
 
     

     

     

     

     

   

 

KUNGÖRELSE 1(1) 

  

 

Regionfullmäktige 

Tid: 2017-09-26, kl 09:00 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

  

 

1 Öppnande  

2 Upprop  

3 Val av protokollsjusterare  

4 Tillkännagivande av tid och plats för justering 

av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 

10 oktober, kl 15:30 på Regionens hus 

 

Ärenden 

5 Framställande av interpellationer och frågor  

6 Beslut om allmän trafikplikt för den linjelagda 

trafiken på Visingsö 

2017/2138 

7 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp 2015/725 

8 Motion - Den bortglömda konsten 2017/232 

9 Sammanträdesplan 2018 2017/2429 

10 Svar på interpellationer och frågor  

11 Anmälningsärenden  

12 Valärenden  

13 Fördelning av inkomna granskningar från 

regionrevisionen 

 

14 Avslutning  

   
 

 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 147-174
Tid: 2017-09-19, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 160 Beslut om allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken 
på Visingsö
Diarienummer: RJL 2017/2138

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta om att

 Införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken på Visingsö.

Sammanfattning 
I samband med upphandlingen Serviceresor 2018 ska även linjelagd trafik 
på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2017.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från TIM 2017-09-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Jonas Nilsson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
71-88
Tid: 2017-09-12 kl.13.00-17.40

Plats: Rosensalen, Roselunds vårdcentrum

§77 Beslut om allmän trafikplikt för den linjelagda 
trafiken på Visingsö
Diarienummer: RJL 2017/2138

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om att

 Införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken på 
Visingsö.

Sammanfattning 
I samband med upphandlingen Serviceresor 2018 ska även 
linjelagd trafik på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik. Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras 
till i december 2017.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

                   Berry Lilja



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
71-88
Tid: 2017-09-12 kl.13.00-17.40

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§94 Beslut om allmän trafikplikt för den linjelagda 
trafiken på Visingsö
Diarienummer: RJL 2017/2138

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden om att

 Införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken på 
Visingsö.

Sammanfattning 
I samband med upphandlingen Serviceresor 2018 ska även 
linjelagd trafik på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik. Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras 
till i december 2017.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



BESLUT 1(1)

2017-08-17 RJL 2017/2138

Förvaltningsnamn
Carl-Johan Sjöberg

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslut om allmän trafikplikt för den 
linjelagda trafiken på Visingsö

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 om att införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken på Visingsö

Sammanfattning
I samband med upphandlingen Serviceresor 2018 ska även linjelagd trafik på 
Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2017.

Information i ärendet
Merparten av året är trafiken anropsstyrd linjetrafik men på sommarmånaderna är 
trafiken linjelagd och går enligt fast tidtabell. Under vår- och höstterminen utför 
bussen även skolskjutstrafik på Visingsö vilken finansieras av Jönköpings 
kommun. Under hela året utför bussen även sjukresor och färdtjänst.

Under 2016 gjordes totalt 11 100 resor (45 600km) med ”Öasvängen” varav 3100 
resor (11 300 km) var linjelagda.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Länstrafiken  

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 147-174
Tid: 2017-09-19, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 158 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Att motionen är besvarad 

Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med 
assistans även på andra platser än den egna bostaden. 
Efter beslut i nämnden återremitterades ärendet för fördjupad 
kunskapshämtning.
Avstämning har gjort med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt 
med det Primärkommunala samverkansorganet PKS.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från TIM 2017-09-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-31
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Protokollsutdrag, Primärkommunalt samverkansorgan 2017-05-11
 Skrivelse, Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-01
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-12-13 § 116
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 147-174
Tid: 2017-09-19, kl 09:00-15:00

Yrkanden/förslag på sammanträdet 
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting yrkar bifall till motionen.

Ordföranden yrkar bifall till nämndens förslag om att motionen är besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
styrelsen bifaller nämndens förslag om att motionen är besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Jonas Nilsson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2017-08-31 RJL 2015/725

Regionledningskontoret
Avsändare

Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp

Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, Infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta att

 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till bärhjälp” 
med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det blir möjligt att 
ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med assistans även på andra 
platser än den egna bostaden. Efter beslut i nämnden återremitterades ärendet för 
fördjupad kunskapshämtning. Avstämning har gjort med Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL samt med det Primärkommunala samverkansorganet PKS.

Information i ärendet
Inför skatteväxlingen av färdtjänst arbetade kommunerna och regionen fram ett
gemensamt regelverk. Det regelverk som kommunerna haft tidigare samt det
regelverk som togs fram till skatteväxlingen hade som grund att bärhjälp endast
sker till/från kundens hemadress. I lag (1997:736) om färdtjänst, avses särskilt
anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning, finns inget angivet
angående bärhjälp utan detta är en tjänst utöver skyldigheter enligt
färdtjänstlagen.

Under de senaste åren har händelser och frågeställningar aktualiserats kring
förarens arbetsmiljö i samband med bärhjälp. Skyddsombud på trafikföretagens
arbetsplatser har utfärdat förbud (skyddsstopp) att bära på enskilda adresser då
riskerna har bedömts allt för stora och det finns även tillfällen då skada dessvärre
har drabbat kund och/eller förare. I utförandet av uppdrag inom serviceresor
beaktas alltid säkerheten både för kund och för förare vilket troligen bidrar till att
bärhjälp fortfarande kan utföras inom serviceresor i Jönköpings län. Skulle
serviceresor i Jönköpings län få ett totalt förbud mot att bära i trappor skulle detta
även få konsekvenser för t.ex. ambulansverksamhet och räddningstjänst. Totalt
bärstopp finns t.ex. i Sörmland.

Länets kommuner, Länspensionärsrådet, Länsrådet för funktionsnedsättning och
HSO har genom remissförfarande getts möjlighet att svara på tre frågor under
våren 2016.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

RJL 2015/725

1. Utifrån motionens önskemål – hur hanterades dessa frågeställningar innan 
regionen övertog ansvaret 2014?

2. Vilket ansvar tar kommunen i dessa frågor, då lagen om färdtjänst inte 
hanterar frågor kring bärhjälp/trappklättring?

3. Hur kan ansvaret fördelas mellan respektive kommun, regionen och 
denenskilde om trappklättring ska erbjudas?

Remissvaren är tydliga i att detta är en regional fråga och från flera framhålls
rätten till ett självständigt liv, vilket innebär att dialog med länets kommuner om
hur tjänster utanför regelverket för färdtjänst, t.ex. hur bärhjälp kan ske på
besöksadress är viktig.

Sammanfattning av yttrande från SKL och PKS angående bärhjälp på 
besöksadress för personer med färdtjänst:

SKL- Har inte någon utredning, inga dokument eller rekommendationer angående 
bärhjälp för personer med färdtjänst

PKS- Kommunerna har hanterat ärendet vid tidigare tillfälle och då hänvisat till 
gällande samarbetsavtal och lämnat besked att färdtjänst inte är ett uppdrag som 
åligger kommunerna. Kommunerna finner inte skäl till att ompröva tidigare 
lämnade besked. 

Åtagandet ligger inte inom ramen för lag (1197:736) om färdtjänst och länets 
kommuner finner inga skäl till att ta upp frågan. SKL har inte heller några 
utredningar eller rekommendationer i ärendet.

Regeringen har tillsatt en utredare som ska analysera reglerna för särskilda 
persontransporter som färdtjänst och sjukresor. Syftet med utredningen är att 
identifiera problem som utgör hinder för kommunala och regionala myndigheter 
att åstadkomma en effektiv samordning. Utredaren ska föreslå ändrade och nya 
regler ska leda till att kvalitén långsiktigt förbättras både för resenärer och 
utförare.

Under beredningen av motionen har framkommit att den bärhjälp som efterfrågas 
i motionen inte omfattas av gällande lagstiftning och att gränsdragningen mellan 
denna lagstiftning och kommunernas ansvarsområde är oklar.  Frågan bör därför 
lyftas till den särskilda utredare som har att se över gällande lagstiftning. En 
skrivelse kommer att sändas över till utredaren som beskriver den problematik 
som motionären tar upp i motionen och det som framkommit i frågan under 
beredningen av motionen.



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3)

RJL 2015/725

I avvaktan på att den statliga utredaren återkommer med sin redovisning och 
förslag görs inga ytterligare åtgärder med anledning av motionen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag, Primärkommunalt samverkansorgan 2017-05-11
 Skrivelse, Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-01
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-12-13 § 116
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§95 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Presidiet föreslår att

 Underlaget revideras inför beslut i nämnden så att 
synpunkter från SKL och PKS inkluderas i samt att, 

 Regionen i särskild skrivelse påpekar detta till den 
nationella utredningen som pågår inom området samt

 Att motionen anses besvarad med kompletteringar som har 
gjorts.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med 
rätt till bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst 
ändras så att det blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i 
kombination med assistans även på andra platser än den egna 
bostaden.

Efter beslut i nämnden 2016-12-13 § 116 återremitteras ärendet   
för att efter fördjupad kunskapsinhämtning från Sveriges 
Kommuner och Landsting ta upp frågan i Kommunalt forum för 
avstämning och diskussion inför eventuellt ett samarbete med 
kommunerna i frågan. Samt att även undersöka möjligheten till 
bistånd med hjälp till begränsat stöd vid förutbestämda adresser

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag, Primärkommunalt samverkansorgan  

2017-05-11
 Skrivelse, Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-01
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-12-13 § 116
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår Tjänsteskrivelsen revideras så att 
synpunkter från SKL och PKS inkluderas i beslutsunderlaget samt 
att, Regionen i särskild skrivelse påpekar detta till den nationella 
utredningen som pågår inom området.

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



 

Utdrag protokoll 1(2) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 29 – 44 
 

Tid: 2017-05-11 

 

  

 

 

§ 36 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna samt att 

kommunerna inte finner några skäl till att ompröva tidigare lämnade besked 

avseende färdtjänst med rätt till bärhjälp. 

 

Information 

Information delges om att Länstrafiken tagit fram en motion avseende 

färdtjänst med rätt till bärhjälp och att det finns önskemål om att ärendet 

hanteras av länets kommuner. Ola Götesson informerar om att kommunerna 

har hanterat ärendet vid tidigare tillfälle och då hänvisat till gällande 

samarbetsavtal och lämnat besked att färdtjänst inte är ett uppdrag som 

åligger kommunerna.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende färdtjänst 

med rätt till bärhjälp och kommunerna finner inget skäl till att ompröva 

tidigare lämnade besked. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  

 

 
 

  



 

Utdrag protokoll 2(2) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 29 – 44 
 

Tid: 2017-05-11 

 

  

 

Vid protokollet 

Sandra Widheimer 

 

Justerat 2017-06-05 

Andreas Sturesson 

Gert Jonsson 

 

Rätt utdraget, intygar 

 

Sandra Widheimer

 





PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2017-01-11 kl.08.30-11.25

Plats: Regionens hus sal B

§8 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Presidiet beslutar att

 ge regionledningskontoret i uppdrag att kontakta SKL för 
djupare information kring de frågor som nämnden skickat 
vidare. 

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med 
assistans även på andra platser än den egna bostaden.

Efter beslut i nämnden 2016-12-13 § 116 återremitteras ärendet   för att 
efter fördjupad kunskapsinhämtning från Sveriges Kommuner och 
Landsting ta upp frågan i Kommunalt forum för avstämning och 
diskussion inför eventuellt ett samarbete med kommunerna i frågan. 
Samt att även undersöka möjligheten till bistånd med hjälp till begränsat 
stöd vid förutbestämda adresser.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-12-13 § 116
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2017-01-11 kl.08.30-11.25

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
108-125
Tid: 2016-12-13, kl.13:00-17:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§116 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Nämnden beslutar om 

 Återremiss för att efter fördjupad kunskapsinhämtning 
från Sveriges Kommuner och Landsting ta upp frågan i 
Kommunalt forum för avstämning och diskussion inför 
eventuellt ett samarbete med kommunerna i frågan samt,

 Även undersöka möjligheten till bistånd med hjälp till 
begränsat stöd vid förutbestämda adresser.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med 
assistans även på andra platser än den egna bostaden.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden och Niclas Palmgren föreslår återremiss av motionen med 
följande motivering: Återremiss för att efter fördjupad 
kunskapsinhämtning från Sveriges Kommuner och Landsting ta upp 
frågan i Kommunalt forum för avstämning och diskussion inför 
eventuellt ett samarabete med kommunerna i frågan samt,
med tillägg av att man även undersöker möjligheten till bistånd med 
hjälp till begränsat stöd vid förutbestämda adresser



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
108-125
Tid: 2016-12-13, kl.13:00-17:00

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Vid protokollet

Siv Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

o

Mauno Virta

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25

Plats: Regionens hus sal B

§5 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att

 motionen är besvarad

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med 
assistans även på andra platser än den egna bostaden.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund föreslår att motionen är besvarad.
Jeanette Söderström lämnar besked vid nämndens sammanträde.

Beslutet skickas till 
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



Tjänsteskrivelse

2016-11-16 RJL 2015/725

Regionledningskontoret 
Avsändare

Regionfullmäktige 

Motion – Färdtjänst med rätt till bärhjälp

Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, Infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta att

 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till bärhjälp” 
med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det blir möjligt att 
ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med assistans även på andra 
platser än den egna bostaden.

Information i ärendet
Inför skatteväxlingen av färdtjänst arbetade kommunerna och regionen fram ett 
gemensamt regelverk. Det regelverk som kommunerna haft tidigare samt det 
regelverk som togs fram till skatteväxlingen hade som grund att bärhjälp endast 
sker till/från kundens hemadress. I lag (1997:736) om färdtjänst, avses särskilt 
anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning, finns inget angivet 
angående bärhjälp utan detta är en tjänst utöver skyldigheter enligt 
färdtjänstlagen.

Under de senaste åren har händelser och frågeställningar aktualiserats kring 
förarens arbetsmiljö i samband med bärhjälp. Skyddsombud på trafikföretagens 
arbetsplatser har utfärdat förbud (skyddsstopp) att bära på enskilda adresser då 
riskerna har bedömts allt för stora och det finns även tillfällen då skada dessvärre 
har drabbat kund och/eller förare. I utförandet av uppdrag inom serviceresor 
beaktas alltid säkerheten både för kund och för förare vilket troligen bidrar till att 
bärhjälp fortfarande kan utföras inom serviceresor i Jönköpings län. Skulle 
serviceresor i Jönköpings län få ett totalt förbud mot att bära i trappor skulle detta 
även få konsekvenser för t.ex. ambulansverksamhet och räddningstjänst. Totalt 
bärstopp finns t.ex. i Sörmland.

Länets kommuner, Länspensionärsrådet, Länsrådet för funktionsnedsättning och 
HSO har genom remissförfarande getts möjlighet att svara på tre frågor under 
våren 2016.



Tjänsteskrivelse

2016-11-16 RJL 2015/725

1. Utifrån motionens önskemål – hur hanterades dessa frågeställningar innan 
regionen övertog ansvaret 2014? 

2. Vilket ansvar tar kommunen i dessa frågor, då lagen om färdtjänst inte 
hanterar frågor kring bärhjälp/trappklättring?

3. Hur kan ansvaret fördelas mellan respektive kommun, regionen och den 
enskilde om trappklättring ska erbjudas?

Remissvaren är tydliga i att detta är en regional fråga och från flera framhålls 
rätten till ett självständigt liv, vilket innebär att dialog med länets kommuner om 
hur tjänster utanför regelverket för färdtjänst, t.ex. hur bärhjälp kan ske på 
besöksadress är viktig.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Faktaunderlag Bärhjälp
 Motion färdtjänst med rätt till bärhjälp

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-11-03 kl.08.30-12.05

Plats: Regionens hus, sal B

§2 Motion Socialdemokraterna; Färdtjänst med rätt 
till bärhjälp?
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Presidiet beslutar att

 fortsätta beredningen av motionen för beslut vid nämnden 
i december

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist för Socialdemokraterna har inkommit med en
motion daterad 2015-03-15: färdtjänst med rätt till bärhjälp. I
motionen föreslås att regelverket för färdtjänst ändras så att det
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med 
assistans även på andra platser än den egna bostaden.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Inkommen motion från socialdemokraterna, Färdtjänst 

med rätt till bärhjälp daterad 2015-03-15

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-11-03 kl.08.30-12.05

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson











Sign

PROTOKOLL 1(2)

Diarienummer

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö 
Tid: 2016-06-28 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande: 
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L)
Jeanette Söderström (S)

Övriga:  
Linda Byman, nämndsekreterare

§1 Motioner
Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Hur fungerar egentligen våra sjukresor
Sjukresesystem anpassat efter dagens behov
Diarienummer: RJL 2015/725, RJL 2016/966, RJL 2015/1824

Beslut
Presidiet beslutar att

 svaren på motionerna; (RJL 2015/725) Färdtjänst med rätt 
till bärhjälp och (RJL 2016/966) Hur fungerar egentligen 
våra sjukresor samordnas med svaret på motionen (RJL 
2015/1824) Sjukresesystem anpassat efter dagens behov 
som handläggs av nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

 Synpunkter från Länspensionärsrådet (LPR) och Länsrådet 
för funktionshinder (LFF) samordnas av nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård.

Sammanfattning
Nämnden för Folkhälsa och sjulvård som handlägger motionen (RJL 
2015/1824) Sjukresesystemet anpassat efter dagens behov föreslår att 
motionen samordnas med inkomna motioner till nämnden för trafik 
infrastruktur och miljö (RJL 2015/725) Färdtjänst med rätt till bärhjälp 
och (RJL 2016/966) Hur fungerar egentligen våra sjukresor.

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård samordnar att 
Länspensionärsrådet(LPR) och Länsrådet för funktionshinder (LFF) ges 
möjlighet att lämna synpunkter på samtliga motioner. 

Beslutsunderlag
 Motion Hur fungerar våra sjukresor 2016-03-31
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp 2015-03-15
 Motion Sjukresesystem anpassat efter dagens behov 2015-



PROTOKOLL 2(2)

     

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö 
Tid: 2016-06-28 

Sign

09-10
 Protokollsutdrag  §49 Presidium Nämnd för Folkhälsa och 

sjukvård 2016-05-18 
 Protokollsutdrag  §57 Presidium Nämnd för Folkhälsa och 

sjukvård 2016-06-15 

Beslutet skickas till
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Jönköpings Länstrafik

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras 

Rune Backlund



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö  
Tid: 2016-06-15 08:30-10:00 

 
Plats: Regionens hus, sal B  

§5 
Motion – Färdtjänst med rätt till bärhjälp 
Diarienummer: RJL 2015/725 
 
Beslut 
Presidiet beslutar att 

• bordlägga motionen till kommande presidiemöte. 
 
Sammanfattning 
Desiré Törnqvist för Socialdemokraterna har inkommit med en 
motion daterad 2015-03-15: färdtjänst med rätt till bärhjälp. I 
motionen föreslås att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination 
med assistans även på andra platser än den egna bostaden. 
 
Beslutsunderlag  

• Inkommen motion från socialdemokraterna daterad   
2015-03-15. 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09. 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras  
 
 
Rune Backlund 
 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 



 

       

2016-06-09 RJL 2015/725 

  

 

   

Region Jönköpings län  
 
 

 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Motion – Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp. 

Inledning 
Med anledning av motion från Desiré Törnqvist, Socialdemokraterna lämnas 
information i ärendet till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Efter 
behandling i presidiet skrivs förslag till beslut. 
 

Information i ärendet 
Desiré Törnqvist föreslår i motionen Färdtjänst med rätt till bärhjälp  
 
- att regelverket för färdtjänst ändras så det blir möjligt att ansöka om och beviljas 
bärhjälp i kombination med assistans även på andra platser än den egna bostaden.  

Faktaunderlag 
Inför skatteväxlingen av färdtjänst arbetade kommunerna och regionen fram ett 
gemensamt regelverk som var grunden i skatteväxlingen. Det regelverk som 
kommunerna haft tidigare samt det regelverk som togs fram till skatteväxlingen 
hade som grund att bärhjälp endast sker till/från kundens hemadress. 
 
Idag finns ca 10 fordon i Jönköpings län som kan utföra uppdrag med 
trappklättring. Dessa fordon är även utrustade med bår och plats för resa med 
rullstol samt för kunder som reser utan hjälpmedel. Dessa fordon har en mycket 
hög beläggningsgrad i dagsläget. Antalet färdtjänstresor med trappklättrare var 
cirka 260 och antalet sjukresor cirka 830 under 2015. 
 
Lag  (1997:736) om färdtjänst, avser särskild anordnade transporter för personer 
med funktionsnedsättning. 
Exempel på tjänster utöver skyldighet enligt färdtjänstlagen: 

• Trappklättrare 
• Bärhjälp (lyfta kunden fysiskt över t.ex. trösklar eller bära kund i 

trappor/trapphus). 
• Ledsagning av förare mellan bostad och fordon (benämnt assistans i 
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regionens regelverk) 
• Ledsagning av förare mellan fordon och resmål (benämnt assistans i 

regionens regelverk) 
• Tillåtelse för medresenär att följa med på resan 
• Färdtjänst utanför hemkommunen (benämnt länsfärdtjänst i regionens 

regelverk) 
 
Utdrag ur regionens nuvarande regelverk för färdtjänst: 
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den 
egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare. Förflyttning med 
trappklättrare beviljas max för 18 månader alt max 24 enkelresor per år. Om kund 
bor på kommunalt boende finns möjlighet till max 6 enkelresor per år med 
trappklättrare för besök på tidigare mantalsskrivningsadress.  
Förflyttning utförs inte inne i bostad/lägenhet. 
Förflyttning kan utföras vid liggande transport om förflyttningen gäller till/från 
den egna bostaden via trappor. 
För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbart 
och ska ske utifrån minsta möjliga risk för skada för förare och/eller kund. 
Bedöms riskerna vara allt för stora utförs inte förflyttning.” 
 
Förarens arbetsmiljö 
Under de senaste åren har flera händelser och frågeställningar aktualiserats kring 
förarens arbetsmiljö i samband med bärhjälp. Skyddsombud på trafikföretagens 
arbetsplatser har utfärdat förbud att bära på enskilda adresser då riskerna har 
bedömts allt för stora och vid några tillfällen har dessvärre förare kommit till 
skada, vid ett tillfälle har även kunden drabbats. 
I utförandet av uppdrag inom serviceresor beaktas alltid säkerheten både för kund 
och för förare vilket troligen bidrar till att bärhjälp fortfarande kan utföras inom 
serviceresor i Jönköpings län. Skulle serviceresor i Jönköpings län få ett totalt 
förbud mot att bära i trappor skulle detta även få konsekvenser för t.ex. 
ambulansverksamhet och räddningstjänst. 
 
”Besiktning” av adress 
Innan trappklättring beviljas för färdtjänst sker en form av ”besiktning” på 
kundens hemadress för att kartlägga om uppdraget går att utföra. Kartläggning 
sker genom att ett fordon utrustat med trappklättrare åker ut till kundens 
hemadress. Besiktningen dokumenteras enligt framtagen mall och ett praktiskt test 
utförs. Därefter tas ställning till om trappklättring ska beviljas eller inte.  
 
Risker och utförande 
All förflyttning i trappor är ett riskmoment och rekommendationen är att kunden 
ser över sin bostadssituation. Frågan är av större mått än bara färdtjänstresor - kan 
kunden själv (eller med hjälp av anhörig) ta sig ut ur bostaden vid en nödsituation, 
t.ex. brand? 
Även om trappklättring är ett säkert sätt att utföra förflyttning i trappor på har 
olyckor skett både i Jönköpings län och på andra platser i landet. I t.ex. Göteborg 
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har ett par olyckor skett med mycket tragisk utgång för kund. 
 
Kostnadsberäkning 
Länstrafiken ska enligt avtal ersätta fordon och förare i tid och km samt hämtning 
och lämning av kund. Ersättning sker i form av restid, km-ersättning och 
ersättning för besiktningen. Vid en förändring i regelverket som innebär att 
färdtjänst beviljas till andra platser än den egna bostaden beräknas merkostnaden 
uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor per år. 
 

Remiss – avseende motion ”Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp” 
Länets kommuner, Länspensionärsrådet, Länsrådet för funktionsnedsättning och 
HSO har genom remissförfarande getts möjlighet att svara på följande frågor: 

1. Utifrån motionens önskemål – hur hanterades dessa frågeställningar innan 
regionen övertog ansvaret 2014?  

2. Vilket ansvar tar kommunen i dessa frågor, då lagen om färdtjänst inte 
hanterar frågor kring bärhjälp/trappklättring? 

3. Hur kan ansvaret fördelas mellan respektive kommun, regionen och den 
enskilde om trappklättring ska erbjudas? 

 
Nedan redovisas remissvaren i korthet: 

Aneby, Eksjö, Gislaved, Nässjö, Sävsjö 
1. Bärhjälp efterfrågades ett fåtal gånger och hanterades av färdtjänsten av 

två förare som använde bärstol. Uppdrag skedde även på besöksadressen 
för alla utom Gislaved. Gislaved begränsat tillstånd max 3 mån på 
hemadressen. 

2. Överlåtet till trafikhuvudman angående det som är kopplat till lagen. 
Huvudman kompletterat med egna målsättningar angående assistans och 
bärhjälp. Kommunen kan ge bidrag till anpassning av bostad. 

3. Regionen har ansvaret för färdtjänstfrågor. Efter kommande utredning från 
Svensk Kollektivtrafik kan regionen göra en revidering till nationell 
anpassning. Kommunen har ansvar för bostadsanpassning men inkluderar 
inte tillgänglighet till andra adresser. Kommunen bidrar tillsammans med 
övriga samhällsaktörer i det allmänna tillgänglighetsarbetet. Den enskilde 
ansvarar för sin egen livssituation och för en fungerande boendesituation 
som möjliggör tillgänglighet. 

