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Regionfullmäktige

Tid: 2019-06-18, 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: Tid 27 juni , kl 
15.30 på Regionens hus

Ärenden
5 Framställande av Interpellationer och frågor 2019/199
6 Delårsrapport 2019

- anförande av gruppledare/partiföreträdare
2019/178

7 Årsredovisning 2018 Samordningförbunden 2019/303
8 Motion - Tänderna tillhör kroppen 2018/514
9 Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd 2017/994
10 Motion om Jämställdhetsintegrering i praktiken 2017/3575
11 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi måste 

börja resa hållbart NU
2018/2083

12 Motion - Äldrepsykiatriska mobil team 2018/1409
13 Motion - Prioritera psykvården 2018/1991
14 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus 2018/1993
15 Motion - Fastställ en arbetsmiljöpolicy 2018/2817
16 Förlängning av planperioden för den regionala 

kulturplanen 2018-2020
2016/2976

17 Ny laddinfrastruktur och laddstolpar 2019/251
18 Lösen av leasingavtal 2019/1253
19 Biljettsortiment och betalsätt i nytt biljettsystem 

inom kollektivtrafiken
2019/1249
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20 Ombyggnation av tre labb för hybrid-, 
angiografi- och interventionsundersökninga

2019/1305

21 Justering av vårdpeng i vårdval primärvård 2019 2018/222
22 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 

2019
2019/1267

23 Svar på interpellationer och frågor

Anmälningsärenden
24 Uppföljning Intern kontroll 2018 2017/118
25 Utredning efter bifallna motionerna – Hur 

fungerar egentligen våra sjukresor? Samt 
Sjukresesystem anpassat efter dagens behov

2018/2319

26 Ny ersättare för landstingsfullmäktige 2019/899

27 Valärenden
28 Avslutning











PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 97 Delårsrapport per april 2019 Region 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna delårsrapport per april 2019. 

Regionstyrelsen 
 Bifaller yrkande avseende uppdrag till 

regionledningskontoret samt till kommande sammanträde 
information om uppdrag och organisation för regional 
utvecklingsavdelning. 

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
april samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag 
 Information och genomgång vid dagens sammanträde 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019 

Yrkande/förslag vid sammanträde
I samband med information ges uppdrag till 
regionledningskontoret att se över hur man fullgör 
regionstyrelsens uppsiktsplikt och återkoppla detta till styrelsen 
vid kommande sammanträde. 

Thomas Bäuml (M) föreslår att man till kommande 
styrelsesammanträde får en presentation av regional utvecklings 
uppdrag och organisation.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Beslutsgång
Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag till Delårsrapport:1, 
2019 samt bifaller även uppdrag till regionledningskontoret samt 
förslag från Thomas Bäuml. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret – kansli, regiondirektör

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§95 Delårsrapport per april 2019 Region 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178

Beslut 
Nämnden

 godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som 
avser nämndens ansvarsområden

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
april samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl (S) 
Ordförande

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§99 Delårsrapport 1 – 2019
Diarienummer: RJL 2019/178

Beslut 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som 
avser nämndens ansvarsområden.

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
april samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag 
 Information vid sammanträdet av Kristina Bertov, 

chefscontroller
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Ekonomi

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 69-86
Tid: 2019-06-05  kl.09.00-14.30

Plats: Regionens hus, sal A

§83 Delårsrapport per april 2019 Region 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178

Beslut 
Nämnden 

 Godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som 
avser nämndens ansvarsområden

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
april samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Kristina Nero (V) Helen Skogelin 
Torvaldsson (BA)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 132 Delårsrapport per april 2019 Region 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Beslutar att en genomgång av delårsrapporten genomförs 
vid styrelsens sammanträde den 11 juni. 

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
april samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande 

OrRätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-05-27 RJL 2019/178

Regionfullmäktige

Delårsrapport per april 2019 Region 
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 godkänna delårsrapport per april 2019

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som avser nämndens 
ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl 
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas. 

Efter första tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.

Av de 45 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 33 mål (73 procent) helt 
eller delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett överskott 
på 430 miljoner kronor, den största förklaringen till tertialets stora 
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RJL 2019/178

budgetavvikelse avser ändrad redovisningsprincip där finansiella placeringars 
marknadsvärde redovisas i resultaträkningen varje månad. Helårsprognosen pekar 
på ett överskott med 410 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor mer än 
budgeterat årsresultat. Årets resultat bidrar till finansieringen av det omfattande 
investeringsprogrammet som pågår i verksamheten både vad avser byggnationer 
och utrustning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



Delårsrapport 
Tertial 1 2019 

Region Jönköpings län 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Region Jönköpings län fortsätter sitt arbete med en aktiv regional utveckling och för en hälso- 

och sjukvård av hög klass för att vara bästa platsen att besöka, växa upp, leva, verka och 

åldras på för alla. 

