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RJL 2019/10

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2019-02-26
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Protokoll Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-01-22
Protokoll presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-02-06

Inkomna handlingar

Kraftsamling Biogas II Energikontoret Norra Småland, Utvärdering av ERUF projektet kraftsamling
biogas II
Uppföljning av bredbandskoordinatorns verksamhet 2018 i Jönköpings län, 2019-01-30

Utgående skrivelser
Regeringsbeslut
Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Övrigt

RJL 2019/381 Protestlistor upphörande av återförsäljare av JLT/tågbiljetter Coffee Time Värnamo
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RJL 2019/9

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2019-02-26
Ärendetyp
TIM 4.1.4
TIM 4.4.1

Ärenderubrik
Ändringsbeslut budgetramar
Delegationsrapport färdtjänsten December 2018

Diarienummer
RJL 2018/226
RJL 2018/23
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Beslutsdatum
2019-01-18
2019-01-18

Beslutsdelegat
Jane Ydman
Björn Elm
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Dokumenttyp

111737

K

Extern
Emil Hesse
Remisshandling_Upphörande_Underhåll_Mariannelund

2019-01-09

Trafikverket

Regionens åtagande

RJL 2019/55

Extern Remisshandling upphörande underhåll
Mariannelund

REMISS

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen

Lena Strand

2019-01-03

Justitiedepartementet

Regionens åtagande

RJL 2019/29

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen

REMISS

Remiss - Begäran om yttrande

Lena Strand

2019-01-14

JO Riksdagens ombudsmän

Regionens åtagande

RJL 2019/101

Remiss - Begäran om yttrande

REMISS

Remiss - Samspel för hälsa

Nathalie Bijelic Eriksson

2019-01-17

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2019/158

Remiss - Samspel för hälsa

REMISS

Remiss - Kompletterande yttrande över Anpassningar
av svensk lag med anledning av kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/161

Evelina Örn

2019-01-18

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/1742

Remiss - Anpassningar av svensk lag med anledning
av kommissionens delegerade förordning (EU)
2016/161

REMISS

2019.111

2019.390

2019.567

2019.625
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Utskriven av:

Lisa Melander
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Sekretess:
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Beskrivning av sökning:
Motion
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta

Lena Strand

2019-01-24

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/250

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta

MOTION

Motion - Nollvision inom arbetet med
suicidprevention

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/316

Motion - Nollvision inom arbetet med
suicidprevention

MOTION

Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning.

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/315

Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning

MOTION

Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt
och permanent inslag i vården

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/312

Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt
och permanent inslag i vården

MOTION

Motion - Terapiformer inom psykiatri med djuroch naturbaserad rehabilitering.

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/311

Motion - Terapiformer inom psykiatri med djuroch naturbaserad rehabilitering

MOTION

Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/310

Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

MOTION

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpariet

Regionens åtagande

RJL 2019/314

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft

MOTION

2019.873

2019.1067

2019.1068

2019.1069

2019.1071

2019.1072

2019.1074

I

I

I

I

I
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ELBILSKONFERENSEN
Jönköping 2019

Elbilens roll i stadens utveckling
Vad händer på elfordons- och laddinfrastrukturområdet?
Hur ska våra städer planeras, anpassas och byggas
för att tillmötesgå elfordonens krav?
Hur löser vi en allt större efterfrågan på effekt för elfordon i staden?
Under en spännande dag ges seminarier, diskussioner och
föreläsningar om framtidens fordon och hur vi på bästa sätt
möter nya behov.

Plats:
Munksjömagasinen
Jönköping

Datum:
10 april
kl. 8.00-15.00

Anmälan och program:
www.elbilskonferensen.se
Arrangör:
I samarbete med:
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Välkommen

till en kunskapsdag
om kollektivtrafikens
förutsättning och
möjligheter
Den här utbildningen riktar sig till politiker
i nämnder som tar beslut om kollektivtrafik.
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Kursen riktar sig till dig som är förtroendevald politiker i en kollektivtrafiknämnd eller motsvarande och som vill ha mer kunskap om hur
kollektivtrafiken fungerar och vilka förutsättningarna är för att erbjuda bra kollektivtrafik. Denna kunskapsdag ger ett stöd i ditt uppdrag
att styra och leda kollektivtrafikens utveckling i din region.

Kursinnehåll
Kollektivtrafikens organisering, lagstiftning och styrande förutsättningar,
resenärers resvanor och preferenser, kollektivtrafiken som en del av samhällsplaneringen, kollektivtrafikplanering samt trender som kan påverka
kollektivtrafiken.
Kortare föreläsningar kommer att varvas med diskussioner och frågestunder.
Exempel på vad som kommer att tas upp:
Kollektivtrafiken i Sverige idag
 De styrande förutsättningarna
 Så ser resandet ut
 Aktörer i branschen
Resenärerna
 Resande med kollektivtrafik och andra färdmedel
 Beskrivning av resenären
 Preferenser och behov
Planering
 Linjenät, linjetyper och tidtabell
 Kollektivtrafikens behov i gaturummet
 Framkomlighetsåtgärder
Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och SKL,
Sveriges Kommuner och Landsting.
Föreläsarna kommer från främst SKL, K2, Lunds universitet och VTI,
Statens väg och transportinstitut.

9

Praktisk information
Datum
11 mars 2019, klockan 10–16 (kaffe från 9.00)
Plats
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Kursavgift
1 000 kr exklusive moms. Lunch och fika ingår i kursavgiften. Även boken
”Kollektivtrafik – Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter”
ingår.
Anmälan
Anmäl dig senast 8 feb 2019 på https://skl.se/kollektivtrafikkurs
eller via SKLs hemsida, www.skl.se, under kurser och konferenser.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person.
Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Helena Svensson på K2,
helena.svensson@tft.lth.se eller Sara Rhudin på SKL, sara.rhudin@skl.se.

För mer information om K2 se www.k2centrum.se
och om SKL se www.skl.se.
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www.k2centrum.se

www.skl.se
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JÄMSTÄLLD TRANSPORTPLANERING

Jämställd transportplanering

Hur når vi ett hållbart transportsystem? Kan det vara så enkelt som att vi bör
fokusera mer på ett jämställt transportsystem? Den 12 mars bjuder Hela RESAN in
till en eftermiddag där vi tar del av utmaningar och inspirerande exempel
Tid Tisdag den 12 mars, 12:00 – 16:30
Plats Familjen Ericsson´s City hotell (mitt emot Länstrafikens huvudkontor)
Västra storgatan 25a, Jönköping
Målgrupp Trafikplanerare, översiktlig planering, trafikkonsulter,
infrastrukturstrateger, jämställdhetstrateger, politiker eller
personer med särskilt intresse för frågorna.
Tidsschema för dagen
12:00 Lunch med vegetariskt alternativ
13:00 Välkommen med introduktion – Projektet Hela RESAN
13:10 Integration of equity principles in pransport planning international policies, Chiara Vitrano, forskare Malmö universitet
13:50 Jämställdhet i transportplaneringen med intersektionellt
perspektiv, Lena Levin, forskare VTI
14:30 Fika
14:50 Jämställdhet i Jönköpings kommuns cykelprogram,
Jönköpings kommun
15:30 Paneldiskussion, Chiara Vitrano, Lena Levin, Jkpg
16:20 Sammanfattning och avslut
Anmälan: För att vara med på dagen ska du anmäla dig här!(Extern länk)
Sista anmälningsdag 26 februari
Övrigt 3 min gångväg från Juneporten (linje 1, 2, 3, 11, 12, 17, 18, 26, 27)
5 min gångväg från resecentrum (tåg, buss)
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Region Jönköpings län
Resande på landsbygd

Den 6 mars bjuder Hela RESAN och Coompanion Jönköpings län in till en dag där vi
tillsammans lyfter exempel och nya idéer för att öka möjligheterna till hållbar
arbetspendling och smarta tjänsteresor i vår region. En dag med hållbara innovationer i
fokus
Tid Onsdagen den 6 mars, 09:30 – 15:30
Plats Kulturhuset Pigalle i Nässjö
Målgrupp För dig som är politiker, tjänsteperson, representerar
näringslivet och för dig som har ett intresse för frågorna.
Upplägg för dagen
09:30 Frukost
10:00 Introduktion – Vad är hållbart innovativt resande?
10:50 Workshop - Hur ökar vi hållbart resande i länet?
11:50 Lunch på Hotell Högland (3 min gång)
13:00 Workshop - fortsättning
14:00 Fika
14:15 Inspirationsföreläsning - Genom kombinationen psykologi,
design och beteendeekonomi ger Ida oss kunskap om hur vi kan
göra det lätt att resa rätt. Hur designar vi framtidens transportsystem, så den hållbara resan blir attraktiv?,
Ida Lemoine, Bedeendelabbet.
15:00 Avslutning - Det här tar vi med oss
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15:30 Slut på dagen
Anmälan: För att vara med på dagen ska du anmäla dig här!(Extern länk)
Sista anmälningsdag 1 mars
Dagen arrangeras av Coompanion Jönköpings län inom ramen för projektet SIRU Social Innovation för
Regional Utveckling och Energikontor Norra Smålands projekt Hela RESAN
E-post
energikontoret@rjl.se
Besöksadress
Regionens hus
Östra Storgatan 67, vån 3 (entré A1)
553 21 Jönköping
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 19-32
Tid:

2019-02-06 kl:08.30-11.20

Plats:

Regionens hus, sal B

§23

Uppföljning - Intern kontrollplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/118
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2018
Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern
kontrollplan som nämnden beslutat för 2018. Rapporten redovisar
resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder där behov
finns.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-01-09.
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV
2019-01-09
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RJL 2017/118

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018.

Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat för
2018. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder
där behov finns.

Information i ärendet
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. Dels via
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan.
För 2018 har nämnden fastställt den regionövergripande kontrollplanen med
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att gälla
för nämndens eget ansvarsområde. Inga kompletterande moment specifikt för
nämnden lades till. Kontrollplanen för 2018 omfattade sex kontrollmoment, dessa
har genomförts under året och löpande återrapporterats till regiondirektören.
Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt
förslag till åtgärder där behov finns.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2019-01-09.
Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport.
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MISSIV
2019-01-09

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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RJL 2017/118
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2019-01-03

RJL 2017/118

Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Interna kontrollens uppgift
Den interna 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 kontroll och
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras
att:
 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige,
styrelse och 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 Regionen Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
Kontrollmoment 2018
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda
kontrollplanen för 2018. Utöver denna sammanfattning finns en enskild rapport
över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året delgivits
regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten.
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RJL 2017/118

Separata kontrollmoment för nämnderna samt verksamhetsområdenas egna
interna kontrollmoment omfattas inte av denna redovisning av 2018 års
kontrollplan.
Kontrollmoment 2018
1. Inventering av maskiner och inventarier
- Följsamhet till lagar, policy, riktlinjer
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning

2. Användning av mobil- och
bredbandsabonnemang
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
- Skydd mot förluster

3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter
(individuella delen)

Syfte/frågeställning
Kontrollera om de poster som finns
upptagna i balansräkningen också finns i
verkligheten.
Kontrollera om de abonnemang som finns
på olika ställen i organisationen används.
Finns det oanvända abonnemang och
därmed onödiga kostnader?
Kontrollera om beräkningar och
inbetalningar görs på ett korrekt sätt.

- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
- Skydd mot förluster

4. Bidragsgivning
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

5. Användning av Synergi för avvikelsehantering
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda
kontrollmoment

Finns det följsamhet till policys och
regelverk? Finns det tillräcklig kontroll av
utbetalningar?
Används systemet såsom det är avsett?
Leder inrapporterade uppgifter till
åtgärder?
Vilka åtgärder har genomförts som följd av
de kontrollmoment som genomfördes
under 2017?

1. Inventering av maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier utgör en relativt stor post i balansräkningen. Det är
viktigt att tillgångarnas värde redovisas korrekt och att bokfört innehav finns i
verkligheten och inte bara i den ekonomiska redovisningen.
Det bokförda värdet för maskiner och inventarier uppgår till cirka 800 mnkr och
antalet poster i anläggningsredovisningen till drygt 9 000. Årligen utrangeras
(avvecklas) maskiner och inventarier för ungefär 80 mnkr.
Kontrollmomentet visade att de olika verksamhetsområdena använder sig av lite
olika typer av dokumentation och att det på något håll inte görs årliga
inventeringar enligt gällande anvisningar.
Stickprov bekräftade att så gott som samtliga bokförda anläggningstillgångar
fanns i verkligheten och att de också används aktivt i de olika verksamheterna.
Utrangeringar (borttagning av anläggningstillgångar) görs inom de olika
verksamhetsområdena oftast bokföringsmässigt i samband med den årliga
inventeringen. Denna typ av ”rättelser” skapar visserligen korrekta värden (något i
efterhand) i den ekonomiska redovisningen, men kan knappast anses som
tillräckligt ur kontrollsynpunkt. Det upplägg som används anger inte orsak till
utrangering och inte avvecklingssätt (skotning, försäljning, skänkes etc) och inte
heller vem som godkänt eller beslutat att en anläggningstillgång tas bort. Det
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saknas således uppgifter som säkrar att inte maskiner och inventarier försvinner
på ett icke kontrollerat sätt (slarv, stöld etc).
Åtgärder
Förtydliga anvisningar, inventeringskrav m m för redovisningsansvariga.
Överväg om det finns anledning att skapa likhet i
bokslutsdokumentationen.
Överväg värdet av utbildning/genomgång i framtagandet av rapporter som
verifierar bokförda värden.
Skapa en rutin för utrangeringar och fastställ hur dessa ska beslutas och
dokumenteras.
Åtgärderna kan hänföras ekonomidirektörens ansvarsområde.
2. Användning av mobil- och bredbandsabonnemang
I en omfattande och decentraliserad organisation är det viktigt att det finns bra
rutiner för anskaffning och avveckling av abonnemang så att inte kostnaderna blir
onödigt höga. När kontrollmomentet genomfördes (april 2018) fanns det inom
organisationen 1 650 stycken mobilabonnemang och 950 stycken
bredbandsabonnemang. Utrustning i form av telefoner och datorer/surfplattor
köps separat.
Kontrollmomentet visade genom stickprov att flertalet abonnemang för
mobiltelefon har surftillägg för en låg kostnad, men att även vissa abonnemang
utan surftillägg används för surf, vilket då blir onödigt dyrt. Merkostnaden för
”surfande på löpande räkning” kan skattas till 100 000 kronor per år. Det
framkom även att man i vissa fall har valt en onödigt hög surf-nivå på
abonnemangen, vilket medför onödiga kostnader i de fall man inte har behov av
den alltför väl tilltagna nivån.
Stickprovet visade också att ungefär vartannat bredbandsabonnemang inte
används. Svårigheter att förstå fakturor och att överblicka användningen kan
tillsammans med den utökade tillgången till wifi i många lokaler vara förklaringar
till de många oanvända abonnemangen. Kostnaden för oanvända
bredbandsabonnemang kan skattas till 500 000 kronor i årlig kostnad.
Avsaknad av namn på fakturor och otydliga överlåtelser av abonnemang har
sannolikt också medfört att vissa abonnemang bara ”rullat på” trots att det finns
attester på samtliga fakturor.