Jönköping: 
Anser att frågan bör utredas grundligare efter att översyn gjorts i Skåne och 
Västra Götalandsregionen samt att riktlinjerna från Svensk Kollektivtrafik har 
presenterats. Utgångspunkten bör vara att färdtjänst hanteras som en helhet inom 
regionen. 

Mullsjö: 
En fråga för regionen som har ansvaret för myndighetsutövningen. 
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Finansiering av utökning/minskning är en fråga för regionen. 
Regionens regelverk för trappklättrare och antal bilar får regionen utreda samt 
svara på motionen.  

Värnamo: 
Regionen har ansvaret för färdtjänst och enligt överenskommelse vid 
skatteväxling kan bärhjälp beviljas till/från egen bostad i samband med resa och 
beviljas som ett begränsat tillstånd. Resor med bärhjälp har även tidigare beviljats 
till besöksadress och ingick i skatteväxlingen. Om personer inte kan få hjälp med 
förflyttning i trappor där det saknas hiss/ramp finns risk för ökad isolering för en 
redan utsatt grupp. Värnamo kommun ställer sig bakom motionen. 

HSO: 
Enligt FN-konventionen har alla människor rätt till ett självständigt liv och rätt att 
delta i samhället på samma villkor. 
Att tillåta trappklättrare även på besöksadress kan betyda mycket för den enskilde 
- minskad isolering och ökad chans till ett meningsfullt liv. Finansiering får inte 
ske genom höjd taxa för färdtjänst. Blir det aktuellt med denna finansiering höjer 
man taxan för all kollektivtrafik. Kommunerna och regionen bör utreda 
möjligheten till trappklättring som en insats inom regelverket för skälig 
levnadsstandard SOL. 

LFF: 
Enl. FN-konventionen har alla människor rätt till ett självständigt liv och rätt att 
delta i samhället på samma villkor och detta ska vara ett riktmärke för hur policy 
och riktlinjer utformas. 
Främja medborgarmedverkan - ha dialog med personer med egen erfarenhet för 
att öka kunskap och förståelse för livssituationen. Länstrafiken bör få i uppdrag att 
ta fram statistik över personer som har behov av trappklättrare på besöksadresser. 
Utreda vidare trappklättring på besöksadress i samråd med kommunerna med 
målsättning att främja allas möjlighet till ett bra liv i en attraktiv region. Prova 
som ett pilotprojekt för att se hur stor efterfrågan är och vad kostnaden blir. 
 

Sammanfattande bedömning 
En samlad bedömning är att förslaget kan innebära risker för såväl resenär som 
förare. Riskerna behöver beaktas och eventuellt utredas ytterligare. Kommunernas 
svar är tydliga i att detta är en regional fråga. Från flera framhålls rätten till ett 
självständigt liv. Förslaget innebär kostnadsökningar på cirka 2,5 miljoner kronor 
per år. 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Agneta Jansmyr  Carl-Johan Sjöberg  
Regiondirektör  Trafikdirektör 
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Länsrådet för funktionsnedsättningar  

Avsändare  

Jönköpings Länstrafik 

Serviceresor 

Remiss avseende motion "Färdtjänst 
med rätt till bärhjälp" 
Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Enligt Myndigheten för delaktighet (MFD) ska FN-

konventionen främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Konventionen 

utgår från jämlikhet och icke-diskriminering och bygger på förståelsen att 

funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och 

omgivning. Universella lösningar ska utformas så att de fungerar för alla men 

ibland kan det behövas särskilda, individutformade, lösningar. Olika individuella 

stöd skapar förutsättningar för delaktighet och jämlikhet och kompletterar därmed 

de generella lösningarna. 

 

Med detta som utgångspunkt anser LFF att det är självklart att individens 

livssituation i helhet alltid ska sättas i fokus. Om det finns ett uttalat behov hos 

personer att kunna besöka platser där trappklättrare blir aktuella, ska 

utgångspunkten vara att detta så långt möjligt ska kunna förverkligas.  

 

Möjligheten till trappklättrare på besöksadressen kan vara avgörande för en 

persons möjligheter till fortsatt aktivitet och delaktighet, under en kortare eller 

längre period, och därmed av stor betydelse för personens rehabilitering och 

livskvalitet. Detta behov kan uppstå oberoende av om personen har valt ett 

anpassat boende i markplan. Den enskilde kan självklart anpassa sitt eget boende 

men oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte är det svårt att ställa 

motsvarande krav på vänner och släktingar.  

 

Om socialtjänsten bedömer att den enskilde har ett välmotiverat behov av hjälp 

med trappklättrare, kan nyttan anses vara större än kostnaden. Antalet resor, och 

därmed kostnaden, bör i de flesta fall vara ganska begränsat. LFF anser att 

möjligheten till trappklättrare på besöksadresser ska prövas i samverkan mellan 

länstrafiken och kommunernas socialtjänst. En sådan prövning skulle kunna ges i 

form av ett pilotprojekt som både ger svar på frågan hur stor efterfrågan är och 

vad kostnaden kan tänkas bli.  

 

LFF anser utifrån de frågeställningar som ställs: 
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 Att FNs deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

ska vara riktmärke för hur policy och riktlinjer utformas. Människor är 

olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål och detta ska tas 

hänsyn till när man planerar och genomför förändringar i samhället. 

 Att myndigheter och serviceinrättningar ska främja medborgarmedverkan, 

vilket i detta avseende innebär att ha dialog med personer med egen 

erfarenhet för att öka kunskap och förståelse för människors livssituation.  

 Att Länstrafiken bör få i uppdrag att ta fram statistik över det antal 

personer som är berörda av denna diskussion, det vill säga personer som 

har ett uttalat och återkommande behov av att besöka platser som 

förutsätter trappklättrare. 

 Att möjligheten till trappklättrare på besöksadresser ska utredas vidare av 

Länstrafiken i samråd med kommunerna med målsättningen att främja 

allas möjlighet att leva ett bra liv i en attraktiv region.  

 

 

LÄNSRÅDET FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 

 

 

 

 

Mattias Ingeson  Maria List-Slotte  

LFF, ordförande  LFF, sekreterare  

   













JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 13 
2016-04-26  

§ 132 

Yttrande till regionen över motionen "Färdtjänst med rätt till bär- 
hjälp" 
Ks/2016:156 736 

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har av Region Jönköpings län betetts möjlighet att senast 
2016-04-30 yttra sig över motionen "Färdtjänst med rätt till bärhjälp". 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Jönköpings län 2016-02-24 
Socialnämndens beslut 2016-04-19 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Äldrenämndens beslut 2016-04-20 § 53 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

- Yttrande till Region Jönköpings län över motion "Färdtjänst med rätt 
till bärhjälp" överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet han De  Basso  (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-26 
Kommunstyrelsens beslut 

- Yttrande till Region Jönköpings län över motion "Färdtjänst med rätt 
till bärhjälp" överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons 
(1(D) förslag. 

Beslutet expedieras till: 
Region Jönköpings län 
Sn 
Än 

Justerand sign Utdragsbestyrkande 
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Region Jönköpings län 
Jönköpings länstrafik 

Yttrande till regionen över motionen "Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp" 

Jönköpings kommun har av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region 
Jönköpings län, beretts möjlighet att lämna synpunkter på motionen "Färdtjänst 
med rätt till bärhjälp". 

Jönköpings kommun anser att frågan bör utredas grundligare efter det att 
översynen inom region Skåne och i Västra Götalandsregionen samt riktlinjerna 
från Svensk Kollektivtrafik presenterats. Utgångspunkten bör vara att färdtjänsten 
hanteras som en helhet inom regionen. 

JÖNKÖPINGS IQMMUN 

Ann-Marie Nilsson Cr1-Johan Korsas 
Koinmunslyrelsens ordförande StadsdiiekWr I 

STADSKONTORET 
Besöksadress Rådhuset 

Rådhusparken 1 Jönköping 
kommunstyrelse@jonkoping.se  

Fax  diariet 036-10 57 041 

JÖNKÖPINGS 
KOMMUN 

Ljuset vid Vättern 

ÖSUN1T1n0B 105000 vxI)) Postadresspm inget afl0at ange 551 a9 JönköpJg okone 
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Jönköpings Länstrafik
Serviceresor

Till
Länets kommuner
Länspensionärsrådet
Länsrådet för funktionsnedsättning
HSO i Jönköpings län

Remiss – avseende motion ”Färdtjänst 
med rätt till bärhjälp”

Faktaunderlag bärhjälp 
Med anledning av inkommen motion (RJL 2015/725) och beslut 2015-06-12 att ta 
fram faktaunderlag för bärhjälp följer här redogörelse i ärendet.

Lag  (1997:736) om färdtjänst, avser särskild anordnade transporter för personer 
med funktionsnedsättning.

Exempel på tjänster utöver skyldighet enligt färdtjänstlagen:
 Trappklättrare
 Bärhjälp (lyfta kunden fysiskt över t.ex. trösklar eller bära kund i 

trappor/trapphus).
 Ledsagning av förare mellan bostad och fordon (benämnt assistans i 

regionens regelverk)
 Ledsagning av förare mellan fordon och resmål (benämnt assistans i 

regionens regelverk)
 Tillåtelse för medresenär att följa med på resan
 Färdtjänst utanför hemkommunen (benämnt länsfärdtjänst i regionens 

regelverk)

Utdrag ur regionens regelverk 2016 för färdtjänst  -  se nedan

”25. Trappklättrare/förflyttning i trappor 
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den 
egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare. Förflyttning med 
trappklättrare beviljas max för 18 månader alt max 24 enkelresor per år. Om kund 
bor på kommunalt boende finns möjlighet till max 6 enkelresor per år med 
trappklättrare för besök på tidigare mantalsskrivningsadress. 
Förflyttning utförs inte inne i bostad/lägenhet.
Förflyttning kan utföras vid liggande transport om förflyttningen gäller till/från 
den egna bostaden via trappor.
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För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbart 
och ska ske utifrån minsta möjliga risk för skada för förare och/eller kund. 
Bedöms riskerna vara allt för stora utförs inte förflyttning.”

Inför skatteväxlingen 2013 av bl.a. färdtjänst arbetade kommunerna och regionen 
fram ett gemensamt regelverk som var grunden i skatteväxlingen. 
Det regelverk som kommunerna haft tidigare samt det regelverk som togs fram till 
skatteväxlingen hade som grund att bärhjälp endast sker till/från kundens 
hemadress.

Förarens arbetsmiljö
Under de senaste åren har flera händelser och frågeställningar aktualiserats kring 
förarnas arbetsmiljö i samband med bärhjälp. Skyddsombud på trafikföretagens 
arbetsplatser har utfärdat förbud att bära på enskilda adresser då riskerna har 
bedömts allt för stora och vid några tillfällen har dessvärre förare kommit till 
skada samt i ett tillfälle drabbades även kunden.
I utförande av uppdrag inom Serviceresor beaktas alltid säkerheten både för kund 
och förare i förväg vilket troligen bidrar till att bärhjälp fortfarande kan utföras 
inom Serviceresor i Jönköpings län. Skulle Serviceresor i Jönköpings län få ett 
totalt förbud mot att bära i trappor skulle detta få konsekvenser för både t.ex. 
ambulansverksamhet alt räddningstjänst.

För att undvika händelser som förbud att bära i trappor samt att förare och kunder 
kommer till skada har Länstrafiken tillsammans med trafikföretagen arbetat fram 
rutiner för hur förflyttning av kund sker i trappa (avser kund som inte själv kan gå 
i trappa)  och succesivt har övergång skett till trappklättring för att nu uteslutande 
erbjuda trappklättring inom färdtjänsten.

”Besiktning” av adress
Innan trappklättring beviljas för färdtjänst sker idag en form av ”besiktning” på 
kundens hemadress för att där kartlägga om uppdraget går att utföra. Kartläggning 
sker genom att ett fordon utrustat med trappklättrare åker ut till kunden 
hemadress. Besiktningen dokumenteras enligt framtagen mall och ett praktiskt test 
utförs ang. trappklättring. Därefter tas ställning till om trappklättring ska beviljas 
eller inte. Även om en besiktning utförts och fått ett positivt omdöme kan detta 
ändras om nya omständigheter framkommer på aktuell adress och då kan ev. 
tjänsten inte utföras.

Risker och utförande
Bra att känna till är att all förflyttning i trappor som inte sker av kunden själv är 
alltid ett riskmoment och Länstrafikens rekommendation är att kunden ser över 
bostadssituationen. Frågan är av större mått än bara färdtjänstresor -  kan kunden 
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själv (eller med hjälp av anhörig) ta sig ut ur bostaden vid en nödsituation, t.ex. 
brand?
Även om trappklättring är ett säkert sätt att utföra förflyttning i trappor har 
olyckor skett både i Jönköpings län och på andra platser i landet. I t.ex. Göteborg 
har ett par olyckor skett med mycket tragisk utgång för kund.

Vid utförande av trappklättring krävs att den tekniska utrustningen och kundens 
rullstol är fullt funktionsduglig och fungerar i samspel. Vidare måste föraren vara 
utbildad samt regelbundet genomföra övningstillfällen för att upprätthålla god 
kompetens. Trapphus och områden runt omkring måste ha tillräckligt stor yta för 
att uppdraget ska kunna utföras på ett säkert sätt. Det krävs även att kunden 
samarbetar med föraren och kan ta emot instruktioner. T.ex. får kunden inte luta 
sig framåt eller ta tag i ledstång när uppdraget utförs.

Idag finns ca 10 fordon i Jönköpings län som kan utföra uppdrag med 
trappklättring. Dessa fordon är även utrustade med bår och plats för resa med 
rullstol samt för kunder som reser utan hjälpmedel. Dessa fordon har en mycket 
hög beläggningsgrad i dagsläget.
Antalet färdtjänstresor med trappklättrare var ca 260 st samt antalet sjukresor var 
ca 830 st under 2015.

Åtgärder och konsekvenser vid regeländring - bärhjälp på besöksadressen
Innan trappklättring kan ske till en adress ska besiktning av trappan ske.
Vid besiktning av trappa genomförs även ett praktiskt test med kund och rullstol
Det förekommer en mängd olika rullstolar på marknaden. Detta faktum samt att 
hur kunden sitter i rullstolen har betydelse för uppdragets utförande, t.ex. hur stor 
plats tar ben och fötter, mått på rullstol är också avgörande - även om adressen en 
gång är besiktigad är det alltså ingen garanti för att trappklättringen kan 
genomföras för alla kunder till aktuell adress.
Vid besiktningstillfället utgår ersättning från Länstrafiken till trafikföretaget enl. 
avtal. En begränsad grupp av förare kan utföra besiktningen vilket kräver 
planering. Resan måste beställas minst 2 veckor i förväg om aktuell besöksadress 
inte har besiktigats tidigare och besiktning bokas, planeras, utförs och utvärderas. 
Efter varje besiktning registrerar Länstrafiken adressen i ett register för att veta 
om trappklättring går att genomföra eller inte och därefter kan kunden få besked 
om resan går att genomföra eller ej.

Kostnadsberäkning
Länstrafiken ska enligt avtal ersätta fordon och förare i tid och km samt hämtning 
och lämning av kund alt två förare (en förare är vid besiktningen kund i rullstol). 
Ersättning sker i form av restid, km-ersättning och ersättning för besiktningen.
Tidåtgång vid varje besiktning beräknas till minst 60 min samt restid tur och retur 
och ersättning för körda kilometer.
Vid besiktningstillfället ska även aktuell besöksadress vara tillgänglig för kontroll 
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så att uppdraget kan avslutas inne i hall/tambur på besöksadressen. Administrativ 
samordningstjänst krävs för planering och administration av uppdragen samt att 
samordna besiktningstillfället med kund på besöksadressen.

Kostnaden uppskattas till ca 1100-3500kr/ besiktning vardagar och för OB-tid 
1500-4000kr/besiktning. Vid själva utförandet av resan blir snittkostnaden ca 600-
2600kr/resa. Till detta kommer ytterligare kostnader för minskad samordning av 
resor då annan kund inte kan vänta i fordonet under tiden ett trappklättrings-
uppdrag genomförs. Ska uppdaget genomföras på 3 alt 4 våning ökar kostnaden 
ytterligare. Total kostnad per år blir ca 2,3-2,5 miljoner kronor inkl. själva resan 
till/från adressen. Kostnadsintervallet beror på antalet resor samt reslängd, dvs om 
bärhjälp ska utföras på adresser utanför länet eller inom hemkommunen.

Bärhjälp/trappklättring i andra län
I Sörmland har arbetsmiljöverket utfärdat ett totalt förbud för att bära i trappor för 
färdtjänst och sjukresor. Här har man ansett att detta inte ingår i förares yrkesroll 
och bärhjälp inte är en relevant arbetsuppgift och därmed ska den inte utföras av 
föraren. I Sörmland tillåts alltså inte heller bärhjälp inom sjukresor utan blir då ett 
ärende för ambulans/räddningstjänst. I Sörmland sker förflyttning i trappor med 
hjälp av trappklättrare på kundens hemadress.

Serviceresor i region Skåne har sedan hösten 2015 en diskussion inom regionen 
och med kommunerna i Skåne att helt ta bort både bärhjälp och trappklättring 
inom färdtjänst och sjukresor. Tanken är att endast akut förflyttning från hemmet 
sker vid ett tillfälle. Grunden till frågeställningen är till övervägande del de risker 
som finns i samband med trappklättrare. Beslut förväntas under våren 2016.

Färdtjänsten i Göteborg och Västra Götalandsregionen arbetar även med en 
översyn ang. trappklättring för att minska riskerna.

Vidare finns en arbetsgrupp inom Svensk Kollektivtrafik som gör ett arbete på 
nationell nivå med rekommendationer och riktlinjer i samband med förflyttningar 
i trappor av kunder och ett första utkast kan ev. presenteras under andra halvåret 
2016.

Finansiering
Om regelverket ska ändras till att även omfatta trappklättring på besöksadressen 
måste den ekonomiska finansieringen också lösas.
Alternativ att ta ställning till:

1. Trappklättring tillåts inte inom färdtjänsten p.g.a. säkerhetsrisker.
2. Trappklättring kan ske på kunds hemadress enl. regelverk 2016.
3. Trappklättring tillåts på hem- och besöksadressen. Beräknad kostnad ca 

2,4 miljoner/år.
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4. Trappklättring tillåts på hem- och besöksadressen och egenavgiften för 
färdtjänst justeras för samtliga resor (frångår då att följa linjetrafikens 
priser). Prisökning blir då ca 12%. 

5. Trappklättring tillåts på hem- och besöksadressen med egenavgift för 
tjänsten på besöksadressen (per förflyttning i trappa med trappklättrare på 
annan adress än hemadressen) 500 kr/resa inom hemkommun och 800 
kr/resa utanför hemkommun.

6. Trappklättring tillåts på hem- och besöksadressen och finansiering sker 
genom kombination av nr 3 och 4, dvs egenavgiften justeras för färdtjänst 
på samtliga resor (frångår då att följa linjetrafikens priser) och en 
egenavgift för besöksadressen (per förflyttning i trappa med trappklättrare 
på annan adress än hemadressen) Prisökning blir ca 6% på alla 
egenavgifter samt 250 kr inom hemkommun och 450 kr/resa utanför 
hemkommun.

Övriga risker, garantier och begränsningar
Även om besöksadressen en gång är besiktigad är det inga garantier för att 
uppdraget går att genomföra. Förutsättningarna kan vara olika samt att de fysiska 
förutsättningarna kan ha ändrats på platsen sedan besiktningen ex nya räcken, nya 
plattor, nya ytskick, ny trappa mm.
Vidare kan adressen ha besiktigats för en kund och fungerar bra medan för en 
annan kund fungerar det inte alls.
Bedöms riskerna vara allt för stora sker ingen trappklättring och kunden körs 
tillbaka till hämtadressen alt annan adress.
Det finns många entrétrappor och trapphus som inte blir godkända vid en 
besiktning idag vilket innebär att även om trappklättring tillåts till besöksadress 
kommer många av färdtjänstkunderna inte kunna resa till/från alla de adresser 
man önskar.

Frågeställningar i samband med remiss
Länets kommuner, Länspensionärsrådet, Länsrådet för funktionsnedsättning och 
HSO ges möjlighet att inkomma med svar på frågorna nedan senast den 31/3 
2016.

1/ Utifrån motionens önskemål – hur hanterades dessa frågeställningar innan 
regionen övertog avsvaret 2014? 

2/ Vilket ansvar tar kommunen i dessa frågor, då lagen om färdtjänst inte hanterar 
frågor kring bärhjälp/trappklättring?

3/ Hur kan ansvaret fördelas mellan respektive kommun, regionen och den 
enskilde om trappklättring ska erbjudas?





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 147-174
Tid: 2017-09-19, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 159 Motion - Den bortglömda konsten
Diarienummer: RJL 2017/232
 
Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Att bifalla motionen

Sammanfattning 
Mikael Ekvall (V) och Lennart Karlsson (V) har inkommit med en motion 
angående den bortglömda konsten. Motionärerna föreslår att Region 
Jönköpings län utreder möjligheten att använda arkiverad konst som av 
olika anledningar inte längre anses lämplig att ställas ut fritt i våra 
faciliteter. Information i ärendet har lämnats i nämnden 2017-04-26.

Yrkanden/förslag på sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar bifall till motion.

Beslutsgång
Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från ANA 2017-09-13
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
 Protokollsutdrag, Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2017-04-26 § 49
 Protokollsutdrag, Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2017-04-05 § 52
 Protokollsutdrag, Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-20 § 38
 Motion – Den bortglömda konsten 2017-01-10

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 147-174
Tid: 2017-09-19, kl 09:00-15:00

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Jonas Nilsson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 89-106
Tid: 2017-09-13 kl.13.00-

Plats: Regionens hus, sal A

§104 Motion - Den bortglömda konsten
Diarienummer: RJL 2017/232
 
Beslut 
Nämnden föreslår Regionfullmäktige

 Att bifalla motionen

Sammanfattning 
Mikael Ekvall (V) och Lennart Karlsson (V) har inkommit med 
en motion angående den bortglömda konsten. Motionärerna
föreslår att Region Jönköpings län utreder möjligheten att
använda arkiverad konst som av olika anledningar inte längre
anses lämplig att ställas ut fritt i våra faciliteter. Information i 
ärendet har lämnats i nämnden 2017-04-26.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
 Protokollsutdrag, Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2017-04-26 § 49
 Protokollsutdrag, Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet 2017-04-05 § 52
 Protokollsutdrag, Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-

20 § 38
 Motion – Den bortglömda konsten 2017-01-10

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 89-106
Tid: 2017-09-13 kl.13.00-

Justeras

Torbjörn Eriksson               Carina Bardh

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 100-120
Tid: 2017-09-06 kl. 09.00-12.15

Plats: Regionens hus sal B

§117 Motion - Den bortglömda konsten
Diarienummer: RJL 2017/232
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Att bifalla motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall (V) och Lennart Karlsson (V) har inkommit med 
en motion angående den bortglömda konsten. Motionärerna
föreslår att Region Jönköpings län utreder möjligheten att
använda arkiverad konst som av olika anledningar inte längre
anses lämplig att ställas ut fritt i våra faciliteter. Information i 
ärendet har lämnats i nämnden 2017-04-26.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
 Protokollsutdrag, Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2017-04-26 § 49
 Protokollsutdrag, Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet 2017-04-05 § 52
 Protokollsutdrag, Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-

20 § 38
 Motion – Den bortglömda konsten 2017-01-10

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar att motionen bifalls med instämmande från 
Jonas Magnusson (S). 

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 100-120
Tid: 2017-09-06 kl. 09.00-12.15

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-09-06 RJL 2017/232

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Motion - Den bortglömda konsten

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Bifaller motionen

Sammanfattning
Mikael Ekvall (V) och Lennart Karlsson (V) har inkommit med en motion 
angående den bortglömda konsten. Motionärerna föreslår att Region Jönköpings 
län utreder möjligheten att använda arkiverad konst som av olika anledningar inte 
längre anses lämplig att ställas ut fritt i våra faciliteter. Information i ärendet har 
lämnats i nämnden 2017-04-26.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns konstsamling har flera uppgifter:

 som en evidensbaserad kraft inom vården i mötet med patienter och 
personal.

 som en del i att utveckla och vidmakthålla  möjligheten till konstnärlig 
verksamhet i länet.

 som ett tidsdokument över en historien och vår samtid.

Konstsamlingens skötsel och förnyelse sköts idag av kultur och 
utveckling/gestaltning som har till uppdrag att tillsammans med andra parter inom 
regionorganisationen lyfta fram samlingen och förnya den beroende på vilka 
behov som uppstår inom vårdenheterna, förändringar i lokalhållningen, 
samlingens representativitet för sin samtid och sina samtida konstnärer och hur 
forskningen i förhållande till bild och form begreppet förändrars.

Den nuvarande konstsamlingen kan delas in i tre delar: 

 En del som placerats för en längre tid inom enskilda lokaler i mötet med 
patienter och personal. 

 En del som förflyttas och verkar som en förnyande kraft i ett föränderligt 
lokal ytnyttjande. 
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 Samt en del som innefattar konstverk som utrangeras, eller ges en ny 
möjlighet efter reparation att komma tillbaka ut i vårdens lokaler, eller 
arkiveras. 

Utrangering av verk sker efter att bedömning gjorts att de inte längre klarar 
ytterligare reparationer eller att reparation innebär en hög kostnad. Flera verk som 
tidigare befunnits sig i arkiv återanvänds med regelbundenhet som komplement 
till nya kollektioner efter teknisk förnyelse. Arkiverade verk är i huvudsak verk 
som inte längre anses möjliga att använda som en del i gestaltningsuppdraget 
inom vårdens lokaler eller inom offentliga rum, men däremot ses som viktiga för 
att skildra konstsamlingens utveckling över tiden eller för att vara representativ 
för en enskild konstnär.