I början av året utsåg Dagens Medicin landets bästa sjukhus. I klassen medelstora sjukhus är 

Värnamo sjukhus nummer ett, Höglandssjukhuset nummer två och Länssjukhuset Ryhov 

nummer sju. Hälso- och sjukvårdsbarometern visar samtidigt att invånarna i Jönköpings län 

har störst förtroende för i landet för hälso- och sjukvården och också är nöjdast med 

tillgängligheten.   

Inom regional utveckling förstärks verksamheten med fler chefer och medarbetare för att 

ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella 

uppdraget. Arbete pågår med attraktivitet och tillgänglighet, innovation och företagande, 

hållbarhet, kompetensförsörjning och internationalisering. Några exempel är smart 

specialisering, jämställd regional tillväxt, cirkulär ekonomi, bredband och digitalisering.  I 

arbetet med att revidera regional utvecklingsstrategi arbetas mål i Agenda 2030 in. 

Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med 

uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2019, samt olika statsbidrag. 

Kunskapsstyrning utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt. 

Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas för att nå målet att ha Sveriges bästa digitala 

vård. Om- och nybyggnationer samt utbyte och förnyelse av utrustning pågår och planeras i 

sjukvården i alla delar av länet. 

Publikmål för barn inom Smålands Musik och teater nås men inte övriga publikmål. 

Inom Länstrafiken ses en resandeminskning förutom inom serviceresor, som ökar. 

Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

liksom med mänskliga rättigheter. I januari förnyades miljöcertifieringen för Region 

Jönköpings län. Förberedelser för revidering av program för hållbar utveckling har startat. 

Målen för att minska inrikes och utrikes flygresor nås med råge.  

Den decentraliserade läkarutbildningen startade enligt plan i januari. Mikrosystemfestivalen 

genomfördes i slutet av februari med stort internationellt deltagande.  

Sjukfrånvaron minskar och arbetet med hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser fortsätter. 

Kompetensförsörjning är i fokus och kompetensförsörjningsplaner tas fram i hela 

verksamheten. Andelen bemanning med hyrpersonal fortsätter minska i enlighet med 

planering. Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och 

chefsprogram fortsätter. 

Efter första tertialet visar det ekonomiska utfallet ett överskott på 430 miljoner kronor, vilket är 319 

miljoner kronor högre än periodbudget. Den största förklaringen till tertialets stora budgetavvikelse 

avser ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) där 

finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut ska visas i resultatet. 

Till och med april ingår orealiserade värdehöjningar på 309 miljoner kronor mer än budgeterat.  

Verksamhetens nettokostnad är 32 miljoner kronor bättre än budget medan skatter, utjämning 

och generella statsbidrag är 19 miljoner kronor sämre än budget. Det gör att verksamhetens 

resultat per april är drygt 12 miljoner kronor högre än budget. Det prognostiserade 

årsresultatet är ett överskott på 410 miljoner kronor vilket är 35 miljoner kronor högre än 

budgeten på 375 miljoner kronor. 
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Måluppfyllelse och god hushållning 
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region 

Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges 

mål uppnås. 

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, 

bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen och prioriteringar för 

regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-04-30 Andel 2018-04-30 Andel 

Antal mätetal 
som är uppfyllda 

19 42 % 12 32 % 

Antal mätetal 
som är delvis 
uppfyllda 

14 31 % 14 38 % 

Antal mätetal 
som inte är 
uppfyllda 

12 27 % 11 30 % 

Antal mätetal 
som mäts i 
delåret 

45  37  

Tabellen beskriver mätetal beslutade av regionfullmäktige 

 
Måluppfyllelse per perspektiv 
 

 

Efter 4 månader uppfylls 73 % av mätetalen helt eller delvis. Inom medborgare kund är det 

tillgänglighet samt publikmått för Smålands Musik och Teater där måluppfyllelse inte nås. 

Inom process produktion är det antal resor Länstrafiken samt vårdprevention där inte 

måluppfyllelse nås. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Under de första fyra månaderna har arbetet inom regional utveckling haft ett stort fokus på 

revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. Remissvar har hanterats och presenterats 

på styrelse och nämnder, bland kommunens företrädare och i andra viktiga sammanhang. 

Intresset och engagemanget har varit positivt och stor enighet finns om strategins vikt och 

betydelse för länets utveckling och tillväxt på kort, medellång och lång sikt. 

