PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid:

2017-08-22, kl 09:00-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 126

Valkretsindelning val 2018
Diarienummer: RJL 2017/1216
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till
tre (3) valkretsar, med den geografiska indelningen:
1) Jönköping, Habo, Mullsjö
2) Vetlanda, Tranås, Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö
3) Gislaved Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo
2. Att antalet mandat i regionfullmäktige skall bibehållas med 81
ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9 utjämningsmandat).
Sammanfattning
Valkretsindelningen för landstingsvalet i Jönköpings län har varit
densamma sedan kommunreformen 1970 med sex valkretsar, med enda
förändringen inför valet 1998 när länet utvidgades med två kommuner,
Habo och Mullsjö, då Jönköpings kommun delades i två valkretsar varav
den västra inkluderade Habo och Mullsjö. Inför landstingsvalet 2018
föreslås en förändring till tre (3) valkretsar. Länets kommuner har getts
möjlighet att yttra sig över förändringen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden 2017-06-12
 Tjänsteskrivelse 2017-05-29
 Bilaga fakta, valkretsindelning
 Inkomna remissyttranden
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid:

2017-08-22, kl 09:00-15:00

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Jeanette Söderström

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 20-26
Tid:

2017-06-12 kl.10.30-12.00

Plats:

Jönköpings Hotell och konferens, A6

§24

Valkretsindelning val 2018
Diarienummer: RJL 2017/1216
Beslut
Parlamentariska nämnden beslutar
1. Att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018
förändras till tre (3) valkretsar, med den geografiska
indelningen:
1) Jönköping, Habo, Mullsjö
2) Vetlanda, Tranås, Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö
3) Gislaved Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo
2. Att antalet mandat i regionfullmäktige skall bibehållas
med 81 ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9
utjämningsmandat).
Sammanfattning
Valkretsindelningen för landstingsvalet i Jönköpings län har varit
densamma sedan kommunreformen 1970 med sex valkretsar, med
enda förändringen inför valet 1998 när länet utvidgades med två
kommuner, Habo och Mullsjö, då Jönköpings kommun delades i
två valkretsar varav den västra inkluderade Habo och Mullsjö.
Inför landstingsvalet 2018 föreslås en förändring till tre (3)
valkretsar. Länets kommuner har getts möjlighet att yttra sig över
förändringen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-29
 Bilaga fakta, valkretsindelning
 Inkomna remissyttranden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Nämnden föreslår att kommunernas namn skrivs ut i beslutet om
tre valkretsar.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 20-26
Tid:

2017-06-12 kl.10.30-12.00

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Lennart Bogren
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Regionfullmäktige

Indelning av valkretsar inför landstingsvalet
2018 i Region Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionfullmäktige föreslås besluta
1. Att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre (3)
valkretsar, med den geografiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV
samt,
2. Att antalet mandat i regionfullmäktige skall bibehållas med 81 ledamöter
(72 fasta valkretsmandat och 9 utjämningsmandat).

Sammanfattning
Valkretsindelningen för landstingsvalet i Jönköpings län har varit densamma
sedan kommunreformen 1970 med sex valkretsar, med enda förändringen inför
valet 1998 när länet utvidgades med två kommuner, Habo och Mullsjö, då
Jönköpings kommun delades i två valkretsar varav den västra inkluderade Habo
och Mullsjö. Inför landstingsvalet 2018 föreslås en förändring till tre (3)
valkretsar. Länets kommuner har getts möjlighet att yttra sig över förändringen.

Information i ärendet
Sedan 70-talet har befolkningsförändringar skett i länet och storleksförhållandena
mellan valkretsarna har förändrats. Enligt vallagen skall en valkrets vara så
utformad, se nedan kap 5 § 6, så att den kan ha minst åtta fasta valkretsmandat.
Nässjö är en sådan valkrets som inte längre uppfyller detta krav, och har inte gjort
det de senaste valen. Vidare ligger två valkretsar på gränsen att klara vallagens
krav om antal fasta mandat.
Inför en regionförstoring var Region Jönköpings läns grundhållning att inte göra
så stora förändringar inför kommande val, då flera förändringar val efter val
enbart leder till förvirring och osäkerhet. När nu besked getts att det inte blir
någon regionförstoring så återkommer frågan om inte Region Jönköpings län
behöver se över antalet valkretsar.
Vid tiden för den stora kommunreformen 1970 var skälen för många valkretsar att
kunna behålla den lokala kopplingen, inte minst i kommunvalet, men också för
landstingsvalet. Med åren har den lokala kopplingen blivit allt mindre, även om
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partierna i stor utsträckning fortfarande har ”kommunavgränsade” listor eller
”valkretslistor” så har fler övergått till att ha valsedlar som omfattar större
områden än enbart en kommun eller en valkrets.
Vid en jämförelse med andra län så har Region Jönköpings län förhållandevis
många valkretsar. Endast Stockholms läns landsting har fler valkretsar.
Östergötland som är större har endast fem valkretsar. Kronoberg har två och
Kalmar län har sex. Uppsala läns landsting har tre och Västra Götaland har endast
fem. Med hänsyn till att valkretsindelningen för Region Jönköpings län härrör
från 70-talet finns det anledning att se över valkretsindelningen.
Befolkningsutvecklingen och därmed även antalet röstberättigade inom respektive
valkrets har proportionerligt förändrats över tiden.
Överväganden
Vid en jämförelse mellan de valkretsar som idag finns för landstingsvalet i Region
Jönköpings län är storleksförhållandena väldigt skiftande mellan de sju
valkretsarna. Nässjö är den minsta valkretsen med endast sex fasta
valkretsmandat, (Vallagen säger att minsta antal bör vara åtta fasta
valkretsmandat) två valkretsar med åtta mandat och en med nio mandat.
Därutöver har Jönköpings kommun varit indelat i två valkretsar, där den västra är
med Habo och Mullsjö. Denna fördelning gjordes efter länsindelningen 1998 då
Habo och Mullsjö kom över till Jönköpings län, men där Habo och Mullsjö var
för små kommuner för att kunna utgöra en egen valkrets. Jönköpings kommun
med uppdelning i två valkretsar, baserat på Jönköpings kommuns indelning i
valkretsar, har aldrig vare sig av politiker eller väljare setts som naturlig. Hur
indelningen gjorts har aldrig kunnat ses som legitim.
Vid bildandet av Region Jönköpings län var ett genomgående förhållningssätt att
vi måste se Regionen som en helhet, där vi alla jobbar för regionens bästa oavsett
var i regionen vi verkar. Den tidigare inställningen om att regionen var indelad i
områden där man hade särskilt ansvar att bevaka respektive område har minskat.
Med detta lagt till övrigt ovan angivet finns det skäl att överväga en förändring av
antalet valkretsar för Regionen.
Förändrad valkretsindelning
Med anledning av ovanstående finner vi skäl att en förändrad valkretsindelning är
nödvändig för Region Jönköpings län inför landstingsvalet 2018. Ambitionen är
att finna en långsiktig lösning som kan hålla över tid och flera val. Hur man än
gör en förändrad valkretsindelning så kommer Jönköpingsområdet att vara
dominant också i kommande organisation. Jönköpings kommun tillsammans med
Habo och Mullsjö motsvarar 40% av länets röstberättigade. Detta kommer att
märkas också i kommande förslag.
Jönköpings län har sedan lång tid tillbaka varit indelat i tre geografiska områden.
Jönköping, Höglandet och GGVV. Det har därför varit naturligt att också i
diskussionen om valkretsar utgå från denna indelning. En valkretsindelning med
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detta som utgångspunkt skulle i så fall innebära tre valkretsar där Jönköping, inkl
Habo och Mullsjö, skulle erhålla 32 fasta valkretsmandat, Höglandet 23 och
GGVV 17 fasta valkretsmandat. Det är en fördelning som blir förhållandevis jämn
mellan valkretsarna.
Då höglandet totalt omfattar sex kommuner går det också att resonera om att dela
denna i två valkretsar, där Tranås-Aneby-Nässjö utgör en valkrets och resterande
Eksjö-Vetlanda-Sävsjö en valkrets. Det skulle i så fall innebära att de skulle
erhålla 11 fasta valkretsmandat var. Hur än förslagen läggs med ambitionen att
Jönköpings kommun inte ska delas i två delar, kommer Jönköpings kommun med
Habo och Mullsjö alltid att vara dominant med 44% av alla länets röstberättigade
inom detta område. Den jämnaste fördelning av fasta valkretsmandat mellan
valkretsarna fås om alternativet med tre valkretsar tillämpas. Önskar man fler
valkretsar än fyra blir dominansen förhållandevis ännu större för
Jönköpingsvalkretsen.
Noteringar
Valsedlar vs valkretsar
Antalet valkretsar som regionen är indelad i har ingen reglering i hur många
valsedlar ett parti får ha inom en valkrets. Det är upp till respektive parti att själva
bestämma hur många valsedlar de önskar har och hur de geografiskt inom
valkretsen fördelas. På samma sätt som ett parti kan välja att bara ha EN valsedel
för HELA regionen kan ett parti också välja att ha EN valsedel per kommun inom
en valkrets. Det finns ingen begränsning i detta. När det gäller kandidaterna så
kan kandidater från en valkrets återfinnas på valsedel i en annan valkrets. Enda
kravet är att personen är folkbokförd inom regionen – Jönköpings län.
Personvalet
När det gäller personvalet så räknas detta per valkrets – för att en person skall
kunna bli personvald krävs att vederbörande erhåller minst 5% av partiets
samtliga röster inom en valkrets. Alltså samma som gäller idag. Alltså ingen
förändring, mer än att den geografiska ytan bli något större.
PARLAMENTARISKA NÄMNDEN REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Tommy Bernevång Forsberg
Ordförande
Bilaga:
Yttranden från länets kommuner
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Bilaga: Faktadel

Nuvarande valkretsindelning, och fördelning av fasta
valkretsmandat med förslag till ny valkretsindelning.
Regionfullmäktige består av 81 mandat, varav 9 mandat är så kallade utjämningsmandat och fördelas i
efterhand på partierna utifrån storleksförhållandet (nästa jämförelsetal efter sist fördelat fast mandat)
mellan partierna på hela länet.
Samtliga siffror nedan bygger på antalet röstberättigade valdagen 2014. Därmed kan vissa
förändringar ske inför valet 2018
Anal röstberättigade per valkrets 2014

Habo
Mullsjö
Jönköping va
Jönköping ös
Aneby
Tranås
Eksjö
Nässjö
Vetlanda
Sävsjö
Värnamo
Vaggeryd
Gislaved
Gnosjö
Summa

Röstberättigade % av tot
8103
3,02
5515
2,06
33813
12,62
69212
25,82
5125
1,91
14524
5,42
13314
4,97
23070
8,61
20937
7,81
8442
3,15
26094
9,74
10183
3,80
22425
8,37
7281
2,72
268038
100

Antal röstberättigade per kommun 1 mars 2017
Röstberättigade % av tot
Habo
8344
3,09
Mullsjö
5514
2,04
Jönköping hela
104668
38,74
Aneby
Tranås
Eksjö
Nässjö
Vetlanda
Sävsjö
Värnamo
Vaggeryd
Gislaved
Gnosjö
Summa

5091
14608
13300
23191
20972
8525
26229
10309
22112
7317
270180

1,88
5,41
4,92
8,58
7,76
3,16
9,71
3,82
8,18
2,71
100

Nuvarande valkretsindelning – sju valkretsar, 2014 års siffror
Valkretsar
Habo-Mullsjö-Jönköping V
Jönköping Ö
Nässjö
Aneby-Tranås-Eksjö
Sävsjö-Vetlanda
Värnamo-Vaggeryd
Gislaved-Gnosjö

Röstb And % av tot röstb
47431
17,70
69212
25,82
23070
8,61
32963
12,30
29379
10,96
36277
13,53
29706
11,08

72 Fasta mand
Exakt
Avrundat
12,74085
13
18,59163
18
6,197032
6
8,854476
9
7,891747
8
9,744678
10
7,979585
8
72
72

Förslag på indelning med TRE valkretsar – utifrån 2017 års siffror
Habo-Mullsjö-Jkpg
Tranås-Aneby-Eksjö-Nässjö-Vetlanda-Sävsjö
Värnamo-Vaggeryd- Gislaved-Gnosjö

118526
85687
65967

43,87
31,71
24,42

31,5859
22,8346
17,5795

32
23
17
72

43,87
15,87
15,84
24,42

31,58588
11,42971
11,40493
17,57948

32
11
11
18
72

Alternativt förslag indelning med FYRA valkretsar
Habo-Mullsjö-Jkpg
Tranås-Anbey-Nässjö
Eksjö-Vetlanda-Sävsjö
Värnamo-Vaggeryd-Gislaved-Gnosjö

118526
42890
42797
65967

Nuvarande 7 valkretsar
8

13
Habo-Mullsjö-Jkpg V
Jkpg ö
Nässjö
Aneby-Tranås-Eksjö
Sävsjö-Vetlanda
Värnamo-Vaggeryd
Gislaved-Gnosjö

10

18

8

9

6

Fyra valkretsar

TRE valkretsar

17

18
32

32
11

23

Habo-Mullsjö-Jkpg
Tranås-Aneby-Eksjö-Nässjö-Vetlanda-Sävsjö
Värnamo-Vaggeryd- Gislaved-Gnosjö
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Habo-Mullsjö-Jkpg
Tranås-Anbey-Nässjö
Eksjö-Vetlanda-Sävsjö
Värnamo-Vaggeryd-Gislaved-Gnosjö

Utdrag ur vallagen, kapitel 4
Val till landstingsfullmäktige
(not – även om vi heter Region kommer valet fortsatt att heta ”landstingsval”)
5 § Vid val till landstingsfullmäktige är landstinget en enda valkrets, om inte fullmäktige beslutar att
dela in landstinget i två eller flera valkretsar.
En valkrets ska omfatta en eller flera kommuner, om inte något annat följer av 6 § andra stycket. Lag
(2014:1384).
6 § En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat. Den bör ha
en sammanhängande gränslinje.
En del av en kommun får bilda en valkrets tillsammans med en annan kommun, en del av en annan
kommun eller delar av andra kommuner, om valkretsen annars inte kan beräknas få minst åtta fasta
valkretsmandat. En kommun får också delas in i två eller flera valkretsar, om man på så sätt kan
uppnå en lämpligare valkretsindelning.
7 § Om en kommun delas in i två eller flera valkretsar för val till landstingsfullmäktige och om
kommunen är indelad i valkretsar för val till kommunfullmäktige, skall gränsen för en valkrets för val
till landstingsfullmäktige sammanfalla med gränsen för en valkrets för val till kommunfullmäktige.
8 § Indelningen i valkretsar skall, sedan kommunerna inom landstinget har fått tillfälle att yttra sig,
beslutas av landstingsfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen
skall gälla för första gången. För att gälla skall beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.
Regeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i landets indelning i landsting eller
kommuner får, om det behövs, bestämma att beslut om indelning i valkretsar får meddelas senare än
den dag som anges i första stycket.
9 § Mandaten i landstingsfullmäktige i ett landsting som är indelat i valkretsar består av fasta
valkretsmandat och utjämningsmandat.
Nio tiondelar av mandaten är fasta valkretsmandat. Om talet blir brutet när antalet fasta
valkretsmandat beräknas, ska det rundas av till närmaste lägre hela tal. Återstående mandat är
utjämningsmandat. Lag (2014:1384).
10 § Om ett landsting är indelat i valkretsar, ska länsstyrelsen senast den 30 april det år då ordinarie
val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha. Det ska göras på
följande sätt.
Antalet personer som har rösträtt i landstinget delas med antalet fasta valkretsmandat och därefter
delas antalet personer som har rösträtt i varje valkrets med det tal som blir resultatet av den
beräkningen. Varje gång som antalet som har rösträtt i en valkrets är jämnt delbart med detta tal får
den valkretsen ett mandat.
Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående
mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen. När överskottstalen är
lika stora i två eller flera valkretsar, ska lotten avgöra vilken valkrets som ska få mandatet.
Regeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i landets indelning i landsting eller
kommuner får, om det behövs, bestämma att beslut om fördelning av mandat får meddelas senare än
den dag som anges i första stycket. Lag (2014:1384).
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Dnr: KS.2017.112

Valkretsar inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län
Ärendebeskrivning
Regionens parlamentariska nämnd har i uppdrag att inför kommande
mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen. Enligt vallagen kap 4 § 8,
ska regionen ge samtliga kommuner inom området möjlighet att yttra sig över
förslaget innan regionfullmäktige fattar beslut.
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting har varit indelad i sex
valkretsar fram till dess att Habo och Mullsjö kommuner övergick till
Jönköpings län, därefter har landstinget numera Region Jönköpings län haft 7
valkretsar. Sammansättningen på valkretsarna har inte ändrats utan varit
desamma sedan 70-talet. Vid en jämförelse med andra län så har Region
Jönköpings län förhållandevis många valkretsar. Endast Stockholms läns
landsting har fler valkretsar.
Enligt kap 5, § 6 vallagen ska en valkrets vara så utformad att den kan ha minst
åtta fasta valkretsmandat. Nässjö är en sådan valkrets som inte längre uppfyller
detta krav, och har inte gjort det de senaste valen. Vidare ligger två valkretsar
på gränsen att klara vallagens krav om antal fasta mandat.
Innebörd för valsedlar vs valkretsar
Antalet valkretsar som regionen ska ha har ingen betydelse för hur många
valsedlar ett parti får ha inom en valkrets. Det är upp till respektive parti att
själva bestämma hur många valsedlar de önskar ha och hur de geografiskt inom
valkretsen fördelas. När det gäller kandidaterna så kan kandidater från GGVV
återfinnas på valsedel på Höglandet. Enda kravet är att personen är folkbokförd
inom regionen.
Innebörd för personvalet
När det gäller personvalet så räknas detta per valkrets – för att en person ska
kunna bli personvald krävs att vederbörande erhåller minst 5% av partiets
samtliga röster inom en valkrets. Alltså ingen förändring, mer än att den
geografiska ytan blir något större.
Förslag till förändrad valkrets från den regionens parlamentariska nämnd
Jönköpings län har sedan lång tid tillbaka varit indelat i tre geografiska områden.
Jönköping, Höglandet och GGVV. Det har därför varit naturligt för regionens
parlamentariska nämnd, att också i diskussionen om valkretsar utgå från denna
indelning.
Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att
valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till TRE valkretsar, med
den geografiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att
antalet mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta
valkretsmandat och 9 utjämningsmandat).
Beslutsunderlag
Valkretsar inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2017
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Ks § 119 (forts.)
Yrkande
Peter Bruhn (MP): Bifall till liggande förslag.
Anton Sjödell (M): Att uppmärksamma den parlamentariska kommittén på att
förändringen till större valkretsar i regionen kan komma medföra en större
utmaning i att bli personvald.
Marie-Louise Dinäss (S): Att det kan bli svårare för små kommuner att hävda
sig mot de stora kommunerna vad det gäller representation.
Gunnel Augustsson (S): Bifall till Anton Sjödell (M) och Marie-Louise Dinäss (S)
tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Marie-Louise Dinäss (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

inte ha något att erinra mot regionens parlamentariska nämnds förslag till
förändrad valkrets inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län,

att

uppmärksamma den parlamentariska kommittén på att förändringen till
större valkretsar i regionen kan komma medföra en större utmaning i att
bli personvald, samt

att

det kan bli svårare för små kommuner att hävda sig mot de stora
kommunerna vad det gäller representation.

Expedieras till:
Regionen i Jönköpings län, Regionledningskontoret
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
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§2

Förändrad valkretsindelning
Beslut
Valnämnden har inga synpunkter på förslaget.
Ärendebeskrivning
Regionens parlamentariska nämnd har i uppdrag att inför kommande
mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen. Ett förslag har
översänts till länets kommuner med möjlighet för kommunerna att yttra sig
över förslaget.
Förslaget innebär att valkretsindelningen förändras från sju till tre
valkretsar, men den geografiska indelningen Jönköping (med Habo och
Mullsjö)-Höglandet-GGVV
--Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län, parlamentariska nämnden

Justeras

Expedierats

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-17

§ 116

Valkretsar inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län
Ks/2017:215 111
Sammanfattning
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är indelade i sju
valkretsar. Regionens parlamentariska nämnd har fått i uppdrag att inför
kommande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen.
Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den
geografiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att antalet
mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9 utjämningsmandat).
Förslaget innebär att hela Jönköpings kommun kommer att ingå i en och samma
valkrets på regionalnivå, istället för som idag i två valkretsar.
Beslutsunderlag
Region Jönköpings läns remiss 2017-04-10
Valnämndens beslut 2017-04-02 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun tillstyrker förslaget om ny valkretsindelning inför
landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommun tillstyrker förslaget om ny valkretsindelning inför
landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Vn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Valnämnden

§

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-05-02

13

Yttrande över indelning av valkretsar inför landstingsvalet 2018 i
Region Jönköpings län
Sammanfattning
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är indelade i sju
vaikrefsar. Regionens parlamentariska nämnd har fått i uppdrag att inför kommande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen.
Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den geografiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att antalet
mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9 utjämningsmandat).
Förslaget innebär att hela Jönköpings kommun kommer att ingå i en och
samma valkrets på regionalnivå, istället för som idag i två valkretsar. Synpunkter på förslaget ska vara Regionen tillhandla senast den 15 maj 2017.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24.
-

VALNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Åke Johansson (c) yrkar bifall till förslaget.
Valnämndens beslut
Med yttrande till kommunstyrelsen
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-24 överlämnas till Region Jönköpings län. Tjänsteskrivelsen tillstyrker förslaget om ny valkretsindelning inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län.
-

Expedieras till:
'-T Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

4

Utdragsbestyrkande

(

1

Malena Tovesson
Kanslichef
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Valnänmden

Yttrande över indelning av valkretsar inför landstingsvalet 2018 i
Region Jönköpings län
Sammanfattning
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är indelade i sju
valkretsar. Regionens parlamentariska nämnd har fått i uppdrag att inför kommande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen.
Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den geografiska indelningen Jönköping-Hö glandet-GGVV. Vidare föreslås att antalet
mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9 utjämningsmandat).
Förslaget innebär att hela Jönköpings kommun kommer att ingå i en och
samma valkrets på regionalnivå, istället för som idag i två valkretsar. Synpunkter på förslaget ska vara Regionen tillhandla senast den 15 maj 2017.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24.
-

Förslag till valnämnden
Med yttrande till kommunstyrelsen
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-24 överlämnas till Region Jönköpings län. Tjänsteskrivelsen tillstyrker förslaget om ny valkretsindelning inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län.
-

Ärende
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är delat i sju valkretsar. Regionens parlamentariska nämnd har tätt i uppdrag att inför kommande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen.

-

Sedan 70-talet har befolkningsförändringar skett i länet och storleksförhållandena mellan valkretsarna har förändrats. Enligt vallagen ska en valkrets vara
utformad, så att den har minst åtta fasta valkretsmandat. Nässjös valkrets uppfyller inte detta krav längre sedan några val tillbaka. Två andra valkretsar ligger på gränsen för att klara vallagens krav om antal fasta mandat. Vid en järnfrnelse med andra
dra länsa har Region Jönköpings lan förhållandevis många valSTADSKONTORET
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kretsar.
Jönköpings kommun är uppdelad i två valkretsar, där den västra är med Habo
och Mullsjö. Denna fördelning gjordes efter länsindelningen 1998 då Habo och
Mullsjö kom över till Jönköpings län, men där Habo och Mullsjö var för små
kommuner för att kunna utgöra en egen valkrets. Att Jönköpings kommun är
uppdelad i två valkretsar, baserat på Jönköpings kommuns indelning i valkretsar, har aldrig vare sig av politiker eller väljare setts som naturlig.
Jönköpings län har sedan lång tid tillbaka varit indelat i tre geografiska områden. Jönköping, Höglandet och GGVV. En valkretsindelning med detta som
utgångspunkt skulle innebära tre valkretsar där Jönköping skulle ha 31 fasta
valkretsmandat, Höglandet 23 och GGVV 18 fasta valkretsmandat. Det är en
fördelning som blir förhållandevis jämn mellan valkretsarna.
Regionen utrening visar att hur än förslagen läggs där ambitionen är att Jönköpings kommun inte ska delas i två delar, kommer Jönköpings kommun med
Habo och Mullsjö alltid att vara dominant och ha drygt 40 % av alla röstberättigade inom sitt område. Den jämnaste fördelning av fasta valkretsmandat mellan valkretsarna fås om alternativet med tre valkretsar tillämpas. Önskar man
fler valkretsar än fyra blir dominansen förhållandevis ännu större för Jönköpingskretsen.
Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den geografiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att antalet
mandat i regionfullmäktige skall bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9 utjämningsmandat)
Enligt vallagen kap 4 § 8, skall regionen ge samtliga kommuner inom området
möjlighet att yttra sig över förslaget innan Regionftillmäktige fattar beslut.
Synpunkter på förslaget ska vara Regionen tillhandla senast den 15 maj 2017.
Synpunkter
För Jönköpings kommun del är det positivt att förslaget innebär att Jönköpings
kommun kommer vara en valkrets på regionalnivå och inte uppdelad i två valkretsar som idag. Det innebär bland annat att kommunens egen valkretsindelning förenklas eftersom hänsyn inte längre behöver tas till landstingetsvalkretsindelningen. Vidare är Jönköpings kommun positiva till att Regionen försöker
skapa en så jämn fördelning mellan valkretsarna som möjligt. Jönköpings
kommun tillstyrker förslaget i sin helhet.