Denna del av samlingen kan över tid och då externa resurser och ekonomiska 
förutsättningar finns att tillgå, verka i ett möte med sin publik i form av kortare 
eller längre utställningar i någon utav länets konstrum, eller inom tillfälliga ytor i 
regionens lokaler. Utställningarna kan också utgöra en möjlighet till att uppleva 
enskilda konstnärers verk eller vara framtagna av nu verksamma konstnärer som 
ett led i ett publikt möte.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag fån presidiet 2017-09-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
 Protokollsutdrag, Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

2017-04-26 § 49
 Protokollsutdrag, Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2017-04-05 § 52
 Protokollsutdrag, Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-20 § 38
 Motion – Den bortglömda konsten 2017-01-10

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Faktaunderlag till motionen - Den 
bortglömda konsten

Förslag till beslut
Efter behandling i presidiet för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet skrivs förslag till beslut.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall (V) och Lennart Karlsson (V) 
angående den bortglömda konsten lämnas information i ärendet.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns konstsamling har flera uppgifter:

 som en evidensbaserad kraft inom vården i mötet med patienter och 
personal.

 som en del i att utveckla och vidmakthålla  möjligheten till konstnärlig 
verksamhet i länet.

 som ett tidsdokument över en historien och vår samtid.

Konstsamlingens skötsel och förnyelse sköts idag av kultur och 
utveckling/gestaltning som har till uppdrag att tillsammans med andra parter inom 
regionorganisationen lyfta fram samlingen och förnya den beroende på vilka 
behov som uppstår inom vårdenheterna, förändringar i lokalhållningen, 
samlingens representativitet för sin samtid och sina samtida konstnärer och hur 
forskningen i förhållande till bild och form begreppet förändrars.

Den nuvarande konstsamlingen kan delas in i tre delar: 

 En del som placerats för en längre tid inom enskilda lokaler i mötet med 
patienter och personal. 

 En del som förflyttas och verkar som en förnyande kraft i ett föränderligt 
lokal ytnyttjande. 
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RJL 2017/232

 Samt en del som innefattar konstverk som utrangeras, eller ges en ny 
möjlighet efter reparation att komma tillbaka ut i vårdens lokaler, eller 
arkiveras. 

Utrangering av verk sker efter att bedömning gjorts att de inte längre klarar 
ytterligare reparationer eller att reparation innebär en hög kostnad. Flera verk som 
tidigare befunnits sig i arkiv återanvänds med regelbundenhet som komplement 
till nya kollektioner efter teknisk förnyelse. Arkiverade verk är i huvudsak verk 
som inte längre anses möjliga att använda som en del i gestaltningsuppdraget 
inom vårdens lokaler eller inom offentliga rum, men däremot ses som viktiga för 
att skildra konstsamlingens utveckling över tiden eller för att vara representativ 
för en enskild konstnär.

Denna del av samlingen kan över tid och då externa resurser och ekonomiska 
förutsättningar finns att tillgå, verka i ett möte med sin publik i form av kortare 
eller längre utställningar i någon utav länets konstrum, eller inom tillfälliga ytor i 
regionens lokaler. Utställningarna kan också utgöra en möjlighet till att uppleva 
enskilda konstnärers verk eller vara framtagna av nu verksamma konstnärer som 
ett led i ett publikt möte.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
 Protokollsutdrag, Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

2017-04-26 § 49
 Protokollsutdrag, Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2017-04-05 § 52
 Protokollsutdrag, Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-20 § 38
 Motion – Den bortglömda konsten 2017-01-10

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
Kultur och utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur





PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 48-64
Tid: 2017-04-05  kl.09.00-12.55 

Plats: Regionens hus, sal B

§52 Motion- Den bortglömda konsten
Diarienummer: RJL 2017/232

Beslut
Presidiet beslutar att

 Regionledningskontoret får i uppdrag att lämna 
information vid nämnden.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående den stora 
mängd konstverk som finns i regionens ägo. Motionärerna 
föreslår att Region Jönköpings län utreder möjligheten att 
använda arkiverad konst som av olika anledningar inte längre 
anses lämplig att ställas ut fritt i våra faciliteter.

Beslutsunderlag
 Motion, den bortglömda konsten

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 48-64
Tid: 2017-04-05  kl.09.00-12.55 

Intygar

Lena Strand



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45 

Tid: 2017-02-20, kl 09:00-15:40 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

§ 38 Fördelning av motioner 
Diarienummer: RJL 2017/154, RJL 2017/232 

 

Beslut 

Regionstyrelsen fördelar motioner enligt följande: 

 Motion – Erbjud provtagning eller screening för att 

förebygga  kolon- och rektalcancer för personer över 60 

år – till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Motion – Den bortglömda konsten – till Nämnden för 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Maria Frisk    

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 147-174
Tid: 2017-09-19, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 169 Sammanträdesplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/2429 

Beslut 
Regionstyrelsen 

1. Fastställer sammanträdesplan för 2018 för regionstyrelsen och 
regionstyrelsens arbetsutskott med följande justeringar: Kommunalt 
forum den 26 januari 2018 – ändras till den 2 februari 2018, dagar för 
arbetsutskott 10-11 september ändras till den 11-12 september samt,  

2. Föreslår regionfullmäktige fastställa sammanträdesplan för 
regionfullmäktige för 2018 

Sammanfattning 
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för regionstyrelsen och dess 
arbetsutskott, samt förslag till sammanträdesplan för regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-08-30

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret – samtliga avdelningar

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Jonas Nilsson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-168
Tid: 2017-09-04--05, kl 09:00-17:00, 08:30-16:40

Plats: Gyllene Uttern, Gränna   

§ 162 Sammanträdesplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/2429 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

1. Fastställa sammanträdesplan för 2018 för regionstyrelsen och 
regionstyrelsens arbetsutskott med följande justeringar: 
Kommunalt forum den 26 januari 2018 – ändras till den 2 
februari 2018, dagar för arbetsutskott 10-11 september 
ändras till den 11-12 september samt,  

2. Föreslå regionfullmäktige fastställa sammanträdesplan för 
regionfullmäktige för 2018 

Sammanfattning 
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för regionstyrelsen och 
dess arbetsutskott, samt förslag till sammanträdesplan för 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-08-30

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet föreslår ändring av datum för Kommunalt forum i 
januari samt arbetsutskottets sammanträde i september 2018. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm    
Ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-168
Tid: 2017-09-04--05, kl 09:00-17:00, 08:30-16:40

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Avsändare

Regionfullmäktige

Sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer

 Sammanträdesplan för 2018 för regionfullmäktige

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för regionfullmäktige

Information i ärendet
Regionfullmäktige föreslås fastställa sammanträdesdagar för år 2018 enligt 
följande:

 6 februari
 10 april
 22 maj
 19 juni
 28 augusti
 2 oktober
 6-7 november
 4 december

Beslutsunderlag
 Sammanträdesplan 2018

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET
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Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg 
Kanslidirektör



Januari 2018 Februari 2018 Mars 2018 April 2018 Maj 2018 Juni 2018

M 1 v  1 To 1 To 1 S 1 Ti 1 F 1 KF                                      

Ti 2 F 2 KF                                      F 2 M 2 v  14 O 2 L 2  

O 3 L 3 L 3 Ti 3 To 3 S 3 

To 4 S 4  S 4 O 4 F 4  M 4 v  23

F 5  M 5 v  6 M 5 v  10 To 5 L 5 Ti 5  Nämnd FS, Nämnd TIM

L 6 Ti 6  RF Ti 6  RS      F 6 S 6  O 6 

S 7 O 7 O 7 L 7 M 7 v  19 To 7 Nämnd ANA

M 8 v  2 To 8 To 8 S 8 Ti 8  RS F 8 

Ti 9 F 9 F 9                                        M 9 v  15 O 9 L 9                                         

O 10 L 10  L 10                                        Ti 10  RF To 10 S 10                                      

T 11 S 11 S 11   O 11 F 11 M 11 v  24 

F 12 M 12 v  7 M 12 v  11 To 12 L 12  Ti 12  RS 

L 13 Ti 13 Ti 13  RS-AU F 13                                       S 13  O 13                                        SKL

S 14 O 14 O 14                                         SKL L 14                                        M 14 v  20 To 14                                        SKL

M 15 v  3 To 15 To 15                                        SKL S 15                                      Ti 15  F 15 

Ti 16  RS-AU F 16 F 16 M 16 v  16 O 16 L 16  

O 17 RS-AU L T17 L 17                                       Ti 17 RS-AU To 17 S 17

To 18 S 18 S 18 O 18                                        SKL F 18                                       M 18 v  25

F 19 M 19 v  8 M 19 v  12 To 19                                        SKL L 19                                      Ti 19 RF 

L 20                                      Ti 20 RS-AU Ti 20  Nämnd FS, Nämnd TIM F 20 KF - utökat S 20                                      O 20 

S 21                                       O 21 O 21 Nämnd ANA L 21  M 21  v  21 To 21 

M 22  v  4                                     To 22 To 22 S 22 Ti 22  RF  F 22 

Ti 23  Nämnd FS, Nämnd TIM F 23 F 23                                      SVN M 23  v  17 O 23                                        SKL L 23

O 24 Nämnd ANA                   SKL L 24 L 24 Ti 24  Nämnd FS, Nämnd TIM   To 24                                        SKL S 24 

To 25                                        SKL S 25 S 25 O 25 Nämnd ANA F 25 M 25 v  26  RS-AU

F 26 M 26 v  9 M 26 v  13 To 26 L 26                                         Ti 26  Nämnd FS, Nämnd TIM

L 27 Ti 27 Nämnd FS, Nämnd TIM Ti 27   RS F 27 S 27 O 27 Nämnd ANA

S 28 O 28 Nämnd ANA                   O 28 L 28  M 28 v  22 To 28

M 29 v  5 To 29 S 29 Ti 29  RS-AU  F 29 

Ti 30   RS F 30 M 30 v  18 O 30 L 30

O 31 L 31  To 31                                      SVN

RJL 2017/2429



Juli 2018 Augusti 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 December 2018

S 1 O 1 L 1 M 1 v  40 To 1 L 1                        

M 2 v  27 To 2 S 2 Ti 2  RF  F 2 S 2 

Ti 3 F 3 M 3 v  36 O 3 L 3  M 3  v  49

O 4 L 4 Ti 4 To 4         S 4  Ti 4  RF

To 5 S 5 O 5 F 5                                       M 5 v  45 O 5 

F 6 M 6 v  32 To 6 L6                                        Ti 6  RF To 6 

L 7 Ti 7 F 7 S 7                                        O 7 RF F 7 KF

S 8 O 8 L 8  M8 v  41 To 8 L 8  

M 9 v  28 To 9 S 9  Ti 9  RS-AU  F 9 S 9       

Ti 10 F 10 M 10 v  37 O 10                                        SKL L 10  M 10 v 50 RS-AU

O 11 L 11  Ti 11  RS-AU To 11                                        SKL       S 11 Ti 11 Nämnd FS, Nämnd TIM   

To 12 S12  O 12 RS-AU                               SKL F 12 KF - utökat                M 12 v  46 O 12 Nämnd ANA                   SKL

F 13 M 13 v  33 To 13                                        SKL L 13  Ti 13 RS-AU To 13                                        SKL 

L 14 Ti 14  RS  F 14                                     S 14 O 14                                          SKL F 14                                        

S 15 O 15 L 15                                        M 15 v  42 To 15                                        SKL L 15                                         

M 16 v  29 To 16 S 16                                      Ti 16 Nämnd FS, Nämnd TIM F 16                                      S 16                                       

Ti 17 F 17 M 17  v  38 O 17 Nämnd ANA L 17                                       M 17 v 51 

O 18 L 18    Ti 18  Nämnd FS, Nämnd TIM   To 18 S 18                                       Ti 18  RS   

To 19 S 19 O 19 Nämnd ANA                   F 19 M 19 v  47 O 19 

F 20 M 20 v  34 To 20 L 20 Ti 20  Nämnd FS, Nämnd TIM To 20 

L 21 Ti 21 F 21 S 21 O 21 Nämnd ANA                   F 21 

S 22 O 22 L 22 M 22  v  43 To 22 L 22

M 23 v  30 To 23 S 23                      Ti 23  RS F 23 S 23

Ti 24 F 24 M 24  v  39 O 24 L 24  M 24 v 52

O 25 L 25  Ti 25  RS To 25 S 25 Ti 25 

To 26 S 26 O 26 F 26 M 26  v  48 O 26 

F 27 M 27  v  35 To 27 L 27  Ti 27  RS  To 27

L 28 Ti 28  RF F 28                                      SVN S 28 O 28 F 28 

S 29 O 29 L 29  M 29 v  44 To 29 L 29

M 30 v  31 To 30 S 30 Ti 30     F 30                                      SVN S 30

Ti 31 F 31 KF O 31 M 31 
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handlingsplan är fastställd med utsedda projektledare och 2017-06-01 som 

slutdatum. 

Revisorernas bedömning 
Revisorernas övergripande bedömning är att nämnden för folkhälsa och sjukvård 

och regionstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning utövat en styrning för att 

säkerställa ett framgångsrikt utvecklingsarbete utifrån konceptet rätt använd 

kompetens (RAK). Regionfullmäktige har i flerårsplanen tydligt angett en hög 

ambitionsnivå för RAK för att därigenom bland annat möta nuvarande och 

förmodat kommande rekryteringsutmaningar. Revisorernas bedömning är att 

nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen inte har tagit initiativ till 

att formulera målsättningar och handlingsplaner för att detta arbete ska ge resultat.  

 

Skälen för bedömningen är följande: 

 Arbetet har pågått under lång tid utan att sammanhållna aktiviteter 

genomförts. Pilotprojekten har dock genomförts på ett ambitiöst sätt och 

med ett bra stöd till pilotenheterna där resultat har dokumenterats. Vad 

som ska ske efter pilotenheternas resultat är däremot oklart.  

 RAK-arbetet bedöms vara strategilöst. Granskningen visar att RAK är ett 

koncept som är känt i verksamheten men det finns ingen uttalad strategi 

eller handlingsplan. Därmed är det upp till verksamhetschefer att 

prioritera vilka åtgärder som ska genomföras för att bättre utnyttja 

befintlig kompetens.  

 Det saknas ett tydligt ställningstagande från högre ledningsnivåer 

avseende vårdnära servicetjänster. Effekten på kompetensförsörjning, 

arbetsmiljö, ekonomi och vårdkvalitet blir därmed bristfällig. 

 Det finns ingen strategi för hur kompetensöverföringen ska kunna ske 

ekonomiskt hållbart på lång sikt. 

 Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård håller sig inte 

informerade i tillräcklig grad och har inte strukturerat projektet för att 

enkelt kunnat följas upp. 

 

Det bör framhållas att det i enskilda fall och inom vissa verksamheter har skett 

och pågår mycket lyckade utvecklingssatsningar i RAK:s anda. Urologen är ett 

bra exempel som framkommit i denna granskning. Även översynen av 

arbetsfördelningen mellan sjuksköterskor och undersköterskor inom vårdområde 

kirurgi är ett bra exempel på RAK-åtgärder. 

Revisorernas rekommendationer 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 tillse att en tydligare och mer aktivitetsbaserad handlingsplan tas fram för att 

fastställa regionens strategi när det gäller RAK. 
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 definiera vilka områden inom RAK som kräver övergripande och 

sammanhållna åtgärder och ställningstaganden för att få effekt. 

 tillse att en plan för uppföljning som når till nämnden upprättas och att det 

definieras målsättningar som är möjliga att följa upp. 

 definiera vilket stöd som verksamheterna behöver för att kunna bryta 

traditionella mönster i hur arbetet fördelas, det kan röra sig om ekonomi och 

stödjande kompetens. 

Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger nämnden för folkhälsa och 

sjukvård och regionstyrelsen i uppdrag att senast 5 december 2017 svara på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och 

revisorernas rekommendationer 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström   Anders Gustafsson 

Ordförande   Vice ordförande 



  Augusti 2017 
  Genomförd på uppdrag av  

  Regionens revisorer 

 

   

 

 

 

 

Region Jönköpings län 

Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna 
inom området ”Rätt använd kompetens (RAK)” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EY 

 

Anders Hellqvist 

Liv Bongcam 

 



 

 

 

 

 

Innehåll 

Sammanfattning ...................................................................................... 3 

1. Inledning ......................................................................................... 5 

1.1. Bakgrund ...................................................................................................... 5 

1.2. Syfte ............................................................................................................. 5 

1.3. Genomförande ............................................................................................. 6 

1.4. Revisionskriterier .......................................................................................... 6 

2. Lagstiftningen ger stort utrymme variation i arbetsuppgifter 
inom hälso- och sjukvården .......................................................... 7 

3. Fullmäktiges inriktning och målsättningar .................................. 8 

4. Regionövergripande handlingsplaner och aktiviteter inom 
området RAK ................................................................................ 10 

4.1. Två pilotenheter i Värnamo har testat vissa RAK-åtgärder ....................... 10 

5. RAK-aktiviteter pågår i olika omfattning och inriktning vid 
verksamheterna fristående från varandra .................................. 11 

5.1. Vårdområde Kirurgi har fokuserat på arbetsfördelningen mellan 
undersköterskor och sjuksköterskor .......................................................... 12 

5.2. Urologkliniken har förändrat arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna och 
även ökat utnyttjandet av nya yrkesgrupper .............................................. 13 

5.3. Vuxenpsykiatrin vid Höglandet har inte kopplat sina åtgärder till regionens 
RAK-projekt ................................................................................................ 14 

5.4. Geriatriska akutvårdsavdelningen Ryhov .................................................. 15 

6. Införandet av nya yrkesgrupper i sjukvårdsverksamheten (VNS)15 

6.1. Införandet av vårdnära service inom Region Jönköpings län haltar vilket 
försvårar effektivitetsförbättringar............................................................... 16 

6.2. Status vårdnära service sommaren 2017 .................................................. 16 

7. Slutsatser ..................................................................................... 19 

7.1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer ............................... 20 

 



   

3 

 

Sammanfattning 

 

Den övergripande bedömningen är att nämnden för folkhälsa och sjukvård 
och regionstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning utövat en styrning för att 
säkerställa ett framgångsrikt utvecklingsarbete utifrån konceptet Rätt 
Använd Kompetens (RAK). Regionfullmäktige har i flerårsplanen tydligt 
angett en hög ambitionsnivå för RAK för att därigenom bland annat möta 
nuvarande och förmodat kommande rekryteringsutmaningar. Vår 
bedömning är att nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen 
inte har tagit initiativ till att formulera målsättningar och handlingsplaner 
för att detta arbete ska ge resultat. Skälen för bedömningen är följande: 

 Arbetet har pågått under lång tid utan att några mer sammanhålla 
aktiviteter genomförts. Pilotprojekten har dock genomförts på ett 
ambitiöst sätt och med ett bra stöd till pilotenheterna där resultat 
har dokumenterats. Vad som ska ske efter pilotenheternas resultat 
är höljt i dunkel. Det finns för övrigt mycket analyser och 
erfarenheter från andra landsting samt från regionens egen 
urologklinik som kan ge underlag för en mer kraftfull satsning. 

 RAK-arbetet bedöms vara strategilöst. Granskningen visar att RAK 
enbart är ett ord som alla hört talas om och vars innebörd är känt 
men det finns ingen uttalad strategi eller handlingsplan vilket gör 
att det är nu är upp till verksamhetschefer att agera och prioritera 
vilka åtgärder som ska genomföras för att bättre utnyttja befintlig 
kompetens. Bedömningen är därför att det inte finns några tydliga 
styrsignaler som driver utvecklingen framåt.  

 Implementeringen av vårdnära service får inte det centrala stöd 
som krävs för en mer genomgripande förändring. Bedömningen är 
att om vårdnära servicetjänster ska få större effekt på 
kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ekonomi och vårdkvalitet krävs 
ett tydligare ställningstagande på högre ledningsnivåer. Något 
sådant finns inte idag. 

 Det finns ingen strategi för hur kompetensöverföringen ska kunna 
ske ekonomiskt hållbart på lång sikt. 

 Nämnden och styrelsen håller sig inte informerade i tillräcklig grad 
och har inte riggat uppdraget så att det går att följa upp. 

 

Det bör framhållas att det i enskilda fall och inom vissa verksamheter har 
skett och pågår mycket lyckade utvecklingssatsningar i RAK:s anda. 
Urologen är ett bra exempel som framkommit i denna granskning. Även 
översynen av arbetsfördelningen mellan sjuksköterskor och 
undersköterskor inom vårdområde kirurgi är ett bra exempel på RAK-
åtgärder. 

Bedömningen är att regionen fortfarande efter mer än tre års arbete inte 
riktigt vet var man ska stå i frågan. Eftersom verksamhetschefer och 
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avdelningschefer bedöms efter kvalitet, tillgänglighet och ekonomi har den 
enskilde chefen svårt att ta beslut om mer genomgripande förändringar av 
personalstyrkan och arbetsuppgifterna. Exempelvis kan införandet av 
vårdnäraservicetjänster medföra temporära kostnader i ett 
övergångsskede. Därför är bedömningen att regionen behöver att ett 
tydligare ställningstagande från högre ledningsnivåer kring vilka principer 
man ska arbeta efter. Det finns gott om erfarenheter och lärdomar att 
hämta från tidigare satsningar i andra landsting. 

I rapporten har vi delat in RAK-konceptet i tre kategorier; förflyttning av 
uppgifter mellan befintliga yrkesgrupper, förändring av arbetsuppgifter 
genom standardisering och införandet av nya kompetenser i vården. De 
två första kan sannolikt ske på lokal verksamhetsnivå i viss utsträckning 
men vissa förändringar kräver att hela organisationen gör vissa 
ställningstaganden och skapar stödresurser. Det sistnämnda gäller i allra 
högsta grad det tredje området, införandet av nya kompetenser. I 
granskningen har det även framkommit att det finns en efterfrågan på mer 
övergripande beslut. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande 
rekommendationer till nämnden för folkhälsa och sjukvård och 
regionstyrelsen: 

 Tillse att en tydligare och mer aktivitetsbaserad handlingsplan tas 
fram för att fastställa regionens strategi när det gäller RAK. 

 Definiera vilka områden inom RAK som kräver övergripande och 
sammanhållna åtgärder och ställningstaganden för att få effekt. 

 Tillse att en plan för uppföljning som nå till nämnden upprättas att 
det definieras målsättningar som är möjliga att följas upp. 

 Definiera vilket stöd som verksamheterna behöver för att kunna 
bryta traditionella mönster i hur arbetet fördelas, det kan röra sig 
om ekonomi och stödjande kompetens. 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Hälso- och sjukvården i Sverige befinner sig i ett läge där den operativa 
verksamheten utifrån nuvarande organisering, arbetssätt och 
arbetsfördelning brottas med svårigheter att attrahera och rekrytera 
adekvat kompetens. Tillgängligheten för vissa specialiteter är alltför låg i 
många landsting och ett stort antal vårdplatser vid sjukhusen är stängda 
på grund av sjuksköterskebrist. Samtidigt visar en rad analyser och 
sammanställningar att antal läkare och sjuksköterskor i förhållande till 
antalet invånare är högt i Sverige. 

Regeringens nationella samordnare för effektiv vård (SOU 2016:2 s 21) 
pekar på behovet av att ompröva nuvarande arbetssätt och 
arbetsfördelning för att från den utgångspunkten närma sig problemet 
med kompetensförsörjning. 

Problembeskrivningen ovan gäller även Region Jönköpings län, och i 
budget och verksamhetsplan för 2016 och flerårsplan 2017-2018 beskrivs 
RAK, rätt använd kompetens, på flera ställen som en viktig strategi för att 
långsiktigt säkerställa kompetensförsörjning, patientsäkerhet och 
effektivitet. En handlingsplan är fastställd med utsedda projektledare. 
Projektet ska pågå fram till 2017-06-01. 

Lagstiftningen ger landsting och verksamhetschefer stor frihet att 
organisera arbetet och definiera vilken yrkesgrupp eller kompetens som 
ska krävas för olika sysslor. Undantag finns vissa specifika uppgifter. 

Regionens revisorer har valt att rikta en av 2017 års fördjupade 
granskningar mot arbetet med RAK. 

1.2. Syfte  

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen styr och följer 
upp utvecklingsarbetet med att utveckla arbetssätt och 
kompetensanvändning så att önskade effekter uppnås. 

För att uppnå granskningens syfte besvaras följande delfrågor:  

 

 Har en handlingsplan tagits fram och har utvecklingsarbetet 
initierats utifrån handlingsplanen? 

 Har åtgärder vidtagits för att utnyttja möjligheterna att nya 
kompetenser används för administration, vårdnära service m.m.? 

 Har analyser av vilken kompetensutveckling som skulle krävas för 
att arbetsuppgifter ska kunna flyttas genomförts? 

 Är arbetet med RAK kopplat till eller integrerat med regionens 
ambitioner med produktions- och kapacitetsplanering? 
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 Görs riskbedömningar avseende patientsäkerhet i samband med 
ändrad arbetsfördelning? 

 Ges mottagande yrkesgrupp tillräckliga förutsättningar för att 
utföra arbetsuppgifterna? 

 Hur rapporteras utfallet av utvecklingsarbetet till nämnden? 

1.3. Genomförande 

Granskningen baseras på dokumentanalys och intervjuer med 
nyckelfunktioner i inom valda verksamheter samt på regionledningsnivå. 
Dessutom granskas relevanta dokument som handlingsplaner, 
verksamhetsplaner, projektrapporter m.m. Intervjuade funktioner och 
granskade dokument framgår av bilaga 1 och 2. 