Åtgärder
Uppdrag till IT-centrum att göra en aktiv genomgång av alla mobila
bredbandsabonnemang för att ta bort onödiga abonnemang.
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Undersöka möjligheten till spärr mot surfanvändning i
mobiltelefonabonnemang som inte har surf-tillägget.
På basis av statistik m m göra bedömningar av användandet så att alla
anställda som har mobiltelefonabonnemang har rätt form av abonnemang
så att man inte betalar för större kapacitet än man behöver.
”Uppstädning” av befintliga abonnemangsuppgifter så att fakturorna blir
tydligare och mera korrekta.
Information till IT-kontaktpersonerna om vikten av att avsluta eller ändra
abonnemang när personer slutar sin anställning.
Åtgärderna kan hänföras till IT-direktörens ansvarsområde.
3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter (individuella delen)
Inom Region Jönköpings län är personalkostnaden den största kostnadsposten och
av denna utgör arbetsgivaragifter och pensionsinbetalningar cirka 1 500 mnkr per
år.
Via Skatteverkets anvisningar och via avtalen för pensioner finns det tydliga
regelverk för hur arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter ska beräknas och
inbetalas. Framtagandet av uppgifter för regionens anställda baseras på att de
olika lönearterna (semestertillägg, sjukavdrag, föräldraledighet, bilförmån etc) är
korrekt uppmärkta i lönesystemet Heroma. Eftersom det finns nästan 1 000 olika
lönearter som används för olika syften i lönesystemet, är det avgörande för
arbetsgivaravgifter och pensionsinbetalningar att kodsättningen i Heroma är
samstämd med gällande regelverk och att det finns kompetens att hantera
förändringar som påverkar avgifterna.
Kontrollmomentet visade att rutinerna och upplägget inom Region Jönköpings län
är stabila och väl genomtänkta. Vid genomförandet av kontrollmomentet gjordes
bedömningen att HR-funktionen fått ytterligare insikt i vikten av att säkra upp
kunskapen om komplexiteten i kodsättning och dokumentation kring detta. Några
ytterligare åtgärder har därför inte bedömts som nödvändiga.
4. Bidragsgivning
Region Jönköpings län lämnar bidrag inom en rad områden. Bidragsgivningen ska
stödja och stimulera ideell verksamhet inom det civila samhället. Eftersom vissa
delar av bidragsgivningen nyligen granskats av regionrevisionen avgränsades
kontrollmomentet till att omfatta endast bidrag som avser folkhälsa och
funktionshinder. Sammanlagt uppgår det årliga budgetanslaget till drygt 20 mnkr
och 70 stycken föreningar/organisationer fick bidrag 2018. I stort sett samma
föreningar får bidrag år efter år.
Tydlig information om bidragen finns på webbplatsen ”Utveckling.rjl.se”.
Rutinerna för ansökan och beslut bedöms som stabila, även om det funnits en del
svårigheter med den samlade överblicken via ärendehanteringssystemet
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Evolution. Ansökningsförfarandet hanteras manuellt och beslut fattas av nämnden
för folkhälsa och sjukvård. Eftersom det bland nämndens ledamöter kan finnas
kopplingar till de bidragssökande föreningarna bör man vara uppmärksam på
frågan om jäv.
Kontrollmomentet visade att vissa förbättringar i formuleringarna kring beslut och
i sammanställningar kan göras. I något fall kan man ifrågasätta om storleken på
bidraget stämmer med regelverket.
Attester vid utbetalningar sker enligt regionens regelverk (två personer) och
följsamheten mot budget är mycket god.
Återrapportering från bidragsmottagarna sker vid ansökan om bidrag för nytt år.
Detta leder till att ingen återrapportering görs om en organisation upphör med sin
verksamhet eller om organisationen blir vilande.
Vissa organisationer som söker bidrag är små ideella föreningar som inte alltid har
ett professionellt administrativt stöd. Det förekommer därför bidragsansökningar
med vissa mindre formaliabrister. Den kunskap om föreningarnas verksamhet som
regionens handläggare skaffat sig blir i dessa fall ett värdefullt komplement till
formalia.
Nedanstående åtgärder bör övervägas:
Åtgärder
Annonsering och/eller andra informationskanaler som komplement till
webbplatsen för att nå ut till organisationer som inte vanligtvis söker
bidrag.
Värdering av digital lösning för bidragsansökningar.
Uppmärksamhet på frågan om jäv.
Kvalitetssäkring av formuleringar och summeringar i beslutsunderlag.
Tydliggörande av mindre avsteg från regelverket i bidraget till
Funktionsrätt (f d HSO).
Krav på återrapportering även för organisationer som inte söker nytt
bidrag.
Åtgärderna kan hänföras till hälso- och sjukvårdsdirektörens ansvarsområde.
5. Användning av Synergi för avvikelsehantering
Inom Region Jönköpings län används IT-stödet Synergi för att rapportera
avvikelser. På intranätet finns information om hur detta arbete går till och hur
ansvarsfördelning och roller är utformade. På varje enhet/klinik finns en
ärendesamordnare som håller ihop arbetet.
Följande värden finns för de år där det gjorts särskilda uppföljningar av arbetet:
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Antal
registrerade
avvikelser
2011
2013
2017

10 180
8 901
9 092

Antal
åtgärdade
avvikelser
9 428
7 837
9 057

Andel
åtgärdade
92,6%
88,0%
99,6%

RJL 2017/118

Medeltal för Registrerade
ärendehan- avvikelser
teringstid
per
årsarbetare
85
1,1
67
0,9
74
0,9

Kontrollmomentet som till stor del baseras på enkäter till chefer,
ärendesamordnare och andra anställda kan sammanfattas enligt följande:







Arbetet bedrivs inom ramen för en tydlig struktur där roller m m finns
klarlagda.
En klar majoritet av de anställda känner till arbetet med avvikelsehantering
och anger att man uppmuntras att använda systemet.
Antalet registrerade avvikelser i Synergi är relativt konstanta över tid.
Avvikelser hanteras/diskuteras regelbundet på flertalet ledningsgrupper,
arbetsplatsträffar etc.
Flera användare har synpunkter på att Synergi som system är krångligt,
svårhanterligt och tidskrävande att använda.
2/3 av cheferna anger att arbetet med avvikelser genererar ”ganska stor”
eller ”mycket stor” nytta. 1/3 upplever att arbetet genererar ”ingen” eller
”liten” nytta.

Följande åtgärder bör övervägas:
Åtgärder
Undersöka möjliga förenklingar/förbättringar av systemet Synergi.
Eventuella systemförändringar kan lämpligen föregås av en värdering
över vad som är svårigheter i själva systemet och vad som kan
överbryggas med information/utbildning.
Informationsinsats till alla enheter för att underlätta hanteringen och öka
nyttan med arbetet. Insatsen bör innehålla tips på hur man kan organisera
arbetet och en uppmaning om att lyfta frågan om avvikelser på
ledningsgrupper och arbetsplatsträffar.
Åtgärderna kan hänföras till utvecklingsdirektörens ansvarsområde.
6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda kontrollmoment
En genomgång av de 6 kontrollmoment som genomfördes under 2017 har gjorts i
syfte att se vilka åtgärder och vilka effekter som uppnåtts. Kontrollmomentet har
inte belyst effekter av de egna kontrollmoment som funnits inom respektive
verksamhetsområde och heller inte den interna kontroll som bedrivits utifrån
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning (d v s måluppfyllelse,
följsamhet till ekonomiska ramar etc).
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I den fullständiga rapporten för detta kontrollmoment redovisas de viktigaste
slutsatserna för respektive kontrollmoment som genomfördes under 2017 samt de
förslag till åtgärder som fanns upptagna och även status för dessa åtgärder utifrån
avstämningstidpunkten i december 2018. Läget kan sammanfattas enligt följande:




För ett av kontrollmomenten har åtgärder gjorts som fullt ut motsvarar det
som föreslagits.
För tre av kontrollmomenten har åtgärder gjorts för vissa delar av det som
föreslagits. Ytterligare åtgärder är i vissa fall på gång.
För två av kontrollmomenten har åtgärder inte påbörjats.

Den sammantagna slutsatsen blir därmed att åtgärdsdelen avseende
kontrollmomenten inte fungerar tillfredsställande.
Åtgärder
Samråd i regionens ledningsgrupp kring resultatet av uppföljningen.
Tydliga rutiner kring ansvarsfrågor, tidpunkter och former för
återrapportering bör fastställas.
Åtgärderna kan hänföras regiondirektörens ansvarsområde.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 19-32
Tid:

2019-02-06 kl:08.30-11.20

Plats:

Regionens hus, sal B

§24

Förslag på ny prioriterad åtgärd inom
klimatanpassning
Diarienummer: RJL 2019/152
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Fastställa den föreslagna prioriterade åtgärden om
klimatanpassning inom ramen för Program för hållbar
utveckling 2017-2020.
Sammanfattning
Program för hållbar utveckling 2017-2020 beskriver att
klimatanpassning innebär att sjukvårdens kunskap om värmeslag
och nya sjukdomar behöver öka. I programmet framgår även att
klimatanpassning innebär att vi klarar problem med
dricksvattenförsörjningen och att våra sjukhusområden och övriga
områden kan hantera mycket häftiga så kallade hundraårsregn.
Föreslagen prioriterad åtgärd stödjer denna inriktning
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 19-32
Tid:

2019-02-06 kl:08.30-11.20

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Ny prioriterad åtgärd inom
klimatanpassning
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen
 Fastställa den föreslagna prioriterade åtgärden om klimatanpassning inom
ramen för Program för hållbar utveckling 2017-2020.

Sammanfattning
Program för hållbar utveckling 2017-2020 beskriver att klimatanpassning innebär
att sjukvårdens kunskap om värmeslag och nya sjukdomar behöver öka. I
programmet framgår även att klimatanpassning innebär att vi klarar problem med
dricksvattenförsörjningen och att våra sjukhusområden och övriga områden kan
hantera mycket häftiga så kallade hundraårsregn. Föreslagen prioriterad åtgärd
stödjer denna inriktning.

Information i ärendet
Förslag på ny prioriterad åtgärd:
 Genomföra analys av hur Region Jönköpings läns verksamheter behöver
förbereda sig för ett förändrat klimat.
Bakgrund och motivering
Klimatanpassning handlar om att lindra effekterna av nuvarande och framtida
förändringar i klimatet som riskerar att påverka viktiga funktioner i samhället. Det
kan t ex handla om att lindra effekterna av översvämningar, torka och nya smittor.
Region Jönköpings län har ett behov av att arbeta mer systematiskt med
klimatanpassning.
Extrema väderhändelser kan påverka verksamheter och funktioner i Region
Jönköpings län negativt. Som exempel fick översvämningen på Ryhov år 2013
stora konsekvenser och perioder av torka riskerar att öka trycket på vården.
Genom förebyggande arbete kan vi minska negativa effekter när detta inträffar.
Vissa åtgärder har genomförts men det saknas en samlad bild av vad som görs och
vilka ytterligare åtgärder som bör genomföras.
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Region Jönköpings län har följande åtaganden i Länsstyrelsens åtgärdsprogram
”Anpassning till ett förändrat klimat”:
 Region Jönköpings län och kommunerna samverkar kring frågor som
vårdplatser och vård i hemmet för att öka beredskapen för värmebölja.
 Problematiken kring torka studeras djupare inom risk- och
sårbarhetsarbetet av berörda aktörer i länet för att öka förmågan att hantera
torka.
Klimatanpassning är ett av de gap som identifierats i kartläggningen utifrån de
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Resurser för prioriterad åtgärd
 Analysen bedöms kunna genomföras av befintlig personal inom miljö,
smittskydd, regionfastigheter samt folkhälsa och sjukvård.
 Område miljö samordnar arbetet.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service
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UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 19-32
Tid:

2019-02-06 kl:08.30-11.20

Plats:

Regionens hus, sal B

§27

Remiss - Upphörande underhåll på spår och
växlar driftplats Mariannelund
Diarienummer: RJL 2019/55
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss/samråd - Upphörande av underhåll på spår och
växlar vid driftplats Mariannelund på bandel 831 i Eksjö
kommun, Jönköpings län. Region Jönköpings län har inget att
erinra mot förslaget då det är naturligt att koncentrera underhållet
till de delar av systemet som används.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16
 Remiss/samråd ”Upphörande av underhåll av spår och
växlar vid driftplats Mariannelund på bandel 831 i Eksjö
kommun, Jönköpings län
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att yttrandet kompletterats med en mening
om kvalitet och säkerhet.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
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UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 19-32
Tid:

2019-02-06 kl:08.30-11.20

Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss/samråd - Upphörande av underhåll på
spår och växlar vid driftplats Mariannelund på
bandel 831 i, Eksjö kommun, Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad
remiss/samråd - Upphörande av underhåll på spår och växlar vid driftplats
Mariannelund på bandel 831 i Eksjö kommun, Jönköpings län. Region Jönköpings
län har inget att erinra mot förslaget då det är naturligt att koncentrera underhållet
till de delar av systemet som används.

Information i ärendet
Endast huvudspår 2 i Mariannelund används idag för genomgående trafik. Övriga
spår på driftplatsen har sedan en lång tid tillbaka inte använts, varför Trafikverket
avser att i upphöra med underhållet på dessa delar. Därmed är det endast
huvudspår 2 som föreslås fortsätta underhållas på Mariannelunds driftplats.
Förändringen avses att genomföras från och med tågplan 21 som publiceras i
december år 2020.

Beslutsunderlag



Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16
Remiss/samråd ”Upphörande av underhåll av spår och växlar vid driftplats
Mariannelund på bandel 831 i Eksjö kommun, Jönköpings län”

Beslut skickas till
Trafikverket
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör
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Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö

YTTRANDE över remiss Upphörande av
underhåll av spår och växlar vid
driftplats Mariannelund på bandel 831 i
Eksjö kommun, Jönköpings län
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.
Region Jönköpings län har inget att erinra mot förslaget.

Synpunkter på förslaget
Upphörande av underhåll på järnväg ska hanteras enligt reglerna som anges i
Järnvägsförordningen. Innan Trafikverket fattar beslut önskar Trafikverket hämta
in synpunkter på förslaget från berörda parter.
Region Jönköpings län anser generellt att järnvägen skall upprustas och utvecklas
men då det i detta fall rör sig om delar som under en lång tid inte använts är det
naturligt att koncentrera medel för drift till de delar av järnvägen som används.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnden för
Trafik, infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Försvarsmakten

Kopia till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Diariet, Trafikverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Transportstyrelsen

Region Jönköping

Infranord AB

Jönköpings Länstrafik
Branschföreningen Tågoperatörerna
Eksjö kommun

Externremiss/samråd - Upphörande av underhåll av
spår och växlar vid driftplats Mariannelund (Mnd) på
bandel 831 i Eksjö kommun, Jönköpings län
Bakgrund
Enligt 6 kap. 4 § järnvägsförordningen, (SFS 2004:526), kan Trafikverket upphöra med
underhåll av del av järnvägsnät som förvaltas av staten. Det gäller när trafiken är av
obetydlig omfattning. Trafikverket ska dessförinnan hört berörda länsstyrelser,
kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag.
En intern remissomgång föregår det externa samrådet för att erhålla uppgifter om
spårägare, avgränsning och övrigt till den fortsatta beredningen av ärendet och den
externa handläggningen.
En intern remissgenomgång är genomförd inom Trafikverket utan några synpunkter som
motsätter sig upphörande av underhåll på nämnda järnvägsdel.

Ärendet
Gällande upphörande av underhåll behandlar detta ärende fyra spår inkluderat tillhörande
växlar på driftplats Mariannelund (Mnd):
Spår 1 – 431 meter mellan km-tal 61+14 till 61+445
Spår 3 – 306 meter mellan km-tal 61+49 till 61+355
Kajspår - 207 meter mellan km-tal 61+148 till 61+355
Stick – 51 meter mellan km-tal 61+495 till 61+546
Driftplats Mariannelund i Eksjö kommun befinner sig på bandel 831 på sträckan mellan
(Nässjö) – (Hultsfred). Idag trafikeras endast persontrafik sträckan Nässjö – Eksjö. På
sträckan efter Eksjö inkluderat Mariannelund är banan lågt trafikerad och det passerar
idag endast godstrafik. Berörda spår som föreslås upphöra att underhållas anses inte ha
någon nytta idag och i framtiden, vare sig det gäller person- eller godstrafik.
Endast huvudspår 2 i Mariannelund används idag för genomgående trafik. Övriga spår
(Spår 1,3, Kajspår samt Stick) på driftplatsen har sedan en lång tid tillbaka inte använts,
och trafiken på dessa spår har därför varit av obetydlig omfattning.
Dessa spår är i så pass dåligt skick att de till fullo hade behövts rustas upp igen för att
kunna användas effektivt. Men då det inte anses finnas något behov för dessa i framtiden
Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö
Besöksadress: Gibraltargatan 4

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se
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kommer en upprustning aldrig att bli aktuell. Därmed är det endast huvudspår 2 som
föreslås fortsätta underhållas på Mariannelunds driftplats.

Förslag till åtgärd
Underhållet föreslås upphöra på spår 1, 3 samt spår med namn ”kajspår” och ”stick” med
tillhörande växlar från och med Tågplan 21 som publiceras i december år 2020.
Se beskrivande bilder på sida 3-4 i detta dokument.

Kontakter och hänvisning
Samrådstidens utsträckning för denna externa remiss är till och med den 27 februari
2019, då svar/synpunkter på ovanstående förslag skall ha inkommit.
Svaren skickas via mail till magnus.gustavsson@trafikverket.se

Med vänlig hälsning
Magnus Gustavsson
Planering Utredning, Region syd

Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö
Besöksadress: Gibraltargatan 4

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
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Zooma i dokumentet för tydligare bilder:

Figur 1 – Karta över driftplats Mariannelund (Mnd).