Carl- ohan Korsås,
Staddirektör

Malena Totes son
Kanslichef

/

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid:

2017-08-22, kl 09:00-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 127

Byggnation av Råslätts vårdcentrum
Diarienummer: RJL 2017/1442
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna byggnation av Råslätts vårdcentrum med en
minskning av 300 kvm BRA, med åtföljande minskning av
maxbeloppet 161 500 000 kronor.
2. Reservera medel i kommande investeringsplan för konstnärlig
gestaltning motsvarande 1 100 000 kronor.
Sammanfattning
Råslätts Vårdcentral finns idag i drygt 30 år gamla lokaler som hyrs av
Vätterhem.
Lokalerna är anpassade för den vård som bedrevs i slutet av 80-talet och
de tekniska systemen och installationerna är både underdimensionerade
och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av
arbetssätt. Vårdcentralen på Råslätt är i stort behov av nya lokaler för att
klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet.
Förslaget till nybyggnation av ett vårdcentrum på Råslätt bygger på en
samlokalisering av vårdcentral, folktandvård samt familjecentral.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid:

2017-08-22, kl 09:00-15:00

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Jeanette Söderström

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid:

2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 118

Byggnation av Råslätts vårdcentrum
Diarienummer: RJL 2017/1442
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott


Godkänner byggnation av Råslätts vårdcentrum med en
minskning av 300 kvm BRA, med åtföljande minskning av
maxbeloppet 161 500 000 kronor samt vid styrelsens
sammanträde redovisa slutgiltig kostnad

Sammanfattning
Råslätts Vårdcentral finns idag i drygt 30 år gamla lokaler som
hyrs av Vätterhem. Lokalerna är anpassade för den vård som
bedrevs i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och
installationerna är både underdimensionerade och slitna.
Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av
arbetssätt. Vårdcentralen på Råslätt är i stort behov av nya
lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och
verksamhet.
Förslaget till nybyggnation av ett vårdcentrum på Råslätt bygger
på en samlokalisering av vårdcentral, folktandvård samt
familjecentral.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink önskar en återkoppling när förfrågningsunderlaget är framme.
Ordföranden föreslår att byggnationen av Råslätts vårdcentrum
godkänns med en minskning av 300 kvm BRA och därmed en
åtföljande minskning av slutgiltig kostnad, som bör redovisas
vid styrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid:

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-06-26, kl 09:00-15:45

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 102

Byggnation av Råslätts vårdcentrum
Diarienummer: RJL 2017/1442
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att verka för att
minska lokalytorna. Ärendet återkommer för behandling
vid nästa arbetsutskott.
Sammanfattning
Råslätts Vårdcentral finns idag i drygt 30 år gamla lokaler som
hyrs av Vätterhem. Lokalerna är anpassade för den vård som
bedrevs i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och
installationerna är både underdimensionerade och slitna.
Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av
arbetssätt. Vårdcentralen på Råslätt är i stort behov av nya
lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och
verksamhet. Förslaget till nybyggnation av ett vårdcentrum på
Råslätt bygger på en samlokalisering av vårdcentral,
folktandvård samt familjecentral.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet föreslår att regionledningskontoret får i uppdrag
att verka för att minska lokalytorna. Ärendet behandlas på
kommande arbetsutskott.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-23, kl 09:00-16:50
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RJL 2017/1442

Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg
Regionfullmäktige

Byggnation av Råslätts vårdcentrum
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
1. godkänna byggnation av Råslätts vårdcentrum till en kostnad på maximalt
161 500 000 kronor.
2. reservera medel i kommande investeringsplan för konstnärlig gestaltning
motsvarande 1 100 000 kronor.

Sammanfattning
Råslätts vårdcentral finns idag i drygt 30 år gamla lokaler som hyrs av Vätterhem.
Lokalerna är anpassade för den vård som bedrevs i slutet av 80-talet och de
tekniska systemen och installationerna är både underdimensionerade och slitna.
Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av arbetssätt.
Vårdcentralen på Råslätt är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens krav
på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet. Förslaget till nybyggnation av ett
vårdcentrum på Råslätt bygger på en samlokalisering av vårdcentral, folktandvård
samt familjecentral.

Information i ärendet
Bakgrund
1985/86 flyttade vårdcentralen in i Vätterhems fastighet på Råslätt. Sedan dess har
mindre förändringar gjorts och under en period utökades lokalerna genom att
koppla en lägenhet till vårdcentralen. Lokalförändringen avslutades i samband
med att hemsjukvården övergick i kommunal regi 2013.
Befintliga lokaler är inte ändamålsenliga för dagens verksamhet. Personalen har
inte överblick över patienterna eftersom verksamheten är fördelad på olika
våningsplan och lokalerna medger inte effektiva arbetsmetoder bland annat för att
personalen måste förflytta sig mellan de olika våningsplanen. Eftersom lokalerna
är utspridda på olika våningsplan kan inte heller en tillfredställande säkerhet
uppnås. Telefonrådgivningen till patienter är idag placerad på två olika plan,
vilket är irrationellt.
Barnhälsovården (BHV) finns idag på plan 4 och i samma fastighet finns
Kvinnohälsovården (KHV) på plan 5. Inom BHV-mottagningen finns även
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tillgång till kurator från socialtjänsten Jönköpings kommun. Samverkan sker med
den öppna förskolan som idag har sin verksamhet på Råslätts Stadsgård. Dagligen
sker samverkan med KHV, kuratorer samt den öppna förskolan. Befintliga lokaler
är slitna och har små rum.
Folktandvården ligger på markplan centralt beläget på Råslätts torg. Lokalerna är
inte ändamålsenliga för dagens verksamhet, det finns även problem med luft och
ventilation.
2013 togs ett förslag fram utifrån då gällande förutsättningar vad gäller tomt,
detaljplan, krav på byggnadens utformning och verksamhetens behov. Denna
kostnadsberäknades preliminärt till 130 000 000 kronor.
Framtida verksamhet
Verksamhet förändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler. Ljudkrav
som innebär att det inte går att höra vad som sägs mellan rummen. Rummen bör
också vara så generella som möjligt så att de kan användas för olika ändamål. Det
ska vara möjligt att öppna upp vissa delar av verksamheten till exempel för
kvällsmottagningsverksamhet. Lokalerna ska också upplevas säkra när det gäller
hot och våld. Tillgängligheten är viktig för besökare, patienter samt personalen.
Fastigheten kommer redan i byggskedet planeras för en eventuell kommande
expansion. Detaljplan medger att fastigheten kan byggas på med ytterligare ett
våningsplan på hela fastigheten.
All planering och projektering har målet att långsiktigt minska påverkan på
miljön. Den planerade nybyggnadsytan blir cirka 6080 m2.
Finansiering
I budget 2017 finns bland objekten som är preliminärt kostnadsberäknade i
investeringsbudgeten 130 000 000 kronor fördelat över åren 2017-2019. Sedan
förslaget som kostnadsberäknades 2013 har lokalbehovet förändrats, psykosociala
enheten har försvunnit och familjecentral samt utbildningslokaler har tillkommit.
Byggnadens utformning och verksamhetens krav på ytor har också förändrats
sedan dess. Byggnaden som fanns med i förslaget 2013 var 4275 m2 BTA. För de
verksamheter som idag ska inrymmas i byggnaden blir ytan 6080 m2 BTA.
Kostnadsberäkning av nuvarande förslag till nybyggnation av Råslätts
Vårdcentrum uppgår till 161 500 000 kronor.
Den högre kostnaden i nu föreslagen byggnation är inte enbart en följd av att ytan
ökats utan är också beroende av andra faktorer. Budgeterat tomtpris och
anslutningskostnader har dubblerats. Den nya byggnaden ska byggas efter de nya
energikrav som gäller för 2020. Byggnaden ska även kompletteras med solceller
på taket. Finansiering av solcellerna kommer att ske inom ramen för det särskilda
anslaget för Hållbarhetsprogrammet.
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I den av regionfullmäktige antagna kulturplanen finns beskrivet att behovet av
konstnärlig gestaltning ska prövas utifrån målet att en procent av utgiften avsätts
för detta ändamål. Råslätts Vårdcentrums lokaler kommer till stor del att utgöras
av ytor som blir aktuella för konstnärlig gestaltning, det samma gäller
utomhusmiljön. Eftersom verksamheten bedrivs i samma omfattning redan idag
förväntas en stor del av befintliga gestaltningar och lös konst vara möjligt att
återanvända i dessa nya lokaler. Förslaget är att 0,7 procent av
byggnationsutgiften avsätts för konstnärlig gestaltning, avrundat belopp utgör
1 100 000 kronor.
I kommande budgetarbete kommer medel för inventarier och lös utrustning att
behöva avsättas. Hyran för lokalerna hanteras inom ramen för Vårdcentralerna
Bra Liv samt Folktandvården. Hyran för familjecentralen fördelas mellan
Jönköpings kommun och regionens verksamheter.
Verksamhetens bedömning av investeringens effekter
Bilaga till ärende Råslätt Vårdcentrum – DNR
2017/1442
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

3

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?

3

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

2

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

5

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ökar

Media (El, värme):

Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Minskar
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Ökar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-11



Gestaltningsbeskrivning Råslätts vårdcentrum



Markgestaltning Råslätts vårdcentrum



Verksamhetsbeskrivning Råslätts vårdcentrum



Detaljplan granskningshandling



Marköverlåtelseavtal



Servitutsavtal avseende besöksparkeringar
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Nytt vårdcentrum på Råslätt
Bakgrund

RÅSLÄTTS VÅRDCENTRUM AFP SLUTPRESENTATION

Råslätt är ett tidstypiskt miljonprogramsområde med en storskalig
stadsplan där 6-vånings skivhus ligger symmetriskt placerade
kring en centrumbebyggelse. Området är trafikseparerat och man
rör sig i huvudsak till fots bland bostadshusen. En väl uppvuxen
grönska och grönområden för rekreation omger byggnaderna.
Råslätt är i behov av och står inför en stor omvandling - dels
upprustning och ombyggnad av befintliga byggnader men även
förtätning inne i området och längs tillfartsvägarna. Man planerar
även att bygga ett resecentrum och utöka kollektivtrafiken samt
utveckla en stadspark.
Regionen har idag sina verksamheter på Råslätt utspridda i lokaler
som inte är ändamålsenliga. Ett nytt vårdcentrum som samlar
Vårdcentralen, Folktandvården och Familjecentralen under samma
tak har planerats tillsammans med verksamheterna under en lång
tid. En samverkansprocess med Regionfastigheter, Kommunen
och Vätterhem har gett förutsättningarna för den nya byggnaden
som nu kommer att uppföras på en attraktiv tomt i hjärtat av
Råslätt.
Flygbild över Råslätt med tomten för Vårdcentrum markerat.
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Vision
Ett nytt landmärke på Råslätt
Visionen är att skapa:
• En offentlig byggnad som tillför Råslätt en ny
spännande arkitektur och blir ett nytt självklart
landmärke.
• En robust och ändamålsenlig byggnad som är
flexibel och kan förändras över tid.
• En byggnad som bjuder in besökare och
personal genom en vänlig och omsorgsfullt
gestaltad bottenvåning.
• En rumsskapande byggnad som tydliggör
entrétorget och ramar in den nya parken.
• En ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar
byggnad.
• En byggnad som bidrar till en ökad trygghet i
Råslätt.
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Stadsbyggnad
Detaljplanens förutsättningar
En ny detaljplan för tomten ”Önskemålet” har arbetats fram och
den innehåller förutom ett vårdcentrum bostäder. I samband med
detaljplanearbetet gjordes analyser av en större del av området
för att få en ökad förståelse för de befintliga förutsättningarna men
också ta in de nya planer och idéer som finns för utvecklingen av
Råslätt. En fortsatt samverkan med omgivande aktörer är viktig för
att skapa en bra helhet.
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GC-stråk

Tomten har ett mycket centralt läge och omges av viktiga stråk
och noder. Grönområdet väster om tomten planeras att utvecklas
till en ny park. Centrumet ska byggas om och utvecklas och
kollektivtrafiken byggas ut. Detta ska väl beaktas vid utformningen
och det förpliktigar att skapa en byggnad som är intressant och
trygg att röra sig kring till fots.

ålet

Önskem

ålet 7-8

Önskemålet delas i två byggrätter där Vårdcentrum ligger närmast
Illustration från analys av platsens möjligheter och förutsättningar i samband med detaljplanearbetet
centrumbebyggelsen. Den nya bebyggelsen har en kvartersstruktur
med högre bebyggelse mot norr och öster och lägre bebyggelse
mot gång- och cykelstråket och parken i väster. Gårdsrummet har
en tydlig delning i tomtgränsen för att separera bostadsgården och
Vårdcentrums funktioner. Det kommer att bli en nivåskillnad här, då
bostäderna har ett underbyggt garage. Angöring till vårdcentrum
POTENTIELLA STRÅK OCH PLATSER, PLANERAD SPÅRVAGNSSLINGA
sker i norr för besökare och i öster för inlastning och ambulans.
Vårdcentrum består av två volymer - en huvudbyggnad i fyra
våningar och en lägre envåningsbyggnad ”Annexet” som ligger vid
parken och skapar ett skyddat gårdsrum mot söder. Detaljplanen
medger båda byggnader att byggas till med en våning vid framtida
behov av expansion.
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Volymer
Vid utformningen av vårdcentrum har volymerna bearbetats
och formats för att anpassas till platsen och verksamheterna.
Hörnet mot nordost har kapats och följer Fiskgjusegatan och
bostadskvarterets riktning. På så sätt öppnar man upp en
siktlinje mot de nya bostäderna och vidare in mot området och
möjliggör för grönska att omge byggnaden. I bottenvåningen
är volymen indragen i det spetsiga hörnet vilket ger byggnaden
ett lättare, spänstigare uttryck. Byggnaden annonserar sig mot
centrumbebyggelsen och parkeringstorget i norr, och här gör man
entré till de olika verksamheterna. Entréerna är indragna och på så
vis väl synliga, välkomnande och väderskyddade.
Den låga delen, ”Annexet” som innehåller en öppen förskola
uppförs endast i en våning initialt. Den samspelar med parken och
skapar en skyddad trädgård för verksamheten. Annexet kopplas till
huvudbyggnaden via en länkbyggnad.

Volymskiss över området.
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Byggnadsstruktur
Bärande idéer
Ett starkt önskemål från Regionfastigheter har varit att skapa
en byggnad med stor flexibilitet samtidigt som specifika
verksamhetsbehov skall kunna tillgodoses. Det framfördes tidigt
önskemål om en byggnad med ett dubbelkorridorssystem.
Andra styrande behov, som påverkat idéerna, har varit att skapa
tydliga entréer som ökar orienterbarheten. Verksamheterna har
dessutom behov av ha olika öppettider och vill kunna skapa
individuella entrésituationer. Samtidigt skall nya behov lätt kunna
tillgodoses.

Plan 5

Tre separata trapphus med hiss skapar tillsammans med
korridorsystemet stora variationsmöjligheter. Fasad mot entréstråk
kan förses med separata ingångar. Alla byggnadens plan har
förbindelse med de tre trapphusen och alla verksamhetsytor har
neutrala förbindelser med de gemensamma serviceytorna på
entréplan och i källaren. Byggnaden har ett tydligt modulsystem
som bygger på cc1200mm.

Plan 4

Plan 3

Entréplan (plan 2)

Källare (plan 1)
Sprängskiss över byggnadens struktur.
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Verksamheterna och lokalerna
Familjecentralen
Familjecentralen ger stöd till- och vård av barn och föräldrar i
samband med graviditet och fram till skolåldern. Familjecentralen
på Råslätt består av fyra enheter; Kvinnohälsovård, Barnhälsovård,
Öppna förskolan och Social verksamhet. Enheterna samlokaliseras
för att uppnå god samverkan och förenkla besöken för familjerna.

PARKSTRÅK

Lokalerna är placerade i markplan med koppling mot entréstråk,
parkstråk och trädgård samt en inre koppling mot vårdcentral och
gemensamma stödfunktioner.
Alla verksamheterna ligger grupperade längst en central axel
som löper mellan Kvinnohälsovården och Öppna förskolan.
Barnhälsovårdens väntrum utgör ett delmål längs axeln. Den inre
gemsamma axeln ger stöd för samarbete mellan verksamheterna
och erbjuder samtidigt besökaren enkel kontakt med all
verksamhet på Familjecentralen.
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INRE SAMMANHÅLLANDE AXEL

ENTRÉSTRÅK

KVINNOHÄLSOVÅRD

BARNHÄLSOVÅRD

ÖPPNA FÖRSKOLAN

UTEMILJÖ

SOC.

Familjecentralen i byggnadens markplan.
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Familjecentralen
Som gravid förstagångsbesökare når man kvinnohälsovården från
entréstråket. Redan när man kommer in går det att få överblick och
se bort mot Barnhälsovård och vidare mot Social verksamhet och
Öppen förskola, men även på ett enkelt sätt hitta in till målet för
besöket - Kvinnohälsovården.
Barnhälsovården är placerad i mitten och utgör på ett sätt en
förbindelselänk mellan Kvinnohälsovård och Öppna förskolan.
Besökare till Barnhälsovården kan beroende på ärende komma
antingen från entréstråk eller parkstråk.
Öppna förskolan och Social verksamhet kan med fördel nås från
parkentrén. Barn och föräldrar kan via Öppna förskolan även nå en
egen uteplats och trädgård med lekmöjlighet. Här kan även barn
stå skyddat och sova i sin barnvagn.
Vid behov av stöd från socionom finns dessa i närheten av både
Barnhälsovård som Öppen förskola.
1:200 (A3)
Den yttre miljön kompletterar
den2016-01-17
öppna förskolans inomhusverksamhet.

RÅSLÄTT, MARKPLANERING PROGRAMHANDLING
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Vårdcentralen
Vårdcentral, Laboratorium och Utbildningsmottagning utgör
den största delen av Vårdcentrum och går under benämningen
Vårdcentralen. Lokalerna är utformade för att möjliggöra en
variation av aktiviteter i samma struktur.

RECEPTION

ENTRÉ BESÖK

Vårdcentralens entré ligger i mitt i entréstråket och den
gemensamma receptionen som är utgångspunkt för ett besök,
når man en trappa upp. Oavsett om man åker hiss eller går i
trappan, som fått sin form för att inbjuda till rörelse, så möts man
här av ett ljust väntrum med god orienterbarhet och utsikt över
omgivningarna.

INTERN ZON PERSONAL

Vårdcentralens första våningsplan.

Det centrala trapphuset och dubbelkorridorssystemet ger möjlighet
att ha en tydlig publik zon där patientbesöken sker och en intern
zon där personal kan arbeta med andra arbetsuppgifter utan
externa besökare. Alla besökare använder det centrala trapphuset.
Personalen har förutom det centrala trapphuset även möjlighet att
använda de två andra för intern kommunikation mellan planen.

VÄNT

INTERN ZON PERSONAL

Enheter med stora flöden av patienter som t.ex Laboratoriet, är
belägna nära reception och det centrala väntrummet. Detta ger
möjlighet att på ett effektivitet sätt möta varierade besöksflöden.
Vissa större rumsbildningar som t.ex REHAB Gym är placerade
för att ge patienten det bästa av ljus och natur utan att göra avkall
på funktion eller begränsa strukturens möjlighet till variation.
Personalrummet är placerat enligt samma princip men här finns
även en generös balkong i söderläge.
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GYM

Folktandvården
Folktandvårdens lokaler är placerade tre våningar upp från
markplan. Besökare når tandvården via det västra trapphuset och
det första de möter är reception och väntrum.
ENTRÉ
BESÖK

Behandlingsrummen är centralt placerade runt ett takljusbelyst
funktionstorg. Alla för tandvården viktiga funktioner finns här och
efter behandling kan besökaren enkelt boka återbesökstid i denna
zon.

TORG
BEHANDLING
PERSONAL

Personalen har möjlighet till egen ingång direkt in i den interna
zonen där kontor och personalrum finns. Vid tillfälle kan även
personalen gå ut och få frisk luft, sol etc. på sin balkong i
söderläge.

Folktandvården på plan fem, med det centrala ”torget”.

Folktandvården har med sin placering i huset flera möjligheter till
expansion. Kallvinden är förberedd för att på ett enkelt sätt byggas
om till t.ex tandvård.
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Exteriör
Bärande idéer
De tre beståndsdelarna
Vi vill på ett enkelt sätt beskriva huvudbyggnadens exteriör genom
beståndsdelarna ”Kroppen”, ”Kappan” och ”Skon”. Kroppen är
den mycket enkla, funktionella byggnaden som utgör klimatskalet.
Kring kroppens sveps en ”kappa” som med sitt textila uttryck
ger byggnaden karaktär, glans och värme. Skon symboliserar
sockelvåningen som ger värme och är varierad och detaljrik för att
kunna upplevas på nära håll.

Kroppen

Materialen är naturliga, robusta och hållbara. Byggnaden ska i
sitt uttryck samspela med sin omgivning och med den omgivande
grönskan.

Kappan

Skon
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Exteriör
Kroppen
Kroppen utgörs av en enkel bärande fasad av rationella, släta
sandwich-element av betong, förslagsvis gjutna i en stålform.
Betongen ska upplevas ljus och bestå av en ljusare cement
än standard. Detta för att skapa en större kontrast till och
skuggverkan av kappans mönster.
Fönster sitter i fönsterband för att erbjuda en stor flexibilitet att
kunna förändra planlösningen över tid. I utrymmen som väntrum,
trapphus, personalrum och korridorändar sitter fönsterpartier av
större format och som förslagsvis går ner till golv för att släppa
in mer dagsljus och ge generösa utblickar. Fönsterbandens
fönster har två olika format och varieras så att de samspelar
med byggnadens modulsystem. Fönstren är av grålackerad
aluminium/trä med enkla profiler. I fönsterbandens fyllning sitter
mineritskiva i kulör lika betongelementen. Fönster, bleck och plåtar
ska kulörmässigt ligga nära betongen. Tanken är att kroppen ska
kännas väldigt homogen och enkel.
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Fönsterband av fönster med enkla profiler

Kappan
Kappan som sveps på en distans från kroppen utgörs av flätade
plåtband som för tankarna till en textil väv. Plåtbanden skall vara
av en metall som ger lyster och värme och förslaget är corténplåt.
Kappan och väven har också sin symbolik i de olika kulturuttryck
som finns på Råslätt, som vävs ihop och bildar en helhet.
Systemet av flätningen görs i två ”lager” där en tätare flätning fästs
bakom en mer stormaskig. Detta tillåter att öppningar i ”kappan”
görs framför majoriteten av fönster, för att tillåta ljus och utblickar.
Det stormaskiga rutnätet kan dock utan problem fortsätta förbi
fönsteröppningarna utan att tumma på dessa kvaliteter samtidigt
som det skapar ett mer sammanhållet uttryck. Vid cykelparkeringen
i öster fortsätter detta nät ned och möter mark. Bakom detta fästs
nät av typen Gunnebostängsel, vilket förhindrar både klättring och
stölder samt skapar ett lekfullt uttryck och bidrar till en känsla av
att byggnadskroppen svävar. Här kan växtlighet försiktigt leta sig
upp.