1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i 
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. 
Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna 
regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i 
jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Regionens verksamhetsplan och budget för 2017 och flerårsplan 

2018-2019 

 Socialstyrelsens ”Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården 

och tandvården?”, juni 2015 

 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

 Patientsäkerhetslagen (2010:659)  
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2. Lagstiftningen ger stort utrymme variation i 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården 

 

Hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30 anger att hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. 
All verksamhet ska ledas av en verksamhetschef och om denne inte är 
läkare med specialistkompetens ska ledningsuppgifterna fullgöras av en 
särskild utsedd chefsöverläkare. När det gäller vilken yrkesgrupp som får 
göra vad specificeras det i Patientsäkerhetslagen som beskriver 
”begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta 
vissa sjukvårdande åtgärder. Dessa är: 

 behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen 
(2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar, 

 behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller 
sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning, 

 undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller 
under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under 
hypnos, 

 behandla någon annan med radiologiska metoder, 

 utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna 
skriftliga råd eller anvisningar för behandling, 

 undersöka eller behandla barn under åtta år, eller 

 prova ut kontaktlinser 

 
Det finns även vissa moment som enbart får utföras av legitimerad 
personal, exempelvis får dödsfall enbart fastställas av legitimerad läkare. I 
övrigt är det verksamhetschefen som har ansvar att fördela 
arbetsuppgifter till personer baserat på den enskildes kompetens. 
Personalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Patientlagen anger även att den som tillhör hälso- 
och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör 
sina arbetsuppgifter och får delegera arbetsuppgift till annan endast när 
det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Den som delegerar 
till någon annan har alltså ansvar för att denne har förutsättningar att 
fullgöra uppgiften. 

Möjligheterna att fördela arbetsuppgifter inom sjukhus och primärvård till 
den personal som finns tillgänglig är därmed stora. Men för att kunna göra 
det krävs bedömningar av kompetenskrav, både formella och reella. 
Verksamhetschefen ska kunna motivera arbetsfördelningen i det fall 
incidenter eller avvikelser sker. Vårdgivaren, i detta fall Region 
Jönköpings län, är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att planera, 
leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god 
vård. 
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Det utvecklingsområde som i denna rapport benämns Rätt Använd 
Kompetens (RAK) har funnits under ett flertal år men under olika 
benämningar inom svensk sjukvård. Kompetensöverföring och 
befattningsutveckling var nationellt kända beteckningar i början på 2000-
talet. Senare kom beteckningen task shifting och under de senare åren 
har begreppet RAK kommit att bli det dominerande begreppet. Begreppet 
RAK inbegriper både aspekten resursutnyttjande och aspekten den mest 
lämpliga kompetensen utifrån det krav som finns. Det senare innebär 
exempelvis att det kan vara bra både ur kvalitetsperspektiv och 
resursperspektiv att fördela en avancerad kompetens tidigt i en process 
istället för att objektet (i detta fall en patient) ska passera andra innan det 
får möte den mest avancerade (och dyraste).  

En bakgrundsfaktor som kan vara lämplig att hålla i minnet är att det 
under 1980-talet och första delen av 1990-talet fanns en förhärskande idé 
om att hälso- och sjukvården skulle bemannas enbart med högt utbildad 
kompetens eftersom de kunde utföra alla sysslor och därmed skapa 
flexibilitet och minskad sårbarhet. Denna tankemodell kan idag sägas ha 
få företrädare. Istället innehåller diskursen och den rekommenderade 
utvecklingsmodellen tanken om att sjukvården skulle kunna bjuda in 
andra yrkesgrupper i större utsträckning än vad som varit fallet tidigare. 

Den utveckling som pågår nu inom Region Jönköpings organisation kan 
delas in i tre typer av förändringar. 

 

 

När det gäller område C handlar det främst om vårdnära service (VNS) 
och farmaceut på avdelningen som beskrivs senare i rapporten. 

3. Fullmäktiges inriktning och målsättningar 

 

Regionens ambitioner att använda personalens kompetens på det mest 
effektiva sättet är uttalade av fullmäktige. I verksamhetsplan och budget 
2017 och flerårsplan 2018-2019 framgår att regionens hälso- och sjukvård 
och tandvård ska vara jämlik, personcentrerad och ges med god 
tillgänglighet och bra bemötande, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå 
och med rätt val av behandling. Rätt använd kompetens (RAK) nämns 
flera gånger och vi återger det i följande punkter hämtade från 
flerårsplanen: 

 
 Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för 

att verksamheterna ska fungera. Arbetsuppgifter som idag till stor 
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del sköts av sjukvårdsutbildad personal, kan med fördel flyttas 
över till servicepersonal. Exempel på detta är patientnära städning, 
måltidshantering, förråds- och textilhantering samt 
patienttransporter.  

 Pilotprojekt och studier av vårdnära service visar att det finns flera 
fördelar, de fem viktigaste är att frigöra tid för vården, skapa bättre 
möjligheter att rekrytera rätt personal, ökad patientnöjdhet, 
förbättrad lokalvård samt ökad status för vård- och serviceyrket.  

 Inom utvecklingsperspektivet anges att ”Genom nya angreppssätt 
och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings 
läns tjänster”.  

 I samband med beskrivningen av ”Kraftsamling” anges i budgeten 
vikten av faktorerna; utveckla nya arbetssätt, ha fokus på hälso- 
och egenvård samt Rätt Använd Kompetens.  
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4. Regionövergripande handlingsplaner och 

aktiviteter inom området RAK 

 

Mot bakgrund av formuleringarna i budgeten, som beskrevs i föregående 
avsnitt, utfärdade HR-direktören den 14 januari 2016 ett projektdirektiv för 
arbetet med RAK. Syftet var att ett regionövergripande projekt för RAK 
skulle etableras och att projektet ”tillsammans med verksamheten skulle 
utveckla och tillhandahålla gemensamma metoder, verktyg och arbetssätt 
så att verksamheten därigenom använder sina resurser och kompetenser 
på bästa möjliga sätt”.  

Som framgångsfaktorer anges i direktivet att chefer och medarbetare ska 
involveras och vara drivande i det arbetsplatsnära utvecklingsarbetet men 
med stöd från projektet. Projektledningen ska vara ”drivande” och 
”uthålliga” samt knyta till sig de kompetenser som behövs. 

Styrgrupp för detta projekt är regionens ledningsgrupp för hälso- och 
sjukvård och två projektledare finns utsedda från Qulturum respektive 
vårdområde medicin (50+50%). Det skulle även finnas projektgrupper och 
referensgrupper. I direktivet beskrivs även 10 olika metoder/aktiviteter 
som innebar kunskapsinhämtning, tidsstudier, schemaläggningsmetoder, 
tjänster för vårdadministration m.m. Projektet var planerat att avslutas den 
1 juni 2017. Redovisning med förslag till lösningar ska enligt direktivet 
presenteras löpande. 

Utifrån detta direktiv togs en mer konkret projektplan fram med i stort sett 
samma aktiviteter vilka beskrivs mer preciserat och med tidsmål. Enligt 
denna plan och enligt intervjuerna har styrgruppen i praktiken blivit chefen 
för Qulturum och HR-direktören.  

Den huvudsakliga aktiviteten som ägt rum inom ramen för detta projekt är 
två pilotstudier som båda genomförts på kliniker inom Värnamo sjukhus, 
medicinkliniken och ortopedkliniken. 

4.1. Två pilotenheter i Värnamo har testat vissa RAK-åtgärder 

Enligt intervjuad projektledare grundades beslutet att förlägga båda 
pilotenheter till Värnamo sjukhus på idén att det vore en fördel att testa i 
en mindre överblickbar organisation. Från början var tanken att testa de 
olika delarna på ett helt sjukhus men piloterna avgränsades till 
ortopedkliniken och medicinkliniken. En tanke är att pilotprojekten bland 
annat ska utmynna i en metodik för att breddinföra RAK-konceptet. Båda 
pilotkliniker har erfarit svårigheter att rekrytera vårdpersonal. 

De båda pilotenheterna har valt att inrikta utvecklingsaktiviteterna på olika 
områden vilka beskrivs kortfattat i nedanstående tabell: 
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Enhet Arbetsuppgifter som analyserats eller omprövats 

Ortopedkliniken 

25 sjuksköterskor 
25 undersköterskor 
13 läkare 
7 vårdadministratörer 
Rehabkompetenser  

 

 Inkommande telefonsamtal till avdelning. Tidigare 
tog sjuksköterskor merparten av dessa vilket ofta 
störde arbetsflödet. Man kom fram till att 
undersköterskor kan ta ca 70 % av dessa samtal. 
Telefonerna bevakas därför av undersköterskor.  

 Bokning av sjukresor görs nu av 
vårdadministratörer. 

 Standardiserad operationsberättelse, information 
om utskrivning och epikriser minskar tid för 
dokumentation. 

 Handkontrollbesök har överförts från läkare till 
arbetsterapeuter 

 Kontrollbesök för patienter med plastiker görs av 
sjukgymnaster istället för läkare. 

Enligt intervjuad avdelningschef vid ortopedkliniken 
blev starten på pilotprojektet hämmad eftersom den 
bemanningsassistent som kliniken kunde utnyttja 
drogs in vid ungefär samma tidpunkt. Inte Dessutom 
kunde inte avdelningens önskemål om farmaceut på 
avdelningen kunnat tillfredsställas. 

 

Medicinkliniken  
(4 avdelningar) 

Denna pilotenhet har koncentrerat sig på att 
undersöka vilka effekter som nås då en farmaceut 
(apotekare) finns på avdelningarna och övertar delar 
av läkemedelshanteringen. 

Apotekaren kan avlasta sjuksköterskor med 
rekvisition, förvaring och iordningsställande av 
läkemedel. 

Enligt slutrapporten medförde försöket inga 
förändringar avseende antalet patienter som själva 
administrerade sina mediciner eller antalet fel vid 
vårdövergångar. Däremot ökade avdelningens 
kunskap om läkemedel och sjuksköterskornas 
arbetssituation förbättrades med ökad patientkontakt 
som följd. 

 

 

 

5. RAK-aktiviteter pågår i olika omfattning och 

inriktning vid verksamheterna fristående 

från varandra  

 
Utöver de ovan beskrivna pilotprojekten arbetar de olika verksamheterna i 
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olika grad och på olika sätt med att optimera utnyttjandet av befintlig 
kompetens. Någon generell plan för hur arbetet ska fortskrida finns inte. 
Eventuellt kommer en sådan att etableras i kölvattnet efter de genomförda 
pilotprojekten. Vårdområde kirurgi har mer uttalat arbetat med dessa 
frågor än Vårdområde Medicin men med olika inriktning inom 
vårdområdet. Psykiatrin har med tanke på att verksamheten involverar ett 
flertal yrkesgrupper också möjligheter att ompröva vem som gör vad.  

5.1. Vårdområde Kirurgi har fokuserat på arbetsfördelningen 

mellan undersköterskor och sjuksköterskor 

På grund av rekryteringssvårigheter gällande sjuksköterskor, för att 
förbygga och verka för en god arbetsmiljö samt sänka sjukfrånvaron bland 
verksamhetsområdets sjuksköterskor påbörjades 2015 ett 
regionövergripande organisatoriskt förändringsarbete inom Vårdområde 
kirurgi. Arbetet som letts av vårdområdets HR-konsult har huvudsakligen 
koncentrerats till att tydliggöra arbetsroller och omfördela arbetsuppgifter 
mellan sjuksköterskor och undersköterskor vid avdelningar. De 
arbetsuppgifter som utförs på kirurgavdelningarna har delats upp i basal 
respektive specifik omvårdnad. Enligt detta arbetssätt skall 
undersköterskor utföra den basala omvårdnaden medan sjuksköterskor 
leder, planerar och prioriterar det basala omvårdsarbetet samt därutöver 
utför den specifika omvårdnaden. I den basala omvårdnaden ingår bland 
annat munvård, mat och dryck, vätskelistor och mobilisering. Till den 
specifika omvårdnaden hör till exempel dokumentation, hanteringen av 
läkemedel, rondarbete, inskrivning/utskrivning, omläggningar samt 
hämta/lämna på operation. Sjuksköterskor ansvarar för kontrollen av 
patienternas status samt att upprätta en plan för patienterna vad gäller 
smärta, nutrition och mobilisering, samt därutöver leda 
omvårdnadsarbetet. Undersköterskornas ansvar sträcker sig till kvaliteten 
på den basala omvårdnaden samt till det egna arbetets genomförande. 
Vid tidpunkten för granskningen har åtta kirurgavdelningar infört detta 
arbetssätt, medan ytterligare två avdelningar håller på att initiera det. 

Utgångspunkten i förändringsarbetet har varit lägsta effektiva 
omhändertagandenivå (LEON) och RAK. Processen har inletts med att 
förändringsledarna mött ledningsgrupp samt klinikens personal för att 
informera om syftet och hur det vidare arbetet ska organiseras. Vid dessa 
informationstillfällen har medarbetare från Värnamo ofta deltagit och 
berättat om erfarenheter från deras RAK-arbete i pilotenheten. Därefter 
har en arbetsgrupp inrättats. Utifrån mätningar av vårdtyngd, där det 
basala respektive specifika omvårdnadsbehovet bedöms på en skala från 
1-3, har arbetsuppgifter specificerats och definierats. I detta skede har 
vissa avdelningar valt att lägga över en del arbetsuppgifter till VNS 
snarare än att omfördela dem mellan sjuksköterskor och undersköterskor. 
Urologen i Jönköping samt kvinnokliniken lyfts fram som exempel. 
Intervjuad HR-chef menar dock att vårdnära service bör införas i större 
omfattning för att skapa den VNS-organisation som krävs för att nå 
effektivitet i arbetet. Strategiskt arbete avseende vårdadministration har 
inte skett på någon övergripande nivå, utan HR-avdelningen uppger att de 
valt att prioritera vårdavdelningarna och arbetsfördelningen mellan 
undersköterskor och sjuksköterskor.  
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De intervjuade upplever att det nya sättet att arbeta mottagits med viss 
skepsis från vårdpersonalen. Exempelvis har ett antal sjuksköterskor känt 
att de förlorat kontrollen och uppsikten över patienter. Vad gäller 
införandet av konceptet vårdnära service menar HR-chefen att det finns 
ett stort motstånd ute i verksamheterna, då man är rädd att förlora 
vårdhänder när man tvingas minska vårdpersonal. Om VNS skall införas i 
större skala bör någon driva arbetet operativt och stödja verksamheterna 
med exempelvis schemaläggning och personalsammansättning, menar 
intervjuade representanter från HR-avdelningen.  

Det förändringsarbete som genomförts inom Vårdområde kirurgi har skett 
parallellt med det övergripande RAK-projektet och utan några vidare 
beröringspunkter enligt HR-chefen. HR-avdelningen har informerat kring 
det egna arbetet medan projektgruppen inom RAK informerat om sitt. 
Intervjuad HR-chef hade önskat att det övergripande RAK-projektet haft 
mer förankring i organisationen och fungerat mer som ett operativt stöd. 

5.2. Urologkliniken har förändrat arbetsfördelningen mellan 

yrkesgrupperna och även ökat utnyttjandet av nya 

yrkesgrupper 

Urologen var det första verksamhetsområdet i regionen som blev en 
länsövergripande klinik. I samband med den förändringen fick personalen 
söka om sina tjänster och därmed skapades ökade förutsättningar för att 
tänka i nya banor när det gäller arbetsfördelning och 
kompetensanvändning. Olika operativa ingrepp har koncentrerats till vissa 
sjukhus. Vid Höglandets och Värnamo sjukhus köps vårdplatser av annan 
klinik. 

Verksamhetschefen beskriver att arbetet med RAK har gjorts utifrån 
beskrivningen av vårdprocesserna. Vilken kompetens ska patienten möta 
och i vilket skede? Exempel på förändringar som gjort utifrån 
processarbetet är: 

 Sjuksköterskor gör cystoskopier istället för läkare vid samtliga 
mottagningar i regionen. Detta med bibehållen kvalitet och bättre 
tillgänglighet. 

 Undersköterskor lär patienter att självtappa sig 

 Tidigare undersköterskesysslor har övertagits av servicepersonal 
(se nästa avsnitt) 

Enligt intervjuad verksamhetschef fanns det en viss oro bland 
undersköterskor att de skulle komma längre från vården då 
servicepersonal utförde uppgifter som städning och transporter. Det har 
emellertid visat sig vara tvärtom. Undersköterskorna får mer tid till 
kvalitativ omvårdnad och patienter upplever en bättre vård trots att det nu 
rör sig fler olika personer i och runt vårdsalarna. Kvaliteten på exempelvis 
salstädningen har ökat eftersom den ofta försummades då 
vårdpersonalen prioriterade patientinteraktionen. Förändringarna och 
RAK-arbetet har även bidragit till att kliniken har lättare att rekrytera 
personal då behov uppstår. Kliniken tillämpar inte samma generella 
definition av sjuksköterskeuppgifter och undersköterskeuppgifter som 
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beskrivits ovan. Istället är det den reella kompetensen på personnivå som 
avgör vem som gör vad. 

Det är framför allt vid verksamheten i Jönköping som dessa förändringar 
ägt rum. Delvis förklaras det av att Urologen inte äger sina egna 
vårdplatser i Höglandet och Värnamo och har därför inte full möjlighet att 
organisera resurserna. 

5.3. Vuxenpsykiatrin vid Höglandet har inte kopplat sina åtgärder 

till regionens RAK-projekt 

Utgångspunkten för Vuxenpsykiatriska kliniken vid Höglandets sjukhus är 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Det har bland annat 
bidragit till att kliniken under ett flertal år genomfört förändringar av 
arbetsfördelningen mellan yrkesgrupper, där bland annat arbetsterapeuter 
och skötare övertagit vissa arbetsuppgifter från psykologer, kuratorer tagit 
över en del uppgifter från sjuksköterskor samtidigt som praktiserande 
psykologer tagit över en del uppgifter som tidigare utförts av läkare. 
Därutöver har kliniska farmaceuter anställts vid vårdavdelningen och 
övertagit en del av sjuksköterskornas tidigare uppgifter. Enligt intervjuad 
verksamhetschef bidrog rekryteringen av kliniska farmaceuter bland annat 
till bättre läkemedelshantering, mer tid över till patienterna samt att man 
lyckades täcka upp ett vakansläge på sjuksjuksköterskesidan. Ytterligare 
en omfördelning av arbetsuppgifter som genomdrivits, men som fått 
negativa konsekvenser, är förflyttningen av personaladministrativa 
uppgifter från HR-konsulter till förstalinjechefer. Förändringen 
genomfördes enligt intervjuad verksamhetschef utan riskanalys, 
resurstillskott eller utbildning av berörda chefer. Tanken var att HR-
funktionen skulle ha en mer rådgivande funktion än tidigare.  

Under 2016 fattades beslut om att kliniken i samband med rekrytering ska 
utvärdera kompetensbehovet och analysera vilken typ av kompetens som 
efterfrågas. Tidigare forskning som utrett vem som gör vad på 
mottagningen, främst genom tidsstudier av det administrativa arbetet, 
utgör visst stöd i detta arbete. För att klara den långsiktiga 
kompetensförsörjningen används breddade målgrupper i 
rekryteringsarbetet.  Vidare arbetar kliniken utifrån ett processperspektiv 
där slutenvården och öppenpsykiatriska vården är organiserad i 
tvärprofessionella team. Även detta arbetssätt beskrivs möjliggöra 
förflyttning av en del arbetsuppgifter, samtidigt som det bidrar till lärande 
mellan de olika yrkesgrupperna.  

Klinikens utvecklingsarbete har inte haft någon egentlig koppling till 
regionens övergripande RAK-projekt. Det har istället funnits med som en 
komponent i den kontinuerliga verksamhetsstyrningen och kartläggningen 
av kompetensutvecklingsbehovet. Utfallet har inte rapporterats till 
nämnden, eftersom det inte efterfrågats. 

För närvarande pågår arbete med att upprätta en strategisk 
kompetensutvecklings- respektive kompetensförsörjningsplan för hela 
regionens psykiatri 2018-2025. I projektbeskrivningen står bland annat att 
planen bör innehålla kompetensutvecklingsmål kategorivis där RAK skall 
beaktas.  
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Vad gäller vårdnära service så köper den vuxenpsykiatriska kliniken bland 
annat färdigmat samt mattransport, andra transporter samt 
fordonsservice.  

5.4. Geriatriska akutvårdsavdelningen Ryhov 

Den geriatriska akutvårdsavdelningen på Ryhov har genomfört flera 
aktiviteter som syftar till att använda kompetens rätt, enligt intervjuad 
vårdenhetschef, som vidare menar att RAK-konceptet diskuterats under 
en mycket lång tid.  Avdelningen har bland annat organiserat 
verksamheten så att en undersköterska fungerar som samordnare. 
Samordnaren ansvarar för telefonen och sköter den dagliga 
bemanningen. Det innebär bland annat att ringa in timvikarier. Därutöver 
sköter avdelningens samordnare beställning av mat och tvätt.  

När det gäller sjuksköterskornas patientarbete har arbetsuppgifterna 
delats upp i vård och utskrivningsarbete. Vissa sjuksköterskor ansvarar 
för alla utskrivningar vilket enligt intervjuad chef förbättrat flödet i 
utskrivningsskedet.  

En princip som avdelningen tagit fasta vid och som varit ledande i 
utvecklingsarbetet har varit att den som har en arbetsuppgift ska kunna 
utföra den ostört.  

Avdelningen har valt att inte utnyttja vårdnära servicetjänster. Skälet 
uppges vara kostnader och att man inte kan minska antalet sköterskor i 
motsvarande grad. Intervjuad vårdenhetschef menar vidare att de skulle 
kunna utnyttja farmaceut på avdelningen (se nedan) men att 
Verksamhetsstöd och service kan leverera den tjänsten för närvarande. 

6. Införandet av nya yrkesgrupper i 

sjukvårdsverksamheten (VNS) 

Vårdnära service syftar på det tredje området i avsnitt 2 och innebär att 
andra yrkesgrupper än sjukvårdspersonal övertar vissa arbetsuppgifter. 
Det kan röra sig om måltidshantering, städning av vårdutrymmen, 
operationssalar och angränsande ytor, förrådshantering, transporter av 
patienter och prover m.m. 

En annan aspekt av detta är att utbildade farmaceuter övertar helt eller 
delar av den läkemedelshantering som tidigare har utförts av 
sjuksköterskor. Den benämning som används för detta är farmaceut på 
avdelningen vilket beskrevs i samband med pilotenheterna. 

Vårdnära service-koncepten syftar till att renodla arbetsuppgifter som inte 
är direkt vårdrelaterade, så att de kan omfördelas från vårdpersonal till 
utbildad servicepersonal. Vilka servicetjänster som skall utföras av 
särskild servicepersonal varierar beroende på den enskilda vårdenhetens 
behov. Pilotprojekt och tidigare studier av vårdnära service i landet har 
visat att det finns flera fördelar, varav de fem viktigaste är att det frigör tid 
för vården, bidrar till förbättrade rekryteringsmöjligheter av rätt personal, 
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ökad patientnöjdhet, förbättrad lokalvård samt att status för vård- och 
serviceyrket ökar.1  

6.1. Införandet av vårdnära service inom Region Jönköpings län 

haltar vilket försvårar effektivitetsförbättringar 

Servicechefen inom område Vårdnära service fick under våren 2016 i 
uppdrag, av chefen för Verksamhetsstöd och service, att beräkna 
kostnaden för att införa VNS på hela Värnamo sjukhus. Enligt 
servicechefen fanns vid den tidpunkten ingen uttalad koppling till RAK-
projektet. Uppdraget upplevdes snarare härröra från sjukhusets 
rekryteringssvårigheter och det allmänna missnöjet bland personalen.  

Vårdnära service kom emellertid att inkorporeras i RAK efter det att det 
uppmärksammades att det fanns beröringspunkter. En utredningsgrupp 
tillsattes, med projektledare för RAK samt VNS-ansvarig, med uppdrag att 
besvara frågan hur kan vårdnära service fungera på ett sjukhus? 
Utredningsgruppen genomförde en förstudie under 90 dagar.  

I augusti 2016 fick regionens sjukvårdsdirektörer ta del av 
kostnadskalkylen för införandet av VNS på Värnamo sjukhus. Utredningen 
kom fram till att det skulle krävas 25 årsarbetare för att ta över det 
servicerelaterade arbetet på sjukhuset. Samtidigt skulle omorganisationen 
generera en 33 procentig kvalitetsökning, då vården inte har möjlighet att 
utföra alla de servicetjänster som fordras eller leverera i enlighet med 
kvalitetskraven.  

Det beslutades dock vid årsskiftet 2016-2017 att inte gå vidare med 
omstruktureringen och införa VNS-koncepten på bred front. Utan 
omfattande förändringar i vårdens organisation, personalstyrka och 
arbetssätt bedömdes det inte möjligt att bära kostnaden för att nyanställa 
25 servicepersonal, utöver ordinarie vårdpersonal. 