Regional utveckling är också i en förändringsfas med ökade anslag till enheten. Arbetet med 

att rekrytera chefer inom de olika områdena har påbörjats och rekryteringarna har fallit 

mycket väl ut med kompetenta och erfarna sökande. Vidare rekrytering pågår inom de tjänster 

som kunnat prioriteras. Trots den korta tiden har de utökade resurserna redan börjat bidra till 

ökad måluppfyllelse och att enheten bättre kan möta fler av de nationella uppdragen.  
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Prioriteringar och Strategiska mål 

Prioriteringar Strategiska mål  

Innovation och företagande Region Jönköpings län strävar efter det hållbara 
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela 
länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 
jämställdhet, integration och mångfald, en 
miljödriven näringslivsutveckling samt ökad 
konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Kompetensförsörjning Region Jönköpings län bidrar till att alla människor 
kan säkra sin egen försörjning genom ett arbete, en 
väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad 
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning 
och arbetsliv samt till att matchningen på 
arbetsmarknaden i länet stärks. 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika 
möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, 
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som 
präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; 
vara en del av det framväxande e-samhället; 
utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga 
digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på 
landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, 
energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt 
förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, 
kultur och fritid 

Internationellt samarbete Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande 
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter, 
främjar anpassningen till energi-, miljö- och 
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten 
och partnerskap i Sverige och andra länder för en 
hållbar utveckling på en global marknad. 

Verktyg för regional utveckling Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- 
och utvecklingsarbetet genom en strategisk 
samordning av länets kommuner, näringsliv och 
civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som 
internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska 
satsningar inom målområdena samt riktade 
projektutlysningar. 

Hållbarhet  Region Jönköpings län verkar för att arbetet med 
hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda 
möjligheter till boende, arbete, företagande, 
utbildning och utveckling, bra kommunikationer och 
ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar 
för god hälsa och ett bra liv för alla. 
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Innovation och företagande 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i 

hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, integration och 

mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för 

landsbygdsföretag. 

Framgångsfaktorer 

Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda. 

Ökat antal nya företag per 1000 invånare 

Förbättrat företagsklimat i länet 

 

Prioriterade uppdrag Analys 

Fokuserad satsning på länets 
framtida strategi för smart 
specialisering 

Utifrån arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin pågår ett 
arbete med att ta fram en strategi för smart specialisering som ska  
komplettera innovationsstrategin och bidra till den regionala 
utvecklingsstrategins genomförande. Strategin antar en progressiv 
hållning och utgår från länets identifierade styrkeområden: Smart 
industri, Skogsnäringen och dess förädlingsindustri, e-handel och logistik, 
tjänstenäringarnas utveckling och livsmedelsnäringens utveckling.  

Ett par exempel på arbete som redan påbörjats förtjänar att lyftas: 

Projektet e-merge, med målsättningen att Jönköpings län ska bli ett 
ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för digitala affärer och logistik 
drivs som ett samverkansprojekt där Jönköpings Tekniska Högskola (JTH), 
Science Park och Region Jönköpings län svarar för var sin tredjedel. 
Region Jönköpings län är projektägare.  

En ansats gällande ”framtidens äldreboende” har inletts i samverkan 
mellan innovationsmiljön Smart Housing Småland, Jönköping University 
(JU) och Region Jönköpings län. Under JU:s ledning planeras för ett 
seminarium i detta tema på Almedalen i sommar. 

Aktivt stödja utvecklingen mot 
smart industri och 
affärsdriven miljöutveckling 

Utifrån den förstudie som genomfördes under hösten 2018 inom smart 
industri har ett sammanhållet arbete kopplat till den nya regionala 
utvecklingsstrategin, innovationsstrategin och strategin för smart 
specialisering inletts. En viktig del i arbetet är att bidra till att höja 
kapaciteten hos andra aktörer.  

Regionalfondsprojektet Innovation Runway (IRW) som leds av Science 
Park i samverkan med Almi och JU, har till dags datum mött 200 
länsföretag och konkret hjälpt över 100 företag att utveckla sin 
innovationsförmåga via nya produkter och tjänster och att förnya sina 
affärsmodeller som också inbegriper hållbarhetsfrågor. En sådan 
transformering av affärsmodellen ligger i linje med arbetet för ”smart 
industri”. Projektets andra fas fortgår fram till 2021.  

Arbetet med affärsutvecklingscheckar för produkt/tjänsteutveckling som 
bedrivs i samverkan mellan Region Jönköpings län och Almi är ofta 
kopplade till de utvecklingsprojekt som drivs inom IRW.  

Under våren har det inletts ett arbete att närma klustersatsningen 
”Automation Småland” till JU, och då särskilt kopplat mot 
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Prioriterade uppdrag Analys 

forskningsmiljön SPARK. Tanken är att detta inleds med att JU övertar 
projektägarskapet för det S3-projekt Automation Småland beviljats med 
medel från Region Jönköpings län och Tillväxtverket. Enligt plan sker 
övertagandet under andra kvartalet 2019. 