Parkeringshuset på Södra vägen i Göteborg är klädd i flätad kopparplåt.

Det mindre rutnätet av den flätade metallen kan tillåtas täcka 		
större fönsterpartier vid exempelvis trapphus och skapar en 		
vacker skuggverkan i rummet innanför.
Tack vare denna skuggverkan blir fasaden spännande och ser olika
ut beroende på tidpunkt och årstid.
Distans och infästning utreds i projekteringen. Beaktande för
fåglars eventuella bobyggande skall göras.

Fasadutsnitt
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Skon
Bottenvåningen på den stora byggnadsvolymen avviker i material
för att bryta ner skalan och ge ett vänligt intryck där man rör sig
som besökare eller förbipasserande. Trä är ett material som av de
allra flesta uppfattas positivt och det ger en värme och är härligt att
ta på.
Vi föreslår en panel bestående av ribbor av lärk som fäst mot de
bakomliggande betongelementen med ca 10mm distans mellan
ribborna för att accentuera vertikaliteten men också för att göra
fasaden mindre benägen att klottra på samt enkelt utbytbar vid
eventuell skada. Vid fönster i bottenplan där verksamheten kräver
visst insynsskydd fortsätter träribborna delvis framför fönster och
skapar ett naturligt insynsskydd.

Slät träpanel vid entréerna.

I det spetsiga hörnet fortsätter träpanelen in i cykelförrådet för att
förstärka den övre volymens svävande känsla och för att skapa en
sammanhållen bottenvåning.
Byggnaden är omgiven av grönska i form av planteringar, och på
några ställen tillåts växter klättra på växtvajrar eller metallnätet som
omger cykelförrådet på östra gaveln.

Grönska som klättrar kring cykelparkeringen.
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Ribborna kan på enkelt fortsätta förbi fönster.

Annexet
Annexet, som också är en del av ”skon”, inrymmer den Öppna
förskolan klädd i trä, men med ett annorlunda utförande. För
att skapa ett lekfullt uttryck föreslås en fasad av kvadratiska
träelement som monteras i 45 graders vinkel, omlott likt fjäll.
Tanken är att det mönster som skapas ska samspela med
Kappans. Träelementen är av lärk som impregneras mot röta och
brand.
Även fönstersättningen är lekfull och följer delvis mönstret och
skapar spännande utblickar för barnen

Motionscentralen ”Kotten” i Kungälv som referensprojekt

Taket på Annexet är bevuxet med sedum. Sedum bidrar till en
fördröjning av dagvattenhanteringen. Taket är synligt både från
Vårdcentrum och de omgivande bostäderna och är trevligt att
blicka ut över.

Fasadutsnitt
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Skyltning
För att göra så lite inverkan på fasaden och på så sätt möjliggöra
framtida förändring föreslås en flexibel skyltning.
Den övergripande skyltningen som visar byggnadens funktion,
alltså ”Råslätts Vårdcentrum”, föreslås fint perforerade plåtbokstäver som fästs med en distans utanpå den flätade fasaden.
Dessa bokstäver bör vara av ljus kulör, förslagsvis natureloxerad
aluminium, för att möjliggöra god läsbarhet dagtid. På kvällstid
belyses bokstäverna bakifrån och den perforerade strukturen blir
då mer synlig och läsbarheten blir tydlig.
Referensbild stor fasadskyltning

Ovanför de olika verksamheternas entréer föreslås skyltning i
karmlösa ljuslådor som fälls in i den släta träpanelen. Lådornas
framkant ligger alltså i liv med kringliggande panel. Klisterfilm med
tryckt aktuell skyltning fästs på insida glas och kan enkelt bytas ut
vid behov. Det är av stor vikt att ljuset ilådan inte är för starkt och
får bländande effekt.

Fasadutsnitt, fasadskylt
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Referensbild ljuslåda ovan entréer

Fasadutsnitt ljuslåda ovan entréer

Entréer
Till Råslätts Vårdcentrum finns fem entréer för besökare som nås
från Entréstråket eller Parkstråket. Tre av entréerna leder till varsitt
trapphus och hiss. För att hjälpa besökaren att hitta rätt är det
viktigt att ingångarna tydligt accentueras. Detta görs med hjälp av
belysning, skyltning och material. Entréerna är även dessa klädda i
träpanel, men till skillnad från resten av bottenvåningen är panelen
helt slät. Varje entré är indragen och skapar nisher som markerar
var byggnaden öppnar sig. Nischerna är välkomnande och skapar
ett naturligt väderskydd. I taket av dessa nischer sitter downlights,
som ger ett varmt sken.

PARKSTRÅK

ENTRÉSTRÅK

En tydlig idé är att entréernas material och karaktär ska följa med
in i vindfång, inre entrérum och trapphus.
Den grå pilen i illustrationen bredvid markerar entrén till den lokal
som finns i byggnaden som kan komma att hyras ut till en extern
verksamhet. Denna lokal har skyltfönster och entrépartiet sitter inte
indraget för att tydliggöra att skilja den från övriga entréer.

Byggnadens olika besöksentréer

Fasadutsnitt
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Interiör
Bärande idéer
Huvudidéen är att byggnaden ska få en självklar lokal förankring.
Natur och grönska är den del av Råslätts karaktär. Att knyta an till
detta och att i möjligaste mån använda hållbara naturmaterial som
åldras vackert över tid är den genomgripande idén för den interiöra
gestaltningen. Det utvändiga och invändiga möts och smälter ihop
i byggnadens mer offentliga delar såsom inre entré, trapphus och
väntrum. Även toaletter ska gestaltas utifrån detta koncept.
Råslätt är mångkulturellt och detta ser vi också kan få ge
inspitation till utformningen. Kanske genom den konstnärliga
utsmyckningen där man skulle kunna dra nytta av och samverka
med det konstprojekt som Råslätt fått anslag till.

Råslätts grönska får “följa med” in i den interiöra gestaltningen.

Exempel på konstnärlig utsmyckning på Söndrumsskolan, där elever fått medverka i skapandet.
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Interiör
Trapphusen
För att välkomna besökaren och skapa en sammanhållning
mellan den yttre och den inre gestaltningen läggs stor vikt vid
utformningen av entréhall och trapphus. Ljusa trapprum med
gedigna naturmaterial som trä och terrazzo skapar en värme,
robusthet och tidlöshet.
Den släta träfasaden följer med in och löper på vidare på vägg i
entréhall och upp i trappan.
En fast planteringsyta i entréhallen ger naturlig växtplats åt
grönska. Besökaren möts av en bit natur, en del av Råslätts
karaktär, ett signum som förmedlar ett lugn. Det gröna kommer
med in.
Trapphusen har olika förutsättning vad gäller dagsljus. Trapphuset
mot väster har stora fönsterpartier mot parken. De andra
trapphusen får dagsljus genom lanterniner och som komplenent
extra omsorgsfull, karaktärsskapande ljussättning.

Växtlighetens storlek kan variera i storlek, från att täcka en hel vägg till att vara som en tavla.

Väggarnas träpaneler följer med vidare in i väntrum och in till
reception. Grönska i form av lättskötta växtväggar - ”växttavlor”
ger på utvalda ställen besökare och personal en positiv upplevelse
av natur.

Slät råspont fäcker väggarna.
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Grå terrazzo i trappa och på golv.

Materialval
Vårdcentrum
Inne i verksamhetslokalerna vill vi fortsätta låta naturmaterialen
skapa karaktären. Besökaren får på så sätt en sammanhållen
positiv upplevelse som startar redan i entrén.
Höga funktionskrav på interiöra material så som städbarhet,
tillgänglighet etc. gör att dessa måste väljas med omsorg. Vårt
förslag innebär att låta den varma känslan av trä fortsätta in på
vissa platser i korridorer och vid inre platsbildningar, väntrum.
Färgsättning av inre miljöer föreslås göras i senare skede och då
tillsammans med verksamheterna. Utgångspunkten bör vara med
enkelhet lyfta fram och harmonisera med övriga naturmaterial.

Öppna förskolan
Den öppna förskolan tillåts att vara unik. Färgsättning och
materialval här föreslås kunna få en mer lekfull karaktär.
Flera av aktiviteterna äger rum på golvet bör upplevas mjukt och
varmt. Fönstersättningen är på flera ställen anpassad till barnens
nivå.

Exempel på omsorgsfullt utformad trappa
Naturmaterial och belysning är viktigt för
upplevelsen

Lanterniner sprider vackert ljus.

Omsorgsfullt utformade detaljer i Öppna
Förskolan
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Markgestaltning
Bilaga Gestaltningsbeskrivning
Råslätts Vårdcentrum
2017-03-20

RÅSLÄTT//

MARKGESTALTNING

Entréerna och framsidan till vårdcentrum har en enkel och
tydlig inramning av välkomnande planteringar, klätterväxter,
bänkar och träd. Växtligheten hjälper också till att skärma av
och skapa integritet för de verksamheter i bottenplan som
kräver det.
På innergården till den öppna förskolan möts man av samma inramning och enkelhet, fast som här har en mer lekfull
struktur och erbjuder en större variation i texturer. Spalter av

planteringar i olika nivåer, barkflis med trampstenar och sandlek är orienterade kring gräsmattan i gårdens mitt. De olika
spalterna skapar några mer avgränsade platser för öppna förskolans verksamhet och de ger både möjlighet till lek, ro och att
upptäcka. Småbarn har möjlighet att leka på gräsmattan, springa på trampstenar i barkflis eller skapa i sandlådan. Familjer
kan samlas på sittplatser på trädäcket eller mer i skymundan
bakom planteringar under trädens skugga.

Uteplatsen för personal avgränsas med växtlighet och grind
från den öppna förskolans del av gården. Även uteplatsen har
en grön inramning, rabatterna intill staketet erbjuder doftande
örter och klätterväxter som mjukar upp intrycket av staketet
och ger vertikal grönska.

¨trädäck för

lökväxter för

uteplatser

årstidsväxlingar med klätterväxter
betongarmerad

avskärmande och
rogivande planteringar
Träd som skapar
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rumslighet

de små
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Sammanfattning
Råslätts Vårdcentral är drygt 30 år gammalt. Lokalerna är anpassade för den vård som
bedrev i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och installationer är både
underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för
anpassning av arbetssätt. Vårdcentralen är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens
krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet.
I detta dokument presenteras förslag till en nybyggnad av Råslätts Vårdcentrum.
Förslaget bygger på en samlokalisera Vårdcentral, Folktandvård, Familjecentral
(Kvinnohälsovård, Barnhälsovård, Öppna förskolan samt socionomer).
Förslaget har framtagits i samarbete med verksamheterna och gestaltningen har
genomförts av White Ark. Förslaget har framtagits i möte/workshops.
Nybyggnadsyta blir ca 6080 m2

1. VERKSAMHET
1.1 Nulägesbeskrivning
Befintliga lokaler
1985/86 flyttade vårdcentralen in i Vätterhems Fastighet Tornfalksgatan 11
Råslätt.
Sedan dess har mindre förändringar gjorts och under en period utökades
lokalerna genom att koppla en lägenhet till vårdcentralen. Denna
lokalförändring avslutades i samband med att hemsjukvården övergick i
kommunal regi 2013.
Tidigare var läkarmottagningen fördelad i två plan, men i samband med en
omfördelning av lokalerna, placerades alla läkarna på plan 4. Detta medförde
att sjuksköterskemottagningen placerades på plan 4.
Befintliga lokaler är inte helt funktionella. Personalen har inte full överblick
över patienter eftersom verksamheten är fördela på olika våningsplan.
Lokalerna medger inte effektiva arbetsmetoder, då personalen måste förflytta
sig mellan de olika våningsplanen. Eftersom lokalerna är utspridda på olika
våningsplan kan en inte tillfredställande säkerhet uppnås. Rådgivning till
patienter i telefon är idag placerad på två plan, detta blir irrationell och ställer
till besvär för personalen.
Provtagning sker idag på plan 5. Som i sin tur är uppdelad i två
provtagningsutrymmen med plats för provtagningsstol, provtagningsvagn och
datorplats. En toalett för urinprovtagning finns, ingång sker från laboratoriet.
Väntrum delas med kvinnohälsovården.
Barnhälsovården (BHV) finns idag på plan 4 och i samma fastighet finns
Kvinnohälsovården (KHV) på plan 5. Inom BHV mottagningen finns även
tillgång till kurator för socialtjänsten Jönköpings kommun. Samverkan sker
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med den öppna förskolan som idag har sin verksamhet Råslätts Stadsgård.
Dagligen sker samverkan med KHV, kuratorer samt den öppna förskolan.
Befintliga lokaler är slitna och har små rum. Nuvarande lokaler är inte
ändamålsenliga eller har inte tillräcklig yta. Många som besöker BHV har med
sig syskon och ibland även tolk. Vid vissa besök närvarar även läkare och
ibland även en student.
Vad som också saknas är närhet till samverkan på familjecentralen så som
barnhälsovården och öppna förskolan.
Befintliga lokaler är svårtillgängliga utifrån ett städ-och ergonomisk
perspektiv. De är trånga, trösklar, smala korridorer, slitna lokaler. Trångt och
svårigheter att komma till sophanteringen. Brist på ventilation i lokalerna.
Personal upplever det instängt när de börjar arbeta efter helgen på
måndagsmorgonen. Känner trötthet. Städcentralens lokaler är ej
ändamålsenliga tex så saknas ett riktigt personalrum, sitter och äter där
städvagnar förvaras och tvätthantering sker. Diskar sin disk i tvättställ.
Folktandvården ligger på markplan på Råslätts torg, bra och centralt men kan
upplevas störande med insyn, obehöriga personer som kommer in på kliniken.
Det finns åtta behandlingsrum, ett kontor och ett arbetsrum med två
arbetsplatser, toaletter samt ett omklädningsrum i den ena korridoren. I den
andra korridoren finns reception med backoffice, kopieringsrum, steril,
personalrum, förråd, omklädningsrum samt ett kontor. Ett tandteknikrum,
miljörum samt ett vilrum finns även på kliniken.
En del av väggarna är målade och mattor i behandlingsrummen utbytta. I övrigt
är lokalerna små och relativt slitna.
Flera ur personalen har tidigare upplevt besvär såsom trötthet, tung i huvudet,
slemhinnebesvär och trötta ögon vilket man tror kan ha orsakats av ventilation
och luft. Flera åtgärder har satts in och förbättring har skett. Det som kvarstår
är att man upplever torr luft samt kallt inomhus på vintern och mycket varmt på
sommaren.
Öppna förskolan finns nu i en del av Stadsgården Råslätt.
Kurator vid FC på Råslätt är anställd av Socialförvaltningen, IFO, i Jönköpings
Kommun. Kuratorerna ansvarar för samtalsstöd enskilt eller i grupp till
föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Alla enskilda samtal förläggs på kuratorns
expedition, där plats finns för en samtalsgrupp. Grupper förläggs i Öppna
förskolans lokaler eller när andra aktiviteter kolliderar med dessa grupper lånas
lokaler av t ex Svenska kyrkan
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1.2 Framtida verksamhet
Utveckling

Vårdcentralen lever i en mycket konkurrensutsatt verksamhet sedan 2010 i och
med vårdavtalet. Konkurrensutsattheten gör det extra svårt att planera och
dimensionera en framtida verksamhet. Om man lyckas med att integrera en
KUA i verksamheten skulle en sådan på sikt ge större möjligheter till
rekrytering, vilket kommer att medföra fördelar för patienter och personalen.
När det gäller vård/rehabilitering blir det fler gruppverksamheter och man själv
kan mäta sina parametrar. Ett ökat teamarbete mellan olika personalkategorier.
Självincheckning blir mer och mer vanligt, men personal behövs fortfarande i
receptionen. Den äldre befolkningen ställer andra krav idag än förut, t.ex.
hembesök, vårdplanering samt virituella möten.
Ambulanstransporterna som tidigare har hämtat patienter, där har en förändring
skett och patienter lämnas på vårdcentralen istället för att inte belasta sjukhuset
med patienter som inte behöver den vården.
Eventuellt kan det komma ifråga att ta hand om specialistpsykiatri inom
Råslätts Vårdcentral.
Enligt tidigare beslut skall regionens barnfamiljer erbjudas familjecentraler.
Samverkan med övriga aktörerna inom familjecentralen sker genom avtal
mellan kommun och region.
Då Råslätts upptagningsområde idag inte har en fullvärdig familjecentral finns
en stor förväntan på att samverkan kommer att underlättas genom en
samlokalisation.
Mycket som tyder på att antal barn kommer att öka i området. Många
nyanlända flyttar in hos släkt som redan bor i området, och så finns planer
nybyggnationer inom upptagningsområdet. Detta innebär att man planerar för
att möta ett större behov av familjecentralens insatser.
Familjecentral arbetar ständigt för samverkan kring blivande föräldrar samt det
ofödda barnet. Personalen har behov för lättillgänglighet mellan sig för att
underlätta för de blivande föräldrarna i kontakten med olika professioner.
Antalet barn som föds ökar varje år. På 10 år har det ökat med 500 barn på
Ryhov, Jönköping.
Kvinnohälsovården gällande cellprovtagning planeras för en centralisering
inom kommunen. Ca 700 cellprovspatienter kom till Råslätt under förra året.
Öppna förskolan har behov av samlokalisation då samverkan mellan de olika
yrkesgrupperna ökar hela tiden. Vi måste kunna fånga upp dem som behöver
oss mest, de sköra familjerna och ha en god samverkan runt dem. Samlokalisation är
ett måste för att uppnå våra mål att ingen ”trillar mellan stolarna”.
Genom långtgående samverkan och utifrån familjens livssituation främjar en god
fysisk, psykisk och social hälsa för barn och föräldrar.
Samverkan med föräldrar främjar till en trygg anknytning, allsidig
personlighetsutveckling, gynnsam fysisk och social utveckling för förskolebarn.
Parterna ska gemensamt särskilt följa utvecklingen hos barn och deras familjer som
visar tecken på en ogynnsam utveckling.
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Idag satsar man på att utöka det generella föräldrastödet och satsningar görs för att
fastställa hur vi bäst når de familjer som vi idag har svårt att nå.
Folktandvården har ett ökande patientryck med ett stort antal akutpatienter
dagligen och kö för att ta emot nya patienter. Detta är en utveckling som kommer
att fortsätta. Inom klinikens upptagningsområde planerar man att bygga fler
bostäder vilket kommer att innebära fler patienter. Jönköping är dessutom en
växande stad och inom Jönköping- Huskvarnaområdet finns 10
folktandvårdskliniker där samtliga mer eller mindre har kösituation för nya
patienter.
Råslätts vårdcentrum är en enklare form av vårdnära service-koncept, d.v.s. med en
husvärd/vaktmästare i huset som tar emot gods/material i entreplanet och levererar
godset till varje våningsplan via godshissen/hissarna samt sköter övriga
vaktmästeritjänster som enheterna är i behov av.
Servicevärdar/servicepersonal utför städning på varje våningsplan och kan utföra
servicetjänster som t ex beställa material och textilier och lägga in i förråd enligt
kundens önskemål.
Framtida lokalbehov
Verksamheterna ändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler. Ljudkrav
att det inte går att höra vad som sägs i rummen. Rummen bör vara så generella som
möjligt så att de kan användas för olika ändamål.
Det är möjligt att öppna upp vissa delar av verksamheten t ex för kvällsmottagning o
dyl.
Lokalerna kommer också upplevas säkra när det gäller hot och våld. Tillgängligheten
är viktig för besökare, patienter samt personalen.
Fastigheten kommer redan i byggskedet planeras för en eventuell kommande
expansion. Detaljplan medger att fastigheten kan byggas på med ytterligare ett
våningsplan på hela fastigheten.
Datorlösningar, telefonlösningar kommer också vara flexibla, men samtidigt
ergonomiskt och arbetsmiljömässigt bra. All planering och projektering har som
förutsättning att långsiktigt minska påverkan på miljön och energioptimerade.
Yttre miljö och trafik

Vårdcentrum är placerad på en tidigare parkeringsyta söder om Råslätts
Centrum. Vårdcentralen kommer att uppföras i nära anslutning till allmänna
kommunikationer och goda parkerings möjligheter för besökare.
Personalparkering i nära anslutning till Vårdcentrum.
Den yttre miljön tar hänsyn till personalens behovs på utevistelse och öppna
förskolans barnverksamhet.
Transporter till/från vårdcentralen underlättas genom att all godstransport sker
avskilt från besökarnas vistelsezoner. Gården söder om fastigheten kommer
även att medge parkeringar för verksamheternas bilar, laddningsstation för
elbilar finns möjlighet till.
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Säkerheten och öppettiderna är styrande gällande entréer, detta har medför att
vissa verksamheter har egna entréer. Separat personalentré i nära anslutning till
en väl tilltagen parkeringen för cyklar finns.

2

Miljö och energi
Miljö
I enlighet med Regionfastigheters Hållbarhetsprogram är utgångspunkten för
planering och utformning:
 Klimatsmart byggnad
 Klokt resurstänkande
 Sund arbets- och livsmiljö
En god inomhusmiljö är viktig för arbetsmiljö- och hälsoperspektiv. Genom att ställa
höga krav på lufttäthet och byggnadsmaterial, med hänsyn till miljöaspekter ska
kvaliteten på inomhusmiljön säkras.

Energi
Byggnaden ska vara energisnål och energiförbrukningen ska begränsas med effektiv
värme-och elförbrukning.
Samtliga tekniska system och komponenter väljs med hänsyn till energiåtgång,
miljöpåverkan och livscykelkostnad.
Solcellspaneler kommer att monteras på takyta för sänka elkostnaderna inom
byggnaden.

Teknik
De tekniska system och infrastrukturer ska ha hög driftsäkerhet. Systemen ska
planeras för att eliminera störningar vid t.ex. underhåll och utbyte.
Kraven på datakommunikation och el tillgodoses.
Luftbehandlingen planeras utifrån de krav verksamheten ställer. Lokalerna
förses med komfortkyla. Val av system ska göras utifrån krav på funktionalitet,
ändamål och miljöprestanda.

Sida

7 (7)

6
11

116

&

P

115

115

&
G

&

G

G

&

P

&

&

)

115

11
9

11
8

0
12

UU
12
1
12 3

6
11

119

11
7

q

11
6

12
8

12
0

q

118

q
11
6

d
116

121

d
11
6

11
7
11
7

11
7
117

q

UU

118

UU

9
11

UU

UU

U

U

G

12
1

12 9

G
G

UU

G

q

n

6:1

q

118

q

q

q

G
G
G

G
G

UU

7
11

2
12

RÅSLÄTT

119

18

q

116

51

p

118

11
6

117

q

7
11

Planbeskrivning

p

12 0

11
6

118

12 3

130

G

117

11
7

11
6

117

118

n

11
6

11
6

117

GATA

UU

117

7

d

117

q

11
7

11
6

G

q

117

p

12
4

UU

G

UU

U

117

UU

U

q

117

UU

116

UU

UU

UU

UU

116

11

11
9
12

3

&

p

Fis
k

UU

gju
se
ga
tan

11
5

115

&

n

116

ÖNSKEMÅLET

115

—

&

&

d

114

115

115

n
p

11
5

114

11
4

114

115

116

—
)

116

p

—
)

)
—
)
)

4
11

G

&

n

&

UU

114

2

115

@@@@&
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@11@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
5
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
&@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ &
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
+137,0
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
u@
1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
114
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
DC
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
+128,5
@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@
8@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@@@@
+126,0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@b@1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
u1@@@@@@+128,5 7 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b1
@@@@@@
@@@@@@+126,0
@@@@@@
b1
@@@@@@
+126,0-+137,0
@@@@@@
@@@@@@BC
@@@@@@
@@@@@@ e
@@@@@@ 1
B
@@@@@@
@@@@@@
f1 f2
@@@@@@@@ f2
@@@@@@@
u@
1 @@@@
p1 p2
@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@
116@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@ b1
@@@@@
114

114

114

G

G
G G
115
G G

G&

G

11
6

&

114

115

&

&
G

G

7
11

11
5

11
4

G&

G

&

Råslättsrondellen

G

11
5

P

&

116

&

G

P

&

&

G G

115

G

Törnskat
egat an
11
5

&

&

11
6

114

G

&

115

P

113

G

P

G G

P

G

P

115

&

126

P

P

&

P

4

G

G
G G

Sparvhök
sgatan

114

G
G
G

116

116

11
6

&

P

11
3

&

12 0

d

Råslätt, Jönköpings kommun

&

&

12
3

P

&

P

G
G

6:1

121

G

115

116

&

5

G

115

P

&

G

&

5
11

P

2 21
12 1

115

G

P

Detaljplan för
Önskemålet 7 m.fl.