6.2. Status vårdnära service sommaren 2017 

Vårdnära service är ett område inom Verksamhetsstöd och service. De 
arbetar på uppdrag av sina kunder vilka är regionens verksamheter och 
levererar tjänster inom bland annat kost, städ och vaktmästeri. Enheten 
har cirka 500 medarbetare fördelade på Måltidsservice, Närservice, 
Servicecenter och Lokal samordning.2 

Användandet av Vårdnära service-tjänster varierar stort mellan de tre 
sjukhusen men även mellan såväl verksamheter som mellan avdelningar. 
I nuläget finns inga allmänna riktlinjer eller beslut på regionsövergripande 
nivå avseende användandet av Vårdnära service tjänster. I stället är det 

                                                
1
 ”Vårdnära service – en viktig del i framtidens sjukvård. (SKL 2014) 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5372.pdf 

2
 http://www.rjl.se/Jobb-och-framtid/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/ledning-

och-stodverksamheter-som-arbetsplats/verksamhetsstod-och-service-som-
arbetsplats/vardnara-service/ 
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upp till de enskilda vårdenhetscheferna att avgöra i vilken utsträckning 
verksamheten skall köpa servicetjänster.  

Fördelningen inom regionens tre sjukhus ser ut som följer:  

 

Figur 1: Figuren visar kvantitet uttryckt i antalet årsarbetare- samt vilken vårdnära service 
som sjukhusen för närvarande köper av Verksamhetsstöd och service. Åa=årsarbetare 

 

Hur mycket servicetjänster som de tre sjukhusen köper av Vårdnära 
service skiljer sig. Som diagrammet ovan visar utgör Ryhovs sjukhus i 
Jönköping enhetens största kund. Inom sjukhuset är de två 
kirurgavdelningarna de största köparna av vårdnära service. De köper 
tjänster inom samtliga sex serviceområden, alltmedan kirurgen i Eksjö 
köper utstäd/renbäddning samt textilhantering i form av personalkläder. 
Kirurgavdelningen vid Värnamo sjukhus köper endast textilhantering. 
Generellt sett köper regionens kirurgkliniker mer vårdnära service, än vad 
medicinklinikerna gör. Ryhovs sjukhus beskrivs som mer positivt inställda 
till VNS och RAK, än övriga. En förklaring som givits är att sjukhuset haft 
ett uttalat köp- och säljtänk i över två decennier, vilket innebär att 
verksamheten är mer utrustad för den omställning som VNS kräver.  

Inom regionen säljer VNS störst volymer av tjänster inom kökshantering 
och patientnära städning. Enligt beräkningar utförda av det rikstäckande 
nätverket för VNS krävs i genomsnitt 4,5 - 6 årsarbetare per 
vårdavdelning för att sköta de uppgifterna.  

En annan central arbetsuppgift som inte är direkt vårdrelaterad är 
förrådshanteringen. Men trots resultat som fler rätt produkter, mindre 
svinn och mer tid över till vård är det endast Ryhovs Urologavdelning 
samt laboratorieverksamheten på Ryhov som köper förrådshantering av 
VNS. Enligt intervjuad VNS-ansvarig innebär detta att enheten inte kan 
kvalitetssäkra arbetet eftersom de inte kan utveckla god organisation för 



   

18 

 

hantering av förråd. Det har framförts önskemål om beslut som innebär att 
hela sjukhuset skall köpa hanteringen av förråd från VNS.   

Vårdnära service har även arbetat fram vilka utbildningsbehov som finns 
för att införa vårdnära service samt en kompetensprofil och 
kompetenskrav för de som ska arbeta inom vårdnära service.  

Sammantaget innebär detta att en stor del av den vårdnära servicen inom 
regionen fortfarande utförs av vårdpersonal, vanligtvis av 
undersköterskor. Den stora variationen bidrar till svårigheter för Vårdnära 
service som upplever att de inte kan utföra sitt uppdrag på bäst möjliga 
vis, då organisationen inte kan dra stordriftsfördelar och utveckla en 
kvalitetssäkrad och effektiv organisation. 

Fördelarna med VNS-koncepten har huvudsakligen beskrivits som 
kvalitativa, då införanden tenderat att bidra till mer vårdtid. Vid intervjuer 
har det betonats att inte endast se till beräkningar av antalet årsarbetare, 
utan att även beakta andra perspektiv och värden. Som exempel har 
kateterträning nämnts. Denna typ av arbetsuppgift har på grund av 
tidsbrist tenderat att bortprioriteras, vilket bidragit till extra vårddygn för 
patienten. Något som i sin tur utgör en kostnad för sjukvården. 
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7. Slutsatser 

 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård styr och följer upp utvecklingsarbetet 
med att utveckla arbetssätt och kompetensanvändning så att önskade 
effekter uppnås. Nedan följer en komprimerade svar på revisionsfrågorna 
samt därefter sammanfattande bedömningar och slutsatser. 

 

Revisionsfråga Svar 

Har en handlingsplan tagits fram 

och har utvecklingsarbetet 

initierats utifrån handlingsplanen? 

Det finns ingen handlingsplan för RAK-

arbetet övergripande. Däremot finns det 

ett av HR-direktören utfärdat 

projektdirektiv för en försöksverksamhet 

vid Värnamo sjukhus. resultatet av dessa 

pilotstudier ska vara redovisade under 

sommaren 2017. Projektets uppdrag till 

projektledarna omfattar bara 

pilotstudierna och är inte kopplat till de 

övriga aktiviteter som i olika grad pågår 

inom verksamheterna. 

Har åtgärder vidtagits för att 

utnyttja möjligheterna att nya 

kompetenser används för 

administration, vårdnära service 

m.m.? 

Delvis. Det finns tjänster som vårdnära 

service tillhandahåller i form av 

transporter, städning, kökshantering m.m. 

Verksamheternas utnyttjande av detta är 

dock inte samordnat eller styrt centralt 

vilket gör att denna verksamhet har svårt 

att via tillräckliga volymer nå 

stordriftsfördelar med sänkta kostnader 

och leveranssäkerhet. Även farmaceuter 

på avdelningar som ersätter vissa 

sjuksköterskeuppgifter förekommer men 

även det sker lokalt och det finns enheter 

som efterfrågar tjänsten. Men 

Verksamhetsstöd och service kan inte 

leverera i tillräcklig omfattning på grund av 

brist på personal.  

 

Har analyser av vilken 

kompetensutveckling som skulle 

krävas för att arbetsuppgifter ska 

kunna flyttas genomförts? 

Frågan är svår att besvara på grund av att 

aktiviteterna sker på olika sätt inom olika 

verksamheter. Bedömningen utifrån 

intervjuade enheter är emellertid att 

sådana analyser genomförs. 

Verksamhetscheferna är ansvariga för att 

personalen har adekvat kompetens för 

sina arbetsuppgifter. Någon övergripande 
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kompetensutvecklingssatsning kopplat till 

RAK har inte förekommit. De farmaceuter 

som arbetar har apotekarutbildning. För 

personalen inom vårdnära service finns 

det kompetenskrav, kompetensprofiler 

och utbildningsbehov definierat. 

Är arbetet med RAK kopplat till 

eller integrerat med regionens 

ambitioner med produktions- och 

kapacitetsplanering? 

Inte explicit. Däremot uppstår automatiskt 

en sådan koppling då specifika enheter 

identifierar ”RAK-möjligheter” som ett 

resultat av processutvecklingsarbete och 

produktionsplaneringen. Sådana exempel 

har framkommit i granskningen. Några av 

de granskade enheterna uppger att 

utgångspunkten för förflyttningar av 

arbetsuppgifter. 

Görs riskbedömningar avseende 

patientsäkerhet i samband med 

ändrad arbetsfördelning? 

Ja. Detta sker vid respektive verksamhet 

vid större förändringar. När det gäller 

vårdnära service har risk- och 

konsekvensanalyser genomförts i större 

skala och med detaljerade uppskattningar 

av effekter. 

Ges mottagande yrkesgrupp 

tillräckliga förutsättningar för att 

utföra arbetsuppgifterna?  

Ja. Se svar på tredje revisionsfrågan 

ovan. 

Hur rapporteras utfallet av 

utvecklingsarbetet till nämnden?  

Någon rapportering av RAK-arbetet har 

inte skett hittills till Nämnden för folkhälsa 

och sjukvård har inte fattat några beslut i 

anslutning till RAK-arbetet. HR-direktören 

gav den 9 maj en muntlig information om 

RAK i samband med sedvanlig 

rapportering i medarbetarperspektivet i 

regionstyrelsen. 

 

7.1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Den övergripande bedömningen är att nämnden för folkhälsa och sjukvård 
och regionstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning utövat en styrning för att 
säkerställa ett framgångsrikt utvecklingsarbete utifrån konceptet Rätt 
Använd Kompetens (RAK). Regionfullmäktige har i flerårsplanen tydligt 
angett en hög ambitionsnivå för RAK för att därigenom bland annat möta 
nuvarande och förmodat kommande rekryteringsutmaningar. Vår 
bedömning är att nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen 
inte har tagit initiativ till att formulera målsättningar och handlingsplaner 
för att detta arbete ska ge resultat. Skälen för bedömningen är följande: 

 Arbetet har pågått under lång tid utan att några mer sammanhålla 
aktiviteter genomförts. Pilotprojekten har dock genomförts på ett 
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ambitiöst sätt och med ett bra stöd till pilotenheterna där resultat 
har dokumenterats. Vad som ska ske efter pilotenheternas resultat 
är höljt i dunkel. Det finns för övrigt mycket analyser och 
erfarenheter från andra landsting samt från regionens egen 
urologklinik som kan ge underlag för en mer kraftfull satsning. 

 RAK-arbetet bedöms vara strategilöst. Granskningen visar att RAK 
enbart är ett ord som alla hört talas om och vars innebörd är känt 
men det finns ingen uttalad strategi eller handlingsplan vilket gör 
att det är nu är upp till verksamhetschefer att agera och prioritera 
vilka åtgärder som ska genomföras för att bättre utnyttja befintlig 
kompetens. Bedömningen är därför att det inte finns några tydliga 
styrsignaler som driver utvecklingen framåt.  

 Implementeringen av vårdnära service får inte det centrala stöd 
som krävs för en mer genomgripande förändring. Bedömningen är 
att om vårdnära servicetjänster ska få större effekt på 
kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ekonomi och vårdkvalitet krävs 
ett tydligare ställningstagande på högre ledningsnivåer. Något 
sådant finns inte idag. 

 Det finns ingen strategi för hur kompetensöverföringen ska kunna 
ske ekonomiskt hållbart på lång sikt. 

 Nämnden och styrelsen håller sig inte informerade i tillräcklig grad 
och har inte riggat uppdraget så att det går att följa upp. 

 

Det bör framhållas att det i enskilda fall och inom vissa verksamheter har 
skett och pågår mycket lyckade utvecklingssatsningar i RAK:s anda. 
Urologen är ett bra exempel som framkommit i denna granskning. Även 
översynen av arbetsfördelningen mellan sjuksköterskor och 
undersköterskor inom vårdområde kirurgi är ett bra exempel på RAK-
åtgärder. 

Bedömningen är att regionen fortfarande efter mer än tre års arbete inte 
riktigt vet var man ska stå i frågan. Eftersom verksamhetschefer och 
avdelningschefer bedöms efter kvalitet, tillgänglighet och ekonomi har den 
enskilde chefen svårt att ta beslut om mer genomgripande förändringar av 
personalstyrkan och arbetsuppgifterna. Exempelvis kan införandet av 
vårdnäraservicetjänster medföra temporära kostnader i ett 
övergångsskede. Därför är bedömningen att regionen behöver att ett 
tydligare ställningstagande från högre ledningsnivåer kring vilka principer 
man ska arbeta efter. Det finns gott om erfarenheter och lärdomar att 
hämta från tidigare satsningar i andra landsting. 

I rapporten har vi delat in RAK-konceptet i tre kategorier; förflyttning av 
uppgifter mellan befintliga yrkesgrupper, förändring av arbetsuppgifter 
genom standardisering och införandet av nya kompetenser i vården. De 
två första kan sannolikt ske på lokal verksamhetsnivå i viss utsträckning 
men vissa förändringar kräver att hela organisationen gör vissa 
ställningstaganden och skapar stödresurser. Det sistnämnda gäller i allra 
högsta grad det tredje området, införandet av nya kompetenser. I 
granskningen har det även framkommit att det finns en efterfrågan på mer 
övergripande beslut. 
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Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande 
rekommendationer till nämnden för folkhälsa och sjukvård och 
regionstyrelsen: 

 Tillse att en tydligare och mer aktivitetsbaserad handlingsplan tas 
fram för att fastställa regionens strategi när det gäller RAK. 

 Definiera vilka områden inom RAK som kräver övergripande och 
sammanhållna åtgärder och ställningstaganden för att få effekt. 

 Tillse att en plan för uppföljning som nå till nämnden upprättas att 
det definieras målsättningar som är möjliga att följas upp. 

 Definiera vilket stöd som verksamheterna behöver för att kunna 
bryta traditionella mönster i hur arbetet fördelas, det kan röra sig 
om ekonomi och stödjande kompetens. 
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Bilaga 1 Intervjuade funktioner 

 

HR-direktör 

Chef Vårdnära service inom Verksamhetsstöd och service 

Vårdenhetschef ortopedkliniken Värnamo sjukhus 

HR-chef och HR-konsult inom Verksamhetsområde kirurgisk vård 

Verksamhetschef Urologkliniken 

Verksamhetschef och verksamhetsutvecklare vid Vuxenpsykiatri 
Höglandets sjukhus 

Vårdenhetschef geriatriska akutvårdsavdelningen Ryhov 

Utvecklingsledare Qulturum (Projektledare för pilotenheterna) 
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fullmäktige bestämt, dels verksamheten i förhållande till de kommunala 

befogenheterna.  

Revisorernas bedömning 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte utövar en 

tillräcklig och ändamålsenlig uppsiktsplikt över nämnder och bolag. En betydande 

del av den uppsikt som utövas av regionstyrelsen sker inom ramen för den 

ordinarie styrprocessen för planering, genomförande och uppföljning. 

Revisorernas bedömning är att den information och uppföljning kring nämndernas 

ekonomi och måluppfyllelse som erhålls inom denna process är viktiga delar i 

uppsikten.  

 

Revisorernas bedömning är att uppsikten bör genomföras på ett mer proaktivt sätt 

och inte bara baseras på den information som förmedlas i uppföljningsprocessen.  

Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 definiera uppsiktens innebörd och innehåll både gällande nämnder och bolag.  

 fastställa en strategi för utövandet av uppsiktsplikten samt att den bör omfatta 

följande delar:  

- Vad uppsikten ska inriktas mot och hur den ska genomföras. 

- Vilken information som behövs från verksamheterna för att styrelsen ska 

kunna fullgöra sin uppsiktsplikt.  

- Hur informationen ska samlas in och när den ska redovisas för 

regionstyrelsen. 

- Hur återrapportering ska ske till regionfullmäktige. 

 säkerställa att i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som bolagen 

bedrivit har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detta krav på förstärkt 

uppsiktsplikt av bolagen framgår både av kommunallagen samt 

regionstyrelsens reglemente. 

 säkerställa att bolagsordningarna för de delägda bolagen uppfyller kraven 

enligt kommunallagen (3 kap. 17-18 §§). 

 säkerställa att ägardirektiven är fastställda på bolagsstämman och att de 

efterlevs fullt ut. Det är viktigt att regionen, som delägare, erhåller den 

information som fastställts i ägardirektivet för att kunna genomföra sin 

uppsiktsplikt.  

 säkerställa att regionens delägda bolag översänder årsredovisning och 

delårsrapport till regionstyrelsen enligt fastställda ägardirektiv. Idag skickas 

dessa enbart till ekonomiavdelningen och i regionens årsredovisning 

presenteras bolagens verksamhet enbart genom ett antal nyckeltal (bl.a. 

resultat, ägarandel, soliditet m.fl.). 
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 säkerställa att Region Jönköpings län får ta del av dylik bolagsstyrningsrapport 

som TvNo Textilservice AB tar fram till Region Östergötland. Dessutom bör 

Region Jönköpings län överväga om bolagsstyrningsrapporter bör tas fram för 

samtliga delägda bolag som en del i uppsiksplikten. 

 rapportering av utförda kontrollmoment i enlighet med fastställd 

internkontrollplan bör ske löpande till regionstyrelsen. 

 säkerställa att regionstyrelsen årligen informerar fullmäktige om 

organisationens samlade arbete med intern kontroll i enlighet med gällande 

reglemente för intern styrning och kontroll. 

 

Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att 

senast 5 december 2017 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av 

granskningens resultat och revisorernas rekommendationer. 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström   Anders Gustafsson 

Ordförande   Vice ordförande 
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Sammanfattning 
 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län har 
EY genomfört en granskning avseende regionstyrelsens uppsiktsplikt.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen har en 
tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över nämnder och bolag, i enlighet 
med kommunallagens intentioner och krav. 

Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte utöver en 
tillräcklig och ändamålsenlig uppsiktsplikt över nämnder och bolag. En 
betydande del av den uppsikt som utövas av regionstyrelsen sker inom 
ramen för den ordinarie styrprocessen för planering, genomförande och 
uppföljning. Vår bedömning är att den information och uppföljning kring 
nämndernas ekonomi och måluppfyllelse som erhålls inom denna process 
är viktiga delar i uppsikten.  

Vår bedömning är att uppsikten bör genomföras på ett mer proaktivt sätt 
och inte bara baseras på den information som förmedlas i 
uppföljningsprocessen. För att stärka arbetet med uppsiktsplikten ger vi 
följande rekommendationer:  

Rekommendationer: 

 Regionstyrelsen bör definiera uppsiktens innebörd och innehåll 

både gällande nämnder och bolag.  

 Regionstyrelsen bör fastställa en strategi för utövandet av 

uppsiktsplikten och den bör omfatta följande delar:  

 Vad uppsikten ska inriktas mot och hur den ska genomföras. 

 Vilken information som behövs från verksamheterna för att 

styrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt.  

 Hur informationen ska samlas in och när den ska redovisas 

för regionstyrelsen.  

 Hur återrapportering ska ske till regionfullmäktige. 

 Säkerställ att regionstyrelsen i årliga beslut tar ställning till om den 

verksamhet som bolagen bedrivit har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Detta krav på förstärkt uppsiktsplikt av 

bolagen framgår både av kommunallagen samt regionstyrelsens 

reglemente. 

 Säkerställ att bolagsordningarna för de delägda bolagen uppfyller 

kraven enligt kommunallagen (3 kap. 17-18 §§). 

 Säkerställ att ägardirektiven är fastställda på bolagsstämman och 

att de efterlevs fullt ut. Det är viktigt att regionen, som delägare, 

erhåller den information som fastställts i ägardirektivet för att kunna 

genomföra sin uppsiktsplikt.  
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 Det bör säkerställas att regionens delägda bolag översänder 

årsredovisning och delårsrapport till regionstyrelsen enligt 

fastställda ägardirektiv. Idag skickas dessa enbart till 

ekonomiavdelningen och i regionens årsredovisning presenteras 

bolagens verksamhet enbart genom ett antal nyckeltal (bl.a. 

resultat, ägarandel, soliditet m.fl.). 

 Den bolagsstyrningsrapport som TvNo tar fram till Region 

Östergötland bör även kunna tas fram till Region Jönköpings län. 

Överväg om bolagsstyrningsrapporter bör tas fram för samtliga 

delägda bolag som en del i uppsiksplikten. 

 Rapportering av utförda kontrollmoment i enlighet med fastställd 

internkontrollplan bör ske löpande till regionstyrelsen. 

 Säkerställ att regionstyrelsen årligen informerar fullmäktige om 

organisationens samlade arbete med intern kontroll i enlighet med 

gällande reglemente för intern styrning och kontroll. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Kommunallagen anger att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet samt ha uppsikt över verksamhet som 
bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 16 a -18 b §§. Uppsikten är ett 
medel för att regionstyrelsen på ett effektivt sätt ska kunna leda och 
samordna hela verksamheten. Ett övergripande syfte är att övervaka att 
nämndernas och bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att 
medlen används effektivt.   

Vad som kännetecknar en god eller tillfredställande uppsikt har samtidigt 
inte tydliggjorts nämnvärt i nuvarande kommunallags förarbeten eller i 
kommentarerna till kommunallagen. Styrelsen har en speciell ställning 
genom att lagstiftaren förutsätter att den har en ledande och samordnande 
roll. För att kunna leda och samordna måste styrelsen därför skaffa sig en 
överblick över hela den kommunala verksamheten. En avgörande fråga för 
en effektiv uppsikt är vad den ska inriktas mot och hur den fortlöpande ska 
genomföras. 

Nya regler infördes i kommunallagen fr.o.m. 2013 om en förstärkt 
uppsiktsplikt över de kommunala/landstingsägda bolagen. Förändringen 
innebär att styrelsen i årliga beslut dels ska pröva verksamheten i 
förhållande till det ändamål som fullmäktige bestämt, dels verksamheten i 
förhållande till de kommunala befogenheterna. 

1.2  Syfte och revisionsfrågor 

Syftet har varit att granska om regionstyrelsen har en tillräcklig och 
ändamålsenlig uppsikt över nämnder och bolag, i enlighet med 
kommunallagens intentioner och krav. 

Följande revisionsfrågor besvaras i granskningen: 

 Har regionstyrelsen definierat vad uppsiktsplikten innebär? 

 Finns det en strategi för hur uppsiktsplikten ska genomföras? 

 Hur utövar regionstyrelsen sin löpande uppsikt över nämnder och 

bolag? Vilken dialog finns mellan styrelse och nämnder/bolag? 

 Utövar styrelsen en tillräcklig uppsikt över nämnderna och bolagen? 

 Vilken återrapportering sker till fullmäktige? 

1.3 Avgränsning 

Granskningen har avgränsats till att omfatta regionstyrelsen. 
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1.4 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan 
ofta hämtas från lagar och förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, 
policyer och fullmäktigebeslut.  

I denna granskning utgörs revisionskriterierna bl.a. av: 

 Kommunallagen  

 Regionstyrelsens reglemente 

 EY:s erfarenheter från tidigare granskningar av uppsiktsplikten 

1.5 Metod 

Granskningen har skett genom dokumentgranskning och intervjuer. Samtliga 
dokument och intervjuade personer/funktioner framgår av bilagor till rapporten.  
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2. Utgångspunkter  
I detta avsnitt beskrivs de regelverk och styrande dokument som är aktuella 

för granskningsområdet. Styrelsen måste enligt lagar och regelverk forma 

innehållet i uppsikten. 

2.1 Uppsiktsplikt - allmänt 

I 6 kap. 1 § i kommunallagen (KL) framgår följande: 

 
► Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 

landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

► Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av 
sådana företag som avses i 3 kap. 16 a-18 b §§ och sådana 
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. 

 

Från och med 2013 gjordes ett tillägg till kap. 6 i kommunlagen. I 1 a-b § 
framgår att: 

 
► Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 

kap. 16 a § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

► Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de 
krav som anges i 3 kap. 17, 18 och 18 a §§ är uppfyllda i fråga om 
sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser. 

Styrelsens uppsiktsplikt innebär att den måste utöva sin kontrollfunktion 
även om det inte finns någon konkret anledning till granskning. 
Kommunallagen och dess förarbeten ger inga tydliga anvisningar om 
uppsiktens innehåll, utformning eller genomförande. Styrelsen bestämmer 
själv formerna för hur tillsynen ska gå till. Exempelvis kan den bestå i krav 
på kontinuerliga ekonomiska rapporter, stickprovsvisa granskningar etc. 
Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela regionstyrelsen. Varje 
ledamot i styrelsen har ansvar för att hålla sig informerad om de frågor som 
kan påverka kommunens utveckling och dess ekonomiska ställning. 

En viktig förutsättning när det gäller uppsikten är att kommunallagen inte 
ger styrelsen några ”extrema” maktmedel. Uppsikten måste anses vara 
begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar 
samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta 
beslutande organ ingriper. 

Det finns inget hinder att ledamöter i regionstyrelsen också är ledamöter i 
en annan nämnd. Detta trots att de därigenom i praktiken kan sägas delta i 
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en kontroll av sin egen funktion i bolaget eller nämnden. Styrelsen kan dock 
inte uppfylla sin uppsiktsplikt genom att dess ledamöter också är ledamöter 
i styrelsen för ett kommunalt bolag eller ledamöter i en annan nämnd. 

2.2 Uppsiktplikt - bolag 

Regionstyrelsen ska även ha uppsikt över verksamheten som bedrivs av de 
kommunala bolagen som avses i 3 kap. 16 och 18 §§ kommunallagen. 
Sedan 2013 gäller dessutom en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen. Det innebär att regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant 
aktiebolag som avses i 3 kap. 16-18 §§ ska pröva om den verksamhet som 
bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra denna uppgift måste 
styrelsen löpande följa bolagens genomförande i förhållande till ändamål 
och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett medel för att säkerställa en 
ändamålsenlig verksamhet i bolagen. Om styrelsen finner att så inte är 
fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

Regionstyrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de 
krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ är uppfyllda i fråga om sådana 
aktiebolag som avses i dessa bestämmelser. Den förstärkta uppsiktsplikten 
innebär att styrelsens uppsikt redovisas samt att dess beslut kan 
överklagas enligt 10 kap. i kommunallagen.  

I kommunallagen framkommer att det kommunala ändamålet ska föras in i 
bolagsordningen vilket innebär att ägardirektiv eller avtal inte längre är 
tillräckliga för ändamålet. Vidare ska de kommunala principer som utgör 
ramen för verksamheten anges i bolagsordningen. Fullmäktiges sedan 
tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut ska anges i 
bolagsordningen.  

Regionstyrelsen kan dock inte enligt kommunallagen begära in yttranden 
och upplysningar på samma sätt som från nämnderna. Kommunallagen tar 
inte över aktiebolagslagen som saknar anvisningar om kontinuerlig 
information till aktieägarna. För att styrelsen ska kunna fullfölja sin 
uppsiktsplikt bör bolagen genom ägardirektiven åläggas att lämna 
regionstyrelsen de uppgifter den anser sig behöva.  