Skapa ett samlat 
ledningssystem för styrning, 
ledning och samordning av 
det regionala 
tillväxtuppdraget 

Arbetet pågår tillsammans med kommuner och Länsstyrelsen utifrån den 
nya regionala utvecklingsstrategin. Arbetet syftar till att skapa en tydlig 
struktur och transparens är det gäller mötesformer, var olika frågor 
bereds och hanteras, vilket mandat olika grupper har och vart frågor 
återrapporteras.  

Utveckling av förnybara 
energikällor 

Arbetet med att ta fram en förstudie som identifierar länets potential när 
det gäller förnybara energikällor har påbörjats.  

Perspektivet en jämställd 
regional tillväxt ska prägla alla 
regionala utvecklings- och 
tillväxtprocesser i syfte att 
skapa ett jämställt län på alla 
områden 

I den nya regionala utvecklingsstrategin utgår alla processer utifrån en 
långsiktig hållbarhet ur dess tre dimensioner, varför perspektivet en 
jämställd regional tillväxt präglar alla regionala utvecklings- och 
tillväxtprocesser. Jämte den regionala utvecklingsstrategin håller en 
finansieringsstrategi på att tas fram där ett horisontellt kriterium är 
jämställd regional tillväxt.  

Inom projektet Beglobal 2.0 är nu en kompetensmodul inom 
hållbarhetsfrågor och CSR obligatorisk för alla deltagande företag. Likaså i 
den pågående förstudien gällande ägarskiften lyfts särskilt fram 
möjligheten för redan anställda att ta över företag som behöver 
generationsväxlas. Därmed lyfts t.ex. kvinnor och utlandsfödda fram på 
ett helt annat sätt i dessa sammanhang. 

Inom Innovation Runway arbetar man aktivt för att ha blandade grupper 
när det gäller kön och etnicitet i de utvecklingsteam som sätts samman 
med företag som ingår i projektet.  

I all verksamhet går som en röd tråd att nå nya 
målgrupper/företag/entreprenörer och då inte minst särskilt utsatta eller 
underrepresenterade grupper i samhället. 
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Kompetensförsörjning 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning genom ett 

arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen 

mellan utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks. 

Framgångsfaktorer 

Höjd formell utbildningsnivå i länet 

Sänkt långtidsarbetslöshet 

Sjunkande ohälsotal 

 

Prioriterade uppdrag Analys 

Verka för en utveckling av 
arbetsmiljön på länets 
arbetsplatser 

Arbetet drivs på två sätt: dels genom att vara en förebild och visa på 
exempelmiljöer som kan inspirera och stimulera arbetsplatser att tänka 
på nya sätt och dels genom ett riktat arbete för att stärka arbetsmiljön på 
olika sätt. För den första delen spelar de nya lokalerna för Regional 
utveckling roll. 

En viktig del i den andra delen är att framhålla betydelsen av att 
mångfalden blir större på olika arbetsplatser. En ökad mångfald är 
gynnsamt för ökad förståelse och respekt, samt leder till att nya 
perspektiv tillförs ett företag. Under hösten kommer vi därför att sjösätta 
tre olika projekt som just fokuserar på att stärka integrationsperspektivet 
i rekryteringen av arbetskraft. 

Bredda utbudet på länets 
lärcentra 

Fokus under januari till april har varit att kartlägga de uttalade lärcentrum 
som finns i länet, som är kopplade till NITUS, och föra en dialog om deras 
behov samt hur regionen skulle kunna vara ett stöd för dem. Vi arbetar 
för att det över tid ska finnas lärcentrum i alla länets kommuner. 

Förstärka och förbättra olika 
stöd till länets branscher och 
företag 

En central del i arbetet är den nya regionala utvecklingsstrategin, 
strategin för smart specialisering och arbetet med ett samlat 
ledningssystem för dess genomförande.  

Kompetensförsörjning beskrivs av samtliga branscher som det mest 
angelägna behovet. Ett antal träffar med olika branschorganisationer har 
därför ägt rum för att kunna gå vidare i arbetet med att utveckla länets 
strategiska kompetensförsörjning med fokus på samverkan mellan 
arbetsliv och utbildning.  

Träffar har också genomförts med Studie- och yrkesvägledare och 
Vuxrektorer i länet. Några olika möten har hållits inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsverige och med fokus på 
kompetensförsörjningsfrågorna. 

Vara pådrivande i arbetet 
med omlokalisering av 
myndigheter till länet 

Arbetet behöver drivas på flera plan och arbetet har därför fokuserat på 
dels inspel, remissvar och underlag till olika utredningar där frågan kan bli 
aktuell och dels genom aktiv påverkan i olika forum. Hittills har arbetet 
främst bedrivits gentemot regeringskansliet. Under hösten ska vi genom 
kontakter på politisk och tjänstemannanivå undersöka möjligheten av 
omlokalisering av myndigheter till länet.  