G

115

&

RÅSLÄTT

116

116

G

G

115

11
5

G

&

P

115

115

117

116

11
9

&

&

0

G

P

11
5

115

P

G

UU

P

114 113

G

&

p

189000

UU

G

114

UU

G

UU

G

&

Granskningshandling
2017-04-11
&
&
Dnr: 2015:304

UU

188900

d

G

p

Så här görs en detaljplan
utökat
Så görs med
en detaljplan
STANDARDFÖRFARANDE
planförfarande STANDARDFÖRFARANDE
Planbesked

Den
Den som
som vill
vill ha
ha en
en detaljplan
detaljplan måste
måste skriftligen
skriftligen ansöka
ansöka om
om ett
ett planbesked
planbesked ho
h
kommunen.
I
ansökan
uppges
vad
marken
ska
användas
till
samt
kommunen.
uppges vad marken
ska användas till samt bebygge
bebygg
Ärendet påbörjas när en byggherre
ansökerI ansökan
om planbesked.
I planbeskedet
sens
omfattning
Även
information
kan begäras in
sens placering,
placering,
omfattning och
och höjd.
höjd.
Även annan
annan
information
uppges föreslagen markanvändning
samt
bebyggelsens
placering
och
om- kan begäras in
som
hantering
av
trafik
eller
höjdskillnader.
Därefter
undersöker
som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelnin
planavdelnin
fattning. Planavdelningen sammanställer
ansökan med
kompletterande
underen
en förutsättningarna
förutsättningarna för
för den
den önskade
önskade planen.
planen. Underlaget
Underlaget skickas
skickas sedan
sedan
lag, varpå Stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadsnämnden
beslutar om ifall processen
för
stadsbyggnadsnämnden
för beslut.
beslut. ska påbörjas eller
inte.

Planbesked

Så görs
görs en
en detaljplan
detaljplan
Så

Om
ett
Om
ett positivt
positivt planbesked
planbesked ges
ges inleds
inleds arbetet
arbetet med
med att
att tata fram
fram en
en förs
förs
STANDARDFÖRFARANDE
Samråd
Samråd
handling
inför
samrådet.
Syftet
med
samråd
är
att
få
in
synpunkter
på
handlin
STANDARDFÖRFARANDE
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handlin
en.
består
av
kommunala
en. Samrådskretsen
Samrådskretsen
beståratt
av sakägare,
sakägare,
länsstyrelse,
kommunala myndighet
myndighe
Om ett positivt planbesked ges inleds
arbetet med
ta
framlänsstyrelse,
en handling
Den
som
vill
ha
en
detaljplan
måste
skriftligen
ansöka
omstandardförfarand
ett planbesked
och
andra
som
har
ett
väsentligt
intresse
av
planen.
Vid
och
andra
som
har
ett
väsentligt
intresse
av
planen.
Vid
standardförfaran
Planbesked
inför samrådet. Syftet med samrådet
ärsom
attvillförbättra
beslutsunderlaget
genom
Den
ha
en
detaljplan
måste
ansöka
omäretttill
planbesked
kommunen.
I ansökan
uppges
vad skriftligen
marken
ska
användas
samt bebyg
sker
annonsering
ii den
lokala
tidningen,
och
Planbesked
sker
annonsering
den
lokala
tidningen,
och samrådstiden
samrådstiden
är valfri.
valfri.
att samla in kunskap och synpunkter,
och
att
ge
berörda
insyn
och
möjlighet
kommunen.
I
ansökan
uppges
vad
marken
ska
användas
till
samt
bebyggi
sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan
begäras
STANDARDFÖRFARANDE
sens
placering,
omfattning
och
höjd.
Även
annan
information
kan
begäras
att påverka. De som har rätt att medverka
vid
samrådet
är samrådskretsen,
som hantering
av trafik
eller höjdskillnader.
Därefter undersöker planavdelnin
som
hantering
av
trafik
eller
höjdskillnader.
Därefter
undersöker
planavdelni
bestående av sakägare, Länsstyrelse,
myndigheter
ochplanen.
andra
som
enkommunala
förutsättningarna
för den
önskade
Underlaget
skickas
sedan
Efter
samrådet
sammanställs
de
inkomna
synpunkterna
ii en
Efter
samrådet
sammanställs
deönskade
inkomna
synpunkterna
en samrådsredosamrådsredoSamrådsredogörelse
en
förutsättningarna
för
den
planen.
Underlaget
skickas
sedan
stadsbyggnadsnämnden
för
beslut.
har ett väsentligt intresse av planen.
Tiden
förhasamrådet
i tidningen.
Den
somUtifrån
vill
en detaljplanannonseras
måste skriftligen
ansökaplanhandlingarna.
om ett planbesked ho
görelse.
samrådsredogörelsen
justeras
sedan
görelse.
Utifrån
samrådsredogörelsen
justeras
sedan
planhandlingarna.
Planbesked
stadsbyggnadsnämnden
för beslut.
kommunen.
I ansökan uppges
vad marken ska användas till samt bebygge
sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in
Synpunkter ska lämnas in skriftligen
samrådstiden
och skickas
tillatt ta fram en fö
Omhantering
ettunder
positivt
planbesked
ges
inleds
arbetet
med
som
av trafik
eller höjdskillnader.
Därefter
undersöker
planavdelnin
Granskningsskedet
ärär ytterligare
ett
tillfälle
att
lämna
synpunkter.
Vid
Granskningsskedet
ytterligare
ett
tillfälle
att
lämna
synpunkter.
Vid standar
standar
Samråd
Granskning
Om
ett positivt
planbesked
ges
inleds
arbetet
med
att
tasamrådskretse
fram
en
fö
Jönköpings
kommun, Stadsbyggnadskontoret,
551den
89
Jönköping.
Efter
handling
inför
samrådet.
Syftet
med
samråd
är Underlaget
att få
in synpunkter
påsedan
handl
en
förutsättningarna
för
önskade
planen.
skickas
förfarandet
behövs
ingen
granskning
eller
underrrättelse
ifall
Samråd
förfarandet
behövs
ingen
granskning
eller
underrrättelse
ifall
samrådskrets
handling
inför
samrådet.
Syftet
med
samråd
är
att
få
in
synpunkter
på
handli
en.
Samrådskretsen
består
av
sakägare,
länsstyrelse,
kommunala
myndigh
samrådet sammanställs och kommenteras
synpunkterna
i
en
samrådsstadsbyggnadsnämnden
för
godkänt
förslaget.
om
ändringar
görs
genomförs
en
oc
godkänt
förslaget. Men
Men
ombeslut.
ändringar
görs
genomförs
en granskning,
granskning,
o
en.
består
av
sakägare,
länsstyrelse,
kommunala
ochSamrådskretsen
andra
somunderrättas
harsedan
ett väsentligt
intresse
av planen.
Vid
standardförfara
redogörelse. Utifrån samrådsredogörelsen
justeras
planhandlingarna.
samrådskretsen
skriftligen.
Synpunkter
ska
lämnas
ininmyndighe
skriftlige
samrådskretsen
underrättas
skriftligen.
Synpunkter
ska
lämnas
skriftlig
och
som har
ett lokala
väsentligt
intresse
avsamrådstiden
planen.
Vid standardförfara
skerandra
annonsering
i den
tidningen,
och
är valfri.kommu
under
granskningstiden.
Synpunkterna
skickas
till
under
granskningstiden.
Synpunkterna
skickas
till Jönköpings
Jönköpings
kommu
sker
annonsering
i
den
lokala
tidningen,
och
samrådstiden
är
valfri. en
Om
ett positivt planbesked
ges
inleds arbetet med att ta fram
förs
Stadsbyggnadskontoret,
551
89
Jönköping.
Stadsbyggnadskontoret,
551
89
Jönköping.
Samråd
Granskning
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handlin
Efter
samrådet
sammanställs
devara
inkomna
synpunkterna
Samrådskretsen
består
av sakägare,
länsstyrelse,
kommunala
myndighet
Efter samrådet,
och innan planenen.kan
antas, ska
planen
tillgänglig
föri en samrådsredo
Samrådsredogörelse
Efter
samrådet
sammanställs
de inkomna
synpunkterna
i en
samrådsredogörelse.
Utifrån
samrådsredogörelsen
justeras
sedan
planhandlingarna.
och
andra
som
har
ett
väsentligt
intresse
av
planen.
Vid
standardförfarand
Planförslaget
antas
av
kommunfullmäktige
eller
stadsbyggnadsnämnde
Samrådsredogörelse
av kommunfullmäktige
eller
granskning
under minst tre veckor.Planförslaget
Granskningen
innebär
att myndigheter
och
Antagande
görelse.
Utifrånantas
samrådsredogörelsen
justeras
sedanstadsbyggnadsnämnde
planhandlingarna.
sker
annonsering
i den
lokala tidningen,
och samrådstiden
är valfri.
Beslutet
publiceras
på
kommunens
anslagstavla.
Beslutet
publiceras
på
kommunens
anslagstavla.
sakägare och andra som berörs av planen ges möjlighet att lämna synpunkter.
Tiden för granskning annonseras i den
lokala tidningen.
Granskningsskedet
är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid stand
Granskning
Granskningsskedet
äringen
ytterligare
ett tillfälle
attunderrrättelse
lämna
synpunkter.
Vid
standa
förfarandet
behövs
granskning
eller
samrådskre
Efter
samrådet
sammanställs
de
inkomna
synpunkterna
i en ifall
samrådsredoSakägare
som
tidigare
lämnat
skriftliga
synpunkter
vid
eller
gransknin
Granskning
Sakägare
som
tidigareingen
lämnat
skriftliga
synpunkter
vid samråd
samråd
eller
granskni
Samrådsredogörelse
Överklagande
förfarandet
behövs
granskning
eller
underrrättelse
ifall
samrådskret
godkänt
förslaget.
Men
om ändringar
görs
genomförs
görelse.
Utifrån
samrådsredogörelsen
sedan
och
inte
fått
dessa
tillgodosedda
har
möjlighet
att
överklaga
beslutet
Synpunkter ska lämnas in skriftligen
under
granskningstiden
och
skickas
till en granskning,
och
inte
fått
dessa
tillgodosedda
harjusteras
möjlighet
attplanhandlingarna.
överklaga
beslutet ho
h
godkänt
förslaget.
Men
om
ändringar
görs
genomförs
en
granskning,
samrådskretsen
underrättas
skriftligen.
Synpunkter
ska
lämnas
in skriftl
länsstyrelsen.
Detta
måste
ske
senast
3
veckor
efter
antagandet.
länsstyrelsen.
Detta
måste
ske
senast
3
veckor
efter
antagandet.
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret,
551
89
Jönköping.
Kommunen
samrådskretsen
underrättasSynpunkterna
skriftligen. Synpunkter
lämnas in skriftli
under granskningstiden.
skickas tillskaJönköpings
komm
sammanställer sedan synpunkterna
i
ett
granskningsutlåtande.
Utlåtandet
under
granskningstiden.
Synpunkterna
skickas
till
Jönköpings
komm
Stadsbyggnadskontoret,
551 89
Granskningsskedet
är ytterligare
ett Jönköping.
tillfälle att lämna synpunkter. Vid standar
Stadsbyggnadskontoret,
551 89 Jönköping.
skickasGranskning
till de som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda.
förfarandet
granskning
ellergälla
underrrättelse
ifallöverklagande
samrådskretse
Detaljplanen
vinner
laga
och
när
hh
Detaljplanenbehövs
vinner ingen
laga kraft
kraft
och börjar
börjar
gälla
när tiden
tiden för
för
överklagande
Laga kraft
godkänt
förslaget.
Men
om
ändringar
görs
genomförs
en
granskning,
oc
gått
gått utut om
om ingen
ingen har
har överklagat.
överklagat. Om
Om någon
någon överklagar
överklagar detaljplanen
detaljplanen pröv
pröv
Planförslaget
antas
av kan
kommunfullmäktige
ellerska
samrådskretsen
underrättas
skriftligen.
Synpunkter
lämnasoch
in miljööve
skriftlige
fallet
av
och
även
vidare
till
markAntagande
fallet
av länsstyrelsen
länsstyrelsen
och
kan
även överklagas
överklagas
vidare
tillstadsbyggnadsnämnd
markoch
miljööve
Antagande
Planförslaget
antas
av
kommunfullmäktige
eller
stadsbyggnadsnämnd
Beslutet
publiceras
på
kommunens
anslagstavla.
under
granskningstiden.
Synpunkterna
skickas
till
Jönköpings
kommu
domstolen.
Planen
laga
upphävs
Antagande
domstolen.
Planen vinner
vinnerkommunens
laga kraft
kraft eller
eller
upphävs när
när länsstyrelsen
länsstyrelsen eller
eller mar
mar
Beslutet ut
publiceras
anslagstavla.
När granskningsutlåtandet har skickats
antaspåplanförslaget
kommunStadsbyggnadskontoret,
551
och
slutligt
avgjort
och miljööverdomstolen
miljööverdomstolen
slutligt89har
harJönköping.
avgjortavärendet.
ärendet.
fullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Sakägare som tidigare lämnat skriftliga
Sakägare
som
tidigare
synpunkter vid
samråd eller gransk
synpunkter
vid samråd eller granskning
och
inte
fåttlämnat
dessaskriftliga
tillgodosedda
kan
Överklagande
Sakägare
som
tidigare
lämnat
skriftliga
synpunkter
vid
samråd
ellerbeslutet
granskn
och
inte
fått
dessa
tillgodosedda
har
möjlighet
att
överklaga
antas av Detta
kommunfullmäktige
stadsbyggnadsnämnde
Överklagande
överklaga
beslutet hos Mark- ochPlanförslaget
miljödomstolen.
måste
ske eller
senast
3
Antagande
och
inte
fått
dessa
tillgodosedda
har
möjlighet
att
överklaga
beslutet
länsstyrelsen.
Detta
måste
ske
senast
3
veckor
efter
antagandet.
Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.
veckor efter att antagandebeslutet har
tillkännagetts.
länsstyrelsen.
Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet.

Så görs en detaljplan

§§

§
§

Laga kraft
Laga kraft
Överklagande

Detaljplanen
vinner laga
kraftskriftliga
och börjar
gälla när
för eller
överklagande
Sakägare
som tidigare
lämnat
synpunkter
vidtiden
samråd
gransknin

Detaljplanen
vinner har
lagaöverklagat.
kraft och har
börjar
gälla när
fördetaljplanen
överklagande
gåttinte
ut om
Ommöjlighet
någon
överklagar
och
fått ingen
dessa
tillgodosedda
atttiden
överklaga
beslutet prö
ho
Laga kraft
Detaljplanen vinner laga kraft och börjar
gälla
för överklagande
har detaljplanen prö
gått ut om
ingennär
hartiden
överklagat.
Om någon överklagar
§

fallet av länsstyrelsen
ochske
kansenast
även överklagas
vidare
till mark- och miljöö
länsstyrelsen.
Detta måste
3 veckor efter
antagandet.
fallet
avnågon
länsstyrelsen
och kan
vidare
mark- och eller
miljööv
gått ut, om ingen har överklagat. Om
överklagar
detaljplanen
prövas
domstolen.
Planen
vinner
lagaäven
kraft överklagas
eller upphävs
när till
länsstyrelsen
m
domstolen.
Planen
vinner
laga
kraft
eller
upphävs
när
länsstyrelsen
eller
ma
ochoch
miljööverdomstolen
har avgjort ärendet.
fallet av Mark- och miljödomstolen
kan därefterslutligt
överklagas
vidare för
och miljööverdomstolen
slutligt
avgjort
ärendet.
Detaljplanen
vinner laga
kraft
ochharbörjar
gälla
när tiden
för överklagande h
prövningsrätt
till Mark- och miljööverdomstolen.
Planen
vinner
laga
kraft
eller
Laga kraft
gått
ut
om
ingen
har
överklagat.
Om
någon
överklagar
detaljplanen pröv
upphävs när ärendet slutligen har avgjorts.
fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööve
domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mar
och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

1

Inledning
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken
användning av mark och vatten som är tillåten. Syftet med detaljplaneprocessen
är att pröva om ett område kan anses lämpligt för en viss typ av användning och
utformning. Detaljplanen är bindande vid prövning av bygglov.
En detaljplan innefattar en plankarta, en planbeskrivning och bilagor. Varje enskild kommun ansvarar för hur planbeskrivningen ser ut. I Jönköpings
kommun används följande upplägg:
Bakgrund, syfte och huvuddrag – En sammanfattande beskrivning av detaljplanen
Planförslag – En beskrivning av den markanvändning som föreslås i detaljplanen
Plankarta och bestämmelser - En förklaring av plankartan och dess
bestämmelser
Planens konsekvenser – Här beskrivs eventuella följder av detaljplanen
Förutsättningar – Nulägesbeskrivning samt planförslagets relation till övriga
styrdokument
Genomförande av detaljplanen – Beskrivning av ekonomiska frågor, fastighetsrättsliga frågor samt tidplan
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Behovsbedömning
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Parkeringsutredning 2016-74, Trivector
Markteknisk undersökningsrapport 2016-11-10, Sigma Civil AB
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Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: detaljplan
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Detaljplaneprocessen syftar till att bedöma lämpligheten för en viss användning
av ett mark- och vattenområde med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Processen syftar även till att säkra insyn för berörda, och att därigenom få
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det område som behandlas i denna
detaljplan är beläget söder om Råslätt centrum, ca 5 km söder om Jönköpings
centrum. I det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet är planområdet
utpekat som förtätningsområde för bostäder på kommunal mark.
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Planområdet utgörs av fastigheterna Önskemålet 7, som i dagsläget är planlagd för garageändamål och används som parkeringsplats och Önskemålet
8 som i dagsläget är planlagd för bensinstationsändamål och används som
parkeringsplats. Planområdet innefattar även del av Råslätt 6:1. Förslaget
innebär att detaljplanen, om den vinner laga kraft, ska möjliggöra för
byggnation av ett nytt vårdcentrum, med möjlighet till centrumverksamhet samt
bostäder, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan i väster.

Översiktsbild med
planområdet utpekat.
Planområdet ligger i
stadsdelen Råslätt och
utgörs av fastigheterna
Önskemålet 7 och 8 samt
del av Råslätt 6:1.

Revideringar efter samråd
Plankarta
Den justerade byggrätten söder om vändplanen har tagits bort från
detaljplaneförslaget.
Plankartan har kompletterats med planbestämmelser om:
- nockhöjd
- placering
- utformning
- körbart bjälklag under mark
- markreservat för underjordiska ledningar

Planbeskrivning
Den justerade byggrätten söder om vändplanen har tagits bort från
detaljplaneförslaget.
Planbeskrivningen har kompletterats med resultaten från trafikbullerutredningen.
Ett avsnitt om dagvattenutredningen som gjordes mellan samråd och granskning
har lagts till i planbeskrivningen. Planbeskrivningen har även kompletterats med
information om att befintliga ledningar inom blivande kvartersmark behöver
läggas om inför byggnation samt information om placering av avfallshantering.
Planbeskrivningen har korrigerats så att vägen öster om Fiskgjusegatan
omnämns som Värnamovägen.
Planbeskrivningen har uppdaterats med illustrationer för vårdcentrum och ny
text gällande bostäder.
Avsnittet om parkeringsplatser under rubriken Omgivningspåverkan har
justerats så att det står att parkeringsplatsen under Råslätt centrum (P13) har
kapacitet för samutnyttjning istället för parkeringsplatsen framför Råslätt
centrum (P12).
Skrivningen om parkeringsköp mellan Regionfastigheter och Vätterhem AB avsåg inte P12 eftersom denna yta föreslås för besökande till vårdcentrum. Planbeskrivningen har uppdaterats med en tydligare skrivning om att parkeringsköp
ska lösas på andra ytor än P12.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om biotopskydd för
alléträden samt den möjliga påverkan på träden om byggrätten byggs fullt ut i
väster.
Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om områdets kulturhistoria
samt förslagets påverkan på densamma.
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Texterna under kapitlet Genomförande av detaljplanen har uppdaterats efter
gjorda förändringar i plankartan. En fastighetskonsekvenskarta har lagts till
kapitlet för att förtydliga fastighetsrättsliga förändringar.
Kostnadskalkylen har lagts till i planbeskrivningen under avsnittet Ekonomiska
frågor. Den södra delen har uteslutits ur beräkningen, då denna inte längre ingår
i planområdet.

Utredningar
En trafikbullerutredning har gjorts för planområdet.
En dagvattenutredning har gjorts för planområdet.
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Planförslag
Plandata
Läge och areal
Planområdet ligger i Råslätt och avgränsas i norr av Törnskategatan och i öster
av Fiskgjusegatan. Planområdet är ca 1 hektar stort och består av fastigheterna
Önskemålet 7 och 8 samt del av Råslätt 6:1 och Önskemålet 5.
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Fastigheterna Önskemålet 7 och 8 samt Råslätt 6:1 ägs av Jönköpings
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Returvägen

Vårdcentrum
Förslaget innebär att ett nytt vårdcentrum byggs i Råslätt för att samlokalisera vårdfunktioner så som vårdcentral, familjecentral, rehabilitering och folktandvård.
Det föreslagna vårdcentrum kommer att ha ett större upptagningsområde
än Råslätt och kommer bland annat att omfatta områden så som Barnarp,
Hovslätt, Gamla Råslätt och Grästorp m. fl. Vårdcentrum föreslås byggas i fyra
våningar, där de olika vårdfunktionerna ges separata utrymmen. Detaljplanen
ger även möjlighet till att utöka med en femte våning om behovet av lokalyta
skulle öka i framtiden.
Vårdcentrum föreslås placeras intill den större parkeringsytan vid Råslätt
centrum för att möjliggöra samutnyttjning av den större parkeringsplatsen samt
för att transportfordon så som färdtjänst och ambulans inte ska behöva köra
in på de mindre vägarna på Råslätt, vilket hade behövts om vårdcentrum hade
legat kvar i sitt nuvarande läge.
Entréerna vänds ut mot Törnskategatan, där det ges plats för bland annat cykelparkering. I dagsläget stannar stambusslinjerna 1 och 3 samt stadsbusslinje 14
vid platsen, vilket ger en god koppling till kollektivtrafiken.
Apotek föreslås placeras i bottenplan med separat entré för att apoteket ska
vara tillgängligt utanför vårdverksamheten.
Vårdcentrum i fyra
våningar: Detaljplanen
möjliggör påbyggnad med
en våning till.