Figur 2 – Översiktskarta på Mariannelund (Mnd) driftplats med aktuella spår utmarkerade.
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Figur 3 – Schematisk karta över Mariannelund (Mnd) driftplats med aktuella spår utmarkerade.
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Verksamhetsberättelse 2018 - TIM
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner verksamhetsberättelse för 2018 avseende verksamhetsområde
inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning
I december 2017 godkände nämnden verksamhetsplan och budget för
förvaltningens verksamhetsområde som verkar inom nämndens ansvarsområde.
Verksamhetsberättelsen för 2018 ger återrapportering av verksamhetsplan och
budget.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2018 angivit mål för verksamheten och i
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I december 2017
godkände nämnden verksamhetsplan och budget för det verksamhetsområde som
verkar inom nämndens ansvarsområde.
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till
regiondirektören.
Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2018 utgör tillsammans
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och resultat för
2018. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen som utgör regionstyrelsens
återrapportering till regionfullmäktige. Nämnden delges även
regionledningskontorets verksamhetsberättelse för information då många av
uppdragen och aktiviteterna berör nämndens ansvarsområde.
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Verksamhetsberättelse 2018 Regionledningskontoret med verksamhetsnära
funktion – för information
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Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET
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Inledning
Inledning
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och
utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings vision "För ett bra liv i en
attraktiv region" och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga
livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en
prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.
Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor,
vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor.
Sammanfattning
Resandet med Länstrafiken i den allmänna kollektivtrafiken (exkl resor med skolkort)
minskade med 0,8 % 2018 jämfört med 2017. Resandet har minskat inom stadstrafiken i
Jönköping och inom regionbussarna. För tågtrafiken är det en ökning totalt sett med ca 2%. I
de mindre tätorternas stadstrafik är ökningen ca 10%, där Värnamo stadstrafik ökar mest,
ca 50%. Här gjordes en satsning på utökad trafik med laddhybridfordon inför augusti 2017
och hittills har resandemålet uppnåtts. Sommarens fria resor för ungdomar vilka finansierades
med statsbidrag, ökade resandet i somras och dämpade den totala minskningen med ca en
procentenhet.
Vi ligger trots årets minskning högt över det långsiktiga målet enligt det Regionala
trafikförsörjningsprogrammet. För att nå det långsiktiga målet skulle antalet resor 2018 vara
20,9 miljoner vilket ska jämföras med utfallet 2018 på ca 22,6 miljoner resor.
Antalet serviceresor har ökat de senaste åren och jämfört med förra året är ökningen 1,8
procent. En överflyttning från sjukresor till färdtjänst har gjorts, då det nu är tillåtet att åka
färdtjänst till vården.
Inför 2018 genomfördes ett antal åtgärder i syfte att få ekonomin i balans. Priserna höjdes
med mer än index och några Regionbusslinjer som fungerade som rena skolskjutslinjer drogs
in. I vissa fall köper nu den berörda kommunen till trafik alternativt inordnas trafiken i
kommunens ordinarie skolskjutssystem. Resultatet för 2018 visar på ett överskott om 570 tkr.
I somras erhölls ett statsbidrag för fria resor för skolungdomar. Det genererade ett visst
överskott eftersom Regionen redan subventionerar ungdomsresor kraftigt.
Under 2018 gjordes en direktupphandling med en tågoperatör inom Krösatågssystemet
eftersom Förvaltningsrätten efter överprövning beslutade att upphandlingen ska göras om. De
två tidigare delsystemen inom Krösatågen slogs samman i ett gemensamt system och omfattar
numera Småland, Halland, Skåne och Blekinge.
I slutet av året togs tilldelningsbeslut i regionbussupphandlingen. I en stor del av länet
kommer bussarna att köras på biogas i enlighet med biogasöverenskommelsen mellan länets
kommuner och Region Jönköpings län. De nya avtalen startar i juni 2020.

Flerårsöversikt

2018

2017

2016

2015

Antal tusental resor,
allmän trafik

22 647

22 783

22 425

20 798

Antal tusental resor,
serviceresor

692

681

669

644
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Flerårsöversikt

2018

2017

2016

2015

Stadstrafiken Jkp

7 064

7 042

7 021

7 215

Regionbussar

13 487

13 802

13 593

13 044

Krösatåg, Jkpg län

2 982

2 810

2 982

2 370

Biljettintäker milj kr

272,8

259,7

239,4

231,3

Skattesubventionsgrad, %

61,2

63,5

63,7

61,9

Budgetavvikelse, milj kr

0,6

-34,6

-44,1

-1,5

Trafikproduktion tusental
km

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-12-31

Andel

2017-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

13

46%

11

55%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

10

36%

4

20%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

5

18%

5

25%

Antal mätetal som
mäts

28

20

Av de systemmätetal som har mätts uppnås 82 procent antingen helt eller delvis. De mål som
inte nås är ökning av antal resor, restiden, sjukfrånvaro, tid för färdtjänsthandläggning samt
kostnad/resenärkm serviceresor. 2017 redovisades färre antal mätetal då enkäten i
Kollektivtrafikbarometern gjordes om. 2018 är mättalen med i redovisningen igen.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra
resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.

Strategiska mål:

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade
serviceresor - för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer:

Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

65%

32%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till 2018
vilket är en orsak till att resultatet ligger långt från målet
innevarande år. Frågan om restid är omformulerad till:
"man sparar tid genom att resa med bolaget" istället för:
"om det går snabbt att resa med bolaget", vilket har en
annan innebörd. Nya målvärden finns framtagna till nästa
års budget. Resultatet har dock förbättrats under året även
om det är lägre än rikets genomsnitt (37%).

96%

92%

Resultatet har legat stabilt under året men målet nås inte.
Resultatet är i nivå med rikets genomsnitt.

Restiden - allmän
trafik

Restiden serviceresor

Aktiviteter

Analys

Utredning "super-buss"-koncept

Utredningen presenterades för inbjudna tjänstemän och
politiker i södra Sverige den 10 april.

Framgångsfaktorer:

Prisvärt
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

50%

44%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till 2018.
Resultatet har legat stabilt under året och är en
procentenhet över rikets genomsnitt (43%).

Målvärde

Resultat

Analys

18 dagar

27 dagar

Resultatet är i nivå med förra tertialet. Handläggningstiden
har ökat pga. vakant tjänst och sjukskrivning samt en
ökning av antalet inkomna ansökningar med ca 15%. En
6(20)

Prisvärdhet

Framgångsfaktorer:

Nöjda kunder
Mätetal
Färdtjänsthandlägg
ning, dagar från
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Mätetal

Målvärde

Resultat

ansökan till beslut

Analys
orsak till ökningen är regeländringen om färdtjänst till
vården.

60%

52%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till 2018
vilket är en orsak till att resultatet är lågt jämfört med
målet. Förslag till nya målvärden finns framtagna till nästa
års budget. Resultatet har legat stabilt under året och en
procentenhet lägre än rikets (53%).

73%

63%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till 2018
vilket är en orsak till att resultatet är lågt jämfört med
målet. Förslag till nya målvärden finns framtagna till nästa
års budget. Resultatet har dock förbättrats under året och
är fyra procentenheter högre än rikets genomsnitt (59%).

85%

81%

Resultatet har förbättrats under året men målet nås inte.
Rikets genomsnitt ligger på 79%.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik - alla
länsbor
Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik resenärer
Andel nöjda kvinnor
och män index NKI serviceresor

Aktiviteter

Analys

Förbättring av handläggningsprocesserna

Aktivitet klar för 2018, erfarenhetsutbyte har skett med
några andra grannlän.

Varumärket

Vi har haft event på högskolan, samarbete med Dreamhack,
tävlingar på Instagram/Facebook mm.

Projekt nyinflyttade

Ej påbörjad p g a osäkerhet kring
personuppgiftshanteringen kopplat till GDPR.
Planer finns att påbörja detta till hösten -19

Resvaneundersökning seniorer

Resvaneundersökningen är genomförd och resultatet
redovisat.

Periodprodukter i mobilapp

Kommer att införas i samband med nytt betalsystem.

Swish-betalning

Swish-betalning på mina sidor är i drift.

Web-shop

En "öppen" web-shop kommer inte att genomföras. När
nya CRM-projektet (Customer Relationship Management)
är klart finns inte behovet.

Dialog med kunder

Vi har vid ett antal tillfällen under 2018 skickat information
och erbjudanden till befintliga kunder på Mina sidor.

Optisk validering - biljetter

Arbetet pågår och installationer kommer att påbörjas på
bussar under kvartal 1 2019 och kommer börja användas
när den nya mobil-appen lanseras.

Samverkan i Sydtaxan

Sydtaxan 2.0 behandlades i TIM-nämnden den 22/1 2019
för att sedan beslutas i Regionfullmäktige.

Utveckla webplatsen

Projekt för ny web-plats kommer att startas upp i februari 19, kopplat till projekt för nytt betalsystem samt CRMsystem.

CRM-system (Customer Relationship
Management)

CRM-system är upphandlat och kommer att börja införas
under 2019.

Företagskonto i mobilen

Funktion är framtagen och en ny lösning kommer lanseras

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys
under 2019 i samband med CRM-systemet.

Erbjuda autogiro och e-faktura betalningar

Enligt uppgift från Regionledningskontoret ska e-fakturafunktion lanseras under våren -19 och därefter ev. autogiro.

Koppling adressregister

Div utmaningar och leveransförseningar - men är på gång
inom kort.

Se bokningar på nätet

Pga resursbrist ej genomförd

Ambassadörsträffar

Genomfört möten i "bikupor" med förare för olika
trafikföretag inom Serviceresor.

Upphandling Serviceresor - etablering

Trafikstart 1/9 2018

Upphandling Serviceresor 2020

klart - publicering sker feb 2019

Översyn av regelverket för sjukresor

Utredningen presenterades för TIM-presidiet i början på
september 2018.

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Perspektiv:

Process och produktion
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för
en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.
Länstrafiken är inne i en intensiv period med diverse trafikupphandlingar. Det är av största
vikt att upphandlingarna genomförs på bästa möjliga sätt då de är avgörande för kundernas
trafikutbud och service framöver.
Verksamhetsmått
Länstrafiken (tusental)

Utfall 2018

Antal resor- buss och tågtrafik

Utfall 2017

Förändring
antal

Förändring %

22 647

22 783

-136

-0,6%

Andel regelbundna resenärer (% av
länets invånare)

23%

23%

0

0

Antal serviceresor

692

681

11

1,6%

Varav färdtjänstresor

559

516

43

8,3%

Varav sjukresor

133

165

-32

-19,3

2017 års resandestatistik är uppdaterad på Västtågen efter att siffrorna blivit reviderade pga
användande av kundräkningssystem.
Effekterna av regeländringen om att man kan åka färdtjänst till vården syns tydligt på
statistiken inom serviceresor där antalet sjukresor minskar och antalet färdtjänstresor ökar.
Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

97%

Avtalstrohet inköp

Resultatet är detsamma som föregående tertial. Avtal
saknas för några mindre leverantörer.

Aktiviteter

Analys

Teckna avtal med mindre leverantörer,
trafikavd.

Fortsätter 2019.

Teckna avtal med mindre leverantörer,
marknadsavd

Se aktiviteter nedan.

Upphandla tekniska ombordinstallationer

Avtal tecknat med installationsföretag.

Upphandla hållplatsservice

Frågan är hanterad i regionbussupphandlingen.

Upphandla kvalitetsundersökningar

Vi använder oss av ramavtal via Svensk Kollektivtrafik.

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys

Upphandling reklambyrå

Förfrågningsunderlag ska tas fram i början av 2019.

Upphandling profilföretag

Vi kan nyttja de avtal som finns inom Region Jönköpings län
och behöver ej göra egen upphandling.

Strategiska mål:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:

Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. Trafikutbud med högt
resande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

9

9,5

Det är något färre producerade mil 2018 jämfört med
2017. En annan mätmetod på Västtågen påverkar antalet
påstigande positivt jämfört med föregående år.

Ökning
med 2%

-0,8%

Resandet har minskat med 0,8% totalt sett jämfört med
2017. Resandet har minskat inom stadstrafiken i Jönköping
och inom regionbussarna. För tågtrafiken är det en ökning
totalt sett med ca 2%. I de mindre tätorternas stadstrafik
är ökningen ca 10%, där Värnamo stadstrafik ökar mest,
ca 50%. Sommarens fria resor för ungdomar vilka
finansierades med statsbidrag, ökade resandet i somras
och dämpade den totala minskningen med ca en
procentenhet.

Antal
påstigande/mil
Antal resor

En arbetsdag färre 2018 jämfört med 2017 gör ca 0,4
procent på resandet. Samtidigt har befolkningen ökat med
ca en procent i hela länet, vilket borde lett till en
resandeökning.
Vi ligger trots årets minskning långt över det långsiktiga
målet enligt det Regionala trafikförsörjningsprogrammet.
För att nå det långsiktiga målet skulle antalet resor 2018
vara 20,9 miljoner vilket ska jämföras med utfallet 2018 på
ca 22,6 miljoner resor.

Aktiviteter

Analys

Omfördelning av resurser i stadstrafiken i
Jönköping

Arbetet sker i samband med tidtabellsarbetet.

Vändspår Tranås Central

Besked från Trafikverket att vändspår i Tranås inte är
aktuellt innan ca 2024 då ett nytt EU-gemensamt
signalsystem införs på södra stambanan.

Göra en Gap-analys av Västra
Götalandsregionens "Målbild 2035"

Finns dokumenterad och förslag finns på fortsatt arbete
tillsammans med Västtrafik och övriga t ex
Jönköpingsbanegruppen.

Marknadskampanj bilister

"Prova på-kampanj" har genomförts i vissa delar av
Jönköpings stadstrafik samt i Värnamo stadstrafik under
hösten 2018.

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Aktiviteter

Analys

Kampanj Värnamo stadstrafik

"Prova på-kampanj" genomfördes i oktober/november
2018.

BRT-stråk i Jönköping

Ingår i beslutad avsiktsförklaring mellan Region Jönköpings
län och Jönköpings kommun inför upphandlingen av
stadstrafiken i Jönköping.

Ny stomlinje i Jönköpings stadstrafik

Förslag till linjesträckning är klar och ingår i underlaget till
kommande upphandling.

Nytt Krösatågsavtal dec 2018

Det finns avtal med tågoperatör efter direktupphandling av
trafiken. Upphandlingen ska göras om efter dom i
Förvaltningsrätten.

Utvärdering Kust- till kustbanan

Har gjorts i samband med tåglägesansökan inför 2019.

Affärsplan Krösatågen

Ny affärsplan tas fram vid nytt avtal inför 2019.

Nytt samverkansavtal Krösatågen

Nytt avtal framtaget.

Samverkansavtal länsöverskridande busstrafik

Fortsätter 2019

Avtal angöringar Jönköping Resecentrum

Ett omtag ska göras med alla operatörer.

Upphandling stadstrafiken Jönköping

Upphandlingsdokumenten godkändes av TIM-nämnden i
december.

Bussdepå Jönköping

Arbetet pågår enligt plan bla. genomfördes under våren
möten med referensgruppen, bestående av olika
branschintressenter.

Nya fordon stombusslinjer Jönköping

Avtal om nya fordon är klart och de ska tas i drift i juni
2019.

Upphandling Regionbusstrafiken 2020

Upphandlingen är genomförd och tilldelningsbeslut togs
innan årsskiftet. I övrigt pågår processen enligt plan.

Samverkansavtal hållplatser

Fortsätter 2019.

Projekt avveckling befintligt betalsystem
Cubic

Förberedelser görs i samband med projekt nytt
betalsystem.

Upphandling betalkortsterminaler

Tåg är klar, avtalet kommer sannolikt att förlängas för buss.
Upphandling behöver därmed inte påbörjas.

Upphandla nytt betalsystem

Projektet genomförs med tre grannlän. Förseningar i
projektet bla. pga överprövningar i upphandling av mobilapp, projektorganisationen har också styrts upp under året.

Framgångsfaktorer:

Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

80%

73%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till 2018
vilket är en orsak till att resultatet har sjunkit. Förslag till
nya målvärden finns framtagna till nästa års budget.
Resultatet är oförändrat jämfört med föregående tertial
och är en procentenhet över rikets genomsnitt (72%).