2.3  Uppsiktens utformning 

Som tidigare nämnts så reglerar inte kommunallagen hur styrelsen ska 
utforma sin uppsikt över övriga nämnder. Det är upp till respektive styrelse 
att själv skapa ändamålsenliga former för uppsiktens genomförande. Ett 
krav är dock att uppsikten ska utövas fortlöpande.  

När det gäller kommunägda bolag har det i kommunallagen fr.o.m. 2013 
skett en viss reglering av vad uppsikten ska inriktas på.  
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I en PM (daterad 2012-04-19) angående uppsiktsplikten tolkar SKL:s 
jurister att omfattningen av uppsikten ”främst handlar om att göra en 
övergripande granskning av verksamheternas legalitet, effektivitet, 
budgetstyrning och ekonomi i stort, d.v.s. en uppsikt som bör vara likformig 
och normalt inte omfatta detaljer”.  

I samma PM finns även ett avsnitt gällande uppsiktsplikten för de 
kommunala företagen och där framgår att ägardirektiv och bolagsordning 
bör tas fram i nära samarbete med bolagen. Det är viktigt att de inte blir 
pappersprodukter och att alla inblandade känner igen sig i dokumenten. I 
ägardirektivet brukar ofta ägaren reglera vilken information man vill ha från 
bolagen. Denna information behöver ägaren bl.a. för att kunna utöva 
uppsiktsplikten. 

2.4  Kriterier för uppsikt 

När det gäller förhållandet mellan styrelsens uppsiktsplikt och den 
kommunala revisionen anges i SKL:s PM att eftersom styrelsens uppsikt 
över nämnder och övrig kommunal verksamhet är en obligatorisk uppgift så 
ingår det i de kommunala revisorernas granskning att också bedöma om 
styrelsen fullgör denna uppsiktsplikt. 

Vissa generella krav på uppsiktens genomförande kan definieras med 
utgångspunkt ifrån förarbeten och kommentarer till kommunallagen. Nedan 
följer några grundläggande förutsättningar som har definierats av EY som 
utgångpunkt för bedömning av hur uppsikten utövas.  

► Regionstyrelsen kan sägas ha skapat goda förutsättningar om: 

► det har klargjorts vad uppsikten innebär och vad den i huvudsak 
ska omfatta.  

► det har tydliggjorts vilken information som behövs för uppsikten i 
allmänhet och vilken särskild information som kan behövas från 
nämnder och bolag. 

► det finns rutiner för hur nödvändig information regelmässigt ska 
fångas in samt forum för dialog ledning och berörd 
nämnd/styrelse. 

► den information som framkommer till följd av uppsikten analyseras 
och vid att åtgärder vidtas vid behov. 

 

Exempel på generella förutsättningar som kan underlätta uppsikten är:  

► Att det finns en ändamålsenlig och effektiv modell för styrning och 
uppföljning i regionen och för ägarstyrning av regionens hel- eller 
delägda bolag. 

► Att en gemensam och relevant modell för intern kontroll har införts 
och tillämpas av nämnder och styrelser. 

► Att nämnder och styrelser har ett tydligt uppdrag ifrån fullmäktige. Av 
reglementet/bolagsordningen ska det framgå vad 
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nämnderna/styrelserna ansvarar för och det framgår av mål, policys 
m.m. vad nämnderna ska uppnå. 

► Att nämnderna/styrelserna har tagit emot och tolkat uppdraget i sin 
helhet och omvandlat det till genomförbara åtaganden som i sin tur 
beskrivs i verksamhets-/affärsplaner. 

► Att nämndernas/styrelsernas avvikelsehantering är effektiv (både 
förebyggande och avhjälpande). 

► Att nämnderna/styrelserna har system och verktyg för styrning, 
ledning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten. 
Nämnderna/ styrelserna tillämpar dessa system och verktyg.  

► Att nämnderna/styrelserna redovisar hur uppdraget har genomförts, 
tillsammans med resultaten, i förhållande till t ex mål, budget, 
uppdrag och ägardirektiv. 

 

3. Förutsättningar för uppsikt i Region 

Jönköpings län 
I detta avsnitt beskriver vi vilka förutsättningar regionen har skapat för att 

utföra uppsiktsplikten.  

3.1 Regionstyrelsen 

Reglemente 
I reglementet framgår att regionstyrelsen (RS), såsom regionens ledande 
politiska förvaltningsorgan, har ett helhetsansvar för regionens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av regionens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma 
nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16-
18 b §§ kommunallagen (1991: 900) och kommunalförbund som regionen 
är medlem i.  

Regionstyrelsen får från övriga nämnder och anställda i regionen hämta in 
de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

Styrelsen ska två gånger per år rapportera till fullmäktige hur regionens 
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fullmäktiges mål och riktlinjer. 

Regionstyrelsen bereder ägardirektiv till regionens bolag, samt bevakar 
regionens intressen vid bolagsstämmor och andra sammanträden inom 
bolag, stiftelser och kommunalförbund där regionen är ägare eller 
medverkar på annat sätt. Fullmäktige utser regionens representanter i 
sådana juridiska personer eller andra organ. 
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Regionstyrelsen ska löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att kommunallagens krav är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser 
som regionen äger eller har intresse i. 

Regionstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits 
i aktiebolag, som regionen helt eller delvis äger, under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna 
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Som framgår av reglementet har regionstyrelsen ett omfattande uppdrag att 
hålla uppsikt över nämnder och bolag. 
 

Budget 
I budget och verksamhetsplan för 2017 fastställs att regionstyrelsen ska 
leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings län angelägenheter 
och ha uppsikt över nämnderna verksamhet. I budgeten beskrivs även 
regionens styrprocess avseende planering, genomförande och uppföljning. 
Vid intervjuerna framgår att uppsikten till stor del utförs genom denna 
styrprocess varför vi valt att kortfattat beskriva delar av processen i detta 
avsnitt. I bilaga 1 finns en bild över styrprocessen som är hämtad från 
Budget 2017. Uppföljning sker genom att regionstyrelse och nämnder 
erhåller månadsrapporter från förvaltningen för att löpande kunna följa 
verksamhet och ekonomi. I dessa månadsrapporter redovisas bl.a. 
resultatet av ett antal systemmätetal. Utifrån resultaten ska handlingsplaner 
upprättas vid behov. Det är fastställt med vilken periodicitet varje 
systemmätetal ska redovisas. Efter tertial 1 ska regionstyrelse till 
regionfullmäktige återrapportera en fördjupad månadsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i 
budgeten samt en ekonomisk helårsprognos. Efter tertial 2 ska 
regionstyrelsen lämna en delårsrapport samt för helåret en årsredovisning 
till regionfullmäktige.  
 
Intern kontroll 
Regionen har ett reglemente för intern styrning och kontroll som är fastställt 
av regionfullmäktige i september 2016. I reglementet nämns att 
regionstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och att 
styrelsen har ansvaret för utformning och utveckling av regionens system 
för intern kontroll. Regionstyrelsen ska årligen informera fullmäktige om 
organisationens samlade arbete med intern kontroll.  
 

3.2 Bostadsbyggen i Jönköping AB 

Enligt bolagsordningen är föremålet för bolagets verksamhet att äga och 
förvalta de fastigheter som bolaget förvärvat från Stiftelsen Bostadsbyggen 
samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Enligt ägardirektivet framgår att 
bolaget är ett samägt (till lika delar) aktiebolag mellan Region Jönköpings 
län och Riksbyggen Ekonomisk förening. Bolaget är en del av Region 
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Jönköpings läns verksamhet och detta ska bolaget beakta i sin verksamhet. 
Ägardirektivet är fastställt av regionfullmäktige i juni 2016. 

Det framgår att bolaget står under uppsikt av regionstyrelsen enligt 6 kap. 1 
§ i kommunallagen. Bolaget erinras om att regionstyrelsen utifrån sin 
uppsiktsplikt har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig 
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Ägarna har rätt att ta del av handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  

I ägardirektivet fastställs att bolagets verksamhet (ändamål) är enligt 
bolagsordningen. Ägarna är överens om att detta uppdrag till bolaget och 
styrelsen omfattar att: 

 äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler för marknaden, med 

prioritet av lokal- och bostadsbehov för verksamheten i Region 

Jönköpings län. 

 erbjuda bostäder och lokaler med god kvalitet och hög servicegrad 

till dess hyresgäster. 

 bedriva verksamheten på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

hållbart sätt. 

 uppfylla miljökrav och verka mot miljömål som väl överensstämmer 

med de båda ägarnas ambitioner. 

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med 
bolagsordningen eller som omfattas av den kommunala kompetensen i ett 
icke helägt kommunalt bolag. 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna senast 1 april. 

I ägardirektivet finns även fastställda ekonomiska mål avseende soliditet, 
räntetäckningsgrad och investeringar. 

När det gäller rapportering och uppföljning ska bolagets styrelse årligen i 
förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av beslutad 
verksamhetsplan och vad som i övrigt anges i bolagsordningen och dessa 
direktiv. Redovisningen ska vara utformad så att den kan läggas till grund 
för regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt vad som anges i 
kommunallagen 6 kap. 1 och 1 a §§ samt som grund för lekmannarevisorns 
granskning.  

När det gäller information och ägardialog anges det i ägardirektivet att 
ägarna fortlöpande ska hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar. 
Bolaget ska till ägarna redovisa bolagets ställning och resultat per 30 juni 
och 31 december. Utöver det ska bolaget uppmärksamma ägarna på 
viktiga omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets 
verksamhet.  
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Ägarna ska utan dröjsmål få del av: 

- Protokoll från bolagsstämma 

- Protokoll från styrelsen 

- Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 

granskningsrapport från lekmannarevisor 

Inför beslut av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt ska de 
styrelseledamöter som utsetts av regionfullmäktige inhämta instruktion från 
regionstyrelsen. 

3.3 TvNo Textilservice AB (TvNo) 

Bolagsordningen är daterad i september 2014 och beslutad av dåvarande 
landstingsfullmäktige i oktober 2014. Av bolagsordningen framgår att 
föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tvätteri- och 
textiluthyrningsverksamhet. Verksamheten ska tillgodose behovet av rent 
tvättgods huvudsakligen för offentligfinansierad verksamhet i Östergötland 
och Jönköpings län. Verksamheten drivs i enlighet med 
lokaliseringsprincipen.  

Bolaget ska bereda fullmäktige hos respektive delägare möjlighet att yttra 
sig innan beslut i verksamhet som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas. 

Gällande ägardirektiv är beslutat i landstingsfullmäktige i mars 2008. 
Ägardirektivet är gemensamt för de tre ägarna och gäller tills vidare. Årligt 
ägardirektiv lämnas inte. Bolagets uppdrag och huvudinriktning framgår och 
ägarnas avsikt med bolaget är att säkerställa tillgång till god tvättservice 
utifrån förutsättningarna att bolaget är lika kostnadseffektivt som branschen 
i övrigt. De jämförelsedata som används inom branschen ska redovisas av 
bolaget till ägarna och ge underlag för ägarnas bedömning av bolagets 
förmåga. 

När det gäller insyn och rapportering framgår det att bolagets bokslut ska 
vara ägarna tillhanda senast den 15 februari. Den slutliga årsredovisningen 
tillsammans med revisionsrapport och granskningsrapport ska skickas in 
tillsammans med kallelse till ordinarie bolagsstämma senast den 1 juni. 
Bolaget ska även lämna en delårsrapport efter augusti månad och den ska 
lämnas senast den 20 september. Med delårsrapporten ska en kort 
förvaltningsberättelse lämnas, där det ska framgå hur bolagets verksamhet 
följer inriktning i ägardirektiv och budget. Styrelsens protokoll ska sändas till 
ägarna senast två veckor efter varje styrelsesammanträde. 

När det gäller ägarsamråd ska minst en gång per år styrelsens ordförande 
kalla ägarna till ägarsamråd för att ge aktuell information och samtidigt ge 
möjlighet för ägarna att samråda kring principiellt viktiga frågor. 
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4. Genomförande av uppsiktsplikten 

4.1 Regionstyrelsens uppsikt över nämnderna 

Vid intervjuerna framkommer att Region Jönköpings län (RJL) inte har 
fastställt någon definition av eller en strategi för genomförandet av 
regionstyrelsens uppsiktsplikt.  

Det tidigare Landstinget i Jönköpings län har en lång tradition av att ha en 
politisk organisation med en landstingsstyrelse (inga övriga nämnder 
förutom patientnämnden) och en verksamhet som har varit uppdelad i ett 
antal förvaltningar. Mot bakgrund av detta uppges att det finns ett inarbetat 
arbetssätt som även förts över till den nuvarande regionstyrelsen som 
innebär att ta stort ansvar för och utöva uppsikt över verksamheten och 
nämnderna.  

Vid intervjuerna framkommer att grunden till uppsikten finns i 
regionstyrelsens reglemente, se avsnitt 3.1.1. Uppsikten utförs främst 
genom den styrprocess för planering, genomförande och uppföljning som 
beskrivs i avsnitt 3.2.3.  

Regionledningskontoret föredrar en månadsrapportering för RS varje 
månad där både regionens totala resultat och nämndernas budgetavvikelse 
framgår. Nämndsordförandena är också ledamöter i regionstyrelsen. Enligt 
uppgift händer det att RS utifrån upprättad månadsrapport ställer frågor till 
de olika nämnderna utifrån sin uppsiktsplikt. Vid intervjuerna framkommer 
att det finns en medvetenhet kring att uppsiktsplikten inte kan utövas enbart 
genom att regionstyrelsens ledamöter även är ledamöter i de olika 
nämnderna. Ställer regionstyrelsen en fråga kring avvikelser m.m. till 
nämnderna ska det framgå av protokollen. Regionstyrelsens protokoll för 
perioden januari-juni 2017 har granskats och i protokollet från juni där en 
fördjupad månadsrapport presenterades framgår att RS beslutar att 
nämnderna med ekonomiskt underskott ska till styrelsen återkomma med 
rapport om handlingsplaner och ekonomiskredovisning vid styrelsens 
sammanträde i augusti. 

Regionstyrelsen får en fördjupad månadsrapport per 30 april och en 
delårsrapport per 31 augusti enligt fastställd styrprocess. I granskningen 
har vi tagit del av den fördjupade månadsrapporten för första tertialet 2017. 
Den fördjupade månadsrapporten innehåller bl.a. en redovisning av 
måluppfyllelse, det ekonomiska resultatet per 30 april, avvikelse mot 
budget och en prognos för helåret. Verksamheten redovisas i följande 
avsnitt: 

 Folkhälsa och sjukvård 

 Regional utveckling 

 Medarbetare 

 Miljö, stöd och service 
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Den verksamhet som nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet (ANA) och Trafik, infrastruktur och miljö (TIM) ansvarar för finns 
inte redovisad i egna avsnitt utan återfinns främst under avsnittet Regional 
utveckling. Resultatet per nämnd redovisas i den fördjupade 
månadsrapporten (tertial 1 2017) som en avvikelse mot periodiserad 
budget och prognos samt hur stor avvikelsen är procentuellt i förhållande till 
respektive nämnds totala omslutning. Det framgår av den fördjupade 
månadsrapporten hur stor del av avvikelserna som är hänförliga till 
nämndens verksamhetsområde och hur stor del som avser centrala anslag. 
Enligt uppgift fortsätter arbetet med att anpassa redovisningen till 
nämndorganisationen under 2017. 

Region Jönköpings län har en förvaltning som arbetar för samtliga 
nämnder. Vid intervjuerna framkommer att samverkan/samarbete mellan 
regiondirektören, tjänstemännen på regionledningskontoret och politikerna 
är ett prioriterat område. Uppsiktplikten upplevs gynnas av att det finns en 
förvaltning och att många frågor och beslut går genom regiondirektören, 
som är ytterst ansvarig tjänsteman, och som i sin tur har en löpande dialog 
med RS och RSAU. Regiondirektören deltar på samtliga sammanträden i 
RS och RSAU. 
 
Den regionövergripande internkontrollplanen har arbetats fram av 
regionledningskontoret och grundar sig på en övergripande riskanalys för 
hela verksamheten. Regionstyrelsen har fastställt internkontrollplanen för 
2017 som även fastställts av samtliga nämnder. Enligt reglementet kan 
nämnderna besluta om egna kontrollmoment vid sidan av den 
regionövergripande planen. Resultatet av utförda kontrollmoment redovisas 
löpande till regiondirektörens ledningsgrupp. Regionstyrelsen får ingen 
löpande rapportering utan erhåller en sammanfattande rapport i samband 
med redovisning av årsredovisningen. I granskningen noteras att RS i mars 
2017 beslutade om en årsrapport för 2016 års intern kontrollarbete. 
Rapporten innehöll en beskrivning av samtliga kontrollmoment och vilka 
åtgärder som ska vidtas. Enligt uppgift har inte regionstyrelsen informerat 
fullmäktige om organisationens samlade arbete med intern kontroll. 
Regionledningskontoret uppger att det framöver ska säkerställas att 
regionfullmäktige informeras i enlighet med fastställt reglemente. 

Inför 2018 införs vissa förändringar av budgetprocessen inom RJL. I det 
presentationsmaterial som vi tagit del av beskrivs processen i tre faser; 
planering, genomförande och uppföljning. Det framgår bl.a. att dialogen 
mellan regionstyrelsen, nämnderna och de olika verksamhetsområdena 
ska stärkas. RSAU har ett tidigt budgetinternat i januari och i maj 
genomförs en budgetdialog mellan RSAU och de olika nämndpresidierna. 
Dialogen ska vara proaktiv och ge en möjlighet för RSAU att ta del av och 
diskutera budgetförslag och investeringsförslag innan nämnderna 
fastställer sina förslag i juni.  

På uppdrag av regiondirektören så är hälso- och sjukvårdsdirektören 
föredragande tjänsteman i nämnden för Folkhälsa och sjukvård och på 
samma sätt är regionalutvecklingsdirektör föredragande i TIM och ANA. 
Beredning och planering inför samt verkställande av beslut efter 
sammanträden görs inom regionledningskontoret. Vid intervjuerna 
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framkommer även att det sker många informella kontakter och dialoger 
mellan regionstyrelsens ordförande och de olika nämndsordförandena, 
vilket ses som en del i uppsiktsplikten.  

4.2 Regionstyrelsens uppsikt över bolagen 

Det pågår ett arbete inom RS och RSAU kring hur dialogen med bolagen 
kan utvecklas och i dokumentet som rör budgetprocessen finns ägarfrågor 
med i ett avsnitt. Det framgår att RS och RSAU ska följa bolagen via olika 
forum och i olika sammanhang bl.a. genom ägardirektiv, på 
bolagsstämman, via ägarsamråd, genom årsredovisningen, genom olika 
presentationer och via kontakt med styrelseledamöterna.   

Det finns även ett års hjul framtaget gällande RS arbete under 2017 och 
där framgår att ägarfrågor ska tas upp på mötet i april. RS hade inget möte 
i april i år och vid granskningen av protokollen under perioden januari – juni 
2017 noteras att ägarfrågor inte varit uppe på något möte.  

Vid intervjuerna framkommer att det finns en medvetenhet och en ambition 
att uppsiktsplikten avseende bolagen ska utvecklas. Det uppges att 
ägarsamråden kan förbättras och att regionstyrelsens dialog med 
styrelseledamöterna i bolagen inför bolagsstämmor och styrelsemöten kan 
struktureras och förberedas på ett bättre sätt för att fånga upp frågor som 
är viktiga utifrån ägarstyrning och uppsiktsplikt. 

Regionstyrelsen har inte årligen prövat och bedömt om den verksamhet 
som bedrivs i bolag är förenligt med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Enligt kommunallagen ska 
styrelsen fatta årliga beslut avseende detta för varje bolag. 

 

TvNo Textilservice AB 

TvNo uppger att de skickar ut protokoll från styrelsemöten och 
bolagsstämmor enbart till sina styrelseledamöter, dvs. inte till 
regionstyrelsens ledamöter.  

TvNo uppger att de kallar till ägarsamråd en gång per år och då 
presenterar styrelsen verksamheten för sina ägare. Bolaget uppger att de 
kallat regionstyrelsens ordförande till ägarsamrådet och att samråden 
dokumenteras i form av minnesanteckningar. TvNo ägs även av bl.a. 
Region Östergötland och de har efterfrågat en bolagsstyrningsrapport där 
bl.a. följande delar behandlas/beskrivs: 

- Styrelsearbetet  

- Intern kontroll 

- Riskbedömning och uppföljning 

- Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet 

- Efterlevnad av de kommunala befogenheterna 

- Efterlevnad av ägardirektiv samt andra direktiv och avtal 

En motsvarande bolagsstyrningsrapport har inte efterfrågats eller tagits 
fram för Region Jönköpings län, som äger lika stor del av bolaget som 
Region Östergötland. 
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Bolagets årsredovisning och delårsrapport per 31 augusti skickas enbart till 
ekonomiavdelningen. Regionstyrelsen får ta del av bolagets resultat via 
regionens årsredovisning där ett antal nyckeltal per bolag presenteras.  

 

Bostadsbyggen i Jönköping AB 

I granskningen framkommer att protokoll från styrelsemöten och 
bolagsstämmor skickas ut till samtliga styrelseledamöter samt läggs som 
informationsärenden till regionstyrelsens ledamöter. Vid intervjuerna med 
representanter från regionstyrelsen framkommer att det inte finns några 
rutiner för hur protokollen från bolagen ska hanteras inom ramen för 
uppsiktsplikten. Vi noterar att ägardirektivet inte är fastställt på 
bolagsstämman. 

Ägarsamråd uppges ske en gång per år eller oftare om behov finns. I 
normalfallet är de bolagets styrelse som kallar till samrådet. Ägarsamråden 
dokumenteras i mötesanteckningar och i granskningen har vi tagit del av 
dokumentationen från ett ägarsamråd i april 2017. Vid detta ägarsamråd 
deltog bl.a. ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i RS, regiondirektör och 
kanslidirektör.  

Även här gäller samma rutiner som för TvNo, dvs. bolagets årsredovisning 
och delårsrapport per 31 augusti skickas enbart till ekonomiavdelningen. 
RS tar del av bolagets resultat via regionens årsredovisning där ett antal 
nyckeltal per bolag presenteras. 
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5. Sammanfattning och 

rekommendationer 

 

Nedan beskrivs i komprimerad form svar på respektive revisionsfråga. 
Därefter redogörs för slutsatser och svar på den övergripande 
revisionsfrågan. 

 

Revisionsfråga Svar 

 Har regionstyrelsen 

definierat vad 

uppsiktsplikten innebär? 

 

Nej, regionstyrelsen har inte fastställt 
någon definition av vad uppsiktsplikten 
innebär. 
 
 

 Finns det en strategi för 

hur uppsiktsplikten ska 

genomföras? 

 

Nej, det finns ingen fastställd strategi 
för hur uppsiktplikten ska genomföras.  
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Revisionsfråga Svar 

 Hur utövar region-

styrelsen sin löpande 

uppsikt över nämnder och 

bolag? Vilken dialog finns 

mellan styrelse och 

nämnder/bolag? 
 

Vår bedömning är att regionstyrelsen 
utövar sin uppsiktplikt över nämnderna 
genom den ordinarie styrprocessen för 
planering, genomförande och 
uppföljning. Nämndernas ekonomi och 
måluppfyllelse följs främst genom 
månadsrapporter, delårsrapport och 
årsredovisning. Det finns en fastställd 
internkontrollplan som är 
regionövergripande och resultatet av 
utförda kontrollmoment presenteras i 
en sammanfattande rapport för RS i 
mars. Budgetprocessen är under 
utveckling och dialogen mellan 
RS/RSAU och nämnderna ska 
förstärkas. 
 
Då regionen har en förvaltning som 
arbetar för samtliga nämnder är 
regiondirektören involverad i många 
frågor och beslut som rör hela 
verksamheten. Regionlednings-
kontoret har en övergripande bild av 
vilka frågor som är aktuella och kan 
samordna en del av dem. Det sker 
även en kontinuerlig dialog mellan 
regionstyrelsens ordförande och 
nämndernas ordförande/presidium 
vilket ger en löpande insyn i hur 
nämnderna bedriver verksamheten 
och som utgör en del av hur RS 
genomför sin uppsiktsplikt. 
 
Regionen har skapat förutsättningar 
för uppsikten genom ägardirektiv. 
Dessa efterlevs dock inte fullt ut och 
det noteras ett ägardirektiv som inte är 
fastställt på bolagsstämman. 
Uppsikten över bolagen genomförs 
främst genom den information som 
lämnas i regionens årsredovisning och 
genom ägarsamråd som bolagen 
bjuder in till. Ett av bolagen som ingår i 
granskningen skickar protokoll från 
styrelsemöten och bolagsstämma som 
informationsärenden till RS. 

Regionstyrelsen lever inte upp till de 
krav som ställs på förstärkt 
uppsiktsplikt över bolagen, då de inte i 
årliga beslut för varje bolag prövat och 
bedömt om den verksamhet som 
bedrivs i bolag är förenligt med det 
kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala 
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Revisionsfråga Svar 

 Utövar styrelsen en 

tillräcklig uppsikt över 

nämnderna och bolagen? 

Vår bedömning är att styrelsen inte 
utövar en tillräcklig uppsikt över 
nämnderna och bolagen.  

 Vilken återrapportering 

sker till fullmäktige? 

 

Det sker ingen återrapportering till 
regionfullmäktige gällande utfallet av 
regionstyrelsens uppsiktsplikt.  

Regionfullmäktige tar del av 
uppföljningen av styrelsens och 
nämndernas verksamhet genom de 
olika delarna som beskrivs i fastställd 
styrprocess (se avsnitt 3.2.3).  