I den sydvästra delen finns det förslag på att placera en öppen förskola i två
våningar. Detaljplanen möjliggör en framtida tillbyggnad på denna del till tre
våningar.
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Trafik
Utformning av gata
I samband med planläggning för vårdcentrum breddas gaturummet längs Törnskategatan så att det ges plats för trottoar, hållplats och angöring till vårdcentrum / handikappsparkering. För att möjliggöra angöring till vårdcentrum
behöver det finnas möjlighet att vända på Törnskategatan. Det finns idag
en vändplats söder om Råslätt centrum som kan användas i detta syfte. Om
trafikstrukturen förändras måste det säkerställas att fordon antingen kan
vända, korsa parkeringen framför Råslätt centrum eller på annat sätt komma
till vårdcentrums entréer.
Gång
Längs Törnskategatan föreslås trottoaren breddas något längre norr ut så att den
placeras där bussfickan är placerad i dagsläget.
Cykel
Framför vårdcentrum, i anslutning till busshållplatsen och entréerna, föreslås
ett större antal cykelparkeringsplatser för besökare. Öster om planområdet går
ett huvudcykelstråk från Jönköping centrum som övergår till ett cykelstråk som
går vidare mot bland annat Barnarp. Vid Törnskategatan finns en koppling in
till Råslätt från detta cykelstråk som angör vid vårdcentrums norra fasad, vilket
gör att besökare även från andra områden kan ta cykeln till vårdcentrum.
Cykelparkering för personal på vårdcentrum föreslås förläggas i markplan i den
östra delen av byggnaden.
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Kollektivtrafik
I dagsläget finns en busshållplats längs Törnskategatan. Hållplatsen är
utformad som en lång bussficka som föreslås tas bort för att ge mer utrymme
för angöring för färdtjänstfordon och taxi framför vårdcentrum. Bussarna
föreslås istället stanna vid en busshållplats närmare korsningen i öster.
Bilparkering
Bilparkering för besökande till vårdcentrum kommer att lösas genom servitut på
Vätterhems mark i närområdet till vårdcentrum. Eventuella parkeringsplatser för
anställda löses genom parkeringsköp mellan Regionfastigheter och Vätterhem
på annan yta än den framför Råslätt centrum (yta P12 i parkeringsutredningen).
Dock kan det komma att finnas avdelningar inom verksamheten som behöver
parkeringsplatser i närheten av verksamheten, vilka ska lösas inom fastigheten.
I förslaget finns därför ett antal parkeringsplatser illustrerade direkt söder om
vårdcentrum. Det finns inget fastlagt parkeringstal för verksamheter så som
vårdcentrum i den parkeringsnorm som antogs 2016-06-16. En bedömning har
gjorts att parkering för anställda kan beräknas utefter samma parkeringstal som
för anställda till skola åk 4 - gymnasiet.
Bedömning av hur många parkeringsplatser som slutgiltigt kommer att krävas
behöver göras i bygglovet, när den slutgiltiga ytan kan beräknas samt när
antalet anställda är fastställt. En preliminär bedömning har gjorts utefter
de uppgifter som finns i förslaget, se rubrik Parkeringsplatser under kapitlet
Planens konsekvenser.
Tillgänglighet
Handikappsparkeringsplatser förläggs i anslutning till vårdcentrums
entré mot Törnskategatan. Avståndet mellan entré och handikappsparkeringsplats ska inte överstiga 25 meter, i enlighet med BBR (Boverkets
byggregler). I direkt anslutning till entréerna ska det finnas möjlighet för
färdtjänst och taxi att stanna till för att hämta och lämna av. Ytan för angöring till vårdcentrum samt trottoaren bör anordnas så att det inte sätts en
kansten mellan parkeringsplatserna och trottoaren. Detta för att det ska vara
möjligt att ta sig från parkeringsplatserna till entréerna utan att stöta på något
hinder. Angöring till bussen bör dock ha en kantsten med en höjd av 16 cm.
Ytan mellan vårdcentrums föreslagna fastighet och Törnskategatan kan
utformas som en torgyta där trafikslagen delar på ytan, med endast markeringar
i markbeläggningen.

Bostäder
Söder om vårdcentrum planeras bostäder. En riktlinje för bebyggelse i
Digital Översiktsplan 2016 säger att tätortsbebyggelsen ska tillmötesgå
människors olika behov av blandade bostadstyper samt att när förtätning
görs i en stadsdel som endast har en typ av upplåtelseform ska den upplåtelseform som det finns brist på i området prioriteras. Lägenhetsbeståndet i Råslätt
domineras av hyresrätter, varför det nya tillskottet av bostäder troligen kommer
att bli bostadsrätter.
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Markanvisning
I dagsläget äger kommunen marken där bostäder föreslås. När bostäder ska
byggas på mark som kommunen äger görs alltid en markanvisning. En markanvisning innebär att en intressent har rätt att under en viss tidsperiod, och
på vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för
genomförande av ett projekt på kommunens mark.
Markanvisning kan lämnas på olika sätt. För detta område görs en markanvisning efter ett jämförelseförfarande. Detta innebär att kommunen bjuder
in företag som visat intresse för att delta i markanvisningar. Efter en urvalsprocess återstår ett mindre antal företag som får möjlighet att skicka in skisser
över området och utifrån det väljs ett företag ut som vinner markanvisningen.
Skissperioden för byggherrarna för detta område hölls mellan samråd och
granskning. Val av slutlig byggherre för markanvisningen kommer att ske
parallellt med granskningen. Med anledning av att de förslag som lämnats in är
lika varandra avseende volymer och placering har detaljplanekartan utformats
för att kunna tillmötesgå alla inlämnade förslag.
* Bokal = kombination av
bostad och lokal avsedd för
att samma person ska kunna
både bo och arbeta inom en
byggnad eller i två sammanbyggda byggnader. Direkt
förbindelse bör finnas mellan
bostaden och lokalen.

Detaljplaneförslaget innebär att bostadsbyggnader mellan +126 till +137 meter
över angivet nollplan kan placeras ut mot gatan i öster, medan lägre bebyggelse
med en takfotshöjd av +126 och en nockhöjd av +128,5 kan placeras i väster.
I den västra delen kan mindre verksamheter i form av exempelvis bokaler*
placeras i bottenplan.
Med anledning av trafikbullernivå från öster ska minst hälften av bostadsrummen
i varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida.

Exempel på volymer för
bostadsbebyggelse och
vårdcentrum
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Skissen är gjord av White
arkitekter och illustrerar ett
exempel på utformning av
bostadsbebyggelse inför
markanvisning.

Trafik
Namnsättning av vägar
Eftersom det finns bostäder som redan är kopplade till adressen Fiskgjusegatan
kan det komma att behövas ett nytt namn för vägen i öster som går parallellt
med Värnamovägen, nuvarande Fiskgjusegatan. De bostäder som har adress
kopplad till Fiskgjusegatan blir inte berörda av en eventuell namnändring.
Gång och cykel
Gatan i öster föreslås utformas med en gångbana på den västra sidan av
gatan som följer det nya kvarteret och ansluter till gång- och cykelbanan i söder,
som går på den västra sidan av planområdet.
Cykelparkering
Cykelparkering för bostäderna ska ske inom den föreslagna nya fastigheten,
antingen i källarplan eller i anslutning till bostadsbyggnaderna. Råslätt
ligger inom zon B i kommunens riktlinje för parkering Parkeringstal
för Jönköpings kommun, antagen 2016-06-16. Detta innebär att 18
cykelparkeringsplatser/1000 kvm BTA ska anordnas inom fastigheten. Av dessa
ska 50 % av cykelparkeringarna finnas i marknivå, resten kan exempelvis
placeras i bostadsbyggnadens källarplan. Med anledning av att markområdet för
bostäderna ska ut på markanvisning går det inte att i dagsläget ange hur många
cykelparkeringsplatser som behöver lösas inom den föreslagna nya fastigheten.
Antalet cykelparkeringar som kommer att krävas bedöms vid bygglov utifrån
då gällande parkeringsnorm.
Bilparkering
Bilparkering för bostadsdelen kommer att behöva lösas inom fastigheten,
alternativt genom parkeringsköp utanför fastigheten. Fördelaktigt är om
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parkering placeras i källarplanet om de tillskapas inom fastigheten, för
att undvika stora parkeringsytor inom bostadsgården. Parkeringstalet
för bilparkeringar inom zon B är 9 bilplatser/1000 kvm BTA. Med
anledning av att markområdet för bostäderna ska ut på markanvisning går det
inte att i dagsläget ange hur många parkeringsplatser som behöver lösas inom
den föreslagna nya fastigheten. Området bedöms dock vara tillräckligt stort
för att tillräckligt med parkeringsplatser ska kunna inrymmas. Det faktiska
parkeringsbehovet bedöms vid bygglov utifrån då gällande parkeringsnorm.
Tillgänglighet
I samtliga byggnader som överstiger två våningar ska det finnas hiss. Om
bostadsgården förläggs över omgivande gator ska ramper anläggas för att säkra
tillgängligheten. Handikappsparkeringsplatser ska förläggas inom 25 meter
ifrån entréer, i enlighet med BBR (Boverkets byggregler). I övrigt rekommenderas
byggnader och utemiljö att ha en utformning som bidrar till att gällande normer
för tillgänglighet uppfylls. För vägledning se Bättre för alla - Basutformning för
bostäder i nyproduktion (Jönköpings kommun, 2011).

Teknisk försörjning
VA
Det finns befintliga vatten- och avloppsledningar i Törnskategatan samt
under den befintliga gång- och cykelvägen som kan försörja planområdet.
Planområdet tillhör Jönköpings lågzon (ca 155 meter över havet), vilket ger
ett beräknat tryck på ca 40 meter vattenpelare i marknivå. VAV-normen för
vattentryck uppfylls, men viss tryckstegring för de högsta våningarna kan bli
aktuellt.
För att kunna utföra underhåll på de ledningar som ligger väster om planområdet,
under den asfalterade ytan mellan Önskemålet 2, 3, 7 och Råslätt 6:1, läggs ett
u-område på 2 meter på den punktprickade marken i väster.

u-område

U-område och
omläggning av befintlig
dagvattenledning

Omläggning av dagvattenledning av exploatören

14

Dagvatten
Kommunens karteringar visar att ytvattnet inom planområdet samt
ytvatten från de hårdgjorda ytorna norr om planområdet rör sig i riktning mot
korsningen mellan Törnskategatan och Fiskgjusegatan. Invid den lågpunkten
finns en föreslagen nedfart till källarplanet av vårdcentrum.
En dagvattenutredning har gjorts som visar att den aktuella utformningen
inte negativt påverkar dagvattenflödet i området, utan snarare minskar
årsmedelflödet. Detta innebär att någon typ av fördröjning inte är nödvändig.
Området närmast runt planområdet, som idag tillför vatten till planområdet
från söder och öster, bör höjdsättas så att överskottsvattnet vid bräddning av
dagvattensystemet rinner av mot de grönytor som finns öster om Fiskgjusegatan
invid Råslättsrondellen. Dagvattenutredningens resultat och förslag till
åtgärder beskrivs närmare under kapitlet Planens konsekvenser, rubrik
Översvämningsrisk.
Dagvattenledningen som finns inom kvartersmark kommer att behöva läggas
om inför kommande byggnation.

Planområdesgräns
Infiltrationssänkor
Trumma under väg

Uppvärmning
Det finns ett utbyggt fjärrvärmenät inom Råslätt som föreslagen bebyggelse kan
kopplas till.

El
Den föreslagna bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. Vårdcentrum be-

15

höver anslutas till fjärrvärmesystemet för att inte en ny nätstation ska behöva
anläggas i området.

Avfall
Vändzonen, som har lagts in längs gatan i öster, har utformats med 9
meters radie samt med ytterligare 1,5 meter friyta för att möjliggöra vändning för
kommunens avfallsbilar, enligt gällande rekommendationer.
Avfallshantering ska ske inom fastigheterna. Gemensamma utrymmen och
anordningar för avfallshantering ska vara tillgänglighetsanpassade samt
utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls. Avfallshantering bör inte läggas vid entréer, angöringsplats eller cykel/bilparkering.
Placering bör vara i utkanten så att bilar inte behöver köra in där folk vistas.
Avfallsbilen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ
av trafik och fordon.
Kommunen rekommenderar att tillgång till samtliga åtta fraktioner finns
inom fastigheten, både med tanke på miljön och för att det bidrar till en lägre
kostnad för fastighetsägaren. De åtta fraktionerna är; matavfall, sorterat
brännbart avfall, returpapper (tidningar m.m.), pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgat glas och ofärgat glas. Utöver detta
är det bra om fastighetsägaren möjliggör för insamling av elektronik och
batterier. För att underlätta sorteringen av avfall bör det finnas separerade kärl
även i lägenheterna.

Störningar, hälsa och säkerhet
Brandskydd
Insatstid
Planområdet ligger intill en prioriterad utryckningsväg. Insatstiden till området
ligger inom intervallet 1-10 minuter.
Tillgänglighet
Framkomlighet till byggnader ska planeras så att avståndet mellan dörrar i
fasad och möjliga uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon understiger 50 meter, i enlighet med BBR 5:72. Detta för att räddningstjänsten ska
kunna göra en effektiv räddningsinsats. Det förutsätts att varje dörr i fasad är
en angreppspunkt.
Brandvatten
Brandvatten ska anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan
brandpost och angreppspunkt bör understiga 100 meter.
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Administrativ gräns

Användning av mark och vatten
Allmänna Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA

L Lokalgata för allmän körtrafik

Bestämmelsen anger lokalgata för de gator inom planområdet som är
avsedda för den lokala trafiken inom planområdet. Syftet med bestämmelsen
är att trottoarer, cykelbanor, körbanor, gatuparkeringar och mindre
planteringar ska kunna tillskapas. Lagstöd för denna bestämmelse finns i
4 kap 5 § punkt 2 PBL.

Kvarters Kvartersmark

B

Bostäder
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i
flerbostadshus. Ambitionen är att inrymma flertalet lägenhetsstorlekar för att
täcka olika målgruppers behov. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5
§ punkt 3 PBL.

BC

Bostäder, Centrum
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i
flerbostadshus. Inom området tillåts även verksamheter, i exempelvis bokaler, i
bottenvåning. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.

DC

Vård
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation av ett vårdcentrum.
Bestämmelsen möjliggör även centrumverksamhet, främst i form av kontor och
vårdrelaterad handel. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt
3 PBL.

Egenskapsbestämmelser för
kvartersmark
Omfattni
— Omfattning
Högsta nockhöjd över angivet nollplan ska vara mellan angivet värde och

)
+0-+0

angivet värde i meter
Syftet med bestämmelsen är att bebyggelsen ska vara mellan +126,0 och +137,0
meter över angivet nollplan. Bestämmelsen syftar till att byggnaden i väster
ska fungera som en ljuddämpande skärm för bostadsbyggnaden i öster och
gårdsytan. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 eller 16
§ punkt 1 PBL.
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—
)
+0,0

)
)
+0

Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter
Syftet med bestämmelsen är att begränsa högsta nockhöjd för nytillkommande
bebyggelse. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 eller 16
§ punkt 1 PBL.
Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter
Syftet med bestämmelsen är att begränsa högsta byggnadshöjd för
nytillkommande bebyggelse. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 §
punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL.

Användning
e1

Byggnadens bottenvåning ska användas för centrum och bostad
Bestämmelsen syftar till att mindre verksamheter, så som bokaler, kan placeras
inom planområdet. Verksamheters placering har begränsats till bottenvåningen
inom ett mindre område för att majoriteten av bebyggelsen ska utgöras av bostäder. Detta görs för att försäkra att bostadsbehovet uppfylls i första hand
samt för att inte större verksamheter ska etablera sig i detta läge och därigenom
inte konkurrera med verksamheterna intill Råslätts torg. Lagstöd för denna
bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 2 PBL.

Placering

..........
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Marken får inte förses med byggnad
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa en förgårdsmark i väster för
bebyggelsen inom användningsområdena DC, BC och B. Lagstöd för denna
bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL.

p1

Byggnad ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gatan i öster och
mot korsmark i söder
Syftet med bestämmelsen är att reglera placeringen, så att den södra fasaden
placeras i samma linje som befintlig byggnad. Bestämmelsen syftar även till
att skapa en stadsmässig gata utmed gatan i öster genom att låta byggnaden
placeras i fastighetsgräns. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 §
punkt 1 PBL.

p2

Byggnad
ska placeras med långsidan mot gatumark i öster och mot
p
korsmark i söder
Syftet med bestämmelsen är försäkra att byggnader placeras med långsidan mot
gatumarken i öster och mot korsmarken i söder. Detta för att byggnaden ska få
en långsträckt utformning där byggnaden bidrar till att dämpa trafikbuller för
bostadsbyggnaden i väster och gårdsytan. Lagstöd för denna bestämmelse finns
i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

B

Utformning
Marken får endast förses med komplementbyggnader, balkonger och
loftgångar.
Syftet med bestämmelsen inom användningsområdet DC är att säkerställa att
ytan till huvudsak inte bebyggs. Detta för att området ska kunna utgöra zon
för cykelparkeringar och liknande som behöver placeras intill vårdcentrums
entréer. Inom området får byggnationer så som väderskydd till cykelparkeringar
uppföras.
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Inom användningsområdet B syftar bestämmelsen till att säkerställa dels att ny
byggnads fasad placeras i samma linje som befintlig byggnad i väster samtidigt
som balkonger och loftgångar får placeras utöver förgårdsmarken, likt den
befintliga byggnaden. Korsmarken syftar även till att säkerställa en gårdsyta för
bostäderna. Uteplatser får placeras på korsmarken.

f1

Endast flerbostadshus får uppföras
Syftet med bestämmelsen är att försäkra ett effektivt markutnyttjande. Lagstöd
för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

f2

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida
Syftet med bestämmelsen är säkerställa att minst hälften av alla bostadsrum
vänds mot en ljuddämpad sida. Fördelaktigt är om främst sovrum får tillgång
till den ljuddämpade sidan. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 §
punkt 1 PBL.

Utförande

b1

Marken får byggas under med körbart bjälklag
Syftet med bestämmelsen är att tillåta att garage byggs under punktprickad
mark och under korsmark. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 §
punkt 1 PBL.

Administrativa bestämmelser
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark
Syftet med bestämmelsen är att reservera mark för att underhållningsarbete för
de underjordiska ledningar som ligger direkt väster om planområdet ska kunna
utföras. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL.
Genomförandetiden är 5 år
Bestämmelsen anger att planen har en genomförandetid på 5 år. Syftet med en
kort genomförandetid är att förhållandena i ett expanderande centrum snabbt
kan förändras och därmed behöver planläggningen vara flexibel. Lagstöd för
denna bestämmelse finns i 4 kap 21 § PBL.
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Planens konsekvenser
Behovsbedömning
I detaljplaneprocessen kommer ambitionen vara att minimera projektets
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Det bedöms att genomförandet av planen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
enligt miljöbalken inte skall upprättas. Underlag för behovsbedömning finns
som bilaga. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se
sökord: detaljplan Önskemålet.

Alternativ och andra ställningstaganden
Nollalternativ
En utebliven exploatering av parkeringsplatserna skulle innebära att
fastigheterna fortsatt skulle användas till parkering. Eftersom den nuvarande
vårdcentralens lokaler redan i dagsläget inte räcker till skulle vårdcentralen
antingen få begränsa sin verksamhet eller flytta till andra lokaler någon
annastans. En utebliven exploatering av bostäder skulle även leda till en förlust
av nya bostäder och därmed en risk att bostadsförsörjningsprogrammet inte
kan uppfylla sina årliga mål, vilket kan få bostadsbrist som följd.
En utebliven byggnation av bostäder skulle innebära att befintliga bostäder
fortsatt skulle utsättas för höga trafikbullervärden. Värst utsatt är Önskemålet
3, där kommunens kartering visar att majoriteten av lägenheterna inte har
tillgång till någon ljuddämpad sida.

Alternativt läge
Av de kommunägda fastigheter som finns i Råslätt ligger Önskemålet 7 och 8
mest strategiskt för ett vårdcentrum, då de ligger nära hållplats för kollektivtrafik, nära en större infrastrukturled, vilket underlättar transporter med
ambulans och färdtjänst samt att de är placerade nära centrum i stadsdelen.
Detta gör att stadsbyggnadskontoret anser att föreslaget läge för ett nytt vårdcentrum är mest lämpligt inom Råslätt.

Alternativ placering och utformning
Vårdcentrum ligger i dagsläget söder om Råslätt centrum i en bostadsbyggnad. Eftersom lokalerna i byggnaden inte är tillräckliga för verksamheten
idag samt eftersom verksamheten ska utöka räcker inte befintlig byggnad till.
Med anledning av att det nya vårdcentrum ska ha ett större upptagningsområde
än den befintliga vårdcentralen behövs en större byggnad, vilket inte kan
inordnas i den befintliga byggnaden. Det har även bedömts positivt att flytta
verksamheten till en placering närmare Värnamovägen för att minska behovet
av att köra in färdtjänstbilar, ambulanser, taxi och personbilar på området. Av
dessa anledningar har det inte bedömts lämpligt att låta vårdcentrum ligga kvar
på den placering det har idag.
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Vårdcentrums placering och utformning har varit en viktig fråga under
planarbetets gång. Från början diskuterades en placering av ett vårdcentrum i två
våningar på Önskemålet 8 mot Fiskgjusegatan. Under arbetet kom även bostäder
in i diskussionen och placeringen av vårdcentrum flyttades in på Önskemålet
7, längre ifrån väg E4 och Värnamovägen med dess trafikbullerproblematik.
Byggnaden förlades med kortsidan mot Törnskategatan med bostäderna ovanpå
vårdcentrum. På grund av svårigheten att lösa kopplingen mellan bostäderna
och markplan lades alternativet åt sidan och ett nytt förslag med separerat
vårdcentrum och bostadsbebyggelse togs fram. Det var detta alternativ som
togs vidare i planarbetet.
Angående höjden på vårdcentrum var det första alternativet en byggnad i två
våningar. Eftersom verksamheten inte bara ska rymma vårdcentral utan även
andra vårdrelaterade funktioner utökades våningsantalet till fyra våningar med
möjlighet att i framtiden bygga en femte våning. Höjden på bebyggelsen anses
anpassad till omgivningen, då omkringliggande bostadsbyggnader är sex
våningar höga.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Regeringen har i Svensk författningssamling SFS 2015:216 ”Förordning
om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, nedan ”förordningen”, beslutat om
bestämmelser och riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik
vid bostadsbyggnader. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2015. Då planen
påbörjades efter detta datum ska förordningen tillämpas.
I förordningen anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskridas
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Trafikbullerutredningen, som gjordes av stadsbyggnadskontoret daterad 201704-06, är beräknad på en framtidsprognos till år 2032. Med anledning av att
området för bostäder kommer att markanvisas har utredningen gjorts på en
generell volym som baserats på en sammanvägning av de förslag som lämnats
in. Detta har kunnat göras, då gestaltningen av de förslag som lämnats in är
snarlika i volym.
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Önskemåle
Trafikbullerutredning
Utan bebyggelse
Trafikprognos 2032

Önskemålet 7
Trafikbullerutredning
Utbyggd plan
Trafikprognos 2032

D nr: 2015:304

Dygnsekvivalent ljudnivå
LAeq24 (dBA)
D nr: 2015:304

Dygnsekvivalent ljudnivå
LAeq24 (dBA)

Skala 1:1000
Skala 1:1000

Bilaga 1
Bilaga 1

Utbredningskarta visar
dygnsekvivalent ljudnivå 2.
inklusive fasadreflexer

Utbredningskarta visar
dygnsekvivalent ljudnivå 2.0m över mark
inklusive fasadreflexer

Tabeller visar:
våningsplan | Ekvivalent | M
som frifältsvärden

Tabeller visar:
våningsplan | Ekvivalent | Maximal ljudnivå
som frifältsvärden
2017-04-10
Robert Nykvist

2017-04-06
Robert Nykvist

Önskemålet
Trafikbullerutredning
Utbyggd plan
Trafikprognos 2032
3D vy från sydöst

D nr: 2015:304

Dygnsekvivalent ljudnivå
LAeq24 (dBA)

Skala 1:1000

Önskemåle

Bilaga 2

Dygnsekvivalent
ljudnivå vid
Trafikbullerutredning
som frifältsvärden

Utbyggd plan
Trafikprognos 2032
3D vy från väster
2017-04-06
Robert Nykvist

D nr: 2015:304

Dygnsekvivalent ljudnivå
LAeq24 (dBA)

Skala 1:1000

Bilaga 3

Dygnsekvivalent ljudnivå v
som frifältsvärden
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2017-04-06
Robert Nykvist

Önskemåle
Trafikbullerutredning
Utan bebyggelse
Trafikprognos 2032

Önskemålet 7
Trafikbullerutredning
Utbyggd plan
Trafikprognos 2032

D nr: 2015:304

Maximal ljudnivå
LA,max (dBA)
D nr: 2015:304

Maximal ljudnivå
LA,max (dBA)

Skala 1:1000
Skala 1:1000

Bilaga 4
Bilaga 4

Utbredningskarta visar
Maximal ljudnivå 2.0m öve
inklusive fasadreflexer

Utbredningskarta visar
Maximal ljudnivå 2.0m över mark
inklusive fasadreflexer

Tabeller visar:
våningsplan | Ekvivalent |
som frifältsvärden

Tabeller visar:
våningsplan | Ekvivalent | Maximal ljudnivå
som frifältsvärden
2017-04-10
Robert Nykvist

2017-04-06
Robert Nykvist

Önskemå
Trafikbullerutredning
Utbyggd plan
Trafikprognos 2032
3D vy från sydöst

D nr: 2015:304

Maximal ljudnivå
LAeq24 (dBA)

Skala 1:1000

Önskemåle
Bilaga 5

Trafikbullerutredning
Maximal ljudnivå vid fa
som frifältsvärden
Utbyggd plan
Trafikprognos 2032
3D vy från väster

2017-04-06
Robert Nykvist

D nr: 2015:304

Maximal ljudnivå
LA,max (dBA)

Skala 1:1000

Bilaga 6
Maximal ljudnivå vid fasad
som frifältsvärden
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2017-04-06
Robert Nykvist

Utredningen visar att riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids
på bostadsfasader mot Värnamovägen. Beräkningarna visar att fasader mot
gården erhåller nivåer som generellt underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå. I västra hörnet på översta våningen beräknas ett
överskridande av 55 dBA ekvivalent ljudnivå på gårdssidan.
Då beräkningar är utförda för en grov volymskiss bedöms det som rimligt att
lösa genomgående lägenheter med hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad
sida med välplanerade lägenheter och eventuellt viss förändring av hörnutformningen. Med anledning av att 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids på
fasaderna i söder och öster kan inte enkelsidiga lägenheter förläggas åt dessa håll,
enligt gällande förordning Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(2015:216).

