12 420 kr 12 420 kr             

2016/4030 Sävsjö vårdcentral
Utökad bemanning avseende lotsning m m för att kunna 
bemöta behovet av vård hos asylsökande.

2016-01-01 2016-12-31 280 000 kr 280 000 kr           

SUMMA 2 717 961 kr 2 229 494 kr       

Regional utveckling
2016/1181 Kulturenheten inom regionen Kulturinsatser för asylsökande samt asylsökande konstnärer. 2016-03-01 2017-09-01 2 965 250 kr 1 000 000 kr       

2016/1277 ALMI företagspartner
Informationsinsatser avseende möjligheterna att starta och 
finansiera eget företag i Sverige.

2016-03-01 2016-12-31 1 000 000 kr 1 000 000 kr       

2016/1279 Smålands musik och teater Sagocaféer och föreläsningar i integrationssyfte. 2016-08-25 2017-11-25 715 000 kr 715 000 kr           

2016/1282 Kulturenheten inom regionen
Främja integration genom kulturinsatser. Finansiering av 
projektledare m m.

2016-03-01 2017-09-01 1 500 000 kr 1 500 000 kr       

2016/1797 Stiftelsen Jönköpings läns museum Språkcaféer. 2016-08-01 2017-09-01 998 000 kr 998 000 kr           

2016/1839 Regionledningskontoret, Avd reg. utveckling
Pilotprojekt för att validera och matcha kompetens med 
företag inom bristyrken, med ett primärt fokus på 
elektroingenjörer. 

2016-03-01 2016-12-31 100 000 kr 100 000 kr           
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2016/1920 Utbildning och kultur, Regionbiblioteket
Utveckling av bibliotekens roll (hela länet) och hitta nya och 
långsiktiga former för arbetet med asylsökande och 
nyanlända med uppehållstillstånd.

2016-08-01 2017-01-01 3 211 000 kr 1 560 000 kr       

2016/2640 Föreningen Integrera mera i Jönköping
Erbjuda nyanlända att bygga upp ett nätverk med kontakter 
inom arbetslivet.

2016-09-12 2016-12-23 333 500 kr 333 500 kr           

2016/3497 Föreningen Integrera mera i Jönköping
Komplettering till RJL 2016/2640. Ökning av antalet 
deltagare.

2016-11-01 2016-12-23 136 400 kr 136 400 kr           

SUMMA 10 959 150 kr 7 342 900 kr       

Tandvård
2016/1466 Allmäntandvård, hela regionen

Förebyggande arbete - kollektiva insatser i syfte att skapa 
bättre munhälsa hos asylsökande barn. 

2016-01-01 2016-12-31 1 503 900 kr 505 066 kr           

2016/1467 Specialisttandvård, narkosoperation
Operationer med narkos för asylsökande barn. Kostnaderna 
utgörs av rena narkoskostnader samt löner till opererande 
personal.

2016-01-01 2016-12-31 4 211 500 kr 3 266 713 kr       

2016/1468 Allmäntandvård, hela regionen, mobil enhet
Investering i mobil enhet för att kunna erbjuda mobil och 
flexibel tandvård. Möjlighet att nå fler patienter samt 
effektivisera utnyttjandet. 

2016-07-01 2016-12-31 705 800 kr 705 800 kr           

SUMMA 6 421 200 kr 4 477 579 kr       

Tolkkostnader
2016/1176 Akutkliniken, Eksjö Akut omhändertagande av flyktingar. 2016-01-01 2016-12-31 42 000 kr 42 000 kr             
2016/1194 Akutkliniken, Ryhov Akut omhändertagande av flyktingar. 2016-01-01 2016-12-31 68 000 kr 68 000 kr             
2016/1690 Akutkliniken, Värnamo Akut omhändertagande av flyktingar. 2016-01-01 2016-12-31 140 000 kr 140 000 kr           

2016/1699 Operations- och intensivvårdsenheten, Ryhov
Översättningsarbete av dokument gällande rutiner inför 
sövning.

2016-03-01 2016-06-30 3 000 kr 3 000 kr               

2016/1806 Klinisk Fysiologi
Patienten ska förstå och aktivt kunna delta/medverka vid 
undersökningen för att upprätthålla patientsäkerheten.

2016-01-01 2016-12-31 192 880 kr 126 000 kr           

2016/3788 Hudkliniken Ökade tolk- och lab-kostnader. 2016-01-01 2016-12-31 81 440 kr 81 440 kr             
SUMMA 527 320 kr 460 440 kr           

TOTALT BEVILJADE MEDEL: 40 281 234 kr             
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-12
Tid: 2017-10-11, kl 08:00-10:10

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 5 Intern kontrollplan 2017
Diarienummer: RJL2016/2572

Beslut
Nämnden föreslås besluta att

 Fastställa intern kontrollplan för 2017.