50%

57%

Av totalt 280 fordon har 160 st kontrollerats (57%). Det kan
noteras att det är störst andel underkända fordon inom
stadstrafiken i Jönköping, 29 %, jämfört med
11(20)
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Mätetal

Målvärde

Resultat

fordonskontroller

Analys
regionbussarna, 8%.

90%

79%

Genomförda
fordonskontroller
Serviceresor

Vissa entreprenörer har trots kallelse ej gjort
fordonskontroller.

Aktiviteter

Analys

Upphandling kamerautrustning tåg

Tanken var att använda Regionens ramavtal, vilket inte
kunde användas. Kostnadsbilden är mycket högre än
förväntat, vilket innebär att det möjligen inte är motiverat
att göra den typen av investering på X14-fordonen med
hänsyn tagen till fordonens ålder och kommande
investeringar i nya fordon. Fortsatt arbete föreslås för
Itino-fordonen under 2019.

Arbetsrutiner fordonskontroll

Översyn har gjorts i samband med upphandlingsarbetet för
kommande trafikavtal.

Trafikportal Serviceresor

Samtliga trafikföretag (utom ett) är nu anslutna till portalen
och kan nu följa resor på respektive fordon m.m.

Miljörevisioner

Har genomförts enligt plan för revisioner under året.

Förarcertifiering Serviceresor

Två tillfällen genomförda under december månad ang
omcertifiering.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i våra verksamheter
ökar under programperioden.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

50 %

82 %

Målet nås med god marginal även om Regionbusstrafiken
visar en liten försämring av förnybara km 2018 jämfört
med 2017. Det är troligt att andelen fossila bränslen
kommer öka om man fortsätter använda HVO.
Fördelningen 2018 är 77 % HVO, 5 % RME och 18 % fossil
diesel. Hittills har man i regionbusstrafiken använt sk
HVO100 och den kommer att, om den går att få tag på
framöver, vara dyr. Alltså köper man istället en
drivmedelblandning och då blir det automatiskt
inblandning av fossilt i den.

90 %

92 %

Resultatet är något förbättrat jämfört med förra året och
målet nås. Stadstrafiken i Jönköpings resultat för förnybara

Andel förnyelsebart
drivmedel
Regionbuss

Andel förnyelsebart
Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Mätetal

Målvärde

Resultat

drivmedel
Stadstrafik

Analys
kilometer skulle ha varit 100% om fordonsgasen bestått av
bara biogas. Uppföljningen visar att andel förnybara km var
uppdelat på 24 % biogas, 8 % naturgas, 64 % RME och 4 %
HVO.

60 %

64 %

Även om målet nås minskar resultatet något jämfört med
föregående år. Ett nytt inslag i drivmedelsfloran för
tågtrafiken är HVO då ett nytt trafikavtal startade i
december 2018 för Krösatågen med krav på minst 20 %
förnybar inblandning i fossila diesel MK1. Totalt för
tågtrafiken i länet trafikeras 64, 5 % av förnybara km. I
stort sett alla av dessa km körs på förnybar el. 2019
förväntas den fossila andelen km minska i och med ökad
användning av HVO i dieseltågen.

20 %

42 %

Serviceresors resultat för förnybara km uppgår till 42 % och
då är både bussar och personbilar inräknade i det
resultatet. Resultatet för 2018 är sämre jämfört med 2017
beroende på att den förnyelsebara inblandningen i HVObränslet minskade under året. Målet är satt till 20 % så
målet nås ändå med god marginal.

Andel förnyelsebart
drivmedel Tåg

Andel förnyelsebart
drivmedel
Servicetrafik

Aktiviteter

Analys

Elfordon i stadstrafiken i Tranås

Ingår i regionbussupphandlingen.

Elfordon i stadstrafiken Jönköping

Elfordon införs på linje 17 i december 2019 och i nästa
upphandling kommer stomlinjerna trafikeras av elfordon.

Elektrifiering linje 17 stadstrafiken Jönköping

Trafiken planeras starta i december 2019. Laddningsplats på
A6 intill Röd Entré är klar.

Upphandling spårfordon Krösatågen

Beslut om borgensförbindelse och uppdragsavtal till
Transitio tas första kvartalet 2019.

Ny depålösning för nya spårfordon
Krösatågen

Trafikverket är klara med sin åtgärdsvalsstudie.

Åtgärdsvalsstudie för Nässjö Central

Trafikverket är klara med åtgärdsvalsstudien, sista
workshopen var i oktober.

Uppdrag/mål:
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal
Energianvändning
inom allmän
kollektivtrafik

Målvärde

Resultat

Analys

0,26
kWh/pkm

0,263
kWh/pkm

Energianvändningen för den allmänna kollektivtrafiken har
ökat något och når inte riktigt målet 2018. Energiinnehåll i
förnybara drivmedel är lägre än i fossila vilket kan vara en
förklaring till ökningen av energianvändningen. Nya krav i
kommande trafikavtal 2020 och 2021 kommer troligen
medföra att målet nås 2025. En resandeökning är också en
del i arbetet för att nå målet. I dagsläget används
nationella nyckeltal (medelbeläggning) för
personkilometer.

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

-48,3 %

Användningen av egen bil i tjänsten fortsätter att minska
kraftigt.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)
Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)

-10 %

Regionens poolbilar används inte. Användningen av
poolbilarna som JLT administrerar själva har minskat med
ca 32% jämfört med föregående år. Minskningen har
medfört att antalet bilar kunnat minskas.

Aktiviteter

Analys

Översyn antalet poolbilar

Översyn av behovet av egna fordon inom verksamheten har
gjorts och det är minskat med en bil.

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och
återkoppla direkt.

Strategiska mål:

Kundanpassad organisation
Framgångsfaktorer:

Ständiga förbättringar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

38%

37%

Lyhördhet

Resultatet har sjunkit något under året. Det är dock högre
än rikets genomsnitt på 34%.

Aktiviteter

Analys

Wifi på Krösatågen

Avropsavtal kan inte användas, behöver upphandlas
separat, enklare lösning finns därmed inte.

Projekt nytt "teknikhus"

Projektet pågår med målsättningen att ny teknik ska
installeras i samband med att det nya regionbussavtalet
träder i kraft i juni 2020.

Kraftsamling "Öppen data"

Vi är med i det branschgemensamma forumet. Det blir
lagkrav på öppna data 2023, så arbetet med att tillgodose
detta pågår inom ramen för projektet Nytt Teknikhus.

Hållplatsregister

Översyn av vilket systemstöd vi behöver pågår.

Översyn av närtrafiken

Rapport är klar och sammanställning av remissvar pågår.

Digitala tillstånd vid sjukresa

Frågan har behandlats i en utredning om sjukresor vilken är
presenterad för TIM-nämndens presidie.

Studiebesök för trafikföretag

Några är genomförda under året, men inte lika många som
planerat.

GDPR-lagstiftning

Utredning klar och vi har följt Region Jönköpings läns
centrala anvisningar.

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Perspektiv:

Medarbetare
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

98%

Utfallet är högt då medarbetarsamtal genomförts till stor
del under hösten/vintern.

90%

98%

Utfallet är högt då kompetensutvecklingsplaner tagits fram
i samband med medarbetarsamtal som genomförts under
hösten/vintern.

3,2%

3,7%

Sjukfrånvaron är totalt sett en halv procentenhet högre i år
än förra året. Sjukfrånvaron är 4,8 % hos kvinnorna och
1,7% hos männen. En översyn och planerad
omorganisation pågår inom Serviceresor där sjukfrånvaron
är högst.

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan
Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Registrering av kompetensutvecklingsplan

Registrering sker i samband med medarbetarsamtalet.

Medarbetarenkäten

Uppföljning av undersökningen har gjorts på respektive
avdelnings arbetsplatsträffar.

Medverka i översyn av rehab-processen

Vi har medverkat i översynen.

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Perspektiv:

Ekonomi
Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattefinansiering
över tid.
Under föregående år togs en åtgärdsplan fram för att uppnå en ekonomi i balans. Den visar sig
ha haft god effekt.
Strategiska mål:

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

Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

570tkr

Budgetavvikelsen slutade positivt för 2018, +570 tkr. Under
tabellen kommenteras resultatet för de olika
resultatenheterna inom Länstrafiken.

Ekonomi i balans

Utfall

Budget

Avvikelse

Biljettintäkt
er

271 968

277 088

-5 120

Egenavgifte
r

25 151

28 862

-3 711

Skolkortsint
äkter

74 286

75 563

-1 277

Övriga
intäkter

75 558

38 601

36 957

Intäkter
Summa

446 963

420 114

26 849

Personalkos
tnader

-50 975

-53 872

2 897

Regionbuss
inkl
förstärkning

-332 734

-328 300

-4 434

Stadstrafik
inkl
förstärkning

-263 381

-261 337

-2 044

Krösatåg,
operatör

-147 521

-125 603

-21 918

Krösatåg,
övrigt

-85 957

-89 767

3 809

Västtågen

-94 362

-89 700

-4 662

Intäkter

Kostnader

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Öpendeln,
Kust till
kust

-28 018

-28 757

739

Trafikkostn
ader,
färdtjänst

-156 630

-147 015

-9 615

Närtrafik

-5 284

-4 942

-342

Riksfärdtjän
st

-5 071

-5 118

47

Trafikkostn
ader,
sjukresor

-64 754

-67 420

2 666

Övriga
kostnader

-71 474

-78 051

6 577

Kostnader
Summa

-1 306 161

-1 279 882

-26 279

Totalsumm
a

-859 198

-859 768

570

Fördelat på Resultatenheterna inom JLT ser det ut enligt
följande:
RE 975 Stab, ek, marknad +2 620 tkr
RE 976 Allmän trafik -2 784 tkr
RE 977 Serviceresor +733 tkr
Kommentar RE 975 Stab, ek, marknad :
Det blev ett visst överskott inom marknadsbudgeten och
det fanns en mindre buffert här.
Kommentar RE 976 Allmän trafik:
Biljettintäkterna är lägre än budgeterat delvis pga
statsbidraget för fria resor för ungdomar under sommaren.
Eftersom kortet delades ut gratis till ungdomarna
minskade biljettintäkterna. Det är också ett minskat
resande och antal sålda periodkort har minskat jämfört
med föregående år. Övriga intäkter är högre än budget pga
nämnda statsbidrag samt fakturerade viten till
entreprenörer pga kvalitetsbrister.
Regionbuss och Stadstrafik är det visst underskott mot
budget pga högt indexutfall under året. För stadstrafiken
har resandet inte ökat som budgeterat vilket minskat
ersättningen till entreprenör. Inom regionbussar är
användningen av förstärkningstrafik mer än budgeterad
vilket vägs upp av att kvalitetsbonus till entreprenör varit
lägre pga försämrade resultat i kvalitetsundersökningar.
Krösatågen har haft många turer inställda vilka ersatts med
buss. Merkostnaden har varit ca 17 mnkr för det 2018. Det
har också varit tågförarbrist vilket medfört att kostnaden
för inhyrda förare varit hög.
Utfallet för Västtågen följer prognos under året, budget har
Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
inte varit tillräcklig 2018.
Övriga kostnader visar överskott bla. pga att användningen
av konsulter i trafikupphandlingarna hållits nere.
Kommentar RE 977 Serviceresor:
Regeländringen till 2018 om färdtjänst till vården har fått
större effekt än budgeterat. Det är lägre egenavgifter för
sjukresor samt ett överskott på trafikkostnader sjukresor
samtidigt som det är högre färdtjänstkostnader än
budgeterat. Trafikkostnaderna har ökat efter september
pga nytt trafikavtal. Fortsatt mycket kvalitetsviten ger
överskott totalt sett. Avvikelserna i form av förseningar och
brist på förare har nästan fördubblats jämfört med 2017.
Avvikelserna medför samtidigt högre kostnader då fordon
behövs planeras om och dyrare fordon får tas i anspråk.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Ekonomi bedöms vara i balans.

Ta fram relevanta nyckeltal för trafikutbudet
och verksamhetsuppföljning

Görs delvis idag men kommer göras mer systematiskt med
hjälp av nya verksamhetssystem, kundräkningssystem m.m.

Förbereda ekonomiska rutiner inför
Krösatågsavtal inkl samverkansavtal.

Rutiner finns och är avstämda med övriga län.

Förbereda rutiner för swish-inbetalningar i
mobilapp/mina sidor

Rutiner är införda.

Analysera finansiering för skolkortsresor

Analys av kostnaderna för skolkortsresandet och jämförelse
med vad som är fakturerat till kommunerna är påbörjad.

Föreslå fortsatt finansiering av Itino-tågen

Avtalet är förlängt ett år - därefter köper Regionen
fordonen till restvärdet på leasingkontraktet.

Säkerställa att ekonomirutiner- och
processbeskrivningar är uppdaterade

Genomgång och uppdatering har gjorts under året av
samtliga rutinbeskrivningar.

Säkerställa att back-up för ekonomirutiner
finns vid frånvaro

Rutiner finns på plats.

Framgångsfaktorer:

Högt resandeunderlag
Mätetal
Kostnad per resenär
- km (serviceresor)

Målvärde

Resultat

Analys

Inte öka
mer än
index
16,25
kr/km

17,15
kr/km

Kostnaden ökar per resenärkilometer, vilket beror på nytt
och dyrare trafikavtal samt att vissa trafikföretag har
problem med leveransen så att andra och dyrare avrop
måste göras.
Snittkostnaden per resa har ökat med 6,4% jämfört med
2017.
Samkörning ligger på 44,3% vilket är på samma nivå som
förra året. Tomkörningen ligger också på samma nivå,

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
39,7%.

60 %

61,2%

Skattesubventionsg
rad - allmän trafik

Målet på 60% nås inte men resultatet är ändå bättre än det
budgeterade värdet vid ingången till 2018 (62,5%).
Anledningen är högre intäkter i form av statsbidrag för fria
resor för ungdomar under sommarlovet samt höga
vitesbelopp från entreprenörer. Kostnadsminskningen
efter nerdragning av vissa linjer gör också att
skattesubventionsgraden minskar.

Aktiviteter

Analys

Konsekvensanalys sjukvårdens
omorganisation

Ingår i sjukreseutredningen vilken är presenterad för TIM
presidiet.