Transporter
Planområdet är lokaliserat inom ett rimligt gångavstånd till offentlig och
kommersiell service, och med närhet till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik, vilket bidrar till att minska behovet av egen bil samt eventuellt
användningen av bil för de framtida boende. Det kommer dock att finnas ett
transportbehov till och från fastigheterna, både för personbilstrafik och varutransporter. Planförslaget bedöms innebära en viss ökning av trafik jämfört
med dagsläget samt innebär tillförandet av ett vårdcentrum en ökning av tunga
transporter, då fastigheternas användning idag, parkeringsplats, inte kräver
varuleveranser.

Översvämningsrisk
En dagvattenutredning har gjorts, då det finns en lågpunkt inom planområdet.
Dagvattenutredningen, som gjordes av Geosigma daterad 2017-02-16, visade
att förändringen av markanvändningen inom planområdet medför minskade
dagvattenflöden med cirka 1 % för ett dimensionerande 30-årsregn och en
minskning av årsmedelflödet med 1 %. Förändringen innebär därigenom ett
lägre dagvattenflöde jämfört med den befintliga situationen. Ingen fördröjning
krävs för att hålla dagvattenflödet på samma nivå som för den befintliga
situationen.
Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som
planområdets dagvattenlösning inte är dimensionerat för att klara. Det är därför
viktigt att planera höjdsättningen så att dagvattnet kan avrinna via sekundära
avrinningsvägar längs planområdets öppna ytor. Områdena närmast runt
planområdet, som idag tillför vatten till planområdet från söder och öster, bör
höjdsättas så att överskottsvattnet vid bräddning av dagvattensystemet rinner
av mot de grönytor som finns öster om Fiskgjusegatan invid Råslättsrondellen.
Denna lösning medför att dagvattnet som kan påverka planområdet vid
extremregn kan minskas. Följande åtgärder föreslås för dagvatten från
omgivande områden.
•

Marknivån sänks i de föreslagna sänkorna och kanterna mot vägarna
förstärks.

•

Trummor läggs under cykelbanorna för att koppla samman de tre sänkorna
där lägsta punkten skall vara i den nordvästra sänkan.
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•

Så många träd som möjligt lämnas kvar på föreslagen plats.

•

Höjdsättningen av vägen framför den östra infarten till den stora parkeringen
norr om planområdet görs på ett sådant sätt att dagvattnet vid extremregn
rinner mot den befintliga grönytan med dike i nordost.

•

Uppgrävda fyllnadsmassor provtas med avseende på relevanta föroreningar
och skickas vid behov till godkänd mottagare av förorenade massor.

Om föreslagna ytor på totalt 1000 m2 får ett gemensamt medeldjup på 50 cm
under lägsta punkten för omgivande vägyta, kommer de tillsammans att kunna
ta emot runt 500 m3 dagvatten, vilket bedöms tillräckligt för ett 100–årsregn,
om ovanstående förslag följs.

Planområdesgräns
Infiltrationssänkor
Trumma under väg

Kulturmiljö
Bostadsområdet Råslätt anlades på 1960-talet, för att tillgodose det fortsatt
stora behov av nya bostäder som fanns i Jönköping under mitten av 1900-talet.
Stiftelsen Vätterhem fick ansvaret för byggnationen och ansvarig arkitekt var
Lars Stalin. Byggnationen startade 1966 och samtliga lägenheter stod färdiga
1972. För att snabbt kunna genomföra projektet användes en industriell
byggmetod, där prefabricerade standardelement monterades ihop på byggplatsen till olika huskroppar. Bebyggelsen på Råslätt koncentrerades till en
relativt liten yta. Därmed kunde området bli bilfritt samtidigt som gångavstånden
till bilparkeringarna inte blev för långa.
Den övergripande strukturen på Råslätt består av ett område med
centrumfunktioner som kantas av bostadsområden norr och söder om
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centrumstråket. Den dominerande bebyggelsetypen på Råslätt består av
långsträckta lamellhus placerade i en nord-sydlig och ost-västlig riktning.
Bebyggelsen har jämnt fördelade balkonger längs med fasaderna och flacka
tak med systematiskt uppstickande element. Mellan bostadshusen finns gröna
bostadsgårdar.
Med anledning av att den föreslagna bebyggelsen placeras i områdets utkant och
på obebyggd mark har bedömningen gjorts att bebyggelsen kommer att påverka
områdets kulturmiljö och arkitektoniska värden i en mindre utsträckning. Den
nya bebyggelsen kommer dock att påverka upplevelsen av Råslätt, då den är
placerad relativt centralt och längs med kommunikationsstråken öster om
området. Bebyggelsen, främst vårdcentrum, kommer därför att påverka den
centrala entrén till Råslätt.
Vårdcentrum, som offentlig byggnad, placeras intill det befintliga
centrumstråket, men i utkanten av bebyggelsen. Detta gör att placeringen
påverkar
Råslätts
struktur
avseende
centrum
kontra
bostäder.
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att den tillkommande
bebyggelsen bör förhålla sig till området genom att anspela på långsträckta
lamellhus. Lägre bebyggelse med olika typer av verksamheter kan placeras
utmed gångstråket, likt de mindre byggnader med verksamheter som finns i
området.
Stadsbyggnadskontoret har även gjort bedömningen att den tillkommande
bebyggelsen, vårdcentrum och flerbostadshusen, bör få en gestaltning som gör
att den nya bebyggelsen upplevs som en egen enhet och att det syns att detta är ett
tillskott till ett i övrigt homogent bebyggelselandskap. Att bostäderna placeras
så nära en offentlig byggnad skiljer sig från den övergripande strukturen, men
förhåller sig till dagens planering genom att olika användningar blandas på
en koncentrerad yta. Allt detta sammanlagt kommer att bidra till att platsens
historia går att urskilja, vilket stadsbyggnadskontoret anser är positivt, då det
blir möjligt att se hur området förändrats över tid.

Omgivningspåverkan
Flytten av vårdcentrum från den nuvarande placeringen till den föreslagna
nya placeringen kommer att innebära att vissa boende får ett något längre
avstånd till vårdcentrum än tidigare, medan andra boende får ett något
kortare avstånd. Med anledning av att vårdcentrums verksamhet utökas
kommer fler vårdfunktioner att finnas i området än tidigare.

Parkeringsplatser
Eftersom planförslaget tar befintliga parkeringsytor i anspråk kommer
antalet parkeringsplatser i närheten av Råslätt centrum att minska. Enligt
den parkeringsutredning, som gjordes av Trivector Traffic daterad 201610-21, se bilaga Parkeringsutredning i Råslätt - Parkeringsefterfrågan för
tillkommande bebyggelse och strategi för framtida förtätning 2016:74,
kommer 169 parkeringsplatser tas i anspråk i och med en utbyggnad i enlighet
med planförslaget. Utefter de studier av parkeringssituationen som gjorts i
utredningen framkommer att denna parkeringsyta stundtals är fullbelagd och
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nyttjas av boende, verksamma och Baskarta
besökare. Parkeringsutredningen kom fram
till att eftersom parkeringsytan idag är allmänt tillgänglig, utnyttjas av många
olika grupper och stundtals är fullbelagd bör samtliga 169 parkeringsplatser
ersättas.

Parkeringsplatsen vid
Råslätt centrum och
parkeringsplatsen söder om
planområdet
Parkeringsutredningen visar på två möjligheter att ersätta de parkeringsplatser
som används av boende och verksamma på Önskemålet 7 och 8. Genom att
0
50 m
samutnyttja parkeringen under Råslätt
centrum
(P13) samt rusta upp den allmänt
2016-10-18
Skala: 1:2 000
tillgängliga parkeringsanläggningen söder om planområdet (P4) behöver
inga nya parkeringsplatser byggas, se karta nedan. Stadsbyggnadskontoret
förutsätter därför att ersättningsplatser kommer att lösas inom området.
Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

I utredningen gjordes bedömningen att det kommer att finnas en efterfrågan
på ca 60 bilparkeringsplatser för anställda på vårdcentrum och ca 20
cykelparkeringsplatser. För besökare kom utredningen fram till att det
kommer det att finnas en efterfrågan på ca 30 bilparkeringsplatser och 15
cykelparkeringsplatser. För uppgifter om metod för uträkning och indata, se
rapporten i sin helhet.
Enligt Jönköpings kommuns parkeringstal finns ingen framtagen parkeringsnorm
för verksamheter så som vårdcentrum. Stadsbyggnadskontoret har gjort
bedömningen att parkeringsplatser för anställda kan beräknas på samma sätt
som för skola åk 4 - gymnasium, se nästa sida.
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lämnaplatser då de i undantagsfall placeras på
gatumark). Med hämta/lämna platser i tabellen
nedan menas parkeringsﬁcka eller korttidsreglerad parkeringsplats.
Hisingstorp, Hisingskullens förskola (Sveavägen)

Förskolor/skolor
Zon

Utdrag ur Jönköpings
kommuns
parkeringstal, antagen i
stadsbyggnadsnämnden
2016-06-16

Bilplatser

Cykelplatser

(Hämta/lämnaplatser per
(Per anställd) elev)

(Per anställd)

(Per elev)

Skola(Förskola-åk3)
A
B
C

0.3
0.4
0.5

0.07
0.09
0.11

0,3
0,3
0,3

0,1
0,1
0,1

Skola(åk4-gymn)
A
B
C

0.3
0.4
0.5

0.03
0.04
0.05

0,5
0,4
0,3

0,2
0,2
0,2

Region Jönköpings län har beräknat att det maximalt kommer att vara 90
anställda inom den norra delen av planområdet. 90 anställda skulle innebära
36 cykelparkeringsplatser och 36 bilparkeringsplatser. För besökare har
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stadsbyggnadskontoret gjort bedömningen att 20 parkeringsplatser kommer
att krävas. Stadsbyggnadskontoret har inte gjort en annan bedömning än
parkeringsutredningen gällande bilparkeringsplatser för besökande.
Bilparkering för besökande till vårdcentrum kommer att lösas genom servitut på
Vätterhems mark i närområdet till vårdcentrum. Eventuella bilparkeringsplatser
för anställda kommer att lösas genom parkeringsköp mellan Regionfastigheter
och Vätterhem AB på annan plats än på P12. Cykelparkering för besökare ska
lösas i anslutning till vårdcentrums entréer och cykelparkering för anställda
föreslås lösas på annan plats inom fastigheten.
Bilparkering för bostäder ska lösas inom respektive fastighet, förslagsvis i
garage under bostadsgården alternativt samordnat i parkeringshus. Enligt
Jönköpings parkeringsnorm ska 50 % av cykelparkeringar finnas i marknivå,
resten kan exempelvis placeras i bostadsbyggnadens källarplan. Det faktiska
parkeringsbehovet bedöms vid bygglov utifrån då gällande parkeringsnorm.

Påverkan på grannfastigheter
Vid utbyggnad av bostäderna kommer de nya byggnaderna bidra till att
dämpa trafikbullernivåerna från Värnamovägen för de befintliga byggnaderna
på Önskemålet 3. Detta medför en förbättrad ljudmiljö för de boende.
Nytillkommande byggnader kommer även att skärma av utsikten mot öster,
mot Värnamovägen.
Bostäderna i den östra delen av bostadshuset på fastigheten Önskemålet 3
kommer att påverkas av skuggning från föreslagen bebyggelse. Med anledning
av att nya byggnader ligger öster om befintlig bebyggelse kommer eventuell
skuggning endast ske under tidig förmiddag.

Träd
Det finns en trädrad som står på kvartersmark, mellan Önskemålet 2 och 3
parkeringsytan på Önskemålet 7 och Råslätt 6:1, utmed gång- och cykelvägen.
Träden består av lindar av varierande ålder som flyttades till platsen under
1980-talet. Enligt länsstyrelsen omfattas allén av biotopskydd, varför det
kommer att krävas dispens för att ta ned träden eller vidta en åtgärd som
riskerar att skada träden.
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Vid byggnation av Önskemålet 7 och del av Råslätt 6:1 kan träden påverkas,
beroende på hur nära träden bebyggelsen placeras. Detaljplanen för Önskemålet
7 m.fl. har punktprickad mark utlagd i allésträckningen. Den punktprickade
marken är dock inte så bred att alla rotsystem kan säkerställas, varför en
utbyggnad av den fulla byggrätten kan påverka de äldre träden.

FN:s Barnkonvention
Ett genomförande av planförslaget innebär att de barn som kommer att bo i
de tilltänkta bostadskvarteren, samt de barn som bor eller vistas i närheten av
området, kommer att påverkas. Bostäderna ligger i närhet av mindre
grönområden och grannskapsparker med lekplatser samt flera förskolor
samt två grundskolor i närområdet. Förslaget till bostadsbebyggelse
innehåller gårdar med så kallad ”sol och lekyta” samt att bostadsgårdrna
ligger i närheten av eller anslutning till grannskapsparken i väster. Detta
är positivt ur ett barnperspektiv, då lekmöjligheter finns utan att barnen
behöver vistas i trafiken. Samtidigt medför förslaget ett ökat transportbehov
inom området jämfört med tidigare, vilket kan innebära att närliggande
vägar belastas mer än förut. En följd av detta kan vara att barns rörelsefrihet
begränsas.

Mål för hållbar utveckling
Miljömål Begränsad klimatpåverkan
Sveriges utsläpp av växthusgaser beror till 80 % på förbränning av fossila
bränslen inom industrin och transportsektorn och på el- och värmeproduktion.
Detta planförslag kommer att ha en påverkan på utsläppen av växthusgaser,
då mark planläggs för vård och bostäder där det tidigare inte funnits någon
bebyggelse.
Eftersom planområdet är lokaliserat inom ett rimligt gångavstånd till offentlig
och kommersiell service, och med närhet till gång- och cykelvägar samt
kollektivtrafik, skapas förutsättningar för hållbart resande och därmed
begränsad klimatpåverkan. Dessa förutsättningar bidrar till att minska
behovet av bil och därmed utsläppen av växthusgaser. Det kommer dock att
finnas ett transportbehov till och vårdcentrum, för personbilstrafik och för
varutransporter, vilket bidrar till utsläpp av växthusgaser.

Miljömål Frisk luft
De skadligaste luftföroreningarna förutom ozon är kvävedioxid, partiklar
och cancerframkallande ämnen. Trafiken står för en stor del av dessa utsläpp.
Planområdet är lokaliserat inom ett rimligt gångavstånd till offentlig och
kommersiell service, och med närhet till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik, vilket bidrar till att minska behovet av egen bil samt användningen av bil
för de framtida boende. Närheten till kollektivtrafiken kan minska viss biltrafik
till vårdcentrum, men det kommer att finnas ett transportbehov till och från
fastigheten som kommer att bidra till luftföroreningar.
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Miljömål God bebyggd miljö
Miljömålet God bebyggd miljö går ut på att städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
Planförslaget hushåller med mark, då exploatering sker inom redan ianspråkstagen mark. Exploateringen kan sägas medföra både positiva och negativa
effekter på stadsbilden. Det kan anses vara negativt att den nya bebyggelsen
bryter det dominerande mönster som finns på Råslätt, vilket är ett tidstypisk stadsmönster från 1960 - 1970-talet som är välbevarat på Råslätt.
Exploateringen kan anses påverka stadsbilden positivt, då den nya bebyggelsen
bidrar till att definiera och skapa en rumslighet åt entrén till Råslätt.
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Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2002
Jönköpings kommuns översiktsplan används som vägledning inför framtida
beslut om användningen av mark- och vattenområden och visar hur den
byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Det aktuella planområdet nämns inte
i den senaste översiktsplanen från 2002. Översiktsplanen anger däremot att
fler arbetsplatser på Råslätt är ett led i målet att minska funktionsuppdelningen
i stadsstrukturen. Eftersom planens huvudanvändning är vård går det dock
att konstatera att planförslaget stödjer intentionerna med översiktsplanen, då
arbetsplatser främjas samt att en förtätning och blandning av staden, med
arbetsplatser och bostäder, uppnås.
Översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens hemsida: www.jonkoping.se
sökord: Översiktsplan.

Digital Översiktsplan 2016 (antagandeversion)
Jönköpings kommun har antagit en ny översiktsplan som ännu inte har
vunnit laga kraft. Detta innebär att det fortfarande är översiktsplan 2002 och
utbyggnadsstrategi 2011 som är gällande. Denna fördjupade översiktsplan
antogs 2011-12-22 och rekommendationerna återfinns till stor del i riktlinjerna
i Digital Översiktsplan 2016.
I Digital Översiktsplan 2016 finns planområdet inte utmarkerat. Planförslaget
stödjer dock översiktsplanens intentioner, då det behandlar redan
ianspråkstagen mark samt föreslår en byggnation med en hög exploateringsgrad
som förhåller sig till närområdets förutsättningar. Planförslaget följer även
viljeinriktningen att bostäder, arbetsplatser och verksamheter byggs intill
befintliga kollektivtrafikstråk, då planområdet ligger intill den prioriterade
linjestreckningen av stomlinje 1.

Riksintressen
Planområdet ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för järnväg.
Ett genomförande av planförslaget bedöms dock inte stå i konflikt med en
eventuell framtida järnvägsutbyggnad.

Grönstrukturplan
Enligt Grönstrukturplanen domineras Råslätt av flerbostadshus. Stadsdelen
kan anses som relativt välförsedd med både parkområden och naturområden.
Parkytor finns mellan husen vid exempelvis Stadsgårdsskolan. De mest centrala
delarna av Råslätt har längre än 200 meter till naturområde eller park,
vilket dock inte bedöms som problematiskt på grund av att det finns
mindre grönområden mellan husen. I direkt anslutning till planområdet ligger
en grannskapspark.
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Lillåns naturområde omskrivs i Grönstrukturplanen som ett viktigt
närströvområde kopplat till de stora bostadsområdena i Råslätt. Stråket längs
ån beskrivs även som mycket viktigt för både växt- och djurliv. Mellan E4 och
Värnamovägen ligger ett långsträckt skogsparti. Skogspartiet är svårtillgängligt
på grund av sitt läge mellan stora vägar, men ändå viktigt som avskärmning
och skydd mot motorvägen. Detta grönområde utgör det aktuella planområdets
närmaste grönområde. Då detta är svårt att nå och använda, på grund av att
det är omgärdat av större vägar, kan dock Lillåns naturområde hävdas vara det
närmsta tillgängliga grönområdet.
Råslätt Stadsgård intill Stadsgårdsskolan beskrivs i Grönstrukturplanen som
det enda tydliga parkområdet i Råslätt. Parkområdet består av en trädbevuxen
kulle med bland annat ek, björk, fågelbär och rönn. Grönstrukturplanen anger
att målsättningen för parken är att den ska kunna utgöra en bostadsnära park
med möjligheter till lek och vistelse. Detta är den park som ligger närmst det
aktuella planområdet.

Detaljplan
Fastigheterna Önskemålet 7 och 8 ingår som en del av ett större planområde
i en detaljplan antagen 1972, Förslag till ändring av stadsplanen för centrumdelen av Råslätts gård i Ljungarums församling inom Jönköpings kommun.
Fastigheten Önskemålet 7 är planlagd för garageändamål och Önskemålet 8 är
planlagd för bensinstationsändamål.
Gällande detaljplan från
1972

Planområde

Fastigheten Råslätt 6:1 ingår som en del i en gällande detaljplan antagen 1967,
Förslag till ändring av stadsplanen för del av Råslättsområdet (Råslätts gård)
i Jönköping, se nästa sida. Fastigheten är planlagd för garageändamål samt
bostäder med punktprickad mark inom det aktuella planområdet.
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Gällande detaljplan från
1967 samt

Planområde

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 (KBFP)
Gällande lägesrapport om bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige i
oktober 2015. I rapporten är planområdet utpekat som förtätningsområde för
bostäder på kommunal mark.

Ålborgåtaganden
Jönköpings kommun skrev i oktober 2007 under Ålborg-åtagandena, och tar
därigenom ett helhetsgrepp kring arbetet med hållbar utveckling.
Exploateringen på Önskemålet 7 och 8 överensstämmer med flera punkter
i åtagandena. Detta genom att bebyggelsen sker på redan ianspråkstagen
mark, genom att det blir en blandning av användningar inom fastigheten med
bostäder, arbetsplatser och offentlig service.
I detta skede går det inte att bedöma huruvida exploateringen på Önskemålet 7
och 8 kommer att uppfylla kraven för god arkitektur och byggnadsteknik, men
det är en fråga som bör beaktas vid bygglov.

Program för hållbar utveckling - miljö
Program för hållbar utveckling - miljö är ifrån november 2013 och ämnar
behandla Framtidens Jönköping 2014-2020. Den framhåller vikten av
minskade transporter och förtätning framför jungfrulig mark ska tas i anspråk.
Denna detaljplan går i linje med programmet för hållbar utveckling ut ett miljöperspektiv, då exploatering sker på redan ianspråkstagen mark (parkeringsyta).
Området har närhet till kollektivtrafikstråk samt offentlig och kommersiell
service, vilket kan minska bilanvändningen. Från planområdet är det gångavstånd till parker och Lillåns naturområde, vilket bidrar till goda rekreationsmöjligheter.
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Ur ett socialt och hälsomässigt perspektiv följer detaljplanen programmet
genom att den nya exploateringen sker med trafikbullerdämpande åtgärder, för
att skapa en hälsosam och trivsam boendemiljö.

Plan för dagvattenhantering
Kommunen har det övergripande ansvaret för hantering och utsläpp av
dagvatten. I egenskap av verksamhetsutövare ska kommunen göra den
tekniska, ekonomiska och miljömässiga bedömningen av vart och hur
dagvattnet ska ledas och renas.
Inom planlagda områden betraktas dagvatten som avloppsvatten i lagens
mening. När det gäller avvattning av bebyggda fastigheter inom planområde
är det kommunen som ansvarar för att bedöma om det krävs någon form av
allmän dagvattenanläggning eller om ansvaret helt kan läggas på fastighetsägaren.
Vid detaljplanering och bygglovprövning ska bebyggelsens lokalisering och val
av byggnadsmaterial övervägas. Nya detaljplaner ska ange hur dagvattenfrågan
ska lösas och vem som har ansvar för genomförandet. Vid nyexploatering ska
nödvändig mark för dagvattenhantering avsättas i detaljplaneskedet.
Fastighetsägare har alltid ett ansvar för dagvattnet från den egna fastigheten.
Gemensamhetsanläggningar har samma ansvar som den enskilde fastighetsägaren, det vill säga att användande, kontroll och skötsel av anläggningar
sker enligt gällande miljö- och VA-lagstiftning. Byggherren ansvarar för att en
dagvattenanläggning utförs på ett sätt som förutsätts i detaljplan. Byggherrens
ansvar gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bebyggelse
Bebyggelse
I dagsläget finns det ingen bebyggelse inom Önskemålet 7 och 8, då området
består av två åtskilda parkeringsplatser.