 

 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 11(57) 

 

 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

Strategiska mål: 

RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande 

och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; vara en 

del av det framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga 

digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, 

energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 

rekreation, kultur och fritid 

Framgångsfaktorer 

Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar 

Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet 

Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet 

Länsbefolkningen ökar 

Länet når det nationella bredbandsmålet 2020 

 

Prioriterade uppdrag Analys 

Förberedelserna inför nästa 
nationella- och regionala 
transportplan påbörjas under 
2019. 

Förberedelserna inför nästa nationella och regionala transportplan har 
påbörjats. En plan för arbetet har tagits fram. 
Inom samarbetet Regionsamverkan Sydsverige pågår ett arbete att 
gemensamt arbeta fram underlag och ställningstaganden kopplat till den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen. Första steget är att ta fram en 
systemanalys för Sydsverige vilket kommer att ske under andra halvan av 
2019. 

Fossilfritt flyg Kontakt med Jönköpings flygplats samt med Jönköpings kommun har 
tagits och möte har skett. Ett arbete har inletts med fokus på att starta en 
testbädd för fossilfritt flygbränsle med koppling till skogsindustrin 

Ökad kommunal samverkan 
för bostadsbyggandet i länet. 

Utifrån den nya regionala utvecklingsstrategin och diskussioner om ökat 
regionalt ansvar för samhälls- och bostadsbyggnad har dialoger förts med 
kommunerna om hur arbetet kan föras framåt. Strukturbilder kommer att 
utgöra ett viktigt underlag i arbetet och för att lyckas med har ny 
kompetens för detta rekryterats.  

Gemensam översiktsplan och 
strukturplan för länet. 

Arbetet med att konvertera alla kommuners översiktsplaner till ett 
system förväntas vara klart vid halvårskiftet. På nationell nivå förs 
diskussion om regionernas roll i framtida arbete med regionala 
strukturplaner.  

Nå målen för bredbands- och 
digitaliseringsstrategin. 

I syfte att regionalt nå de nationella målen har ett arbete tillsammans 
med kommunerna för att ta fram en regional bredbandsstrategi och en 
regional digitaliseringsstrategi pågått sedan hösten 2018.  

Funktionen regional bredbandskoordinator arbetar också för att nå målen 
i den nationella bredbandsstrategin. Aktiviteter genomförs löpande i 
möten med kommuner för att diskutera utmaningar, specifika behov och 
prioriteringar för att komma fram till förslag på hur arbetet ska bedrivas 
vidare inom respektive kommun. Löpande hålls kontakt med privata 
marknadsaktörer, stadsnät samt fiberföreningar för att ha en bild över 
bredbandsutbyggnaden. 4 ggr/år samlas länets kommuner, länsstyrelse, 
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Prioriterade uppdrag Analys 

Tillväxtverket och regionen till träffar med bredbandsnätverket.  

Vidare sker samverkan länsöverskridande med kollegorna runt om i 
landet genom 5-6 nationella nätverksträffar/år. Samverkan sker även 
inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) där arbetet med ett 
möjlighetsgivande avtal för hela södra Sverige är på gång.  

I arbetet med att uppfylla nuvarande digitaliseringsstrategi genomför 
digitaliseringsrådet aktiviteter inom delmålen D-kompetens, D-trygghet 
och D-innovation. 

För att utveckla den digitala kompetensen i det offentliga har länets 
Digitaliseringsråd startat ett årligen återkommande arbete med mätning 
av digital mognad och digitalt arv, (Dimios).  

Ett samarbete har inletts med Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping 
University och Jönköping Academy, med syftet att kartlägga de effekter 
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för 
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor.  

Ett projekt är genomfört om digital delaktighet av regionbiblioteket och 
konsumentvägledarna i några av länets kommuner som har lett fram till 
en rapport  
”Datasamhället är ett jäsra bök” och en välbesökt konferens. 

Stärka den sociala ekonomin 
för att skapa ett hållbart 
samhälle och förbättrade 
förutsättningar för tillväxt och 
utveckling i hela länet 

Den nya regionala utvecklingsstrategin har höga ambitioner när det gäller 
hållbarhet ur dess tre dimensioner. Den sociala ekonomin är en viktig 
byggsten liksom tillgänglighetsfrågorna både när det gäller infrastruktur 
och service. 

Ett projekt som syftar till att stärka socialt företagande har startats under 
våren 2019.   

Service på landsbygden, det uppdaterade regionala serviceprogrammet 
antogs av ANA-nämnden i februari 2019 och arbetet med ett partnerskap 
med kommunerna och Länsstyrelsen kring dessa frågor är precis påbörjat. 