Länstrafiken, Verksamhetsberättelse

20(20)

58

Verksamhetsberättelse
2018
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion

59

Dnr 2018/232
Agneta Jansmyr, Regiondirektör
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

60

2(41)

Innehållsförteckning
Inledning ..................................................................................................................................................4
Medborgare och kund ............................................................................................................................6
Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder ............................................................................................6
Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och
mångfald .......................................................................................................................................... 15
Process och produktion ..................................................................................................................... 17
Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra folkhälsoarbete ................................................... 17
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård..................................................................................... 17
Säker hälso- och sjukvård, och tandvård ........................................................................................ 21
Kostnadseffektiv upphandling ......................................................................................................... 21
Hållbar utveckling 2017-2020 .......................................................................................................... 22
Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats ....................................................................... 25
Regional utveckling. Att bidra till att skapa goda förutsättningar för de människor,
organisationer och företag som finns i länet. ................................................................................... 26
Lärande och förnyelse ........................................................................................................................ 33
Professionell kunskap och förbättringskunskap .............................................................................. 33
Medarbetare ......................................................................................................................................... 36
Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare ............................................................................... 36
Ekonomi................................................................................................................................................ 41
God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt ................................................................ 41

Bilagor
Bilaga 1: investeringar_2018-12

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

61

3(41)

Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling,
kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning
som stöd. Nettobudgeten för 2018 är cirka 285 miljoner kronor och under året har
verksamheten haft cirka 250 faktiska årsarbetare. Inom regionledningskontoret och
verksamhetsnära funktion pågår aktiviteter inom regional utveckling och hälso och sjukvård
för ett bra liv i en attraktiv region i syfte att vara bästa platsen att växa upp och åldras på.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och arbete med förflyttning mot nära
vård har under året också innefattat arbetet med statsbidrag. Fyra work-shops har genomförts.
Några utvecklingsområden under året är co-production med patienter, patientkontrakt,
hälsocaféer, hälsovård för kvinnor och barn samt förlossningsvård. Tillgänglighet är ett annat
prioriterat område, där kapacitets- och produktionsstyrning utvecklas vidare.
Inom strategin för jämlik hälsa har handlingsplanen reviderats tillsammans med länets
kommuner. Arbete görs inom områden som psykisk hälsa, kultur, integration och våld i nära
relationer.
Arbetet i samband med ny lag och överenskommelsen med länets kommuner om samverkan
för trygg och säker in- och utskrivning har lett till god samverkan och väsentligt färre
utskrivningsklara patienter på sjukhusen. Gemensamt arbete planeras inom strategigrupperna
barn och unga, äldre, psykiatri och missbruk samt inom e-hälsoområdet. Ungdomsmottagning
online har startat under året.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Digitala vårdmöten och vårdplanering blir
vanligare. Beslut har fattats om att satsa på att utveckla Cambio Cosmic tillsammans med
övriga kunder.
Kunskapsstyrning utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt.
Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
liksom med mänskliga rättigheter. Arbetet berör så väl hälso och sjukvård som regional
utveckling. Inom regional utveckling har projektet jämställd regional tillväxt avslutats under
året.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har reviderats och kommer efter remissförfarande
att beslutas under våren 2019. Andra pågående arbeten inom regional utveckling är
hållbarhetscheckar, digitaliseringscheckar, exportsamverkan och utländska
direktinvesteringar. Under året har projektet Sverigeförhandlingen avslutats och
påverkansarbetet för nya stambanor fortsätter. Överenskommelse har gjorts med kommunerna
i länet om biogasanvändning.
Under sommaren delfinansierades Ung Drive i elva kommuner.
Regional utveckling kommer att förstärkas med fler chefer och medarbetare för att ytterligare
utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella uppdraget.
Under året har GDPR, dataskyddsförordningen börjat gälla, vilket inneburit ett stort
anpassnings- och utvecklingsarbete.
Fyra ledarprogram och program för framtida chefer liksom nätverk för engagerat ledarskap
har genomförts.
En kompetensförsörjningsplan har tagits fram och en rekryteringsenhet har skapats. För rätt
använd kompetens planeras bland annat ett arbete för att minska dubbeldokumentation - mer
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse
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tid för patienten. Ny arbetstidsmodell, 80-10-10 har tagits fram och ska prövas inom flera
enheter.
Ökningen av bemanningsföretag har brutits. I enlighet med regionstyrelsens beslut om
handlingsplan för oberoende av bemanningsföretag har tio ytterligare AT-läkare har anställts
under året.
Webbstöd har tagits fram att stödja resfria möten.
10 % av medarbetarna har idag förmånscyklar.
Kostnad per patient (KPP) har införts och arbete med jämförelser med andra och egen analys
pågår i de verksamheter som fått sina resultat återkopplade.
Läkarutbildningen, studieort Jönköping startar i januari 2019 och planering av
tandläkarutbildning pågår.
Mikrosystemfestivalen och Utvecklingskraft har genomförts under året med många deltagare,
från regionen, landet och internationellt.
Den varma sommarens samarbete i länet avseende hälso och sjukvård, vatten, lantbruk och
räddningstjänst fungerade väl och ledde också till lärande.
Inom regionledningskontoret med verksamhetsnära funktion pågår arbete med hälsofrämjande
arbetsplats. Ekonomin är i balans och de flesta mål nås.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-12-31

Andel

2017-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

2

22 %

5

56 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

4

45 %

2

22 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

3

33 %

2

22 %

Antal mätetal som
mäts

9

100%

9

100 %

Mål som inte uppfylls är tjänsteresor med bil och i synnerhet privatbil, vilket innebär att
arbetet med resfria möten ska intensifieras. Sjukfrånvaron har stadigt förbättrats under året.
Medarbetarsamtal och ekonomi har bibehållit god måluppfyllelse.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård
och inkludera patientföreningar och
brukarråd i arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter. Fortsatt
utvecklingen inom hälsocafé, verksamheten pågår med fler
lärcaféer och levande bibliotek.

I större utsträckning arbeta med modellen för
patientberättelser vid utbildningstillfällen.

I regionens introduktionsutbildning för sjuksköterskor har
patientberättelser lyfts in som en naturlig del.
I Esther arbetet används patientberättelser i stor
utsträckning.
Vid olika typer av utvecklingsdagar och förbättringsarbete
medverkar i allt högre grad personer med egen erfarenhet.

Närståendes betydelse ska förstärkas och
erfarenheter ska inhämtas från de
projektregioner som erhållit extramedel för
detta ändamål

Region Jönköpings län har deltagit i nätverk via SKL kring
personcentrerad vård för att lära av andra.
Närstående perspektivet är en självklar del i
personcentrerad vård. I levande bibliotek ingår även
närstående, liksom som volontärer vid hjärtats hus.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning har under
året tagit ny fart. Systemet Astrada fortsätter att utvecklas
som stöd i arbetet.

Funktionshinderområdet - Jämlik
tillgänglighet för funktionsnedsatta

Arbete pågår enligt plan. Ingår framåt som en del i arbetet
för social hållbarhet.

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en
gång i veckan.

En ny regelbok för vårdcentralerna är framtagen för 2019,
där det står att Region Jönköpings län uppmuntrar
leverantörer att utöka sina öppettider som service till
invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med
krav på utökade öppettider.

Ett särskilt uppdrag ges för att öka
öppettiderna mellan klockan 07.00-08.00

Vårdcentralerna uppmuntras till att arbeta med utökade
öppettider som service till invånarna.

Läkartillgängligheten behöver bli bättre
utifrån patientens behov.

Arbete pågår på olika sätt på vårdcentralerna.
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Uppdrag/mål:
Existentiell hälsa och andlig vård
Aktiviteter

Analys

Samtalsgrupper som utgår från WHO:s
grundstenar för existentiell hälsa

Samtalsgrupper som utgår från WHO:s grundstenar för
existentiell hälsa har under året genomförts inom den
psykiatriska vården. Även personal har erbjudits
gruppsamtal. Tanken är att egen bearbetning av
livsfrågorna gör vårdpersonalen bättre rustade att också
möta patientens behov. Under 2019 kommer seniorer att
erbjudas deltagande i samtalsgrupper på några av länets
vårdcentraler. Även självhjälpsgrupper och lärcaféer utgör
mötesplatser för bearbetning av livsfrågor.

Framtagande av länsgemensamma riktlinjer
för andlig vård

Länsgemensamma riktlinjer för andlig vård är framtagna
som stödjer Sjukhuskyrkan arbete kopplat till existentiella,
andliga och religiösa behov och med patienter, närstående
och medarbetare som målgrupp. Från och med 2019
kommer arbetet att utökas genom anställning av en
sjukhusimam med Jönköpings muslimska råd som
arbetsgivare.

Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Främja samtal och etisk reflektion i planering,
beslut och daglig verksamhet

Det har under året pågått en omfattande
utbildningsverksamhet. Inom området publiceras det
återkommande artiklar i personaltidningen Pulsen.
Etikombudsverksamhet har fortsatt med utbildning och
kontinuerliga nätverksträffar

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra
besked inom hälso- och sjukvård har utarbetas i enlighet
med uppdrag från Nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål:
Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa
Aktiviteter

Analys

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

Under året 2018 har flera olika aktiviteter/projekt
införanden skett.
- I maj 2018 startade Ungdomsmottagningen
- OnlineWebbtidbok för blodgivning – Nu går det boka tid
för blodgivning på länets blodcentraler och blodbussar.
- Beställning av förbrukningsprodukter direkt via 1177
Vårdguidens e-tjänster
- Tobakshjälpen – ett digitalt stödprogram för
tobaksavvänjning
- Kontinuerlig utveckling sker i Cosmic och två uppgradering
är gjorda under 2018, som medfört nya vyer i
dokumentationsdelen, utveckling av Link mm.
- Arbete har fortsatt med att gå över från RoS till Cosmic
BOS. Steg 1 genomfördes i nov 2018 med att spegla upp
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Aktiviteter

Analys
labdata i Cosmic. Planering för steg 2 fortsätter under 2019.
- Planering för fortsatt utveckling av Cosmic sker även i den
nationella kundgruppen tillsammans med Cambios övriga
kunder.
Arbetet fortlöper under 2019 utifrån reviderad plan.

Tillsammans med SKL vara drivande i
utvecklingen av regelverk i samband med
införandet av digitala tjänster detta för att
säkerställa patientsäkerheten.

Riktlinjer för digitala vårdmöten – SKL har under det
senaste året jobbat mycket med riktlinjer och
ersättningsnivåer för digitala vårdmöten. I detta arbete har
Region Jönköping kunnat stödja med erfarenheter.
Tjänstedesign och integrerad patientkommunikation – I
SKLs satsning på patientkontrakt kommer Region Jönköping
vara pilot.
Planering för forskning på patientflöden vid digitala
vårdmöten har startats.
Arbetet fortlöper under 2019 utifrån plan.

Uppdrag/mål:
En jämlik sjukvård som ges efter behov. Förstå behov och arbeta aktivt med jämlik
hälsa och vård
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Fyra workshops är genomförda under året med runt 100
personer från verksamhetsområden. Arbetet pågår
kontinuerligt.

Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling
Aktiviteter

Analys

Rehabilitering - återgång i arbete

Arbetet fortsätter under 2019

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

KUR finns upparbetat i 10 av länets 13 kommuner.

Grön rehabilitering

Verksamheten i Klevarp vidareutvecklas mot att kunna
stödja chefer inom RJL kring psykisk hälsa.

Uppdrag/mål:
Analysera ökat behov baserat på befolkningsökning och befolkningsstruktur
Analyser har gjorts och pågår inom flera olika områden och för sepcifika områden.
Exempelvis inom folkhälsoområdet. Arbetet fortsätter under 2019.
Uppdrag/mål:
Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet. Influensavaccinationen av
riskgrupper har flera år legat högst i landet, säsongen
2017/2018 på 61 % av alla över 65 år. Under hösten har
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Aktiviteter

Analys
glädjande nog efterfrågan på influensavaccin varit hög från
såväl riskgrupper som vårdpersonal. Dessvärre uppstod en
nationell brist på influensavaccin som i viss mån har
påverkat täckningen. Kampanjen är ännu inte avslutad, men
vi ser redan nu att trots vaccinbristen har minst lika många
som tidigare vaccinerat sig mot influensa detta år.
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning på
hälsokontroller där kompletterande vaccination erbjuds. Vi
kan inte, tex via vaccinationsregistret, följa den exakta
täckningsgraden i denna grupp.

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets
70-åringar och äldre

Informationsmaterial till allmänhet och vårdpersonal,
liksom en plan för det praktiska utförandet finns framtaget.
Ett pilotprojekt omfattande 50 personer genomfördes
under hösten. Detta föll väl ut, med välfungerande rutiner
och en täckningsgrad på 64 %. Allt är således förberett för
ett breddinförande, men i nuläget är inte
finansieringsfrågan löst. Nämnden har återremitterat
frågan för komplettering.

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet

Runt 180 personer är inskrivna i sprututbytesprogrammet,
varav ca 100 varit aktuella under det gångna året. Utökade
öppettider till tre eftermiddagar per vecka har varit positivt.
Bra samarbete med beroendevården. Framöver finns planer
på att utvärdera hepatit C-behandling via sprututbytet.

En subventionerad TBE-vaccination för barn
och unga utreds

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri TBEvaccination har tagits fram.

Uppdrag/mål:
En förstärkt öppenvård inom psykiatrin med bättre samverkan mellan
huvudmännen behöver ske samt en ökad dialog med patient- och brukarföreningar.
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med
bästa möjliga hälsa och jämlik vård utifrån Budget och
verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag har pågått
och fyra workshopar är genomförda under året. Fortsatt
arbete planeras under 2019.

Uppdrag/mål:
Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för att
förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018.
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa
och jämlik vård

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med
bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter även under
2019.

Framgångsfaktorer:

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Aktiviteter

Analys

Leda och stödja regionens satsning
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård, som startade under 2016.

Arbetet har fortgått under hösten och en utvärdering och
planering för fortsättningen 2019 planeras under januari
2019.

Uppdrag/mål:
Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhovområdet.

Flytt av jourcentralen till Ryhov genomfördes 1 november.
Namnet på jourcentralerna har ändrats till Närakut.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen under
2019.

Utredning ska göras av att utveckla mobila
geriatriska team till mobila närsjukvårdsteam,
som utgår från primärvården och samverkar
med kommunal hemsjukvård

Fördröjningar i förbättringsarbetena som ska ge underlag
till utredningen. Nu har det kommit igång lite mer arbete
och förhoppningen är att ha mer underlag till januari.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Arbetet med spridning av Esternärvårdsteam fortsätter.
Analys av kontaktytor i ett hemsjukvårdsteam centralt i
Jönköpings kommun påbörjat för att undersöka om annat
arbetssätt är mer effektivt.

Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska sjukdomar

Arbete pågår med att ta fram en generell modell. Hittills har
pilot genomförts inom hjärtsjukvård.
Arbetet fortsätter under 2019

Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att upprättade

Framtagande och utveckling av modell för patientkontrakt
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Aktiviteter

Analys

hälsoplaner, hälsofrämjande insatser,
samordnade vårdplaneringar

pågår. I överenskommelse mellan patient och vårdgivare
ska finnas information om fast vårdkontakt,
överenskommen tid och sammanhållen plan. Arbetet
fortsätter under 2019.

Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Rapportering gjord till sjukvårdens ledningsgrupp

Utveckling av fler mötesplatser och
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser och
gruppstöd är framtagen och sprids till primärvården,
patientföreningar, kommuner m.fl. Rapportering gjord till
sjukvårdens ledningsgrupp
Budget finns avsatt för fortsatt spridningsarbetet av
hälsocafé.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar genomförs i den omfattning som
behovet finns.

Hälsoskolor

Hälsoskolan som grund sprids och 513 är genomförda.
Diabetesskola är på gång, tema kring trafiksäkerhet och
kvinnohälsa är gjorda

Anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård

Fältarbetet är aktivt, och under senaste 6 månaderna
nåddes 513 nyanlända av hälsoskola.

Fortsatt samverkan och samarbete
tillsammans med kommuner

Kommunprojekt med fokus familjehälsoutveckling startat
och pågår även 2019.

Uppdrag/mål:
Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Palliativa gästhem utvecklas i de tre
länsdelarna i samverkan med kommunerna.

En utredning av den palliativa vården är genomförd. Denna
fråga hanteras i den utredningen.

Kontinuerlig kompetensutveckling kring
palliativ medicin

Arbete pågår i processgrupp palliativ vård.

Uppdrag/mål:
Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
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Aktiviteter

Analys

Uppdrag i Tillsammans för bästa möjliga hälsa
och jämlik vård

Arbetet med rehab kedjan tillsammans med kommunerna
är påbörjad och kommer fortsätta under 2019.

Uppdrag/mål:
Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en process för hur halkskydden ska
upphandlas och delas ut.

Utdelning av broddar skedde i samband med
influensavaccinationer.

Uppdrag/mål:
Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen

Rapport klar och presenterad för nämnden för Folkhälsa
och sjukvård i december 2018.

Uppdrag/mål:
Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och
vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för hur arbetet med att
utjämna skillnader i bemanning och
vårdkvalitet ska genomföras

Frågan kommer att hanteras i arbetet med den nya budget
och verksamhetsplanen för 2019.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
Sänka tröskeln till primärvården
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Arbete har pågått under hösten med planering för bland
annat ny vårdgaranti, flytt av jourcantralen, byta av namn
till närakut. Översyn av öppettider har gjorts.
Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård utvärderas och planering för fortsättning pågår.

Uppdrag/mål:
Fortsatt satsning på primärvården
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
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utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Arbete med förflyttning mot den nära vården påbörjades
under 2018 och fortsätter under 2019 i Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål:
Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat
omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda
behov ska särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna
Aktiviteter

Analys

Ingår i arbetet med Tillsammans för bästa
möjliga hälsa och jämlik vård

Arbetet har drivits i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Utvärdering och planering för fortsättning pågår.

Uppdrag/mål:
Värna barn och ungdomshälsan
Aktiviteter

Analys

Erbjuda insatser för att främja psykisk hälsa
hos barn och unga

Flera olika insatser har införts för att värna barn och ungas
psykiska hälsa. Exempel är Dansa utan krav!, DISAmetoden, Mindfulness och FUNK – Folkhälsoenkät ung och
kultur.

Uppdrag/mål:
Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag
kopplat till statsbidrag.

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I arbetet
ingår att göra en kartläggning. utöver detta pågår arbete
inom fyra områden; ökning av hembesök i utsatta områden,
informera/kommunicera om vaccinationer, förbättra
tandhälsan samt förebyggande insatser tex kring
levandsvanor, tobak och alkohol.
Arbetet fortsätter under 2019.