Mark och vegetation
Natur och rekreationsområden
Den natur som finns inom planområdet består av en trädrad mellan Önskemålet
7, Råslätt 6:1 och Önskemålet 2 och 3, mindre gräsytor, vilka separerar
de två parkeringsplatserna samt ett fåtal utspridda träd. Det finns inga
rekreationsområden inom planområdet.
Det rekreationsområde som ligger närmst planområdet är Lillåns
naturområde. Naturområdet ligger ca 600 meter ifrån planområdet och anges i
Grönstrukturplanen vara ett viktigt närströvområde för boende i Råslätt.
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning, daterad 2016-11-22, har gjorts av Sigma Civil AB
för planområdet. Denna undersökning påvisade att marken består av likartade
förhållanden över hela undersökningsområdet. Eftersom marken i området är
plan och jorddjupen är begränsade har Sigma Civil AB bedömt totalstabiliteten
för planerad anläggning inom aktuellt område som tillfredställande. Det bör
dock belysas att vissa jordlager innehåller silt. Jord innehållande silt har en
benägenhet att flyta vid inblandning av vatten samt vid vibrationer. Detta
gäller främst inom 5 meters djup för den norra delen av området. I övrigt
bedöms dock sand vara den dominerande jordarten. Fast botten har återfunnits
på ca 23 meters djup under markytan.
Med anledning av dessa markförhållanden krävs åtgärder för att
undvika sättningar under planerade byggnader. Det rekommenderas att
friktionspålar används som grundläggningsmetod för att undvika sättningar i
husgrundläggningen. Alternativt kan urgrävning övervägas om hus förses med
källare. Det förutsätts att kompletterande geotekniska undersökningar utförs i
tänkt läge för byggnader vid bygglov.
Övergångszoner mellan fastare markpartier, primärt i söder, och lösare
markpartier i norr bör projekteras med övergångskonstruktion. Samtliga
byggnader samt anläggningar som planeras i områdets norra delar bör föregås
av en sättningskontroll på grund av de lösare jordlagren inom 5 meters djup
från markytan.
Grundvatten
I samband med den geotekniska undersökningen installerades ett 6,5 meter
långt grundvattenrör som var försett med ett filter på 0,5 meter samt
observerades grundvatten direkt i borrhål. Uppmätte nivåer varierar mellan ca
1,2 och 2,3 meters djup från markytan.

Markföroreningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2016-11-14, har gjorts
av konsultföretaget VOS (Vatten och Samhällsteknik AB) för plan-området.
Utifrån erhållna analysresultat och fältobservationer har VOS bedömt att
föroreningsinnehållet i det undersökta området sannolikt är litet. Eftersom
undersökningen varit översiktlig samt med stort avstånd mellan provpunkterna
kan dock risken för förekomst av eventuella hot spots mellan provpunkterna
inte uteslutas. Man bör vid framtida schaktarbeten därför vara observant på
eventuella avvikelser i lukt-/färg, vilket kan vara tecken på förorening.
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Trafik

Råslätts centrum

Råslätt övre

Busshållplats

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium
sönderfaller. Radon är skadligt för människors hälsa och kan endast upptäckas
genom radonmätningar. Radonsäkert byggnadssätt rekommenderas. Detta kan
göras genom att lägga slangar under grundplattan, vilka vid behov kan kopplas
till en fläktanordning som ventilerar bort radonhaltig luft.
0

2016-12-02

50 m

Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

Trafik
Gång- och cykelvägar
En gång- och cykelväg finns i anslutning till Önskemålet 8, på västra sidan om
Värnamovägen. Denna gång- och cykelväg är delvis trafikseparerad och leder
in till Jönköping centrum, vilket förenklar möjligheten att ta sig till och från
centrum utan bil. För att ta sig hela vägen in till centrum behöver bilväg korsas
vid ett antal punkter, vilket utgör hinder för främst cyklister.
Väster om Önskemålet 7 och Råslätt 6:1 finns en trädkantad gång- och cykelväg som är en del av det lokala gång- och cykelvägnätet i Råslätt.

Kollektivtrafik
Stadstrafikens busslinjer nås närmast från hållplats Råslätt övre samt Råslätts
centrum där stomlinje 1 och 3 samt stadslinje 14 avgår. Från Råslätt övre avgår
även stadslinje 24.

Biltrafik och parkering
Eftersom Önskemålet 7 och 8 i dagsläget används som parkeringsplats är
biltrafiken dominerande. Eftersom parkeringsplatserna används av närliggande
fastigheter kommer behovet av parkering att kvarstå.

Service
Offentlig service
De närmaste grundskolorna är Råslättsskolan samt Stadsgårdsskolan som
ligger 300 - 400 meter från planområdet. Det finns även fem stycken
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Skala: 1:1 415

kommunala förskolor, förutom en öppen och en fristående förskola, inom en
radie av 400 meter. Närmaste vårdcentral är belägen på ett avstånd av ca 200
meter. Inom stadsdelen finns även tre äldreboenden.

Kommersiell service
Cirka 150 meter ifrån planområdet finns Råslätts centrum, där bland annat
matvaruhandel och apotek finns. Övrig kommersiell service nås i Jönköping
centrum.
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Genomförande av
detaljplanen
Administrativa frågor
Beslut om planuppdrag togs i Stadsbyggnadsnämnden den 10 december 2015.
Med anledning av detaljplanens startdatum ska den tolkas utefter Svensk
författningssamling Plan- och bygglag (2010:900).
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum den
vinner laga kraft.

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet upprättas en
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.

Tidplan
Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
2016
november		

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om samråd

2017
7 december - 10 februari Samråd
april			
Stadsbyggnadsnämnden beslutar om granskning
2 maj - 23 maj		
Granskning
juni			
Stadsbyggnadsnämnden beslutar om antagande
juli			Laga kraft

Avtal
Planområdet ska bebyggas med bostäder och vård och ägs helt av Jönköpings
kommun.
För att få byggherrar som kan genomföra tänkt byggnation inom planområdet
behöver kommunen lämna två markanvisningar som sedan följs upp
med marköverlåtelseavtal. För området som ska bebyggas för vård har
Regionen har tagit fram ett förslag till byggnation för en direktanvisning och
marköverlåtelse-avtal kommer att träffas för marköverlåtelse och reglering av
genomförandefrågor. För bostadsdelen pågår markanvisning och en byggherre
kommer att få markanvisning efter ett jämförelseförfarande. Även denna
markanvisning förutsätts fullföljas med ett marköverlåtelseavtal.
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Ekonomiska frågor
För att genomföra planförslaget har kommunen kostnader för att ta fram
detaljplanen, administration för planens genomförande, fastighetsbildning och
för ombyggnad av omgivande allmänna anläggningar. Det som kommer att
byggas om i första hand är gatuanläggningar norr om Regionens fastighet i form
av tillfartsväg, handikapparkeringar, busshållplats och planteringar. Dessutom
behöver Fiskgjusegatan byggas om för att omhändertagande av dagvatten ska
klaras. Efter ett genomförande kommer kommunen även få ökade kostnader
för drift och skötsel av de ytor som i planen läggs ut som allmän platsmark.
I de marköverlåtelseavtal som följer på markanvisningsavtalen regleras priset
för marken i enlighet med kommunens fastställda tomtpriser som gäller när
byggnationen påbörjas.

Finansiering
Exploatören ansvarar för finansiering av husbyggnationen med tillhörande
anläggningar på kvartersmark. Finansieringen av kommunens delar av
exploateringen kommer att ske över exploateringsbudgeten för området (objekt
4250).
Kostnader
Mark

300 Tkr

Markarbeten

200 Tkr

Administration

800 Tkr

Gata

2 000 Tkr

Park

200 Tkr

Ränta

0 Tkr

Summa kostnader

3 500 Tkr

Intäkter
Vårdcentrum

9 500 Tkr

Flerbostadshus

8 800 Tkr

Summa intäkter

18 300 Tkr

Summering
Kostnader

3 500 Tkr

Intäkter

18 300 Tkr

Resultat

14 800 Tkr

VA-anläggningar
Kostnader

200 Tkr

Intäkter

2 400 Tkr

Resultat

2 200 Tkr
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Fastighetsrättsliga frågor
För att göra förändringar i fastighetsindelningen krävs en ansökan om
lantmäteriförrättning. Vid förrättningen prövar lantmäterimyndigheten
åtgärdens lämplighet och överensstämmelse med detaljplanen m.m.
Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna
själva.

Fastighetsbildning
Detaljplanen möjliggör ombildning av fastigheterna Önskemålet 7 och 8 samt
del av Råslätt 6:1. Fastigheterna Önskemålet 7 och 8 samt del av Råslätt 6:1
kan fastighetsregleras till en bostadsfastighet och en vård-, handels- samt
kontorsfastighet. I flerbostadshus samt områden med olika ändamål finns
möjlighet att avstycka 3D-fastigheter. 3D-fastigheter kan enbart bildas om
byggnadens konstruktion motiverar åtgärden samt att fastighetsindelningen
medför en mer ändamålsenlig förvaltning eller tryggar finansieringen av
byggnationen.
Detaljplanen möjliggör även överföring av allmän platsmark (gata) till
allmänplatsfastigheten Råslätt 6:1. Eftersom kommunen ska vara huvudman
för allmän plats, har kommunen enligt 6 kap 13 § PBL rätt att lösa in den
marken. Om fastighetsägaren begär detta, är kommunen enligt 14 kap
14 § PBL även skyldig att lösa in den allmänna platsmarken. Om marken
inlöses utan överenskommelse betalas ersättning enligt reglerna i 4 kap
expropriationslagen. Se ytterligare beskrivning under rubriken Fastighetsrättsliga
konsekvenser.

Rättigheter
Råslätt 6:1 belastas av rättigheter som kan beröras av planen.
Nya rättigheter kan behöva bildas för att trygga väsentliga funktioner för nyeller ombildade fastigheter.
Allmänhetens tillträde för underjordiska ledningar tryggas genom så kallade
u-områden. Ledningens huvudman är skyldig att förvärva nyttjanderätt eller
annan särskild rätt, exempelvis servitut eller ledningsrätt, på markägarens
begäran enligt 14 kap 18 § PBL.

Gemensamhetsanläggning
Inom kvarter med mer än en fastighetsägare kan det bli aktuellt med
gemensamhets- anläggningar. Om 3D-fastighetsbildning genomförs måste ett
flertal gemensamhets- anläggningar för byggnadens gemensamma behov bildas.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Något behov av att fastställa nya fastighetsindelningsbestämmelser för
planens genomförande anses inte föreligga. Om ett sådant behov uppstår kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplanen.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet eller rättighet
framgår av tabell på nästkommande sida. På sida 41 finns en karta över de
fastighetsrättsliga konsekvenserna.
Fastighet / Rättighetshavare

Fastighetsrättslig konsekvens

Råslätt 6:1

Delar av Råslätt 6:1 läggs ut som
kvartersmark och bör regleras till lämpliga
närliggande fastigheter (fig 3 och 8).
Mark för allmänplats (gata) (fig 2) regleras till
Råslätt 6:1 (fig 1). Kommunen har enligt PBL
6 kap 13 § rätt att lösa in den marken och om
fastighetsägaren begär detta, är kommunen
enligt PBL 14 kap 14 § även skyldig att lösa
in den allmänna platsmarken.

Önskemålet 7

Fastigheten omfattas av två olika
användningsbestämmelser, bostad och vård.
Fastigheten måste ombildas för att planen
ska genomföras. All mark för vård kan
regleras till Önskemålet 8 (fig 3 och 5 till
fig 4) och samtidig regleras mark för bostad
från Önskemålet 8 och Råslätt 6:1 till
Önskemålet 7 (fig 7 och 8 till fig 6).

Önskemålet 8

Fastigheten omfattas av två olika
användningsbestämmelser, bostad och vård.
Fastigheten måste ombildas för att planen
ska genomföras. All mark för bostad bör
regleras till Önskemålet 7 (fig 7 och 8 till
fig 6) och samtidig regleras mark för vård
från Önskemålet 7 och Råslätt 6:1 till
Önskemålet 8 (fig 3 och 5 till fig 4).
Mark för allmänplats (gata) (fig 2) regleras till
Råslätt 6:1 (fig 1). Kommunen har enligt 6 kap
13 § PBL rätt att lösa in den marken och om
fastighetsägaren begär detta, är kommunen
enligt 14 kap 14 § PBL även skyldig att lösa
in den allmänna platsmarken.

Servitut 06-IM1-54/101.1
(Kraftledning)
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Rättigheten är olokaliserad och belastar
Råslätt 6:1, eventuellt inom planområdet.
Rättighetshavaren, Vattenfall eldistribution
AB, måste kontaktas i samband med
bygglov. Om servitutet belastar område
med byggrätt måste rättigheten upphävas.
Rättighetshavaren har rätt till ersättning
baserad på byggrätten om servitutet upphävs
utan överenskommelse.
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b

6402500

189000

Fastighetskonsekvenskarta
9
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Fig. 1 lämnas oförändrad.
n

RÅSLÄTT

Fig. 2 fastighetsregleras från Önskemålet 8 till Råslätt 6:1.

ÖVERLÄRAREN

Fig. 3 bör fastighetsregleras från Råslätt 6:1 till Önskemålet 8 och fig. 5 bör
fastighetsregleras från Önskemålet 7 till Önskemålet 8.

6:1

Fig. 7 bör fastighetsregleras från Önskemålet
8 till Önskemålet 7 och fig. 8 bör
5
fastighetsregleras från Råslätt 6:1 till Önskemålet 7.
Sparvhöksg

atan

Råslättsrondellen

Figur 1: ca 2100 kvm
6402400

Törnskateg
atan

Figur 2: ca 340 kvm
1

Figur 3: ca 550 kvm

2

3

Figur 4: ca 1900 kvm
1

2

Figur 5: ca 1100 kvm

4

5

Figur 6: ca 1590 kvm
Figur 7: ca 710 kvm

8

7

Figur 8: ca 940 kvm

6

Fis
k

3

6402300

7
gju
se
ga
tan

ÖNSKEMÅLET

1
8

6
RÅSLÄTT

6:1
6402200

5

LJUNGARUM

188800

188900

Skala 1:1 000
0

50

100 Meter

Grundkarta över del av Jönköping i Jönköpings kommun
Fastighetsindelning: April 2012
Markkomplettering: Månad År
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Byggnadernas begränsningslinjer utgöres av fasadlinjer eller takkonturer
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189000
Grundkartans riktighet bestyrkes
Jönköping den dag månad år
.................................................................
Helen Lerge
Lantmäteriavdelningen Stadsbyggnadskontoret

Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material och
information.

Stadsbyggnadskontoret
Jacob Thörnblad, Lantmäteriavdelningen
Mats Ruderfors, Utveckling & trafik
Peter Gustavsson, Utveckling & trafik

Tekniska kontoret
Linda Bylefors, Mark och exploatering
Lise-lotte Johansson, Mark och exploatering
Anders Larsson, VA och avfall
Per-Gunnar Axelsson, Gata
Emma Gunnarsson, Park-Skog
Annica Magnusson, Miljö- och hälsoskyddskontoret

Liselott Johansson 			
Cecilia Gadman
Planchef				Planarkitekt
036-10 57 78				
036-10 51 29
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid:

2017-08-22, kl 09:00-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 128

Revidering av förbundsordning Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer: RJL 2017/1835
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Fastställa reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg,
2. Godkänna att beviljad låneram till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg indexeras i enlighet med § 15 i reviderad
förbundsordning.
Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
(KSA) fattade 6 april 2017 beslut om att föreslå medlemmarna en
reviderad förbundsordning. Den reviderade förbundsordningen börjar
gälla efter att samtliga medlemmar godkänt den.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-15
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt
utdraget,
ordförande
Intygar

Lena Strand

Jeanette Söderström

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid:

2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 119

Revidering av förbundsordning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer: RJL 2017/1835
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. fastställa reviderad förbundsordning för
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
2. godkänna att beviljad låneram till Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg indexeras i enlighet med § 15 i
reviderad förbundsordning.
Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg (KSA) fattade 6 april 2017 beslut om att föreslå
medlemmarna en reviderad förbundsordning. Den reviderade
förbundsordningen börjar gälla efter att samtliga medlemmar
godkänt den.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-06-15
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-06-26, kl 09:00-15:45

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-06-15

1(2)

RJL 2017/1835

Regionledningskontoret
Jane Ydman
Regionfullmäktige

Revidering av förbundsordning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Förslag till beslut
Regionfullmäktige
1. fastställer reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg
2. godkänner att beviljad låneram till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg indexeras i enlighet med § 15 i reviderad förbundsordning.

Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
fattade 6 april 2017 beslut om att föreslå medlemmarna en reviderad
förbundsordning. Den reviderade förbundsordningen börjar gälla efter att samtliga
medlemmar godkänt den.

Information i ärendet
Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
fattade 6 april 2017 beslut om att föreslå medlemmarna en reviderad
förbundsordning. Den reviderade förbundsordningen börjar gälla efter att samtliga
medlemmar godkänt den.
Revideringarna i förbundsordningen avser:
 § 3 Ordet flygcentral i tredje punkten byts ut mot beställnings- och
koordineringscentral.
 § 4 Tillägg av mening sist i paragrafen: För styrelsen gäller det reglemente
som beslutas av fullmäktige.
 § 11 Tillägg av bisats: samt på kommunalförbundets webbplats.
 § 15 Tillägg i första meningen: enligt 2015 års prisnivå.
Tillägg av mening sist i paragrafen: Beloppet enligt första och andra
stycket ska räknas upp med 3 % årligen.
 § 17 Ändring: I andra stycket byts 30 november till 30 september. Femte
och sjätte styckena är omarbetade.
 § 18 Borttag: Förbundskansliet har kontor i Umeå.
 Bilaga 1 omarbetad, hänvisning från § 17

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-06-15

2(2)

RJL 2017/1835

Revideringen av § 15 påverkar det beslut som Regionfullmäktige fattade den 16
maj 2017 om att bevilja lån till KSA med maximalt 21 miljoner kronor för
finansiering av investering i ambulansflyg. Låneramen som Regionen beviljat
utgör 3,5 % av den totala låneramen om 600 miljoner kronor. I den reviderade
förbundsordningen § 15 framgår att låneramen är enligt 2015 års prisnivå och ska
räknas upp med 3 % årligen. Detta innebär att samtliga medlemmars beviljade
låneram ökar med 3 % årligen.
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i
Umeå.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region
Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget
Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region
Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att
effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av
gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:
o

upphandla och samordna flygambulanstjänst,

o
o

upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av

o

beställnings- och -koordineringscentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,

o
o

tillhandahålla sjukvårdspersonal,
i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige
samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat
fullmäktige respektive styrelsen.
För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige.

5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger
per år.
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Fullmäktige skall besluta i följande ärenden:
o
o

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,

o
o

val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,

o

årsredovisning och ansvarsfrihet,

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett
valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari
2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en
ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem
som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt
kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna
röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen
samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte.

8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst
sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst
en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en
förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
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Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt
kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets
verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång.

10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o
o
o

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Västerbottens
läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för förbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor
samt på kommunalförbundets web-sida.

12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundet upplösning.
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14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täckas enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan
förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor) enligt
2015 års prisnivå.
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra
ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller
motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Beloppet enligt första och andra stycket ska räknas upp med 3% årligen.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete
med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.
Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan
beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga
förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl
verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden.
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Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete
och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30
november före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och
plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska
kostnader som ska fördelas enligt prisberäkningsmodellen fastställs årligen i budgeten.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration
och förbundets löpande verksamhet.

19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då
medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av
utträdet.

20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst.

21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

22 § Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar
för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.

23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarna
landstingsfullmäktige.
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BILAGA 1

1 § Fördelningsmodell
Kommunalförbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma
kostnaden av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinsk teknik, hyra för hangarer och bas-faciliteter samt administration.
Kostnaderna enligt fastställd budget ska fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55%) och
invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för
invånarantal.

2 § Prismodell fördelning av kostnader under uppbyggnad av verksamheten
Kostnaden enligt § 1 debiteras som en avgift vid årets början till medlemmarna.

3 § Prismodell fördelning av kostnader under verksamhetsdrift
Kostnaden enligt § 1 utgår som en särskild avgift per påbörjat uppdrag. Avgiften är maximerad till 10
000 SEK per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter.
Kostnaden debiteras som en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym
flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar.
För första driftåret, då ingen fjolårs volym i flygtimmar finns att tillgå, används den av förbundet
estimerade volymen i flygtimmar för att bestämma preliminära avgiften. Detta gäller endast från och
med den månad då flygverksamheten startar. Kostnader för perioden som föregår flygverksamhetens
start ska fördelas enligt §2 ovan.
Kostnaden för flygtjänsten (kostnad för operativ och teknisk drift, och kapital kostnad för flygplanen) är
en kostnad som fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flygtimmar faktureras ifrån förbundet till
beställande part. Avräkning sker efter årets slut utifrån faktiskt kostnad för flygtjänsten.
Eventuella extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag, så som
öppning av flygplats och avisning av flygplan (mm.), faktureras ifrån förbundet till beställande part.
Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs.
Kostnader för särskilda vårdteam (neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som
tillhandahåller teamet till beställande part.
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Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.
Förbundet har sitt säte i Umeå.
2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region
Gotland, Landstinget Blekinge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i
Värmland, Region Örebro, Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget
Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns
landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.
3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg.
Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och
patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.
Det ankommer därvid på förbundet att bland annat:
-

upphandla och samordna flygambulanstjänst,
upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom
tillhandahållande av flygcentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,
tillhandahålla sjukvårdspersonal, samt
i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för utveckling av den luftburna
ambulanssjukvården i Sverige samt följa utvecklingen avseende
ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan
kallat fullmäktige respektive styrelsen.
5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige ska bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie
ledamot och en ersättare som representant i fullmäktige.
Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger per år.
Fullmäktige ska besluta i följande ärenden:

-

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,
val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,
årsredovisning och ansvarsfrihet.

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april
efter ett valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från
den 1 januari 2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige ska vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse
en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den
medlem som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden
enligt kommunallagen kap 5 § 21.
6 § Beslut i Fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet
avgivna röster.
7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och
styrelsen samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt de
ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har
sitt säte.
8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av
minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen
med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid
val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt
ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser
en förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens
anvisningar.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen
enligt kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av
förbundets verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och
ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för
styrelsen. Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april
månads utgång.
10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
-

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen.

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla. Västerbottens läns landsting officiella
anslagstavla är officiell anslagstavla för kommunalförbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella
anslagstavlor samt på kommunalförbundets web-sida.
12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i
kommunalförbundet.
13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder i förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att
betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller
skulder som föranleds av förbundets upplösning.

14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas
mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.
15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor ( 600 000 000
kronor)
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier
eller andra ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars
fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom
eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi
och utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för
förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och
bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i
förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller
någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.
17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
såväl verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande
treårsperioden.
Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för
budgetarbetet och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas
senast den 30 september före verksamhetsåret.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i
kommunallagen. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets
officiella anslagstavla och samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster fastställs årligen i
budgeten.
Fördelningsmodell av kommunalförbundets fasta kostnader (administration,
koordineringscentral, medicinsk teknik och egna sjuksköterskor mm) finns i bilaga 1. (tillägg)
Den kostnad som ska fördelas samt takbeloppet fastställs årligen i samband med
budgetbeslutet för kommunalförbundet.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.
18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets
administration och förbundets löpande verksamhet. Förbundskansliet har kontor i Umeå.
19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur
förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen
skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den
ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder
som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan
förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med
anledning av utträdet.
20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 §
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets
behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden
mellan medlemmarna tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt.
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning
för sin förvaltning. Redovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör
till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.
22 § Bildandet av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet
ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.
23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av
medlemmarnas landstingsfullmäktige.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid:

2017-08-22, kl 09:00-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 129

Återremiss Motion – Förebyggande insats för äldre
– erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL2016/190
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Bifalla motionen.
Reservationer
Allianspartierna reserverar sig tillförmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i
Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående motion
från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en kostnadsutredning.
Efter presidiets sammanträden i april och maj har underlagets
kostnadskalkyl kompletterats med fler exempel från kommuner som
infört fria halkskydd, samt med kostnaden för frakturer.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS-nämnd 2017-06-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13
 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03
 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05
 Tjänsteskrivelse 2017-03-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-2
 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04
 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07
 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15
 Protokollsutdrag FS 2016-05-31

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid:

2017-08-22, kl 09:00-15:00





Tjänsteskrivelse 2016-05-31
Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18
Tjänsteskrivelsen 2016-04-01
Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar bifall till motion och till nämndens förslag.
I detta instämmer Carina Ödebrink och Sibylla Jämting.
Maria Frisk yrkar avslag på motionen och nämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande
voteringsproposition och utfall:
NEJ för föreliggande förslag röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy
Henriksson, Malin Olsson, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson och
Malin Wengholm.
JA för bifall till motion och nämndens förslag röstar: Marcus Eskdahl,
Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting,
Mikael Ekvall, Samuel Godrén och Carina Ödebrink,
bifaller föreliggande förslag tillika nämndens förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt
utdraget,
ordförande
Intygar
Lena Strand

Jeanette Söderström

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 54-69
Tid:

2017-06-27, kl 13:00-17:20

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 60

Återremiss Motion – Förebyggande insats för
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL2016/190
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige


Bifalla motionen.