Regionstyrelsen har inte informerat 
fullmäktige om organisationens 
samlade arbete med intern kontroll. 
Regionledningskontoret uppger att det 
framöver ska säkerställas att 
regionfullmäktige informeras i enlighet 
med fastställt reglemente. 
 

 

 

 

 

Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte utöver en 
tillräcklig och ändamålsenlig uppsiktsplikt över nämnder och bolag. En 
betydande del av den uppsikt som utövas av regionstyrelsen sker inom 
ramen för den ordinarie styrprocessen för planering, genomförande och 
uppföljning. Vår bedömning är att den information och uppföljning kring 
nämndernas ekonomi och måluppfyllelse som erhålls inom denna process 
är viktiga delar i uppsikten. Uppsikten syftar dock till att även granska 
verksamheternas effektivitet och legalitet som normalt kräver mer 
information och underlag än vad som framkommer i den normala 
uppföljningen.  

Region Jönköpings län har genom ägardirektiven fastställt hur uppföljning 
av bolagens verksamhet ska ske och vår bedömning är att regionen på 
detta sätt skapat förutsättningar för att kunna utföra sin uppsiktsplikt 
gentemot bolagen. Vi noterar dock i granskningen att ägardirektiven inte 
efterlevs fullt ut och ett av ägardirektiven är inte fastställt på 
bolagsstämman.  
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Vår bedömning är att uppsikten bör genomföras på ett mer proaktivt sätt 
och inte bara baseras på den information som förmedlas i 
uppföljningsprocessen. För att stärka arbetet med uppsiktsplikten ger vi 
följande rekommendationer:  

 

Rekommendationer: 

 Regionstyrelsen bör definiera uppsiktens innebörd och innehåll 

både gällande nämnder och bolag.  

 Regionstyrelsen bör fastställa en strategi för utövandet av 

uppsiktsplikten och den bör omfatta följande delar:  

 Vad uppsikten ska inriktas mot och hur den ska genomföras. 

 Vilken information som behövs från verksamheterna för att 

styrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt.  

 Hur informationen ska samlas in och när den ska redovisas 

för regionstyrelsen.  

 Hur återrapportering ska ske till regionfullmäktige. 

 Säkerställ att regionstyrelsen i årliga beslut tar ställning till om den 

verksamhet som bolagen bedrivit har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Detta krav på förstärkt uppsiktsplikt av 

bolagen framgår både av kommunallagen samt regionstyrelsens 

reglemente. 

 Säkerställ att bolagsordningarna för de delägda bolagen uppfyller 

kraven enligt kommunallagen (3 kap. 17-18 §§). 

 Säkerställ att ägardirektiven är fastställda på bolagsstämman och 

att de efterlevs fullt ut. Det är viktigt att regionen, som delägare, 

erhåller den information som fastställts i ägardirektivet för att kunna 

genomföra sin uppsiktsplikt.  

 Det bör säkerställas att regionens delägda bolag översänder 

årsredovisning och delårsrapport till regionstyrelsen enligt 

fastställda ägardirektiv. Idag skickas dessa enbart till 

ekonomiavdelningen och i regionens årsredovisning presenteras 

bolagens verksamhet enbart genom ett antal nyckeltal (bl.a. 

resultat, ägarandel, soliditet m.fl.). 

 Den bolagsstyrningsrapport som TvNo tar fram till Region 

Östergötland bör även kunna tas fram till Region Jönköpings län. 

Överväg om bolagsstyrningsrapporter bör tas fram för samtliga 

delägda bolag som en del i uppsiksplikten. 

 Rapportering av utförda kontrollmoment i enlighet med fastställd 

internkontrollplan bör ske löpande till regionstyrelsen. 

 Säkerställ att regionstyrelsen årligen informerar fullmäktige om 

organisationens samlade arbete med intern kontroll i enlighet med 

gällande reglemente för intern styrning och kontroll. 

 

 

Jönköping den 4 september 2017 
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Ulrika Strånge 

Certifierad kommunal revisor 
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Bilaga 1: Regionens styrprocess 
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Bilaga 2: Förteckning över 

intervjuade funktioner 
 

 Ordförande i regionstyrelsen  

 Vice ordförande i regionstyrelsen 

 Regiondirektör 

 Ekonomidirektör 

 VD Bostadsbyggen i Jönköping AB 

 VD TvNo Textilservice AB 
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Bilaga 3: Dokumentförteckning 
 Beskrivning av budgetprocessen inför 2018 

 Bolagsordning för Bostadsbyggen i Jönköping AB 

 Bolagsordning för TvNo Textilservice AB 

 Budget med verksamhetsplan för 2017 och Flerårsplan 2018-2019 

 Fördjupad månadsrapport för tertial 1 2017 

 Intern kontrollplan för 2017 

 Protokoll från Regionstyrelsens möten januari-juni 2017 

 Reglemente för intern styrning och kontroll 

 Reglemente för Regionstyrelsen 

 Årsredovisning 2016 

 Ägardirektiv för Bostadsbyggen i Jönköping AB 

 Ägardirektiv för TvNo Textilservice AB 
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Nämnden känner till utmaningarna och vad som krävs för att långsiktigt nå målet. 

Nämnden har identifierat de faktorer som i störst utsträckning påverkat 

självfinansieringsgraden samt vilka risker som föreligger för att målet inte ska 

kunna nås. Dessa faktorer är att höja biljettpriserna och att lägga ner linjer, 

alternativt reducera trafiken på de linjer som inte bär sig ekonomiskt. I motsats till 

detta har nämnden infört ungdomskort till ett subventionerat pris och diskuterar 

även införandet av ett liknande seniorkort.  

Införandet av ungdomskortet har gjorts för att locka fler resenärer och för att nå 

resandemålet. Initiativet bidrar dock inte till att nå målet om 

självfinansieringsgrad. Viktigt att notera är dock att nämnden i juni 2016 föreslog 

höjningar av biljettpriserna men att detta inte antogs av fullmäktige, som är den 

instans som slutligen beslutar om prishöjningar. 

 

Revisorernas bedömning är att nämnden framför allt strävar efter att nå målet om 

resandeökning, vilket sker på bekostnad av målet om självfinansieringsgrad.  

 

Revisorerna bedömer att nämnden förlitar sig på de fördröjningseffekter som finns 

i samband med utökad trafik. Det konstateras att det tar 3-4 år innan resenärer 

fullt ut har upptäckt en ny linje och reser med den kontinuerligt. Detta betyder att 

det tar ett antal år innan en ny linje genererar intäkter, alternativt innan det kan 

konstateras att linjen inte bär sig ekonomiskt. Revisorernas bedömning är att 

nämnden i för stor utsträckning förlitar sig på att de linjer som finns inom några år 

kommer att börja generera större intäkter och på så vis kommer att bidra till ökad 

självfinansiering. 

Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 se över de övergripande målen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

och säkerställa att målkonflikter inte föreligger 

 besluta om en strategi för hur det långsiktiga målet om självfinansieringsgrad 

ska kunna nås 

 ta fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans 

Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger nämnden för trafik, 

infrastruktur och miljö i uppdrag att senast 21 november 2017 svara på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och 

revisorernas rekommendationer. 

 

 

 

 

Göte Wahlström   Anders Gustafsson 

Ordförande   Vice ordförande 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköping granskat nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö i syfte att bedöma om tillräckliga åtgärder vidtas för att 
säkerställa att målet om en självfinansieringsgrad om 50 % nås. 
 
Vår övergripande bedömning är att nämnden inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa 
att målet om en självfinansieringsgrad om 50 % nås. Nämnden känner till utmaningarna och 
vad som krävs för att långsiktigt nå målet. Nämnden har identifierat de faktorer som i störst 
utsträckning påverkat självfinansieringsgraden samt vilka risker som föreligger för att målet 
inte ska kunna nås. Framför allt behöver beslut fattas om att höja biljettpriserna och att lägga 
ner linjer alternativt reducera trafiken på de linjer som inte bär sig ekonomiskt. I motsats till 
detta har nämnden infört ungdomskort till subventionerat pris samt diskuterar införandet av 
ett seniorkort. Vår bedömning är att införandet av ungdomskortet gjorts för att locka fler 
resenärer och för att nå resandemålet. Initiativet bidrar dock inte till att nå målet om 
självfinansieringsgrad. Viktigt att notera är dock att nämnden i juni 2016 föreslog höjningar av 
biljettpriserna men att detta inte antogs av fullmäktige, som är den instans som slutligen 
beslutar om prishöjningar. 
 
Vår bedömning är att nämnden framför allt strävar efter att nå målet om resandeökning, 
vilket sker på bekostnad av målet om självfinansieringsgrad.  
 
Vi konstaterar att nämnden förlitar sig på de fördröjningseffekter som finns i samband med 
utökad trafik. Det konstateras att det tar 3-4 år innan resenärer fullt ut har upptäckt en ny linje 
och reser med den kontinuerligt. Detta betyder att det tar ett antal år innan en ny linje 
genererar intäkter, alternativt innan det kan konstateras att linjen inte bär sig ekonomiskt. Vår 
bedömning är att nämnden i för stor utsträckning förlitar sig på att de linjer som finns inom 
några år kommer att börja generera större intäkter och på så vis kommer att bidra till ökad 
självfinansiering. 
 
Efter genomförd granskning har vi följande rekommendationer till nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö: 

 Se över nämndens övergripande mål och säkerställ att målkonflikter inte föreligger 
 Besluta om en strategi för hur det långsiktiga målet om självfinansieringsgrad ska 

kunna nås 
 Ta fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Jönköpings län har ökat kraftigt under de senaste åren 
samtidigt som intäkterna inte har ökat i samma takt. Detta gäller framför allt kostnaderna 
för tågtrafik. Region Jönköpings län har ett mål för självfinansieringsgrad av 
kollektivtrafiken som uppgår till 40 % för 2017 och ett långsiktigt mål på 50 % till 2025. 
För 2016 var självfinansieringsgraden 36,3 %. Målet för 2016 var 40 %. För att nå målet 
är det av stor vikt att arbeta både med kostnader och intäkter. Aktiv marknadsföring och 
effektiva försäljningskanaler är viktiga komponenter för att öka resandet och därmed 
intäkterna. 

 
En omfattande utökning av resandet har planerats och uppnåtts i länet. Det har uppnåtts 
bland annat genom att 25 mnkr har avsatts årligen under de senaste åren för att nå målen i 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Det finns en inbyggd risk i att planera och besluta 
om nya åtaganden när det inte står klart vad det kan komma att innebära ekonomiskt och hur 
kostnaden förhåller sig till huvudmannens framtida finansieringsförmåga. I en mening kan 
volymökningar utöver vad som planerats ses som positiv samtidigt som volymökningarna 
måste finansieras inom kollektivtrafikens finansiella ram.  
 

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat en risk i att Region 
Jönköpings län inte når av regionfullmäktige beslutat mål avseende 
självfinansieringsgrad.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att ge revisorerna underlag att bedöma om nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att målet om en 
självfinansieringsgrad om 50 % nås. 
 
För att uppnå granskningens övergripande syfte besvaras följande revisionsfrågor i 
granskningen: 

 Har nämnden för trafik, infrastruktur och miljö en strategi som kan säkerställa att målet 
om självfinansieringsgrad kan uppnås? 

 Har nämnden kartlagt vilka risker som finns för att självfinansieringsgraden inte kan 
uppnås? 

 Har nämnden en ändamålsenlig hantering av den målkonflikt som kan finnas med ett 
ökat resande och budgethållning? 

 Har nämnden säkerställt rimliga förutsättningar för att kunna hålla budgeten 2017? 

 Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder för att påverka kostnadsutvecklingen i de avtal som 
ersätts på ”löpande räkning”? 

 Har nämnden vidtagit erforderliga åtgärder för att motverka fordonsbrist inom 
tågtrafiken? 

 Har nämnden säkerställt att adekvat kompetens finns tillgänglig vid upphandlingar? 
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Granskningen avgränsas till att omfatta det ansvar nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

har för den upphandlade kollektivtrafiken. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts i form av intervjuer med nyckelpersoner och 
dokumentgranskning. Dels har intervjuer genomförts med politiker och tjänstepersoner med 
ansvar för kollektivtrafiken, dels har en kartläggning av styrdokument och övrigt underlag 
som bedömts relevanta för granskningens syfte och frågeställningar gjorts. Funktioner som 
intervjuats presenteras nedan. Granskade dokument framgår av referenslista i slutet av 
rapporten.  

Följande funktioner har intervjuats: 

 Ordförande regionstyrelsen  
 Ordförande nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
 2e vice ordförande nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
 Regiondirektör 
 Trafikdirektör Länstrafiken 
 Trafik- och planeringschef Länstrafiken 
 Ekonomichef Länstrafiken 

3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar 
praxis eller erkänd teoribildning.  
 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping 2025 (RUS) 

 Regionalt trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län 

3.1. Regional utvecklingsstrategi 

Den regionala utvecklingsstrategin antogs i juni 2013 och ska fungera som en vägvisare för 
länets samlade utvecklings- och tillväxtarbete.  
 
Det långsiktiga målet som fastslås i utvecklingsstrategin lyder: En snabbare, öppnare och 
smartare Region Jönköping. 
 
En av de sju framgångsfaktorerna som lyfts fram för att nå det långsiktiga målet rör 
kommunikationer. Här anges att väl fungerande och ekologiskt hållbara kommunikationer 
inom regionen och med angränsande län är en förutsättning för att vidga de lokala 
arbetsmarknaderna och att därmed öka tillgången till attraktiva arbetsplatser för människor 
och kompetens för företag. Vidare fastslås att goda kommunikationer med hög tillgänglighet 
och kontinuerlig kollektivtrafik också är en förutsättning för att skapa en regional arena för 
olika arrangemang och kulturaktiviteter. 
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3.2. Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Det reviderade regionala trafikförsörjningsprogrammet antogs under 2016. Programmet utgör 
en del av den regionala utvecklingsplaneringen och ska utgöra underlag för fysisk och annan 
samhällsplanering i regionen. Programmet ska beskriva mål och inriktning för all regional 
kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns 
som till störst del består av vardagsresande. Programmet har upprättats efter samråd med 
angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter samt med övriga berörda 
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv, resenärer 
och medborgare. I programmet fastslås verksamhetsidén för kollektivtrafiken: 
Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna 
samt erbjuda prisvärda, enkla och säkra resor. 
 
Ett antal centrala målsättningar för kollektivtrafiken läggs fast i programmet. Dessa ska vara 
uppnådda till år 2025.  
 

1. Resande 
Att med år 2011 som basår utförs 60 % fler resor med kollektivtrafiken, totalt 25 
miljoner resor (exklusive skolkortsresor1) Detta innebär en fördubbling av resandet 
inom stadstrafiken och tågtrafiken samt en ökning på 25 % för resandet i 
regionbusstrafiken. 

 
2. Kundnöjdhet 

Att 65 % av alla tillfrågade länsinvånare ska vara nöjda eller mycket nöjda med den 
allmänna kollektivtrafiken, att 80 % av alla tillfrågade resenärer i den allmänna 
kollektivtrafiken ska vara nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken, 
att 85%2 av alla tillfrågade resenärer som nyttjar serviceresor ska vara nöjda eller 
mycket nöjda med serviceresorna. 
 

3. Tillgänglighet/användbarhet 
Att fler med olika funktionsnedsättningar ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken. 

 
4. Miljö/hållbart samhälle 

Att all trafik inom den allmänna kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel 
samt att energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 25 %3. 

 
5. Skattesubventionsgrad4 

Att den allmänna kollektivtrafiken över tid ska ha en skattesubventionsgrad på ca 50 
%5. 

                                                
1
 Skolkort används för resor till och från skolan och är ett kommunalt kostnadsansvar. Kommunerna 

köper skolkort av JLT till en pris som motsvarar full kostnadstäckning. 
2
 Målsättningen har justerats ned från 92 % till 85 %. 

3
 Målsättningen har justerats upp från 20 % till 25 %. 

4
 I det reviderade trafikförsörjningsprogrammet som antogs 2016 uttrycks målet om 

självfinansieringsgrad istället i termen av skattesubventionsgrad. Då det långsiktiga målet är en 
skattesubventionsgrad på ca 50 % innebär detta att även självfinansieringsgraden långsiktigt ska ligga 
på ca 50 %. Då målet i det underlagsmaterial vi tagit del av samt i samband med intervjuer med 
tjänstepersoner vid JLT uttrycks i termer av självfinansieringsgrad har vi i föreliggande rapport valt att 
nyttja begreppet. 
5
 Som en kommentar till målet anges i trafikförsörjningsprogrammet att målet ska uppnås sedan 

åtgärderna för ett ökat resande etablerats och utvecklats. Initialt kommer kostnaderna övergångsvis 
kunna vara högre då de nya satsningarna görs. 
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Ett antal väsentliga strategier och framgångsfaktorer lyfts för att nå målen. Områden som 
nämns är regional tillväxt, samhällsplanering, infrastruktur och roller samt principer för 
trafikeringsupplägg samt nivåindelning. Framgångsfaktorer som lyfts rör bland annat hög 
turtäthet samt attraktiva restider, investeringar i infrastruktur såsom elektrifiering av järnväg, 
utbyggnad av bytespunkter och pendlingsparkeringar. En ytterligare faktor som tas upp är 
miljö, där ambitiösa mål vad gäller förnyelsebara drivmedel samt energibesparande teknik 
ska ge kollektivtrafiken förutsättningar att vara ett attraktivt alternativ för framtidens 
resenärer. 

4. Utfall och måluppfyllelse 2016 

JLT redovisar för 2016 en negativ avvikelse från budget med 44,1 mnkr. 34,4 mnkr av 
underskottet härrör från allmän kollektivtrafik. 
 
De långsiktigt strategiska målen bryts årligen ner till mål för året. Måluppfyllelsen mäts i 
samband med årsredovisning. I tabellen nedan framgår måluppfyllelse för 2016 i relation till 
såväl de långsiktiga strategiska målen (som tagit avstamp i 2011 års nivåer) som delmålen 
för 2016. 
 

Strategiskt långsiktigt mål 2025 Delmål 2016 Resultat 2016 Kommentar 

25 miljoner årliga resor med kollektivtrafiken 
(exkl. skolkortsresor) Detta innebär en 
fördubbling av resandet inom stadstrafik och 
tågtrafik samt ökning på 25 % för resande i 
regionbusstrafik. 

 
 

3,5 % ökning 
jämfört med 

föregående år 

 
 

9,8 % ökning 

Delmål nått. 
Total ökning på 1,6 miljoner 
resor. 1,2 miljoner av dessa 
är resor med ungdomskort. 
Resandeökning exkl. 
ungdomsresor uppgår till ca 
2 %. Under 2016 
genomfördes totalt 22,2 
miljoner resor. 

65 % av alla tillfrågade länsinvånare ska vara 
nöjda eller mycket nöjda med den allmänna 
kollektivtrafiken. 

 
60 % 

 
50 % 

Delmål ej nått. 

80 % av alla tillfrågade resenärer i den 
allmänna kollektivtrafiken ska vara nöjda eller 
mycket nöjda med den allmänna 
kollektivtrafiken. 

 
73 % 

 
67 % 

Delmål ej nått. 

85 % av all tillfrågade resenärer som nyttjar 
serviceresor ska vara nöjda eller mycket nöjda 
med serviceresorna. 

 
85 % 

 
83 % 

Mål ej nått. 

Att fler med olika funktionsnedsättningar ska 
kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken. 

  Delmål för 2016 finns ej och 
har ej mätts för året. 

All trafik inom den allmänna kollektivtrafiken 
körs med förnyelsebara drivmedel. 

Tåg: 60 % 
Regionbuss: 50 %  
Stadstrafik: 90 % 

Tåg: 64 % 
Regionbuss: 77 % 
Stadstrafik: 88 % 

 

Delmålen nås utom för 
stadstrafiken i Jönköping. 

Energianvändningen per körd personkilometer 
minskat med minst 25 %. 

0,275 kWh/pkm 0,25 kWh/pkm Delmålet ej uttryckt på 
samma sätt som det 
långsiktiga målet. Delmål för 
året nått. 

Att den allmänna kollektivtrafiken över tid ska 
ha en skattesubventionsgrad på ca 50 %. 

40 % 
(självfinansiering) 

36,3% 
(självfinansiering) 

Delmål ej nått. Målet uttrycks 
i nivå av självfinansiering. 
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5. Målet om självfinansieringsgrad har varit svårt att nå 

Diagrammet nedan visar kollektivtrafikens självfinansieringsgrad6 sedan 2002. Målet om en 
självfinansieringsgrad om 50 % fastställdes i samband med att trafikförsörjningsprogrammet 
antogs 2012. Självfinansieringsgraden har dock mätts även tidigare, då länstrafiken drevs i 
bolagsform.  
 

 
 
Delmålet för 2016 var att nå en självfinansieringsgrad på 40 %. Resultatet för året är en 
självfinansieringsgrad på 36,3 %. Målet för 2017 har satts till 40 %. 
 
Jönköpings länstrafik (JLT) har identifierat de fyra faktorer som mest påverkat 
självfinansieringsgraden under de senaste åren. Dessa är hur JLT hanterat ersättning för 
tågunderhåll/hyra, minskningen av statsbidrag genom åren, införande av ungdomskortet 
samt ökade kostnader för kollektivtrafiken. För att på ett korrekt sätt kunna jämföra tidigare 
års självfinansieringsgrad med dagens menar JLT att hänsyn ska tas till dessa faktorer. 
Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad varje faktor innebär och på vilket sätt den har 
påverkat självfinansieringsgraden. 

5.1. Ersättning för tågunderhåll/hyra 

Tidigare har JLT fakturerat operatören för tågunderhåll och tåghyra. Samtidigt har operatören 
fakturerat JLT för ersättning för själva trafiken, vilket inneburit att då kostnader för 
tågunderhåll och tåghyra ökat har också operatören fakturerat större summor för drift. Detta 
ledde till ökad omsättning och en högre självfinansieringsgrad, utan att intäkterna egentligen 
ökade. 2014 tog en annan tågoperatör över verksamheten med en annan typ av avtal där 
hanteringen av tågunderhåll/hyra ändrades på så sätt att JLT bekostar underhåll och hyra 
utan vidarefakturering, vilket leder till en lägre självfinansieringsgrad jämfört med tidigare 
avtal. Verksamheten fastslår att om ersättningen för tågunderhåll/hyra hanterats på samma 
sätt som idag redan tidigare hade självfinansieringsgraden från tidigare år varit lägre.  

5.2. Statsbidragen har minskat 

Staten lämnar bidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar. Bidrag lämnas bland 
annat för byggande av väg- och gatuanläggningar för regional och lokal kollektivtrafik, 

                                                
6
 Den andel av total kostnad som täcks av intäkterna. 
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byggande av spåranläggningar, stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser samt för åtgärder 
för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade resenärer. I viss utsträckning 
ställs krav på samordning för att bidrag ska lämnas. Övriga krav som ställs för att erhålla 
statsbidrag är att trafiken inte kan bedrivas på kommersiella grunder men att den ändå är 
motiverad ur tillgänglighetssynpunkt samt att trafiken är av interregional karaktär. För JLTs 
del är det bland annat sträckan Nässjö-Halmstad samt via samarbetet med Västtrafik och 
sträckorna Göteborg-Nässjö och Töreboda-Nässjö som har genererat statsbidraget. 
Sträckan förbättrar tillgängligheten mellan Jönköpings och Hallands/Västra Götalands län. 
Sträckan Nässjö-Halmstad ger en minskad restid på upp till två timmar till följd av 
komplicerade alternativa resvägar via Falköping och Göteborg. Vidare finns kriterier rörande 
restid till och från Stockholm, möjlighet för internationella resor samt tillgänglighet till andra 
storstäder, sjukhus och universitet. På sträckan Nässjö-Halmstad är det Hylte kommun som 
haft sämst tillgänglighet och genererat statsbidraget. Trafikverket har dock konstaterat att 
även med bidraget uppfyller inte resandet från Hylte kommun (Hyltebruk) till Stockholm och 
Arlanda flygplats kriterierna som motiverar bidraget. Till följd av detta kommer Trafikverket 
inte framgent att bevilja bidrag för sträckan. 
 
2006 uppgick det erhållna statsbidraget till 48 mnkr. Därefter har det minskat årligen och 
2017 uppgår bidraget till dryga 3 mnkr, enligt tabellen nedan. Under 2018 förväntar sig JLT 
ingen statlig medfinansiering. 
 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bidrag 

mnkr 
48 46 45 45 29 12 12 12 11 8 3 3 0 

 
Bortses från statsbidraget nås sedan 2002 målet om självfinansiering på 50 % endast 2011. 
Enligt intervjuade tjänstepersoner vid JLT beror det på operatörsbytet som gjordes inom 
stadstrafiken under 2011, vilket medförde att den operatör som drog sig ur kontraktet 
tvingades ersätta JLT, vilket gjorde att självfinansieringsgraden ökade markant det året. 

5.3. Införande av ungdomskort ökade resandet men inte intäkterna 

Ungdomskortet infördes 2015, i samband med omläggningen av zoner, taxor och 
reseprodukter. För att finansiera ungdomskortet öronmärktes 9 mnkr av de 25 mnkr JLT fick i 
utökningsramen för året. Tillägget medförde att självfinansieringsgraden sjönk.  
Den budgeterade resandeökningen skulle enligt planen generera ca 7 mnkr ytterligare i 
biljettintäkter under 2015. Den uppnådda resandeökningen berodde dock i störst 
utsträckning på resor som gjordes med det nya ungdomskortet. Till följd av detta ökade inte 
biljettintäkterna i takt med resandeökningen.  
 
Under hösten 2016 höjdes priset för ungdomskortet med 16 %, från 150:- till 175:-. Enligt 
uppgift hade ungdomskortet redan från start behövt kosta 250:- för att satsningen skulle ha 
finansierat sig själv, och ännu mer för att ha genererat intäkter till verksamheten. 