Uppdrag/mål:
Etablera Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Alla familjecentraler ska genomföra
föräldrakurser samt särskilt erbjuda
pappautbildning.

Ingår i arbete med utveckling av barnhälsovården.

Tillgängligheten till kvinno- och
barnhälsovården ska öka utifrån föräldrars
och barns olika behov.

Arbete har pågått under året i Tillsammanssatsningen och
fortsätter under 2019
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Aktiviteter

Analys

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till
goda levnadsvanor.

Arbete har under året pågått i tillsammanssatsningen

Uppdrag/mål:
Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för
unga upp till 25 års ålder.

Under 2019 ska en översyn göras tillsammans med
kommunerna när det gäller vilka åldrar som ska inkluderas
samt eventuella justeringar av personalbehov på
ungdomsmottagningarna.

En översyn görs när det gäller personalbehov
på ungdomsmottagningarna.

En översyn är genomförd.

Uppdrag/mål:
Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett barnskyddsteam

Barnskyddsteam är inrättat och arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag/mål:
En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk
organisation utifrån rätten till jämlik vård.
Aktiviteter

Analys

Bilda en länsövergripande barn- och
ungdomspsykiatrisk klinik

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är bildad.

Uppdrag/mål:
Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla barn med
autism.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Rapport framtagen och redovisad för nämnden för
Folkhälsa och sjukvård i november.

Uppdrag/mål:
Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska
intensifieras.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Utvärdering har genomfört och förbättringsarbetet
fortsätter under 2019.
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Uppdrag/mål:
Insatser ska göras som stödjer patienter med funktionsnedsättningar att få rätt
vård på lika villkor.
Aktiviteter

Analys

Införa insatser för funktionsnedsatta

Ett flertal insatser har genomförts för personer med
funktionsnedsättning.
Exempelvis inom Kultur för hälsa - för personer med
funktionsnedsättning erbjuds Dans för dig med Parkinson i
Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Grupper med särskilda behov uppmärksammas. Workshops
tillsammans med personer med funktionsnedsättning.
Samverkan sker med funktionshinderorganisationer i länet.

Strategiska mål:

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål:

Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för
en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Jämställdhetsarbete pågår. Inom regional utveckling har
projektet jämställd regional utveckling avslutats.
Jämställdhetsarbete är en del i arbetet med social
hållbarhet och även mänskliga rättigheter samt Agenda
2030.

Uppdrag/mål:

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt.
Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt.
Uppdrag/mål:

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet
Arbete pågår i enlighet med hållbarhetsprogram. Nätverk finns i länet för Mänskliga
rättigheter. Arbete med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 har också initierats.
Uppdrag/mål:

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen Barnbokslut
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan och implementera

Olika aktiviteter pågår för implementering av
barnkonventionen
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Aktiviteter

Analys

Struktur för barnbokslut ska tas fram

En struktur för hur barnbokslutet ska se ut är framtagen och
ett barnbokslut enligt denna struktur görs årligen.

Uppdrag/mål:

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala
klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god
levnadsmiljö.
Arbete pågår inom ramen för Agenda 2030 och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Uppdrag/mål:

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform
Regionstyrelsen har ansvar för demokratiarbetet och kan ge uppdrag utöver pågående arbete
som samverkan med organisationer och föreningar samt bidragsgivning.
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Perspektiv:

Process och produktion
Strategiska mål:

Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra
folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Handlingsplan jämlik hälsa reviderad enligt plan.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har
genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser för
psykisk hälsa, kultur, integration, funktionsnedsättning, våld
i nära relationer etc. har genomförts enligt plan.

Bidrag inom folkhälsoarbetet

Fördelning fastslagen och medel betalas ut enligt plan.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

60 %

62,75 %

Socialstyrelsen har sammanställt en jämförelse kring 51
olika parametrar för att jämföra regionernas vård. Region
Jönköpings län ligger i jämförelse med riket mycket bra. Av
den samlade rankingen av indikatorerna i God Vård så
ligger Region Jönköpings län på en andra plats.

Indikatorer i öppna
jämförelser

Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell
och sjukvårdsregional modell

Arbetet med utveckling av kunskapsstyrning har under året
pågått nationellt, i sydöstra sjukvårdsregionen och i
Tillsammanssatsningen lokalt i Region Jönköpings län. En
struktur börjar ta form och många medarbetare är
engagerade.
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Uppdrag/mål:
Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende
Aktiviteter

Analys

Mottagning för unga med beroende

Rapport framtagen kring "Missbruksvård för barn och unga
i region Jönköpings län".

Uppdrag/mål:
Samverkan med kommunerna
Aktiviteter

Analys

Strategigrupp Barn och unga

Strategigrupp barn och unga arbetar enligt framtagen
handlingsplan tillsammans med kommunerna, i samverkan
med exempelvis skolhälsovården, ungdomsmottagningar,
mini-maria.

Strategigrupp äldre

Strategi för 2018- 2022 är framtagen i samverkan och
fastställd i Reko. Strategin innehåller två huvudsakliga stora
arbetsområden Hälsofrämjande och förebyggande samt
Trygg och säker vård och omsorg. Övergripande mål är
formulerade på lång och kort sikt. Handlingsplaner för
respektive arbetsområde tas fram och aktiviteter
genomförs i samverkan med de arbetsgrupper som finns i
länet.

Strategigrupp Psykiatri och missbruk

Arbetet i strategigrupp psykiatri missbruk fortlöper i
enlighet med ledningssystemet för samverkan.

e-Hälsoråd

Arbetet tillsammans med kommunerna för att utveckla
gemensamma ehälsotjänster pågår. Fokus under 2018 har
varit införande av Cosmic Link 2, videomöten för
vårdplanering och ungdomsmottagningen on-line.

Uppdrag/mål:
Välfungerande ambulanssjukvård
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av lättvårdsambulans

Beläggningen på lättvårdsambulansen är ca 60% vilket
ligger i nivå med plan.

Förnyat avtal med SOS Alarm

Nytt avtal med SOS är klart.

Öka den kliniska läkarmedverkan i
ambulanssjukvården

Ingår i arbetet med utveckling av ambulanssjukvården

Gemensam helikopterverksamhet undersöks

Behovet utreds utifrån uppdrag från samverkansnämnden.

Ytterligare en fullvärdig dagambulans
införskaffas inom Jönköpingsområdet

Utredning av ambulanssjukvården är klar.

Uppdrag/mål:
Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter

Analys

Planläggning, utbildning och övningar

Arbete med utveckling av civilt försvar planeras och
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Aktiviteter

Analys
påbörjats.

Risk och sårbarhetsanalyser

Nya risk- och sårbarhetsanalyser är genomförda under
hösten.

Tjänsteman i beredskap

Arbete pågår enligt plan. Antal ärenden har under året
ökat.

Uppdrag/mål:
Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar
inom PTSD
Aktiviteter

Analys

Planera för kartläggning

Genomfört

Uppdrag/mål:
Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller
socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp.
Planeringsarbetet för en beroendemottagning är återupptaget tillsammans med kommunerna.
Uppdrag/mål:
Utveckla en sammanhållen specialiserad öppenvårdspsykiatri som står utanför
vårdvalet.
Översyn pågår
Uppdrag/mål:
En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas.
Aktiviteter

Analys

Ett första steg är att ta fram en plan för
arbetet under första halvåret 2018 där även
en utvärdering av vårdval ögon ingår.

En utredning är genomförd och presenterad i nämnden för
Folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål:
Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region Jönköpings län
med bland annat fler barnmorskor.
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Två workshopar är
genomförda under våren och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer
kring statsbidrag för att förstärka
förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka personaltäthet,
utforma eftervård, utforma vårdkedjan för att skapa en
trygg och säker vård för kvinnan i samband med graviditet
o, förlossning och eftervård, utveckla och/eller ta till sig de
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas graviditet,
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Aktiviteter

Analys
förlossning och eftervård samt förbättra neonatalvården.

Uppdrag/mål:
Möjligheten att flytta över delar av dietistresursen till primärvården ska
undersökas.
Aktiviteter

Analys

Översyn av dietistresurserna och hur de
används

Frågan hanteras i satsningen på den nära vården.

Framgångsfaktorer:

God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, samt i
arbetet med det nationella, regionala och lokala arbetet
med kunskapsstyrning. Arbetet fortsätter under 2019.

Uppdrag/mål:
Fortsatt arbete med nivåstrukturering
Arbete pågår på sjukvårdsregional och nationell nivå.
Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Arbete pågår inom kunskapsstyrningen och ingår i den strategiska planen för cancervården
som är framtagen av RCC Sydöst.
Uppdrag/mål:
Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av prostatacancer inom
Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som drabbats av
prostatacancer.
Aktiviteter

Analys

Utredning vilka förutsättningar som finns och
vad det skulle innebära.

Arbete med att starta upp ett diagnostiskt centrum är
påbörjat. Arbetet fortsätter under 2019.

Uppdrag/mål:
Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom.
Arbete pågår inom verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik.
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Uppdrag/mål:
RCC:s implementering av en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan
för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning ska
stödjas.
RCC:s ledningsgrupp arbetar med hur vi utvecklar och tar tillvara kompetensen inom
cancerområdet i hela sjukvårdsregionen.
Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Aktiviteter

Analys

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Instruktion om årets arbete med
patientsäkerhetsberättelsen har gått ut till alla berörda.
Rubrikerna är uppdaterad utifrån SKL:s nya mall och
planering för gemensam analys på olika nivåer finns
fastlagd.

Ta fram en modell för patientsäkerhetsronder

Modell är framtagen och implementerad under 2018.
Instruktion om arbetet med patientsäkerhetsronder har
gått ut till alla berörda och planering finns för ronder våren
2019.

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

75%

Avtalstrohet inköp

Kan förbättras ytterligare, trots att det är flera leverantörer
som inte kan träffas avtal med.

Aktiviteter

Analys

Avtalstrohet

Analys görs fortlöpande, vilket har lett till flertal nya avtal.
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Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

21,5 %

Resultatet har gått åt fel håll. Resandet med egen privat bil
har ökat med 21,5% istället för att minska. Åtgärder:
fortsatt information om föreliggande resepolicy samt
analys av varför resande ökar.

-10 %

-0,6 %

Resandet med poolbil har minskat marginellt, ytterligare
åtgärder som till exempel resfria möten behövs för att nå
måluppfyllelse.

2 400

2 550

Målet är inte uppnått. Helårsutfallet 2018 påvisar en knapp
ökning jmf 2017.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)
Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)
Minskade kostnader
för tjänsteresor
med bil jmf 2017.
Mäts i tkr.

Aktiviteter

Analys

Verka för fler virtuella mötesplatser

Fortsatt arbete och översyn av utrustning för att höja
kvalitetsnivån och få fler att
nyttja virtuella mötesplatser.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete pågår.

Samordna mötestider och samåkning
(handlingsplan reseanalys)

Projektet ej så aktivt. Arbetet med virtuella möten
prioriteras då detta ger en bättre effektivitet.

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till
medarbetare (handlingsplan reseanalys)

Utredning avslutad.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan
reseanalys)

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Idag har
ca 10% av medarbetarna en förmånscykel.

Utveckla rese- och mötespolicy
(handlingsplan reseanalys)

Nya rese- och mötesriktlinjer är klart.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Cisco meeting har lanserats som plattform för att enkelt
skapa och delta i telefon- eller videomöten.
Under Serviceportalen finns en informationssida med
guider och filmer för att stödja användandet av Cisco
Meeting.
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Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Arbete pågår inom verksamhetsstöd och service.
Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av
verksamheten
Arbete pågår inom hållbarhetsprogrammet.
Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Analys

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

2019 kommer ett nytt handläggningssystem NYPS2020
lanseras för de statliga 1:1-medlen och i samband med det
kommer vi i större utsträckning övergå till digitalt
ansökningsförfarande. Det innebär också att uppföljning,
kategorisering mm kommer att byggas in i det nya
systemet. Arbete pågår och kommer intensifieras under
2019.

Stötta länets näringsliv

Almi har likt tidigare år ett mindre anslag för s.k.
Hållbarhetscheckar/CSR-checkar. Hittills i år har man
beviljat 5 checkar till företag i länet på sammanlagt 640
000 kr för olika insatser inom med detta fokus.
I all projektverksamhet inkl. företagscheckar finns alltid
detta med hållbarhet med som ett argument vid
bedömning av en ansökan och om den ska beviljas stöd.
En sedan något år bildad ideell förening "CSR-Småland" där
även Region Jönköpings Län inledningsvis var medlem, har
allteftersom börjat bli alltmera synliga med olika aktiviteter.
Bl.a. arrangerade man den 22/11 en Hållbarhetskonferens.

Hållbar utveckling ska vara del i utbildning för
chefer, politiker och nyckelpersoner.

Beaktas i ledarprogram och utbildningsplanering

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på
vad medarbetare kan göra

Webbstöd har tagits fram avseende resfria möten,
användande av Cisco meeting/videokonferens samt
miljö/hållbarhet. Dessa utbildningsinsatser finns tillhanda
på intranät och lärande kalender.

Under 2017-2018 ska en målbild för en
hållbar Region Jönköpings län upprättas.

Målbild 2030 finns i Budget och Verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan 2019-2020 som antogs av Regionfullmäktige 5
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Aktiviteter

Analys
december 2017.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Beaktas i kompetensbaserad rekrytering.
Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial

Webbplatser och informationsmaterial utvecklas för att
bättre anpassas för målgrupperna och för att hitta hållbara
lösningar både för att nå önskade kommunikationseffekter
och utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Återkommande kompetensutveckling

Framtagning av utbildning pågår. Utbildningar planerar att
genomföras under 2019.

Arbetar med CEMR-deklarationen

Återupptas 2019.

Alla politiska beslut prövas mot
barnkonventionen.

Olika aktiviteter pågår för implementering av
barnkonventionen. Utbildning kan vara en aktivitet för hur
beslut kan prövas utifrån barnkonventionen och barnets
bästa.

Uppdrag/mål:
Integration
Sociala aspekter beaktas i omfattande projekt.
Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Mätetal
Förskrivning av
antibiotika i
öppenvården

Målvärde

Resultat

Analys

270
recept/10
00 inv

280,3
recept/10
00 inv

Antibiotikareceptförskrivningen minskade från 290 till 280
recept per 1000 invånare under 2018, vilket är glädjande.
Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det
nationella målet på 250 recept per 1000 inv/år.
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Strategiska mål:

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och
arbetssätt.
Aktiviteter

Analys

Allt arbete bedrivs så att
samverkansmöjligheter tas till vara.

Inom regionledningskontor bildas team vid behov.
Projektform används för tillfälliga och tidsbegränsade
arbeten.

Uppdrag/mål:

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende
kostnad per invånare inom olika verksamheter.
Aktiviteter

Analys

Jämförelser med andra landsting/regioner nyckeltal med fokus på kr/invånare samt
produktion via databasen Kolada.

Jämförelser med 2018 års data har använts för analyser och
i budgetarbetet inför 2019.

Nationell benchmarking med hjälp av KPPdata i kombination med data ur
kvalitetsregister. SKL-gemensamt arbete.

KPP data för 2017 finns tillgängligt. De specialiteter som har
KPP har fått tillgång till materialet samt stöd i sitt
analysarbete. KPP resultaten har redovisats i sjukvårdens
ledningsgrupp i oktober och har följts upp med
verksamheten i höstens MPG Forum.

Uppdrag/mål:

Region Jönköpings län är en kommunikativ organisation.
Aktiviteter

Analys

Kommunikationen ska öka invånarnas
kunskap om Region Jönköpings läns
verksamhet och ge möjligheter till insyn och
delaktighet.

Arbetet med att utveckla chefers kommunikation pågår.
Verktyg tas fram och utbildningar genomförs.

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är
kommunikativa; att de engagerar och
involverar medarbetarna och att de får rätt
information i rätt tid genom ett känt
kommunikationssystem som de känner sig
trygga med.

Arbetet med att utveckla ledarnas kommunikativa förmågor
pågår enligt plan.

Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka
upp och ta del av information som är relevant
för verksamheten, men också att dela med sig
och underlätta för andra att göra ett bra jobb.