Reservationer
Allianspartierna reserverar sig tillförmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i
Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående
motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en
kostnadsutredning. Efter presidiets sammanträden i april och maj
har underlagets kostnadskalkyl kompletterats med fler exempel
från kommuner som infört fria halkskydd, samt med kostnaden
för frakturer.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03



Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05



Tjänsteskrivelse 2017-03-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31



Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 201701-17



Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 54-69
Tid:

2017-06-27, kl 13:00-17:20



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22



Protokollsutdrag från FS 2016-11-15



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15



Protokollsutdrag FS 2016-05-31



Tjänsteskrivelse 2016-05-31



Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18



Tjänsteskrivelsen 2016-04-01



Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Elisabeth Töre yrkar bifall till motionen och till följande
tilläggsyrkande
”Gällande uträkning och kostnad för Fria halkskydd för
ålderspensionärer
Utgångspunkten är att det finns 72 000 ålderspensionärer i
Region Jönköpings län som omfattas av förslaget. Vid stora inköp
av broddar (halkskydd) är vår bedömning att ett par kostar ca 50
kronor, inklusive administration. Kostnaden är hämtad från
kommuner i länet som idag erbjuder halkskydd till sina invånare.
Bedömningen är att samtliga ålderspensionärer inte kommer att
hämta ut ett par första året. Dels eftersom en del kommuner idag
erbjuder liknande tjänst men också eftersom slitaget varier
beroende på hur mycket broddarna används.
En rimlig uppskattning är att kostnaden kan läggas ut över tre år.
72 000 ålderspensionärer x 50 kronor/3 år = 1,2 miljoner i årlig
kostnad. Totalt över tre år 3,6 miljoner kronor. Då är inget
kostnadsavdrag inräknat för minskade sjukvårdskostnader vid
minskat antal fallolyckor vid ishalka. Det finns olika
tillvägagångssätt som bör beaktas gällande distribution av
halkskydd. Det är den enskilde länsinnevånaren som begär själv
att få tillgång (rekvirerar) till ett par halkskydd. Det här kan ske
genom att Apoteken eller vårdcentralerna i Jönköpings län

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 54-69
Tid:

2017-06-27, kl 13:00-17:20

tillhandahåller tjänsten.
Med anledning av ovanstående föreslås denna uträkning och
inriktning ligga till grund för den fortsatta hanteringen av
motionen.
- Med anledning av ovanstående föreslås nämnden yrka bifall till
motionen.
- Med anledning av ovanstående ska motionens intention
integreras i budget för 2018.”
För Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar Marcus Eskdahl
bifall till motionen.
Anne Karlsson yrkar bifall till motionen.
Lis Melin och Helena Stålhammar yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att nämnden bifaller motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
§§ 54-58,

Helena Stålhammar
§§ 59 (delvis),

Jimmy Henriksson,
§§ 54-58, 59 (delvis),

59 (delvis),
60 och 62

61 och 63-69

60 och 62

Marianne
Andersson
§§ 59 (delvis),
61 och 63-69

Desirée Törnqvist

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 54-69
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-06-27, kl 13:00-17:20

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 83

Återremiss Motion – Förebyggande insats för
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL2016/190
Beslut
Nämnden föreslås


Avslå motionen.

Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i
Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående
motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en
kostnadsutredning. Vid presidiets sammanträden i april och maj
beslutades att underlagets kostnadskalkyl ska kompletteras med
fler exempel från kommuner som infört fria halkskydd, samt med
kostnaden för frakturer.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03



Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05



Tjänsteskrivelse 2017-03-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31



Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 201701-17



Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22



Protokollsutdrag från FS 2016-11-15



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15



Protokollsutdrag FS 2016-05-31



Tjänsteskrivelse 2016-05-31



Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18



Tjänsteskrivelsen 2016-04-01



Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen och ifrågasätter den
framtagna ekonomiska redovisningen.
Maria Frisk och Helena Stålhammar yrkar avslag till motionen.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-06-13

RJL2016/190

Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för
äldre- erbjuda fria halkskydd
Förslag till beslut
Nämnden förslår fullmäktige besluta att
 Motionen avslås.

Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i Regionfullmäktige
2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående motion från Mikael Ekvall.
Presidiet har berett och kompletterat ärendet med en kostnadsutredning, samt
kostnaden för frakturer m.m.

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria
halkskydd att:
 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd
Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården.
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär förhöjd risk för att falla och fallen sker
oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning är
de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det finns
däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för fall.
Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer att
nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i mindre
utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor och fel
kombination kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att
broddar ger falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar att

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-rattFaktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
1

2017-06-13

RJL2016/190

subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från
någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt.
En kartläggning i länet visar att det förekommer aktiviteter eller subventioner i
flera av länets kommuner gällande halkskydd. I t ex Tranås, Aneby och Nässjö
kommun finns beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav,
via Tekniska kontoret, att det finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd
till subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal
halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på
äldresäkerhetsdagen.
Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer
men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns
tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte
återkommit i frågan.
Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de
senaste åren.
En beräkning av kostnader för att erbjuda länets ca 72 000 ålderspensionärer
halkskydd är genomförd. Den är baserad på erfarenheter och faktiska kostnader i
Göteborgs kommun. Uträkningen visar två scenario, ett där samtliga erbjudna
ålderspensionärer hämtar ut halkskydd och ett där 66 %, som blev fallet i
Göteborg, hämtar:

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för
effekterna ökar.

2017-06-13

RJL2016/190

Kompletterande kostnadskalkyl
Exempel på kostnad för fria halkskydd från Nässjö kommun:
Personer 65 år och äldre får en kupong som berättigar till 50 kronor i rabatt hos ett
antal skohandlare, apotek och sportbutiker. Kupongen avhämtas hos
medborgarkontoret. Butikerna fakturerar därefter Nässjö kommun (med bilagda
kuponger). För 2016 avsattes 50 000 kronor i budget och för 2017 finns 10 000
kronor avsatta. Sammanlagt har 250 personer nyttjat erbjudandet.
Kostnaderna för frakturer skiljer sig åt beroende på typ av fraktur och behovet av
vårdinsatser. Exempel utifrån Sydöstra regionens snitt DRG kostnad per poäng
(50.500):
 Handledsfraktur utan inläggning på vårdavdelning cirka 7 000 SEK
 Höftledsfrakturen påverkas av många olika faktorer. Medelkostnaden
uppskattas till cirka 60 000 SEK.
Inga kostnader för kommunala insatser och primärvårdsinsatser är inräknade.
De halkrelaterade olyckor som resulterar i en fraktur är endast en delmängd av
alla frakturer. En betydligt vanligare orsak till fall är äldre personer som faller
inomhus. Studier kring halkskydd har inte kunnat visa på ett minskat antal
frakturer, varför det inte går att räkna in kostnaderna för sjukvården i kalkylen.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 61-78
Tid:

2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 72

Återremiss Motion – Förebyggande insats för
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL2016/190
Beslut
Presidiet beslutar


Motionen tas upp vid nästa presidiesammanträde efter
ytterligare kompletteringar.

Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i
Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående
motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en
kostnadsutredning. Vid presidiets sammanträde 2017-04-05
beslutades att underlagets kostnadskalkyl ska kompletteras med
fler exempel från kommuner som infört fria halkskydd, samt med
kostnaden för en fraktur.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03



Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05



Tjänsteskrivelse 2017-03-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31



Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 201701-17



Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22



Protokollsutdrag från FS 2016-11-15



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 61-78
Tid:

2017-05-17, kl 08:00-10:10



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15



Protokollsutdrag FS 2016-05-31



Tjänsteskrivelse 2016-05-31



Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18



Tjänsteskrivelsen 2016-04-01



Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl vill få information om hur man kommit fram till
kostnaden av halkskydd i underlaget.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-03

RJL2016/190

Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för
äldre- erbjuda fria halkskydd
Inledning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i Regionfullmäktige
2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående motion från Mikael Ekvall.
Information i ärendet är kompletterat med kostnadsutredning.
Vid presidium för Folkhälsa och sjukvård 2017-04-05 beslutas om ny återremiss
med komplettering av kostnadskalkyl med fler, samt kostnaden för en fraktur.

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria
halkskydd att:
 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd
Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården.
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär förhöjd risk för att falla och fallen sker
oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning är
de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det finns
däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för fall.
Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer att
nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i mindre
utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor och fel
kombination kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att
broddar ger falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar att
subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från
någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt.
En kartläggning i länet visar att det förekommer aktiviteter eller subventioner i
flera av länets kommuner gällande halkskydd. I t ex Tranås, Aneby och Nässjö
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-rattFaktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
1

2017-05-03
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kommun finns beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav,
via Tekniska kontoret, att det finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd
till subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal
halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på
äldresäkerhetsdagen.
Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer
men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns
tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte
återkommit i frågan.
Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de
senaste åren.
En beräkning av kostnader för att erbjuda länets ca 72 000 ålderspensionärer
halkskydd är genomförd. Den är baserad på erfarenheter och faktiska kostnader i
Göteborgs kommun. Uträkningen visar två scenario, ett där samtliga erbjudna
ålderspensionärer hämtar ut halkskydd och ett där 66 %, som blev fallet i
Göteborg, hämtar:

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för
effekterna ökar.

2017-05-03

RJL2016/190

Kompletterande kostnadskalkyl
Exempel på kostnad för fria halkskydd från Nässjö kommun:
Personer 65 år och äldre får en kupong som berättigar till 50 kronor i rabatt hos ett
antal skohandlare, apotek och sportbutiker. Kupongen avhämtas hos
medborgarkontoret. Butikerna fakturerar därefter Nässjö kommun (med bilagda
kuponger). För 2016 avsattes 50 000 kronor i budget och för 2017 finns 10 000
kronor avsatta. Sammanlagt har 250 personer nyttjat erbjudandet.
Kostnaderna för frakturer skiljer sig åt beroende på typ av fraktur och behovet av
vårdinsatser. Exempel utifrån Sydöstra regionens snitt DRG kostnad per poäng
(50.500):
 Handledsfraktur utan inläggning på vårdavdelning cirka 7 000 SEK
 Höftledsfrakturen påverkas av många olika faktorer. Medelkostnaden
uppskattas till cirka 60 000 SEK.
Inga kostnader för kommunala insatser och primärvårdsinsatser är inräknade.
De halkrelaterade olyckor som resulterar i en fraktur är endast en delmängd av
alla frakturer. En betydligt vanligare orsak till fall är äldre personer som faller
inomhus. Studier kring halkskydd har inte kunnat visa på ett minskat antal
frakturer, varför det inte går att räkna in kostnaderna för sjukvården i kalkylen.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 45-60
Tid:

2017-04-05, kl 08:00-10:30

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 50

Återremiss Motion – Förebyggande insats för
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL2016/190
Beslut
Presidiet beslutar att
1.

Kostnadskalkylen kompletteras med fler exempel, samt med
kostnaden för en fraktur.

2.

Information lämnas till nämnden i maj.

Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i
Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående
motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en
kostnadsutredning.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 2017-03-30



Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31



Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 201701-17



Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22



Protokollsutdrag från FS 2016-11-15



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15



Protokollsutdrag FS 2016-05-31

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 45-60
Tid:

2017-04-05, kl 08:00-10:30



Tjänsteskrivelse 2016-05-31



Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18



Tjänsteskrivelsen 2016-04-01



Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl föreslår att underlagets kostnadskalkyl
kompletteras med fler exempel från kommuner (Tranås, Aneby,
Nässjö och Habo) som infört fria halkskydd, samt med kostnaden
för en fraktur.
Maria Frisk föreslår att information lämnas till nämnden av
hjälpmedelscentralen och folkhälsoavdelningen vid sammanträdet
i maj. Ärendet ska därefter åter tas upp i presidiet.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-03-30
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Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för
äldre- erbjuda fria halkskydd
Inledning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i Regionfullmäktige
2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående motion från Mikael Ekvall.
Information i ärendet är kompletterat med kostnadsutredning.

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria
halkskydd att:
 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd
Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården.
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär förhöjd risk för att falla och fallen sker
oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning är
de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det finns
däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för fall.
Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer att
nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i mindre
utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor och fel
kombination kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att
broddar ger falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar att
subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från
någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt.
En kartläggning i länet visar att det förekommer aktiviteter eller subventioner i
flera av länets kommuner gällande halkskydd. I t ex Tranås, Aneby och Nässjö
kommun finns beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav,
via Tekniska kontoret, att det finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd
till subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-rattFaktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
1
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halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på
äldresäkerhetsdagen.
Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer
men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns
tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte
återkommit i frågan.
Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de
senaste åren.
En beräkning av kostnader för att erbjuda länets ca 72 000 ålderspensionärer
halkskydd är genomförd. Den är baserad på erfarenheter och faktiska kostnader i
Göteborgs kommun. Uträkningen visar två scenario, ett där samtliga erbjudna
ålderspensionärer hämtar ut halkskydd och ett där 66 %, som blev fallet i
Göteborg, hämtar:

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för
effekterna ökar.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 26-44
Tid:

2017-03-01, kl 08:00-11:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 34

Återremiss Motion – Förebyggande insats för
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL2016/190
Beslut
Presidiet beslutar


Ge regionledningskontoret i uppdrag att till nästa
presidiesammanträde komplettera faktaunderlaget med
uppgifter om kostnaden för halkskydd.

Sammanfattning
Mikael Ekvall föreslår i sin motion att erbjuda alla
ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd.
Regionfullmäktige har återremitterats motionen för komplettering
av utredning avseende kostnader.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31



Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 201701-17



Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29



Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22



Protokollsutdrag från FS 2016-11-15



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15



Protokollsutdrag FS 2016-05-31



Tjänsteskrivelse 2016-05-31



Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18



Tjänsteskrivelsen 2016-04-01

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 26-44
Tid:

2017-03-01, kl 08:00-11:20



Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-22
Tid:

2017-01-31, kl 13:00-16:45

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 16

Återremitterad motion: Förebyggande insatser för
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar motion:
Förebyggande insatser för äldre – erbjud fria halkskydd till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för komplettering enligt
regionfullmäktiges beslut.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid:

2017-01-17, kl 09:00-14:05

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 13

Återremiss av motioner
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
1. Föreslår regionstyrelsen återremittera motion:
Förebyggande insatser för äldre – erbjud fria halkskydd
till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för
komplettering enligt regionfullmäktiges beslut.
2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att komplettera
beslutsunderlaget till motionen: Högre ersättning för att
jobba inom primärvården istället för hyrläkare, enligt
regionfullmäktiges beslut.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget
tilläggsförslag vad gäller komplettering av motion: Högre
ersättning för att jobba inom primärvården istället för
hyrläkare.
Sammanfattning
Ovan noterade motioner har återremitterats av regionfullmäktige
för komplettering.
Beslutsunderlag
 Regionfullmäktiges beslut daterat 2016-11-29
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar på att även en kartläggning genomförs
kring bemanning och aktuella behov inför komplettering av
motion: Högre ersättning för att jobba inom primärvården
istället för hyrläkare.
Rune Backlund yrkar bifall till att motion: Förebyggande
insatser för äldre – erbjud fria halkskydd, lämnas till Nämnden
Folkhälsa och sjukvård för komplettering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marcus Eskdahls
tilläggsförlag och finner att arbetsutskottet avslår detta.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid:

2017-01-17, kl 09:00-14:05

Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 117-136
Tid:

2016-11-29, kl 09:00-18:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 128

Motion – Förebyggande insatser för äldre – erbjud
fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen återremitteras för utredning avseende kostnader.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall som föreslår att erbjuda
alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22
 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04
 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07
 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15
 Protokollsutdrag FS 2016-05-31
 Tjänsteskrivelse 2016-05-31
 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18
 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk yrkar på återremiss till nämnden FS:s, om inte återremiss
avslag på motionen. I yrkandet instämmer Helena Stålhammar, Niclas
Palmgren med flera.
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Marcus
Eskdahl, Anders Gustafsson med flera.
Beslutsgång
På ordförandes fråga beslutar regionfullmäktige att motionen
återremitteras för utredning avseende kostnader.
Beslutet skickas till
Nämnd folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 117-136
Tid:

2016-11-29, kl 09:00-18:20

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Hans Rocén, M
Ordförande
Ordd
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Linnea Andersson, C

Evaggelos Tottas, S

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 154-174
Tid:

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 161

Motion – Förebyggande insatser för äldre – erbjud
fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 Bifalla motionen.
Reservation
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna reserverar sig
mot besluten om att inte återremittera och att bifalla motionen.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall som föreslår att erbjuda
alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från FS 2016-11-15



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag presidiet 2016-06-15



Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk yrkar på återremiss till nämnden FS:s, om inte återremiss
avslag på motionen.
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen och om den skulle bli föremål
för återremiss; att man tittar på olycksstatistiken för detta.
I Mikael Ekvalls yrkande instämmer Miljöpartiet och
Socialdemokraterna.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 154-174
Tid:

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att styrelsen återremitterar ärendet.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till återremiss av ärendet röstar: Rune Backlund, Malin
Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Maria
Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till att ärendet avgörs idag röstar: Marcus Eskdahl,
Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica
Nordquist, Samuel Godrén, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Styrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på motionen och
finner efter votering enligt följande:

JA för avslag på motionen röstar: Rune Backlund, Malin Olsson, Mari
Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och
Malin Wengholm.
NEJ för bifall till motionen röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica Nordquist,
Samuel Godrén, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
att styrelsen bifaller motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
ordförande

Annica Nordqvist

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 154-174
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

2016-11-22, kl 13:00-16:45

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 98-108
Tid:

2016-11-15, kl 13:00-16:40

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 102

Motion Förebyggande insatser för äldre –
erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att


Bifalla motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall fanns ett förslag till
beslut framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård den
2016-05-31 som återremitterades för komplettering. Nu finns ett
nytt underlag med en kartläggning av kommunernas
aktiviteter/subventioner för halkskydd, samt synpunkter från
Länspensionärsrådet (LPR).
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag presidiet 2016-06-15



Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Elisabeth Töre yrkar bifall till motionen med instämmande av
Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Helena Stålhammar yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 98-108
Tid:

2016-11-15, kl 13:00-16:40

att nämnden bifaller motionen.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Maritha Josefsson

Anne Karlsson

2016-11-04

RJL2016/190

Förvaltningsnamn
Regionfullmäktige

Motion – Förebyggande insatser för
äldre- erbjuda fria halkskydd
Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta att
 Avslå motionen

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall lämnas information i ärendet till
nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för
Folkhälsa och sjukvårds presidium föreslås motionen avslås.

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria
halkskydd att:
 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd
Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården.
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär en förhöjd risk för att falla och fallen
sker oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning
är de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det
finns däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för
fall. Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer
att nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i
mindre utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor
och fel skydd kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att
broddar kan ge en falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar
att subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från
någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt.

1

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-rattFaktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/

2016-11-04

RJL2016/190

En kartläggning i länet visar att det i flera kommuner förekommer aktiviteter eller
subventioner gällande halkskydd. I t ex Tranås, Aneby och Nässjö kommun finns
beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav att det, via
Tekniska kontoret, finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd till
subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal
halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på
äldresäkerhetsdagen.
Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer
men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns
tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte
återkommit i frågan.
I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för
effekterna ökar.
Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de
senaste åren.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 98-109
Tid:

2016-11-04, kl 08:00-09:30

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 100

Motion Förebyggande insatser för äldre –
erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att


Avslå motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall fanns ett förslag till
beslut framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård den
2016-05-31 som återremitterades för komplettering. Nu finns ett
nytt underlag med en kartläggning av kommunernas
aktiviteter/subventioner för halkskydd, samt synpunkter från
Länspensionärsrådet (LPR).
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag presidiet 2016-06-15



Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår att motionen avslås.
Marcus Eskdahl lämnar besked vid nämndens sammanträde.
Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 98-109
Tid:

2016-11-04, kl 08:00-09:30

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

2016-10-07

RJL2016/190

Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för
äldre- erbjuda fria halkskydd
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall lämnas information i ärendet till
nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för
Folkhälsa och sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria
halkskydd att:
 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd
Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården.
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär en förhöjd risk för att falla och fallen
sker oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning
är de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det
finns däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för
fall. Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer
att nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i
mindre utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor
och fel skydd kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att
broddar kan ge en falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar
att subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från
någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt.
En kartläggning i länet visar att det i flera kommuner förekommer aktiviteter eller
subventioner gällande halkskydd. I t ex Tranås, Aneby och Nässjö kommun finns
beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav att det, via
Tekniska kontoret, finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd till
subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-rattFaktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
1

2016-10-07

RJL2016/190

halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på
äldresäkerhetsdagen.
Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer
men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns
tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte
återkommit i frågan.
I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för
effekterna ökar.
Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de
senaste åren.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 56-66
Tid:

2016-06-15, kl 08:00-10:00

Plats:

Sal C, Regionens hus

§ 63

Återremiss Motion Förebyggande insatser för
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Presidiet beslutar att


en komplettering görs med en redogörelse om kommunerna
har bidrag för halkskydd, samt inhämta
Länspensionärsrådets (LPR) synpunkter på motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall fanns ett
beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård
2016-05-31. Motionen återremitterades då för komplettering.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Sandqvist

2016-04-01

RJL2016/190

Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för
äldre- erbjuda fria halkskydd
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall lämnas information i ärendet till
nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för
Folkhälsa och sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria
halkskydd att:
 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd
Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården.
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär en förhöjd risk för att falla och fallen
sker oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning
är de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det
finns däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för
fall. Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer
att nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i
mindre utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor
och fel skydd kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att
broddar kan ge en falsk trygghet.
I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för
effekterna ökar.

1

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-rattFaktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/

2016-04-01

RJL2016/190

Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de
senaste åren.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

2016-04-01

RJL2016/190

Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för
äldre- erbjuda fria halkskydd
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall lämnas information i ärendet till
nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för
Folkhälsa och sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria
halkskydd att:
 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd
Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården.
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär en förhöjd risk för att falla och fallen
sker oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning
är de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det
finns däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för
fall. Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer
att nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i
mindre utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor
och fel skydd kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att
broddar kan ge en falsk trygghet.
I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för
effekterna ökar.

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-rattFaktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
1

2016-04-01

RJL2016/190

Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de
senaste åren.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 18-27
Tid:

2016-03-02, kl 08:00-09:45

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 19

Informationsärenden
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


Nämndens årshjul



Direktiv för regionsstyrelsens och nämndernas arbete med
budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 20182019 (RJL 2016/374)



Nya motioner:
Motion Förebyggande insats för äldre – erbjud fria
halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag.


Motion Sjukhusclown, är det inte dags nu?
Diarienummer: RJL 2016/260

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiets sammanträde den 6 april.


Motion Säkrare omhändertagande på länets
akutmottagningar med specialist i första ledet,
Diarienummer: RJL 2016/354

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag.


Övrigt
Skrivelse till sjukvårdspolitiker i Nämnden för Folkhälsa
och sjukvård i Jönköpings län angående Neurologiska
rehabiliteringskliniken Höglandssjukhuset Nässjö
Diarienummer: RJL 2016/499

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till
svar till presidiets sammanträde den 6 april. Information om
rehabiliteringskliniken kommer att lämnas vid nämndens
sammanträde.


Inför årsredovisningen

Barnbokslut och patientsäkerhetsberättelsen som ingår i
årsredovisningen kommer att skickas till presidiet i förväg.


Avrapportering statliga medel för flyktingarbete

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 18-27
Tid:

2016-03-02, kl 08:00-09:45

Diarienummer: RJL 2016/88
Kort rapport ska lämnas vid nämndens sammanträde.
Informationsärenden till nämnden


Redovisning av IVO-ärenden, Axel Ros,



Information om Psykiatri/rehab, Micael Edblom,



Information om Medicinsk vård, Agneta Ståhl



En kort information lämnas i anslutning till att
remissyttrandet om Organdonation En livsviktig verksamhet
(SOU2015:84) dnr S2015/06250/FS behandlas.
Presidiet framför önskemål om att regionfullmäktige får
information om organdonation.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