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna 
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från 
den regionövergripande planen som fastställs av Regionstyrelsen. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan 
för 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-21
 Intern kontrollplan 2017

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Lars Wallström medverkar med information till nämnden vid 
sammanträdet.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 1-12
Tid: 2017-10-11, kl 08:00-10:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Tjänsteskrivelse

2016-12-21 RJL 2016/2572

Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Intern kontrollplan 2017

Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

 fastställer intern kontrollplan för 2017

Sammanfattning 
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande 
planen som fastställs av Regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar 
förslag till intern kontrollplan för 2017.

Information i ärendet 
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region 
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att 
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet 
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner. 

Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande 
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de 
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand 
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av Regionstyrelsen. Om 
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna 
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas. 

Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2017 utgörs av den 
regionövergripande planen och framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-21
 Intern kontrollplan 2017
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Tjänsteskrivelse

2016-12-21 RJL 2016/2572

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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2016-11-23 RLJ 2016/2572

Regionledningskontoret
Ekonomiavdelningen
Lars Wallström      

Intern kontrollplan 2017

Syfte
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom 
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och 
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två 
inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och 
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål 
och ekonomiska ramar

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet 
bedrivs på säkrar:

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2017 har ett förslag till en regionövergripande kontrollplan med 
kontrollmoment tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen 
identifierar sannolikheter och konsekvenser för möjliga felaktigheter i den 
professionella yrkesutövningen. 
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2016-11-23 RLJ 2016/2572

Intern kontrollplan för 2017

Kontroll-moment Syfte/frågeställning Metod/underlag/
rapporteringsfrekvens

Berörda verksamhets- 
områden

Väsentlighet- 
och 
riskbedömning

1 Legitimerad personal.

(Följsamhet till lagar, 
policy, riktlinjer)

Kontrollera om anställd 
personal innehar 
legitimation. Gäller 
befattningar med krav på 
legitimation.

40 stycken stickprovskontroller görs 
via utdrag ur Heroma som sedan 
kontrolleras mot Socialstyrelsens 
register. 

Urval och kontroll görs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen och 
personalavdelningen).

Rapport lämnas senast 28 feb 2017.

Samtliga verksamhets- 
områden där det finns 
befattningar med krav på 
legitimation.

Allvarlig/
mindre 
sannolik.

2 Utrangering av möbler.

(Följsamhet till policy, 
riktlinjer samt skydd 
mot förluster)

Volymen av nya möbler är 
stor och kostnaden därmed 
hög. Kontrollera hur 
utrangering och hantering 
av begagnade möbler 
fungerar.

Instruktioner för kontrollen tas fram 
av Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen) och 
Verksamhetsstöd och service.

Rapport lämnas senast 31 mars 
2017.

Samtliga 
verksamhetsområden.

Kännbar/
möjlig.

3 Attest av löner.

(Följsamhet till policy, 
riktlinjer samt 
ändamålsenliga system 
och rutiner)

Sker månadsvisa attester 
av lönerna via 
budgetansvariga chefer 
enligt fastställda rutiner?

a) Kontroll via Heroma görs av 
Regionledningskontoret 
(personalavdelningen).

b) Enkät till chefer via esMaker tas 
fram av Regionledningskontoret. 

Rapport lämnas senast 28 april 
2017.

Samtliga verksamhets- 
områden.

Lindrig/
sannolik.

4 Receptförskrivning av 
läkemedel som bör 
köpas receptfritt.

(Följsamhet policy, 
riktlinjer)

Kontrollera kunskap och 
tillämpning av nya 
riktlinjer.

a) Enkät via till förskrivare via 
esMaker tas fram av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen och 
läkemedelsstrateg).

b) Analys via nationell 
läkemedelsstatistik.

Rapport lämnas senast 29 sep 2017.

Verksamhetsområden 
med 
läkemedelsförskrivning.

Kännbar/
sannolik.

5 Utbetalningar till 
privata vårdgivare 
inom ramen för 
nationella taxan.

(Ändamålsenliga och 
väl dokumenterade 
system och rutiner)

Finns det regelverk, rutiner 
och tillräcklig kontroll av 
utbetalningarna?

a) Genomgång av rutiner med 
berörda handläggare.

b) Granskning av utbetalningar.

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomavdelningen).

Rapport lämnas senast 31 okt 2017.

Regionledningskontoret 
samt Verksamhetsstöd 
och service.

Kännbar/
möjlig.

6 Ersättningar från 
Migrationsverket

Har vi rutiner som säkrar 
att rätt ersättning för 
asylsökande erhålls?

a) Genomgång av rutiner med 
berörda handläggare.

b) Analys av uppgifter och data från 
system m m.

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomavdelningen).

Rapport lämnas senast 30 nov 2017.

Verksamhetsområden 
vars verksamhet ligger 
till grund för ersättning 
samt 
Regionledningskontoret.

Kännbar/
möjlig.
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