Utvecklingen av det nya intranätet pågår. En del i detta är
att utveckla nya mötesplatser och samarbetsytor på
intranätet som underlättar för medarbetarna att ta del av
den information de behöver när de behöver den

Arbete pågår också med att utveckla Region Jönköpings
läns egna kanaler för att utveckla innehåll och möjlighet till
insyn och delaktighet,
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Uppdrag/mål:

Digitalisering av arbetsprocesser
Digitalisering pågår i hela verksamheten och samarbete finns så väl nationellt som i våra
regionala samarbeten.
Uppdrag/mål:

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny
dataskyddsförordning (GDPR).
Aktiviteter

Analys

Införande och spridning av kunskap kring
GDPR

Införandeprojekt avslutat. Nya medarbetare hänvisas till
introduktion och utbildning för GDPR via webben. Finns
resterande frågor efter införandet som ska åtgärdas.

Strategiska mål:

Regional utveckling. Att bidra till att skapa goda
förutsättningar för de människor, organisationer och
företag som finns i länet.
Framgångsfaktorer:

Ta en ledande roll för helheten och verka för bästa möjliga
samordning i det regionala utvecklingsarbetet.
Aktiviteter

Analys

Revidering av den regionala
utvecklingsstrategin (RUS)

Den reviderade RUS:en är ute på remiss fram till 20 februari
2019. Beslut tas slutligen i RF i mars/april.

Uppdrag/mål:
Påverkansarbete på nationell nivå, arbetsmarknad och näringsliv
Medverkan i nationella nätverk t ex inom kompetensförsörjning.
Uppdrag/mål:
Förstärkt kompetensplattform
Aktiviteter

Analys

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att
stärka och utveckla kompetensen.

Att erbjuda valideringscheckar är inte juridiskt möjligt.

Uppdrag/mål:
Att bidra till nya och fler jobb i länet. Kompetensförsörjnings-insatser
Aktiviteter

Analys

IT-spåret

Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022 mellan
Kommunal utveckling, Eksjö kommun Campus I12 och

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

84

26(41)

Aktiviteter

Analys
Samordningsförbundet Finnveden, Södra Vätterbygden och
Höglandet.

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas
för unga och arbetslösa i Jönköpings län.

Följande kommuner har kommit in med faktura efter att ha
genomfört konceptet Ung Drive: Vetlanda, Mullsjö,
Värnamo, Jönköping, Sävsjö, Gnosjö, Habo, Gislaved,
Aneby, Nässjö och Eksjö. Nytt för i år: Kommunerna har
finansierat hälften av platserna, och RJL hälften.

Uppdrag/mål:
Stödja verksamheter med koppling till näringslivsutveckling
Kartläggning har gjorts av det innovations- och företagsstödjande systemet och utifrån den
inventeringen har vi tydliggjort uppdrag och skapat bättre förutsättningar för ett aktivt arbete
till stöd för länets företag.
Uppdrag/mål:
Utveckla besöksnäringen
Aktiviteter

Analys

Hållbar turismutveckling och friluftsturism

Projektet har löpt på under året. Lägesrapport både skriftlig
och muntlig levererad i december för perioden till och med
oktober 2018.

Uppdrag/mål:
Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete
Aktiviteter

Analys

Arbeta vidare med systemet BRP+
(bruttoregionprodukt)

BRP+ har utvecklats av regionerna i samverkan med
Tillväxtverket genom Reglab. Syftet med rapporten är att
analysera livskvalitet och hållbarhet i Sveriges kommuner
och regioner. Analysen och underlagsdata har
sammanställts av Sweco. 3 workshops har genomförts
under hösten 2018 med syfte att öka användabarheten av
BRP+ regionalt. Indikatorerna kommer att fortsätta
utvecklas under 2019 under Tillväxtverkets ansvar.
BRP+ har presenterats för medarbetarna på Regional
utveckling. Vissa relevanta indikatorer kan komma att
användas i uppföljning av RUS och Agenda 2030 framöver.

Uppdrag/mål:
Uppkopplad industri och nya material
Aktiviteter

Analys

Stärka digitaliseringsprocessen inom
näringslivet

Arbetet med digitaliseringscheckar har pågått under 2018 i
samverkan mellan Region Jönköpings län och Almi och med
medel från såväl Tillväxtverket (AU-checkar, 15 st, 2,5 mnkr)
som regionala medel (1:1medel). Tillgångliga medel har
beslutats till företag med verksamhet i länet. Nya medel för
2019 har sökts från Tillväxtverket för nya AU-checkar med
samma belopp som 2018. Besked har ännu inte erhållits.
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Aktiviteter

Analys
I övrigt fortgår arbetet i det nätverk som initierats i länet
och som samordnas av Region Jönköpings län för att
förbättra genomförbarheten i alla olika initiativ som pågår
mot länets företag och där avsändarna är flera och medlen
kommer från såväl olika nationella potter som från projekt
beslutade i länet.
Ett för länet strategiskt samverkansprojekt i detta
hänseende är Transform to AAA, som leds av JU, som efter
starten nu förhoppningsvis får igång verksamhet inom
samtliga moduler som ingår i ERUF-projektet.
Härutöver pågår insatser kopplat till "Smart Industri" samt
andra länsprojekt som kopplar mot frågan som t.ex.
"Inkomst 4.0", lett av Almi, samt det precis av EU beslutade
E-handelsprojektet som leds av Region Jönköpings län

Uppdrag/mål:
Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och landsbygdsprogrammet
för att utveckla de gröna näringarna
Aktiviteter

Analys

Arbete med regional skogsstrategi

Den regionala skogsstrategin är klar och lanserades januari
2018. Nu påbörjas arbetet med aktiviteterna i
handlingsplanen och arbetet kommer att samordnas med
Träregion Småland.

Fortsatt arbete inom Träregion
Småland/Smart Housing Småland

Som tidigare meddelats har fördröjningen av
samordnartjänsten för Trä/Skog medfört att arbetet med
Träregion Småland ej gått med full styrka. Under slutet av
2018 blev det klart att tjänsten nu är tillsatt.
Arbetet i SHS fortgår i allt väsentligt enligt plan. En större
framtidsinriktad konferens äger rum i januari 2019 på
Vandalorum, där ett av syftena är att tänka längre och
bortom 2023 när Vinnovas Vinnväxtmedel inte finns kvar.

Projekt Vandringsleder i Småland

Arbete fortgår. Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i
juli från Mullsjö kommun.

Uppdrag/mål:
Kommersiell service
Inventering av den kommersiella service som finns på landsbygen och analyserat behovet i
deras närområde och utifrån det ändrat kriterier för möjlighet till stöd och uppdaterat vårt
serviceprogram.
Uppdrag/mål:
Bättre kapitalförsörjning för företag
Inventering av företagens behov och möjligheter till stöd och utifrån det föreslagit
förändringar i Almis fondstruktur och arbetat genom Science Park för att säkerställa att
marknaden klarar av företagens finansieringsbehov.
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Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för att främja ett gott innovationsklimat i länet
Aktiviteter

Analys

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd
skapas

Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla råd har
gjorts.

Verka för att inrätta ett Industriellt
utvecklingscentrum IUC

Läget gällande detta har rapporterats löpande. I Jönköpings
län sedan flera år ett IUC, IUC Träcentrum i Nässjö. Detta
IUC är som framgår av namnet nischat mot trärelaterad
industri. Dock är det så att när det gäller det nationella IUCuppdraget så agerar IUC Nässjö generellt mot alla
branscher. Som exempel kan nämnas Robotlyftet (Pilarprojektet), där insatser sker mot alla företag, alltså inte
bara trärelaterade.

Uppdrag/mål:
Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med näringslivet
Samverkan med JU har utökats inom områden som innovativ produktutveckling i samverkan
med näringslivet, exempelvis genom SPARK.
Uppdrag/mål:
Samverkan med Jönköping University
God samverkan med Jönköpings University inom flera områden som utbildning och forskning
samt satsningar i länet utifrån regionala utvecklingsstrategin. Planering av tandläkarutbildning
pågår liksom avtalsskrivning med Hälsoskolan. Jönköping Academy är en gemensam
plattform för utveckling av välfärd och ledarskap där även kommunerna ingår.
Uppdrag/mål:
Bidra till en hållbar livsmiljö och ett attraktivt län
Aktiviteter

Analys

Filmbyn Småland

ANA-nämnden tog beslut om fortsatt stöd i november.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

Bidrag till ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

Bidrag till pensionärsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

I samråd med spelkulturens aktörer genom en
förstudie bilda ett spelkulturinstitut

Aktiviteten är påbörjad och samtal bör göras med fler
aktörer för att gå framåt.

Skapa förutsättningar för konstutövare

Aktiviteten är påbörjad och samtal bör göras med fler
aktörer för att gå framåt

Prioritera att stärka och utveckla barn- och
ungdomskulturen

Arbete med att stärka och utveckla barn- och
ungdomskulturen sker inom ramen för den regionala
kulturplanen. Smålands Musik och Teater arbetar också
med att profilera sig mot barn och unga i hela länet.

Föra samtal med JU om att starta en
konstutbildning på preparandnivå

Se aktivitet "Skapa förutsättningar för konstutövare" ovan.
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Uppdrag/mål:
Ökad regional samordning kring samhällsplanering. Kraftsamling inom området
infrastruktur och kollektivtrafik.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete inom vår regionala
projektorganisation som arbetar med
Sverigeförhandlingen

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018.
Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller på att
färdigställas.

Nordic Infra Center

Projektet pågår till april 2019.

Ta initiativ till en utredning tillsammans med
kommunerna för att utveckla och stärka
möjligheterna till hållbart resande i länets
landsbygdsområden

Denna fråga hanteras tillsammans kommunerna i dialog om
infrastruktur och kollektivtrafik.

Utreda möjligheten och behovet av nya
expressbusslinjer som utgår från länets
funktionella stråk.

Detta är en del i trafikförsörjningsplanering.

Uppdrag/mål:
Regional transportplan
Aktiviteter

Analys

Framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur

Planen är godkänd av fullmäktige och därefter skickad till
näringsdepartementet.

Uppdrag/mål:
Miljö och klimat
Aktiviteter

Analys

Ta fram och genomföra en regional
handlingsplan för att integrera och stärka
klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017-2020.

Arbetet fortgår med att förtydliga och ta fram en regional
handlingsplan. Arbetet ska vara näringsdepartementet
tillhanda senast 31 mars 2019.

All kollektivtrafik ska drivas med förnybart
bränsle 2025

Arbete pågår. En överenskommelse om biogas har gjorts
mellan Region Jönköpings län och länets kommuner under
året.

Bli ett plusenergilän 2050

Arbetet pågår gemensamt i länet. Mål och gemensamma
aktiviteter planeras i Klimatrådet och respektive
organisation tar beslut om sina mål och aktiviteter.

Utreda möjligheterna att tillsammans med
kommunerna inrätta elbilspooler i länet, som
ett alternativ till kollektivtrafiken.

Frågan har lyfts med kommundirektörer och intresse har
efterfrågats. I nuläget har inget gemensamt
planeringsarbete startat men frågan är väckt.

Fortsatt satsning på kraftfulla elladdstolpar

Arbete pågår

Ta ett samordnande ansvar när det gäller
biogasarbetet i länet.

Överenskommelse finns och antagits i Region Jönköpings
län och samtliga kommuner i länet. Region Jönköpings län
kommer att följa upp en gång per år.

Ta ett samordningsansvar för att värna hela
länets dricksvattenförsörjning.

Arbete pågår inom länssamverkan - F tillsammans med
bland annat länsstyrelsen och länets kommuner
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Aktiviteter

Analys

Antalet helvegetariska rätter ska öka inom
vårdinrättningarna och skolor.

Inom patientmåltider erbjuds vegetarisk måltid både till
lunch och till middag. Vegetariskt erbjuds även i skolorna.
Inom patientmåltider ligger andelen vegetariska måltider
på ca 3-4 %, vilket kan jämföras med drygt 16 % vegetariska
måltider i restaurangerna.

Naturbruksgymnasierna ska få möjlighet att
återta sina egenproducerade varor.

Hantering av egenproducerade varor har aktualiserats i
samband med pågående utredning om minimejeri.

Arbetet med resfria möten intensifieras

Arbete pågår kontinuerligt för att underlätta arbete med
resfria möten

Uppdrag/mål:
Digitalisering
Aktiviteter

Analys

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt
fungerande bredband från ett robust nät. Ta
fram en regional bredbandsstrategi med
tillhörande bredbandsmål

Regional bredbandsstrategi planeras för beslut i mars 2019.

Den digitala agendans insatsområden

Arbete med en bredbands- samt en digitaliseringsstrategi
har påbörjats vid möte på konferensen Tema Digitalisering i
augusti 2018. Beslut gällande en regional bredbandsstrategi
tas i ANA mars 2019

Utredning av investeringskostnader för
hushåll och företag

Förstudien var klar i slutet av januari 2018. Är presenterad
för Region Jönköpings län, länets kommuner samt
länsstyrelsen under första halvåret 2018. Studien kommer
fortsättningsvis att vara ett viktigt underlag för det fortsatta
arbetet i den regionala bredbandsstrategin med tillhörande
handlingsplan i syfte att nå bredbandsmålen

Framgångsfaktorer:

Internationellt arbete
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Arbete med våra fyra fokusområde fortlöper i olika takt. Ehandel och logistik har fått mycket fokus i och med en
pågående ansökning för ett ERUF projekt som direkt gynnar
området. Ett nytt fokusområde har kunnat växa fram i länet
genom etablering av ett datacenter i Mariannelund. På sikt
en betydande finansiell investering som också kommer att
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för att
säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom pågår
ansträngningar att få igång ett fokuserat arbete mot tio
befintliga utlandsägda bolag och stötta dem i sina planer på
eventuella expansioner och att dessa verkligen hamnar i
Sverige och inte på en site i annat land.

Uppdrag/mål:
Assembly of European Regions
Medverkan i sommaraktivitet om demokrati för ungdomar från politiska ungdomsförbund och
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i andra aktiviteter.
Uppdrag/mål:
Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor
Gemensamt arbeta med EU:s nya budget för att lyfta våra läns utmaningar för att säkerställa
att program och stödstrukturer bättre kan bidra till våra läns utveckling
Uppdrag/mål:
Europa Direkt kontor
Aktiviteter

Analys

Model EU

Model EU är ett rollspel med syfte att ge gymnasieelever en
större förståelse för hur arbetet i EU går till och hur
komplext det är. Det är initialt ett samarbete mellan Europa
Direkt Halland och Europa Direkt Jönköping. Klasser från
Jönköpings län samt Halland träffades under rollspelet
iklädda roller som parlamentariker från olika länder och
partigrupper.

Europaveckan

Europaveckan ägde rum v. 19 i samverkan med länets
kommuner.

Uppdrag/mål:
Enterprise Europe Network (EEN)
Aktiviteter

Analys

Be Global

Projektet beviljades sent under 2018 nya medel från ERUF
för ytterligare 3 års verksamhet. Sedan sommaren 2018
utgör Beglobal en integrerad del av länets
Exportsamverkan. Därför heter projektet numera Beglobal
2.0 - Regional Exportsamverkan Jönköpings län". Ett första
styrgruppsmöte kopplat till det nya beslutet och länsarbetet
ägde rum i början av december 2018.
Nya nationella medel för Exportsamverkan och insatser i
länet utöver Beglobal ska inlämnas till Tillväxtverket under
januari 2019.

Uppdrag/mål:
Internationell samverkan inom hälso- och sjukvården
Internationellt utbyte och partnerskap utvecklas både direkt med sjukvårdssystem i Europa,
USA och Asien och i samverkan med Jönköpings University genom Jönköping Academy.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning i samverkan
Arbete pågår i olika verksamheter och i utbildning av chefer.
Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella
riktlinjer

Arbetssätt är under framtagande. Följer strukturen för
kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer med
det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå i den nya
vårdgivarwebben.

Uppdrag/mål:
Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister
Arbete pågår och ansvar ligger i de olika verksamhetsområdena med koppling till
kunskapsstyrning.
Uppdrag/mål:
Ett kunskapslyft införs inom all verksamhet om våld i nära relationer
Aktiviteterna i Handlingsplan Våld i nära relationer 2015–2018 har genomförts. Metodstöd
har tagits fram för personal inom hälso- och sjukvården för att underlätta processen att ställa
frågor om våld, hantera svaren och dokumentera på rätt sätt. Spridning och utbildning i
metodstödet har skett samt grundläggande kunskap kring våld i nära relationer. Metodstödet
finns fortsatt tillgängligt efter projektavslutet 2018-2019. Riktade utbildningar rörande våld i
nära relationer och hbtq samt våld i nära relationer och äldre har hållits utifrån önskemål från
hälso- och sjukvårdspersonal.
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Framgångsfaktorer:

Lärande och innovation
Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår i
bland annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten.
Framgångsfaktorer:

Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Stort uppdrag för Futurum som pågår i samverkan med
flera lärosäten framförallt JU och LiU. Nytt VFU avtal
kommer skrivas under 2019 med JU. Aktuellt avtal med
avslut 2018-12-31 har förlängts i 6 månader.