Projekt nya stambanor – Att bygga nya stambanor för höghastighetståg är 
ett samhällsbyggnadsprojekt som Region Jönköpings län driver. 
Utbyggnaden sker från storstadsregionerna vilket innebär att de delar 
som omfattar Jönköpings län i dagsläget inte är finansierade och i väntan 
på tydliga besked från regeringen driver Trafikverket inget 
planeringsarbete för dessa etapper. För Jönköpings län är det mycket 
angeläget att hela systemet färdigställs så snabbt som möjligt. För att 
kraftsamla i frågan och få till stånd nödvändiga beslut och planer driver 
Region Jönköpings län sedan årsskiftet 2018/2019 ett projekt som 
samordnas med berörda kommuner genom en gemensam styrgrupp. 

 

Aktiviteter Analys 

Regionen ska ta fram en regional cykelstrategi som 
en del av kommande regionala transportplanen år 
2018-2029 

Arbetet planeras kopplat till den nya regionala 
utvecklingsstrategin.  
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Internationellt samarbete 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till hållbara 

transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, utvecklar 

strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på 

en global marknad.  
Prioriterade uppdrag Analys 

Antalet direktinvesteringar 
ökar 

Arbetet med direktinvesteringar sker på flera plan. Dels genom egna 
insatser och dels genom att bidra till kapacitetshöjningar i det företags- 
och innovationsstödjande systemet samt hos kommunerna.  

Region Jönköpings län har genom sitt partnerskap med Business Sweden 
arbetat aktivt med ett antal möjliga etableringar till länet och samtidigt 
bidragit till att öka länets attraktivitet inför framtida möjliga samarbeten 
och partnerskap inte bara på länsnivå utan för länets företag och 
näringsliv. Deltagandet i Hannovermässan blev en väldigt konkret 
aktivitet som bidrog till detta men även att support kunde ges till de 
exporterande företagen från länet som deltog där. 

Andelen exporterande företag 
ökar 

Arbetet med att öka andelen exporterande företag sker på flera plan. 
Dels genom egna insatser och dels genom att bidra till 
kapacitetshöjningar i det företags- och innovationsstödjande systemet. 

Internationaliseringsprojektet Beglobal har under våren påbörjat sitt 
fortsättningsprojekt Beglobal 2.0. Projektet hjälper företag att lyckas med 
sin internationalisering där företagen erbjuds personligt stöd i alla steg i 
etablerings- och internationaliseringsprocessen. Arbetsmodellen har rönt 
uppmärksamhet nationellt varför Tillväxtverket nu lanserat stöd till något 
man kallar för ”Växthusprojekt” till alla regioner med Regional 
Exportsamverkan. Som en av förebilderna i denna satsning nämns bl.a. 
Beglobal i Jönköpings län.  

Arbetet under Region Jönköpings läns ledning med Regional 
Exportsamverkan fortgår och medel från Tillväxtverket har erhållits även 
för 2019. Ett stort seminarium om Brexit arrangerades den 29 mars på 
SPIRA med bland annat Anders Borg som inbjuden talare. Seminariet var 
välbesökt och fick mycket höga betyg i den utvärdering som gjordes bland 
deltagarna. 

Arbetet med affärsutvecklingscheckar för internationalisering fortgår 
även under 2019. Under våren har sju internationaliseringscheckar 
behandlats. Av dessa har fem beviljats stöd, varav två av dessa har 
beviljats ur regionala medel från Almi. Dessa checkar utgör en mer eller 
mindre integrerad del i Beglobal-arbetet. 
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Verktyg för regional utveckling 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk 

samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt 

såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena 

samt riktade projektutlysningar.  
Prioriterade uppdrag Analys 

Ett ledningssystem för 
strategisk samordning 
etableras 

Ett ledningssystem för strategisk samordning följer också med arbetet 
med revideringen av vår regionala utvecklingsstrategi. Arbetet har 
påbörjats och förväntas vara klart efter sommaren. 

Analysarbetet utvecklas Arbetet med att förstärka analysdelen inom regional utveckling har 
påbörjats. Rekryteringar som pågår möjliggör ett utvecklat arbete med 
strukturbilder och analyser av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet.  

Riktade projektutlysningar 
genomförs 

I arbetet med revidering av vår regionala utvecklingsstrategi tas en 
finansieringsstrategi fram för att visa på vart vi behöver rikta våra 
kommande projektutlysningar. Beslut förväntas vara klara efter 
sommaren. 
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Hållbarhet  

Arbete med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda möjligheter till boende, arbete, 

företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt fritids- och kulturliv som ger 

förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 

Arbete med att ta fram en handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och 

miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet pågår. 