5.4. Ökade kostnader för kollektivtrafik 

Sedan 2011 har kostnaderna ökat och årligen överstigit budget. Intäkterna har inte ökat i 
samma takt som kostnaderna och kostnadsökningen har lett till att självfinansieringsgraden 
har sjunkit. Verksamheten har identifierat ett antal faktorer till varför kostnaderna har ökat 
mer än budget. Några av dessa är: 
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Operatörsbyte för stadstrafiken 2011 
2008 började en ny operatör utföra stadsbusstrafik i Jönköping. Under 2011 avbröt 
operatören avtalet, och för detta ersattes JLT. En ny upphandling genomfördes och den nya 
operatören trädde i trafik i juni 2011. Avtalet med operatören går ut 2019. Inför kommande 
upphandling görs en omfattande kartläggning av trafiken. 
 
Banarbete 
Trafikverket genomför banarbete på ett antal tågsträckor. Till följd av detta tvingas JLT sätta 
in ersättningsbussar på sträckorna, vilket genererar merkostnader då såväl tågoperatören 
som företaget som tillhandahåller ersättningsbussarna kompenseras.  
 
Höjda banavgifter och höga bränslekostnader 
Trafikverket fakturerar JLT för nyttjande av järnvägen. Flera olika avgifter tas ut, bland annat 
tåglägesavgift, spåravgift och avgift för tillgång till el vid uppställning. Avgifterna har ökat de 
senaste åren. Detta gäller särskilt tåglägesavgifterna på södra stambanan samt 
emissionsavgifter7 för dieseltågen. Rörande bränslekostnaderna är det framför allt 
kostnaderna för dieselolja som ökat mer än beräknat. 
 
Ny tågoperatör 2014 
JLT ingick 2010 avtal med en operatör om utförande av regional tågtrafik, det så kallade 
Krösatågen Original. Till följd av tvist och skiljedom upphörde operatören att utföra 
trafikuppdraget den 28 februari 2014. På kort tid tvingades JLT genomföra en 
direktupphandling av tågtrafiken med trafikstart 1 mars 2014. Mot bakgrund av den korta tid 
som förelåg till trafikstart bedömdes det enda alternativet vara att låta en annan operatör ta 
över befintligt uppdrag/avtal, med endast smärre justeringar, och utföra tågtrafiken. En grund 
för tvisten var att den föregående operatören successivt höjt lönerna för personalen vilket lett 
till att JLT tvingats betala ut högre ersättning är planerat. Då avtalet togs över av den nya 
operatören låg de högre lönenivåerna fast. Den open booklösning som valdes uppges av 
intervjupersonerna ha varit nödvändig för att så snabbt som möjligt få en ny operatör på 
plats. Open book innebär att operatören åtar sig att öppet redovisa alla kostnader som 
uppstår vid genomförande av uppdraget. Detta har dock inneburit högre kostnader för 
tågtrafiken, då ersättning sker på löpande räkning. En positiv aspekt på open-booklösningen 
är att JLT erhåller bra underlag rörande kostnader för tågtrafiken inför kommande 
upphandling. Den operatör som valdes opererade redan i andra regioner i anslutning till 
Region Jönköping, bland annat utförde operatören trafik på det område som kallas Krösatåg 
Syd. 
 
Inom ramen för open booklösningen har beställaren (JLT) rätt att verifiera alla uppkomna 
kostnader hos operatören. Operatören ska vidare samråda med beställaren innan beslut 
fattas i frågor som representerar större ekonomiska värden. Beställaren ska ge sitt 
godkännande innan beslut tas om större kostnader. Beställaren måste dock uppge sakliga 
skäl till att motsätta sig föreslagna investeringar eller avtal. I ett antal punkter preciseras vilka 
kostnader avtalet omfattar. Kostnader för utförande av ersättningstrafik med buss och taxi 
ersätter JLT operatören med ett administrativt påslag. Operatören fakturerar JLT månatligen 
i enlighet med en fastställd referenskostnad. Avstämning mot verkligt utfall ska ske 
månatligen i efterskott. Vid differenser ska operatören debitera/kreditera JLT på 
nästkommande faktura. 
 

                                                
7
 Avgiften baseras på utsläpp av koldioxid och kväveoxider. 
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I avtalet finns inbyggda incitament för besparingar. Vid årlig summering av kostnader görs en 
jämförelse mot en fastställd referenskostnad. Om den totala kostnaden visar på 
kostnadsbesparing ska operatören tillgodoräknas 60 % av besparingen som en 
incitamentsersättning. Utöver detta finns även särskilda skrivningar om kvalitetsbonus samt 
risker för avdrag för kvalitetsviten. Kvalitetsområdena som mäts och som kan ge bonus är 
punktlighet, ombordpersonal, information och fordon. Kvalitetsmätningar genomförs av ett 
fristående företag två gånger per år. Resultatet från mätningarna ligger till grund för 
kvalitetsbonus. Viten kan utgå vid försummelse från operatörens sida och utgår från inställd 
tur samt utebliven tågvärd. Olika stora viten utgår beroende på vilken sträcka som berörs. 
Vitesstorleken beräknas utifrån sträckans längd. 
 
Kontraktet skrevs på fyra år. Anledningen till detta uppges delvis vara att inga företag vill 
anta dylika uppdrag under kortare tid än fyra år. Dessutom sammanfaller upphandlingen av 
ny operatör med upphandlingen av operatör för Krösatåg Syd, vilket anses vara positivt. 
 
Ny tågoperatör Västtågen 
I december 2015 startade SJ uppdraget att köra för Västtågen. Två av sträckorna går in i 
Jönköpings län. För den delen betalar JLT Västtrafik. En ny avtalskonstruktion samt ett nytt 
samverkansavtal mellan länen samt höjda kostnader överlag har medfört att JLTs kostnader 
för Västtågen har ökat med över 20% jämfört med tidigare avtal. 
 
Produktionskilometer 
En faktor som varit bidragande till kostnadsökningen är den ökade produktionen av trafik. I 
diagrammet nedan framgår antalet körda kilometer med de olika trafikslagen mellan 2001 
och 2015. 

 
 
Diagrammet tydliggör att en markant ökning av stadsbuss- och regionbusstrafik har skett 
sedan 2010, vilket har lett till ökade kostnader för busstrafiken. Vad gäller stadstrafiken har 
antalet vagnkilometer ökat med ca 1,5 miljoner km från 2010 till 2015. Motsvarande siffra för 
regionbusstrafiken är 3,2 miljoner km. Ökningen har skett enligt målen i 
trafikförsörjningsprogrammet, och har finansierats med de årliga tillskottet på 25 mnkr. 
Tågtrafikens ökning mellan 2010 och 2015 är cirka 700.000 kilometer.  
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5.5. Strategier för att nå målet om självfinansieringsgrad 

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet görs en grov uppskattning av den redovisade 
trafikutvecklingens ekonomiska konsekvenser. Driftkostnaderna uppskattas, med 2011 som 
basår, öka med upp till 600 mnkr år 2025. Utöver detta tillkommer inflationsuppräkning och 
kostnader för de investeringar av bland annat infrastruktur och i vissa fall fordon som ska 
möjliggöra den utökade trafiken. Med den långsiktiga målsättningen om en 
självfinansieringsgrad på 50 % innebär detta ett ökat finansieringsbehov om ca 300 mnkr i 
årliga driftsbudgetmedel. Detta motsvarar en genomsnittlig utökning med ca 25 mnkr per år i 
2011 års priser. Initialt, för att finansiera trafikutvecklingen har nämnden erhållit ett årligt 
tillskott till budget om 25 mnkr, de senaste tre åren. Även för 2018 planeras ett tillskott om 25 
mnkr. Detta medför att under dessa år kommer självfinansieringsgraden av kollektivtrafiken 
att minska.  
 
I trafikförsörjningsprogrammet redovisas fyra olika vägar för finansiering av 
trafikutvecklingen: 
 

1. Finansiellt utrymme skapas inom befintlig verksamhet via effektiviseringar, t.ex. högre 
nyttjande, och/eller omprioriteringar, t.ex. flytta trafik till områden med större 
reseunderlag eller att ersätta kostnadskrävande trafikslag med mindre 
kostnadskrävande. 

2. Biljettpriserna höjs mer än kostnadsutvecklingen för branschen. 
3. Regionen skapar nytt finansiellt utrymme. 
4. Andra finansiärer bidrar till den utökade kollektivtrafiken eftersom dessa intressenter 

kommer att få nytta av de satsningar som görs. 
 
I programmet anges att en kombination av ovanstående alternativ sannolikt är att föredra. 
Nedan presenteras de strategier som finns för de olika punkterna 1-4 enligt ovan. 
 
Skapa finansiellt utrymme via effektiviseringar 
Det är i huvudsak ett ökat resande som enligt nämnden ska göra att målet nås. Initialt 
kommer kostnaderna att kunna vara högre då de nya satsningarna görs. Trafiken ska ha en 
utvecklingskraft som åstadkommer tillräckliga intäkter för att nå det långsiktiga målet.  
 
Diagrammet nedan visar det totala antalet resor (exkl. skolkortsresor) mätt rullande under de 
senaste 12 månaderna (mars 2016-mars 2017), jämfört med den nödvändiga 
resandeökningen som krävs för att nå målet om 25 miljoner resor under 2025. Under 2015 
och 2016 kan konstateras att en tydlig ökning av antalet resor har skett. Detta beror enligt 
uppgift på införandet av ungdomskortet, vilket genererade en kraftig ökning av antalet 
genomförda resor. Till följd av det låga priset på ungdomskortet innebar det dock ingen 
markant ökning av intäkterna. Vidare är det av vikt att konstatera att en ökning av antalet 
genomförda resor inte nödvändigtvis i lika stor utsträckning genererar ökade intäkter. Det är 
framför allt resor med periodkort som ökat, vilket innebär att det i huvudsak är antalet fler 
sålda periodkort som genererar intäktsökningen och inte antalet fler genomförda resor. 
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Med den trafik som finns i dag upplevs målet om självfinansieringsgrad av intervjuade 
tjänstepersoner inte realistiskt nåbart till och med 2025 utan att omfattande förändringar görs 
i utbudet av trafik alternativt kraftigt höjda biljettpriser. Såväl politiker i nämnden som 
tjänstepersoner vid JLT konstaterar att omfattande justeringar av trafikutbudet behöver 
göras. Kostnaderna har ökat kraftigt framför allt för tågen under senare år. Det finns tåglinjer 
där bussar trafikerar samma sträcka. Från tjänstemannahåll kommer förslag tas fram som 
innebär neddragningar av tågtrafiken på dessa linjer.  
 
För att informera nämnden har särskilt underlag tagits fram rörande kostnadstäckningen för 
linjer med lågt resande. Under 2016 kördes totalt nio linjer med en kostnadstäckning 
understigande 15 %, dvs att självfinansieringsgraden för dessa linjer understeg 15 %. 
Intäkterna från dessa linjer var ca 1,5 mnkr medan kostnaderna för samma linjer uppgick till 
14,7 mnkr. För sex av de nio linjerna har färre än 10 resenärer per tur i genomsnitt uppmätts.  

Motsvarande beräkning har redovisats nämnden för linjer med en kostnadstäckning 
understigande 20 %. 19 linjer har under 2016 körts med en kostnadstäckning under 20 %. 
Endast två av dessa linjer har haft ett genomsnittligt antal resande per tur överstigande 15 
personer. Intäkterna för de 19 linjerna har under året uppgått till 16,8 mnkr medan 
kostnaderna för samma linjer uppgått till ca 105,5 mnkr. 
 
Det understryks dock att det även framgent kommer att finnas trafik som har en högre 
skattesubventionsgrad (dvs lägre självfinansieringsgrad) än målsättningen, detta på grund av 
att de uppfattas som systemviktiga, dvs att de behövs för att binda ihop viktiga punkter inom 
och mellan kommuner och regioner. 
 
Några beslut har inte fattats rörande neddragningar av linjer och/eller indragningar av turer, 
varken rörande busstrafik eller tågtrafik. 
 
Höjning av biljettpriser 
Tabellen nedan presenterar bland annat produktionskostnader och självfinansieringsgrad per 
trafikslag för 2016. 
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 Biljettintäkt exkl 
moms 2016 

Produktion i 
vagnkilometer 

2016 

Produktions-
kostnad 2016 

Produktions-
kostnad per 

vagnkilometer 

Själv-
finansiering 

2016 

Stadstrafik 
Jönköping 

127 129 772 kr 7 017 246 km 250 796 372 kr 35,7 kr 50,5 % 

Regionbusstrafik 81 269 178 kr 12 460 047 km 289 842 025 kr 23,3 kr 28 % 

Krösatåg 46 791 935 kr 2 821 378 km 196 847 543 kr 69,8 kr 23,7 % 

 
Av tabellen framgår att uppdelat på trafikslag når stadstrafiken i Jönköping målet om 
självfinansieringsgrad, medan såväl regionbusstrafiken som tågtrafiken ligger förhållandevis 
långt från målet. Det framgår också att tågtrafiken har de högsta kostnaderna per producerad 
kilometer trafik. 
 
Höjning av biljettpriserna diskuteras enligt uppgift från intervjupersonerna förhållandevis ofta i 
nämnden. I juni 2016 lade nämnden förslag om att höja taxorna. Förslaget röstades dock ner 
av fullmäktige som är den instans som slutligen beslutar om biljettpriserna. Några ytterligare 
beslut om höjningar sedan den senaste höjningen i samband med tidtabellsskiftet och i 
samband med budget för 2017 har inte fattats. Det uppges vara en politiskt komplicerad 
fråga. Intervjuade tjänstepersoner anser att om inte biljettpriserna höjs mer än med den 
normala indexuppräkningen kommer ytterligare ett par miljoner resenärer krävas för att målet 
om självfinansiering ska kunna nås, vilket bedöms vara orimligt. De senaste åren har ett 
flertal kampanjer riktade mot bilister genomförts i syfte att öka resandet och 
marknadsandelen. Dessutom kommer en riktad marknadsföringskampanj till personer över 
70 år genomföras under 2017 för att undersöka hur många potentiella resenärer det finns i 
det åldersspannet. 
 
Regionen skapar nytt finansiellt utrymme samt andra finansiärer bidrar till den ökade 
kollektivtrafiken 
Nytt finansiellt utrymme beslutas av fullmäktige. Sedan 2013 skjuts 25 mnkr till årligen för att 
bidra till finansieringen av den utvecklade kollektivtrafiken.  
 
Andra finansiärer kan bidra till den ökade kollektivtrafiken. Detta kan till exempel göras 
genom att kommunerna köper trafik eller finansierar andra reseprodukter, såsom skolkort 
och seniorkort. Annat samarbete med privata aktörer, t.ex. större företag, kan bli aktuellt 
genom att dessa ser en nytta i att delfinansiera trafik inom ett speciellt område, till exempel 
som följd av att företaget önskar miljöprofilera sig. 

5.6. Identifierade risker 

JLT har identifierat ett antal risker i verksamheten som kan komma att leda till att 
självfinansieringsgraden sjunker. De mest väsentliga riskerna presenteras nedan. 
 
Fördröjningseffekter i samband med utökat linjenät 
Om satsningar görs för att utöka resandet med ytterligare linjer och turer innebär detta 
omfattande kostnader, som uppstår omgående. Det ökade resandet uppstår inte lika 
omgående utan det tar enligt intervjupersonerna tid för resenärer att hitta de nya linjerna och 
turerna. En uppskattning som görs är att det tar 3-4 år innan resenärerna fullt ut har upptäckt 
en ny linje och reser med den kontinuerligt. Här finns alltså en omfattande fördröjningseffekt 
vilket innebär att det tar ett antal år dels innan intäkterna uppstår och dels innan det är 
möjligt att utvärdera om linjen bär sig ekonomiskt och är värd att fortsätta trafikera. 
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För dyr och för mycket tågtrafik 
Intervjupersonerna konstaterar att tågtrafiken är ca 3 gånger så dyr som busstrafiken. 
Regionen har en förhållandevis omfattande tågtrafik och i relation till befolkningsunderlaget 
är regionen tågtät. Flera linjer finns som inte genererar intäkter. Vidare är inte samtliga linjer 
elektrifierade vilket förutom att det är dåligt ur miljöhänseende också innebär stora kostnader 
med andra typer av tågset samt bränslekostnader.  För att kunna nå målet om 
självfinansieringsgrad uppger intervjuade tjänstepersoner att en omfattande översyn över 
tågtrafiken behöver göras, framför allt på de ickeelektrifierade sträckorna.  
 
Fordonsbrist inom tågtrafiken 
Under hösten och vintern 2016 nödgades JLT sätta in ersättningstrafik till följd av 
fordonsbrist. Framför allt rörde detta tågtrafik på banor med dieseldrivna tåg. JLT äger tio 
dieselfordon och om åtta av dessa är i drift ska ingen ersättningstrafik vara nödvändig. Det 
innebär att det finns två reservfordon till åtta fordon i trafik, vilket motsvarar en fordonsreserv 
på 25 %. Enligt uppgift från intervjuade tjänstepersoner anses i branschen en fordonsreserv 
på 10 % vara rimlig. Under vintern och våren har endast sex av de tio tågen varit i drift vilket 
lett till omfattande ersättningstrafik och ökade kostnader. En anledning uppges vara olyckliga 
omständigheter på kort tid. En motorbrand följdes på kort tid av en påkörning vilket lett till att 
två tåg har behövt tas ur bruk. Den huvudsakliga anledning till varför ersättningstrafiken varit 
nödvändig uppges bero på brister hos den upphandlade verkstaden som ansvarar för 
reparation och underhåll av tågen. Verkstaden uppges inte ha levererat enligt avtal och 
reparationer och underhållsinsatser på tågen har tagit betydligt längre tid än planerat och 
avtalat.  
 
Dialog har förts med verkstaden och uppfattningen är nu att verksamheten förefaller vara på 
väg åt rätt håll och säkrare leverans i enlighet med avtal har under senare tid kunnat 
konstateras. Anledning till bristerna under vintern och våren uppges i huvudsak bero på 
personalförändringar hos verkstaden. 
 
I samband med bristerna hos leverantören konstaterades att avtalen inte är konstruerade på 
ett bra sätt. Det pågår arbete med att utreda huruvida det är möjligt att kräva ersättning från 
verkstaden för de kostnader JLT haft till följd av att verkstaden brutit mot avtalet. Skrivningar 
om viten finns i avtalet. Avtalet löper till och med december 2018.  
 
Avtalet med tågentreprenören är så konstruerat att även om tågen inte körs tvingas JLT 
ersätta entreprenören för kostnader för tågpersonalen. Då ersättningsbussar tas in uppstår 
alltså dubbla lönekostnader, dels för ersättningsbussarnas personal och dels för 
tågentreprenörens personal.  

6. Upphandlingskompetensen har förstärkts 

JLT står inför flera upphandlingar av kollektivtrafiken. Såväl regionbusstrafiken som 
stadstrafiken i Jönköping som tågtrafiken ska upphandlas.  
 
Intervjuade tjänstepersoner inom JLT bedömer att regionens egen inköpsavdelning inte har 
den kompetens som är nödvändig vid upphandling av kollektivtrafik varför verksamheten 
normalt tar in konsulter med god erfarenhet av upphandlingar på kollektivtrafikområdet då 
upphandlingar ska göras. Upphandlingskonsulterna har bytts ut under senare år till följd av 
att annan och mer kvalificerad kompetens behövs. Nuvarande upphandlingskonsulter är 
specialister på upphandlingar inom trafikområdet och intervjuade tjänstepersoner upplever 
att kvaliteten på upphandlingsunderlag samt genomförande av upphandlingar har förbättrats 
sedan de nya konsulterna börjat anlitas. Vidare nyttjar JLT särskild juridisk kompetens i 
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samband med upphandlingar. En advokatfirma med omfattande kompetens inom området 
upphandlingsrätt konsulteras vid behov. 

7. Svar på revisionsfrågorna och bedömning 

I avsnittet nedan ges kortfattade svar på granskningens revisionsfrågor. Avslutningsvis görs 
en sammanfattande bedömning som tar avstamp i granskningens övergripande syfte samt 
svaren på revisionsfrågorna. 
 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö en strategi som kan 
säkerställa att målet om 
självfinansieringsgrad kan uppnås?  

Nej. Strategier diskuteras och nämnden känner till 
utmaningarna med att nå målet. Beslut om höjning 
av biljettpriser föreslogs av nämnden i juni 2016 
men fullmäktige avslog förslaget. Beslut om 
neddragning av trafik, som enligt 
tjänstepersonerna är vad som krävs, har inte 
fattats. Enligt uppgift kommer dock nämnden 
föreslå höjningar av biljettpriserna utöver 
indexuppräkningen i samband med att 
budgetförslaget för 2018 läggs.  

Har nämnden kartlagt vilka risker som 
finns för att självfinansieringsgraden 
inte kan uppnås? 

Ja, nämnden har dels identifierat de faktorer som i 
störst utsträckning påverkat 
självfinansieringsgraden, dels de huvudsakliga 
risker som finns för att målet inte ska nås framgent. 

Har nämnden en ändamålsenlig 
hantering av den målkonflikt som kan 
finnas med ett ökat resande och 
budgethållning? 

Nej. Målet om ökat resande förefaller vara det 
prioriterade målet. Vår bedömning är att strävan 
efter att nå målet sker på bekostnad av såväl 
budgethållning som målet om 
självfinansieringsgrad. 

Har nämnden säkerställt rimliga 
förutsättningar för att kunna hålla 
budget 2017? 

Nej. Det finns en åtgärdsplan för att nå budget i 
balans. Två områden tas upp i den; 

- Biljettpriserna måste höjas med mer än 
normal indexuppräkning 

- Kollektivtrafiken måste reduceras och linjer 
som inte bär sig eller inte är strategiskt 
viktiga måste få reducerad trafik eller 
läggas ned 

 
Beslut om att genomföra detta har inte fattats. 
 

Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder 
för att påverka kostnadsutvecklingen i 
de avtal som ersätts på ”löpande 
räkning”? 

Ja. Open book innebär att operatören öppet 
redovisar alla kostnader som uppstår vid 
genomförande av uppdraget. Nämnden har viss 
möjlighet att påverka kostnadsutvecklingen, då 
operatören ska samråda med beställaren innan 
beslut fattas i frågor som representerar större 
ekonomiska värden. JLT ska ge sitt godkännande 
innan beslut tas om större kostnader. Vidare finns i 
avtalet inbyggda incitament för 
kostnadsbesparingar. 

Har nämnden vidtagit erforderliga Nämnden har inte vidtagit några särskilda åtgärder 
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åtgärder för att motverka fordonsbrist 
inom tågtrafiken? 

för att motverka framtida fordonsbrist inom 
tågtrafiken. Fordonsbrist uppstod till följd av flera 
tågincidenter på kort tid, samt på grund av brister 
hos den upphandlade verkstaden. Under en period 
var endast 6 av 10 dieseldrivna tåg i drift. 
Fordonsreserven uppgår dock till 25%, vilket bör 
ställas i relation till de 10% som anses vara 
normalt i branschen. Verkstaden som ansvarar för 
underhåll har nu börjat leverera bättre och i 
enlighet med avtal. 

Har nämnden säkerställt att adekvat 
kompetens finns tillgänglig vid 
upphandlingar? 

Ja. Nämnden tar in externt konsultstöd vid 
kollektivtrafikupphandlingar. Konsulterna uppges 
vara specialister på upphandlingar inom 
kollektivtrafikområdet. Särskild kompetens inom 
upphandlingsrätt nyttjas även i samband med 
upphandlingar.  

 

Granskningens övergripande syfte har varit att ge revisorerna underlag att bedöma om 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 
målet om en självfinansieringsgrad om 50 % nås. 
 
Vår övergripande bedömning är att nämnden inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa 
att målet om en självfinansieringsgrad om 50 % nås. Vi gör bedömningen utifrån det faktum 
att nämnden, trots omfattande underlag rörande vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
målet om självfinansieringsgrad ska kunna nås, inte har beslutat om höjda biljettpriser och 
inte beslutat om neddragningar av linjer och turer som inte bär sig ekonomiskt. Här är dock 
viktigt att påminna sig om att nämnden i juni 2016 föreslog höjningar av biljettpriserna men 
att dessa röstades ner av fullmäktige. Målet för 2016, om en självfinansieringsgrad på 40 %, 
nåddes inte.  
 
I motsats till detta har nämnden infört ungdomskort till subventionerat pris samt har 
diskuterat ett införande av ett seniorkort. Vår bedömning är att införandet av ungdomskortet 
gjorts för att locka fler resenärer och för att nå resandemålet. Initiativet bidrar dock inte till att 
nå målet om självfinansieringsgrad. För detta hade priset på ungdomskortet behövt vara 
betydligt högre samt genererat fler resenärer. Vi bedömer att det finns en konflikt mellan 
målet om resandeökning och målet om självfinansieringsgrad. Vi konstaterar att nämnden i 
stor utsträckning förlitar sig på de fördröjningseffekter som finns i samband med utökad 
trafik. Det konstateras att det tar 3-4 år innan resenärer fullt ut har upptäckt en ny linje och 
reser med den kontinuerligt. Detta betyder att det tar ett antal år innan en ny linje genererar 
intäkter, alternativt innan det kan konstateras att linjen inte bär sig ekonomiskt. Vår 
bedömning är att nämnden i för stor utsträckning förlitar sig på att de linjer som finns inom 
några år kommer att börja generera större intäkter och på så vis kommer att bidra till ökad 
självfinansiering. 
 
 

Jönköping den 5 september 2017 

 
Anders More  
EY     
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