Studierektorsorganisation

Arbetet pågår. Vakanser som ST-studierektorer har blivit
tillsatta.

Klinisk prövningsenhet

Organisation och verksamhet fungerar ändamålsenligt.
Beslut har precis tagit att VR ger 5 miljoner per år 20182021 till Forum Sydost vilket säkrar finansieringen för vår
lokala del fram till 2021.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan
mellan RJL, Jönköping University och
Linköpings Universitet

Arbete pågår med avtal och samverkansformer mellan RJL
och JU.

Uppdrag/mål:
Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering har under året pågått enligt plan.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL
kopplat till RALF avtalet

Fem kliniker har anmälts som kandidater för att vara
universitetssjukvårdseneheter. Under 2019 kommer
Universitetssjukvårdsberedningen fatta beslut vilka enheter
som blir USV-enheter.

Uppdrag/mål:
Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av
ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och
hälsovård
Under året har Region Jönköpings län tillsammans med motsvarande enheter i sydöstra
sjukvårdsregionen tagit fram en Life Science-strategi samt bidragit i arbetet med att ta fram
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ett strategidokument för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen.
Uppdrag/mål:
Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med
kommunerna och andra aktörer.
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka
kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje
månad loggar 130 000 länsinvånare in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar
vårdärenden av olika slag.
I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och
ehälsotjänster.
Framgångsfaktorer:

Lärande och förnyelse
Aktiviteter

Analys

Utveckling av Evolution systemet

Pågår enligt plan.. Nya önskemål har inkommit avseende
digital signatur.
En genomgång av mallar har initierats. Breddinförande
planeras.

Ny informationssäkerhetsorganisation inkl
fortlöpande arbete inom området

Stor insats har gjorts vid genomförande av GDPR. Många
projekt i övrigt som behöver stöd samt flertalet
genomförda informationsklassningar.
Ny organisation för logghantering är på gång, pilotprojekt
planeras starta under januari 2019.

Framgångsfaktorer:

Vi arbetar med ständiga förbättringar
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings läns intranät

Arbetet fortlöper under 2019 enligt reviderad plan.

Framgångsfaktorer:

Vi har en aktiv omvärldsspaning
Aktiviteter

Analys

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker
kontinuerligt.

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019 pågår
ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050 för att skapa
kunskap och förberedelse för framtiden. Projektet leds av
Reglab och involverar alla regioner i Sverige.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

91%

Målet uppnått

90%

88%

Nådde inte upp till målsättningen om 90 % trots
påminnelser. Borde legat i nivå med medarbetarsamtalen.

4,1%

4,2%

Sjukfrånvaron är nu nere på det lägsta värdet för hela 2018
och ligger bara marginellt över föregående års nivå.

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan
Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Fortsatt kompetensutveckling

Sker på respektive avdelning inom regionledningskontoret
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som
revideras årligen.

Sjukfrånvaron ska minska

Arbete pågår kontinuerligt inom regionledningskontoret.

Framgångsfaktorer:

Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete
Aktiviteter

Analys

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi
tas fram under 2018

Regionens övergripande kompetensförsörjningsplanen är
klar. Arbete pågår i verksamhetsområdena att göra VOspecifika kompetensförsörjningsplaner.

Regiongemensamt introduktions- och
utvecklingsprogram (RIU) permanentas

RIU är permanentat.

Utbildningstjänster - specialistsjuksköterskor

Motsvarande ca 51 helårsplatser pågick under 2018. Lågt
söktryck till vissa av inriktningarna samt avhopp påverkar
utfallet.

En plan tas fram för att under 2019 inrätta tre
PTP tjänster för psykologer

Frågan hanteras i verksamhetsområde psykiatri

Tillsammans med JU arbeta för att en
tandläkarutbildning och
tandsköterskeutbildning startas

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan och
samarbete med JU om ansökan skall vara klar senast 2019.
Ansökan för tandsköterskeutbildning blev nekad.

Pröva möjligheten för ST-läkare att göra en
del av sin utbildning i primärvården

Möjligheterna undersöks.
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Uppdrag/mål:
Underlätta vägen till legitimation för asylsökande
Aktiviteter

Analys

Pågående projekt fortsätter under 2018

Behovet och arbetsformer är under översyn.

Uppdrag/mål:
Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av
2018.
Aktiviteter

Analys

För att minska beroendet av
bemanningsföretag utökas AT-tjänster med
10 stycken under 2018. Utöver det bedöms
en förstärkning med 10 ST-läkare inom
psykiatri behövas. Även arbetet med
RAK, rätt använd kompetens, bedöms frigöra
resurser där vi har behov.

Utökning av AT-tjänster är genomförd. Arbete med STläkare pågår inom berört verksamhetsområde.

Uppdrag/mål:
Karriärtjänst för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt arbete.
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för och genomföra
rekrytering av karriärsjuksköterskor

Riktlinjer för tjänsterna är framtagna och tillsättning har till
viss del skett i berörda verksamhetsområden. Tillsättningen
är bromsad i väntan på utvärdering av de tjänster som
tillsatts. Justering av förutsättningarna behöver troligen ske
under 2019 innan fler tillsättningar kan genomföras.

Uppdrag/mål:
Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning
Aktiviteter

Analys

Förnya former för verksamhetsförlagd
utbildning tillsammans med Hälsohögskolan
och Linköpings Universitet

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att
omformas och utvidgas med förankring i högsta ledningar.
Nära samverkan sker även med Li U.

Fördjupat samarbete med Jönköpings
University kring utbildningsplatser för
sjuksköterskor och vårdadministratörer.

Pågår enligt plan

Uppdrag/mål:
Utveckla samarbetet med kommunerna för att underlätta rekrytering.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta samarbete med kommunerna kring
lokala vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt. Representanter från RJL i
både lokala och regional styrgrupper.

Delta i nätverk för HR-ledning tillsammans
med kommunerna i länet.

Kontinuerliga möten sker under året.
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Uppdrag/mål:
Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK)
Arbete pågår inom de olika verksamhetsområdena.
KPS piloter har genomförts under våren.
Uppdrag/mål:
Medarbetare med anställningsstöd
Aktiviteter

Analys

20 extratjänster finansieras genom
anställningsstöd via arbetsförmedlingen.

Totalt har 18 extratjänster tillsatts under 2018.

Uppdrag/mål:
Inrätta 10 ST tjänster med inriktning psykiatri (Aktivitet).
Arbete pågår inom verksamhetsområdet
Uppdrag/mål:
Ta initiativ och knyta fler YH-utbildningar till undersköterskor i länet som till
exempel ambulanssjukvård, rehabilitering och geriatrik för undersköterskor.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta samarbete med kommunerna kring
lokala vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt. Representanter från RJL i
både lokala och regional styrgrupper.

Framgångsfaktorer:

Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål:
Stärka rehabiliterande insatser för sjukskrivna.
Aktiviteter

Analys

Ta tillvara arbetssätt från pågående
projekt förbättrat rehabiliteringsarbete
genom bland annat tidig och aktiv samverkan
med hälso- och sjukvården och övriga aktörer
i rehabilitering.

Pågår enligt plan

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att
chefer och medarbetare står bättre rustade
för ett friskt hållbart arbetsliv genom ökad
kompetens och förstärkt förmåga att arbeta
förebyggande med psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan. Projektet pågår fram till 31/12 2019.

Uppdrag/mål:
Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Använda minienkäter för att följa upp insatser
i handlingsplanen från Medarbetar- och
säkerhetsundersökningen

Minienkäten genomfördes under hösten. Stort intresse och
många enheter som valde att genomföra den (totalt
ca 1000 medarbetare som fick möjlighet att svara). Arbete
med resultatet pågår i respektive verksamhet.

Uppdrag/mål:
Social hållbarhet - aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen
Aktiviteter

Analys

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt
upp riktlinjer och rutiner för att förebygga och
hantera diskriminering och trakasserier.

Regionens ledningsgrupp och verksamhetsområdenas
ledningsgrupper har tagit upp frågan och förberett för att
den tas upp på arbetsplatsträffar.

Lönekartläggning

Lönekartläggning genomförs årligen. Kartläggningen för
2018 är genomförd och visade att det inte föreligger några
osakliga skillnader i lönestrukturen som beror på kön.

Uppdrag/mål:
Främja en jämn könsfördelning inom ledning och olika yrkesgrupper
Beaktas i kompetensbaserad rekrytering.
Framgångsfaktorer:

Delaktiga och engagerade medarbetare
Framgångsfaktorer:

Chef och ledarskap
Uppdrag/mål:
Chefsutvecklingsprogram
Ledarprogram för chefer i Region Jönköping län; Fyra ledarprogram 12-15 dagar genomförs
samt tre program för Framtidens chefer. Nätverket för engagerat ledarskap omfattar över 500
chefer i regionen med 3 mötesplatser/termin.
Aktiviteter

Analys

Nätverk för engagerat ledarskap

Alla chefer deltar i den regiongemensamma satsningen
nätverk för engagerat ledarskap.

Uppdrag/mål:
System- och ledarförståelse för AT-läkare och ST-läkare
Ingår som en viktig del i utbildningsprogram.
Framgångsfaktorer:

Lönebildning och anställningsvillkor
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en

Sker via arbetstidsmodell 80-10-10 i verksamhetsområdena
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Aktiviteter

Analys

eller flera arbetsplatser där olika
arbetstidsmodeller prövas

medicin och kirurgi.

Se över arbetsvillkor för de som arbetar
vidare efter 65 års ålder

Finns ett seniorpaket för att i en övergångstid behålla
nyckelkompetenser och överbrygga kompetensbrist.

Uppdrag/mål:
Stöd till och utbildning för chefer i lönebildningsfrågor.
Aktiviteter

Analys

Utbildning och genomgång inför löneöversyn.
Utbildning för chefer tillsammans med HR för
nylönesättning.

Utbildning genomfördes inför årets löneöversyn.

Uppdrag/mål:
Justering av ersättningen för nattjänstgöring
Aktiviteter

Analys

Justering av ersättningen för nattjänstgöring

Genomfört i februari månad.

Uppdrag/mål:
Införa resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den som sedan
länge funnits i Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för hur resursenheter
kan införas

Verksamhetsområde medicin har analyserat resursenhet i
Värnamo. Utifrån analysen kommer utredning ske om
möjligheterna till fortsatt utveckling av resursenheter.

Uppdrag/mål:
Förstärka arbetet med att minska sjukfrånvaron till särskilt utsatta verksamheter
genom bättre samordning och tydligare stöd till chefer.
Aktiviteter

Analys

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att
chefer och medarbetare står bättre rustade
för ett friskt hållbart arbetsliv genom ökad
kompetens och förstärkt förmåga att arbeta
förebyggande med psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan. Projektet pågår fram till 31/12 2019.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

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

Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

15 623tkr

Ekonomiska resultatet 2018 +15,6 mnkr. Huvuddelen av
enheterna redovisar en ekonomi i balans.
Budgetavvikelsen förklaras av överskott på fördelade
statsbidrag (drygt 4 mnkr), avslutade projektmedel samt
stor återhållsamhet av köpta tjänster.

Ekonomi i balans

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Regionledningskontoret har ett överskott mot budget 2018.
Ingen handlingsplan behöver tas fram.

Uppdrag/mål:
Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 timmar ska
göras, med plan för införande.
Arbete pågår
Uppdrag/mål:
En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en
sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent.
En översyn är gjord och presenterad vid nämnden för Folkhälsa och sjukvård i september.
Uppdrag/mål:
Anslaget för allmäntandvård barn och ungdomar förstärks.
Inga medel har anslagits
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 19-32
Tid:

2019-02-06 kl:08.30-11.20

Plats:

Regionens hus, sal B

§25

Parlamentarisk referensgrupp - program för
hållbar utveckling 2021-2025
Diarienummer: RJL 2018/3058
Beslut
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag:
 Att till samtliga partier skicka ut en förfrågan om
deltagande i en parlamentarisk referensgrupp för
framtagande av program för hållbar utveckling 2021-2025,
med start i maj 2019.
 Den parlamentariska referensgruppen ska ha en bred
jämställd representation från samtliga nämnder och
styrelse.
Sammanfattning
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har att utse
representanter till parlamentarisk referensgrupp som följer
framtagande av program för hållbar utveckling 2021-2025.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-01-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att 1 per parti deltar i den parlamentariska
referensgruppen för framtagande av program för hållbar
utveckling 2021-2025. Beslut om referensgrupp tas i nämnden i
februari.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 19-32
Tid:

2019-02-06 kl:08.30-11.20

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§
1-20
Tid:

2019-01-22 kl.09.15-16.00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§10

Plan för framtagande av program för hållbar
utveckling 2021-2025
Diarienummer: RJL 2018/3058
Beslut
Nämnden
1. Antar tidsplan för framtagande av program för hållbar
utveckling med följande revidering:
Januari 2020: Information om remissutgåva i
nämnder/regionstyrelsen.
Februari 2020: Beslut om remissutgåva i TIM-nämnd.
2. Förslag till tillsättning av parlamentarisk referensgrupp
som följer arbetet med programmet tas upp vid presidiet i
februari.
Sammanfattning
Ett nytt program för hållbar utveckling tas fram för perioden
2021-2025. Ett förslag på plan för arbetet har tagits fram och
programmet tas enligt plan upp för beslut vid regionfullmäktige i
oktober 2020.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår en revidering av tidsplanen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§
1-20
Tid:

2019-01-22 kl.09.15-16.00

Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande

Tommy Bengtsson (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§13

Plan för framtagande av program för hållbar
utveckling 2021-2025
Diarienummer: RJL 2018/3058
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Anta tidsplan för framtagande av program för hållbar
utveckling enligt presidiets förslag.
2. Förslag till tillsättning av parlamentarisk referensgrupp
som följer arbetet med programmet tas upp vid presidiet i
februari.
Sammanfattning
Ett nytt program för hållbar utveckling tas fram för perioden
2021-2025. Ett förslag på plan för arbetet har tagits fram och
programmet tas enligt plan upp för beslut vid regionfullmäktige i
oktober 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att en justering av tidsplanen görs, samt att
förslag till parlamentarisk referensgrupp som följer arbetet med
programmet tas upp vid presidiet i februari.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

104

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-18
Tid:

2019-01-08 kl. 08.30-12.00

Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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RJL 2018/3058

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Plan för framtagande av program för
hållbar utveckling 2021-2025
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen
1. Anta plan för framtagande av program för hållbar utveckling enligt
föreliggande förslag
2. Tillsätta parlamentarisk referensgrupp som följer arbetet med programmet

Sammanfattning
Ett nytt program för hållbar utveckling tas fram för perioden 2021-2025.
Ett förslag på plan för arbetet har tagits fram och programmet tas enligt plan upp
för beslut vid regionfullmäktige i oktober 2020.

Information i ärendet
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller under perioden 2017-2020.
Inför 2021 ska ett nytt program arbetas fram. För att beakta kommande programs
innehåll i budgetprocessen för 2021 kommer programarbetet att löpa parallellt
med budgetprocessen.
Löptiden för programmet föreslås utökas till fem år istället för fyra. Detta för att
öka långsiktigheten i programmets mål. Nästa program sträcker sig därmed
mellan 2021-2025.

Framtagande av program
Utgångspunkten i framtagningen av nytt program är det befintliga programmet. I
framtagandet är det även önskvärt att utgå från Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen. Programmet gäller hållbarhetsarbetet i den egna organisationen
och hur Region Jönköpings län som finansiär, delägare i bolag och som
samhällsaktör ska verka för att hållbarhetsmålen nås.
Involvering av interna och externa intressenter kommer att ske under processen.
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RJL 2018/3058

Tidplan 2019-2020
2019
Februari-Maj
September-December
2020
Januari-Februari
Mars-Maj
Maj-Juni
Augusti-September
Oktober
November-December

Intern arbetsgrupp, grundarbete/kartläggning
Involvering av intressenter
Beslut i nämnder och regionstyrelse gällande
remissutgåva
Remiss
Behandling i nämnder
Behandling tillsammans med budget i regionstyrelsens
arbetsutskott och regionstyrelsen
Beslut om antagande i regionfullmäktige
Kommunicering av nytt program

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service
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