Agenda 2030 har arbetats in i revideringen av den regionala utvecklingsstrategin och finns 

med som en röd tråd i hela strategin samt med indikatorer inom varje målområde. 

Arbete bedrivs även internt inom Region Jönköpings län med att implementera Agenda 2030 

och samarbete med Länsstyrelsen sker kontinuerligt där träffar tillsammans med länets 

kommuner har skett vid flera tillfällen. Syftet med dessa träffar är att skapa ett gott nätverk, 

visa på goda exempel, höja kompetensen inom området och skapa samverkan så vi blir ett län 

med hög ambitionsnivå så länet kan bidra till Agenda 2030´s mål.  

Ett framgångsrikt projekt på Vandalorum ”Wasteland – från industriavfall till 

designprodukter” är genomfört där studenter från tre utbildningar inom design och 

konsthantverk, en arkitektfirma och tolv industrier i Gnosjöregionen var involverade. 

Studenterna har getts förutsättningar att analysera de olika industriernas avfall för att finna 

nya sätt att värdera och använda det. De har utvecklat idéer för metod- material- eller 

produktutveckling baserad på industrins avfall. 

CSR-Småland har kommit igång med sitt projekt kring cirkulär ekonomi och där är sexton 

små och medelstora företag involverade. Främst är det tjänsteföretag och företag inom 

träindustrin. Man arbetar också med att ta fram en metod för att ta fram en handlingsplan för 

en cirkulär affärsmodell. 

Genom aktivt deltagande i logistikeffektiviseringsnätverket CLOSER tillsammans med 

kommuner och andra aktörer bidrar vi till hållbara transporter och anpassningen till energi-, 

miljö och klimatutmaningen. Vi deltar i CLOSERs arbete inom olika temaområden som 

genom internationella och nationella projekt och aktiviteter verkar för en gynnsam utveckling 

mot hållbara logistiksystem. 

Inom ramen för länets arbete med affärsutvecklingscheckar ingår alltid att bedöma ansökan ur 

hållbarhetsperspektiv. Dessutom beviljar Almi även under 2019 explicita checkar för hållbar 

utveckling och CSR. Beredning av dessa sker i samverkan med övriga checkar. 
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Utbildning och kultur  
Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 

kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: 

Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapa 

engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 

Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Publik Smålands 
Musik och Teater -
 Kulturhuset Spira 

28 000 23 921 Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet. 
Förklaringen är att produktionen Melancholia och 
konsertserierna haft mindre publik än planerat. Dessutom 
har verksamheten haft färre stora uthyrningar under 
våren. 

 
Publik Smålands 
Musik och Teater -
 utanför 
kulturhuset Spira 

7 000 5 185 Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet. I 
Värnamo framfördes teaterproduktionen Melancholia vid 
två tillfällen istället för tre planerade. I Jönköping var en 
föreställning tvungen att ställas in. Det har även varit en 
tidsmässig förskjutning på den turnerande 
barnproduktionen, samt på den fjärde delen i 
musikcaféserien som i år spelas under maj månad. 

 
Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

6 500 7 056 Vi har nått periodiserat mål för första tertialet. Vi har ett 
utbud för barn och unga med hög kvalitet vilket verkar 
uppskattas av skolorna. 

 
Andel kommuner 
inom länet där det 
varit 
föreställningar 
eller annan 
kulturverksamhet 

77 % 96 % Kultur och utveckling har bedrivit verksamhet i länets 
samtliga kommuner. Smålands musik och teater har en 
kommun kvar att nå. 

 

Process och produktion 

Verksamhetsmått  

Utbildning Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 Förändring 

Egna folkhögskolor - deltagarveckor 6 964 7 837 -873 

Egna folkhögskolor - uppdragsutbildning 345 852 -507 

Summa 7 309 8 689 -1 380 
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Utbildning Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 Förändring 

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor 7 760 7 088 672 

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor 1 647 1 363 284 

Summa 9 407 8 451 956 

Etableringskursen har färre deltagare under 2019. Många elever som genomfört 

etableringskursen har tidigare fortsatt till allmän linje vilket gör att även dessa deltagarveckor 

sjunker. 

Verksamhetsmått 

Smålands musik och teater Utfall 2019-04 
Budget 
2019-04 

Budget-
avvikelse 

Utfall 2018-04 

Publik Kulturhuset Spira 23 921 28 000 -4 079 24 253 

Publik utanför Kulturhuset Spira 5 185 7 000 -1 815 6 892 

Totalt antal publik 29 106 35 000 -5 894 31 145 

Föreställningar i Kulturhuset Spira 158 175 

Föreställningar utanför Kulturhuset 
Spira 

52 87 

Totalt antal föreställningar 210 262 

Publik per föreställning Kulturhuset 
Spira 

151 139 

Publik per föreställning utanför 
Kulturhuset Spira 

100 79 

Publik per föreställning 139 118 

Ekonomi 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans  
nämnd Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 

0 tkr 4 660 tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur 
(+2,6 mnkr) 

Centrala anslag (+2,0 mnkr) 
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Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+2,6 mnkr) 

En god följsamhet mot budget för verksamhetsområdets samtliga delar skapar sammantaget 

ett positivt ekonomiskt resultat för det första tertialet. 

Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv; 1,6 mnkr. Antalet deltagare i etableringskursen 

för nyanlända beräknas dock minska kraftigt under året. Även extraveckorna beräknas sjunka. 

Detta innebär att intäkterna sjunker betydligt resten av året. Budgetavvikelsen för Smålands 

musik och teater är positiv och uppgår för perioden till 0,4 mnkr. 

Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 

0,6 mnkr. 

 

Centrala anslag (+2,0 mnkr) 

Här redovisas: 

 Bidrag och stöd till olika organisationer 

 Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 

 Nämndens egna kostnader 

 Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 

 

Överskottet per april beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel under årets första 

månader samt att endast en liten del av nytillskottet för kulturplanen hittills är förbrukad. 

Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr har i likhet med föregående år inte kunnat 

utnyttjas på grund av gällande regelverk och bidrar därmed också till överskottet. 

För nämndens egna kostnader finns ett litet underskott som följd av höga kostnader i början 

av året, men budgetbalans förväntas för helåret. Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad 

nivå. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Prognos  
Nämnd Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet   

0 tkr 3 800 tkr 

 

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur 
(+1,6 mnkr) 

Centrala anslag (+2,2 mnkr) 

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+1,6 mnkr) 

Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar sammantaget på ett litet överskott. För de 

egna folkhögskolorna prognostiseras en budgetavvikelse på +1,1 mnkr. Avvikelsen förklaras 

till största del av ökade statsbidrag. Etableringskursens omfattning kommer dock att minska 

rejält under året. 

Smålands Musik och Teaters prognos visar på budgetbalans. Prognosen för övrig 

kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 mnkr. Detta beror främst på uppkomna vakanser. 

Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Resultatet beräknas bli +0,6 mnkr, men 

kan komma att förändras efter höstens antagning. 

 

Centrala anslag (+2,2 mnkr) 

Ett litet överskott kan förväntas för helåret för ett par av anslagen för verksamhetsstöd/ bidrag 

eftersom dessa inte fullt ut är intecknade i form av fasta bidrag. Anslaget för 

valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna utnyttjas som följd av att denna typ av 

stöd till näringsidkare inte har ansetts tillåtet. 

Utfallet för projektmedel 2019 beror till stor del på vilka nya projektsatsningar som kommer 

att beslutas under året. I dagsläget är detta svårt att bedöma, men ett mindre överskott är 
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sannolikt med tanke på utfallet hittills i år. 

Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans för helåret. Statsbidragen förväntas 

uppgå till budgeterad nivå. 
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Länstrafiken 
Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för 

hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: 

Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prisvärdhet 
50 % 39 % Resultatet för mätetalet prisvärdhet har försämrats sedan 

årsskiftet med fem procentenheter och det är även fem 
procentenheter lägre än rikets genomsnitt. 

Inför 2019 höjdes priserna med en indexuppräkning på i 
genomsnitt tre procent. Höjningen på periodkorten blev 
något högre eftersom enkelpriset inom en zon inte höjdes. 

Aktiviteter Analys 

Införa Seniorkort 31/3 Seniorkortet började säljas i mitten på mars för att börja 
gälla den 31/3. Tom april har det sålts ca 2400 kort. 42 400 
resor har gjorts med seniorkortet i april. 

Framgångsfaktorer: 

Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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

50 % 51 % Resultatet är nästan i nivå med hur det såg ut vid årsskiftet 
men är två procentenheter lägre än landets genomsnitt. 

Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI - allmän 
trafik - resenärer 

60 % 63 % Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som vid 
årsskiftet och det är fyra procentenheter mer än landets 
genomsnitt. 

Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI -
 serviceresor 

85 % 81 % Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och vid 
tertial två 2018. 
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Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2019-04 Utfall 2018-04 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal resor- buss och tågtrafik 8 003 8 059 -56 -0,7% 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

24 % 25 %   

Antal serviceresor 248 237 11 4,6% 

Varav färdtjänstresor 204 188 16 8,5% 

Varav sjukresor 44 50 -6 -12% 

Antalet resor i tabellen är samtliga resor inklusive resor med skolkort. Andelen regelbundna 

resenärer (som reser någon gång i veckan) är något lägre än föregående år. I tabellen syns att 

antalet serviceresor ökat med knappt fem procent totalt och det har skett en överflyttning från 

sjukresor till färdtjänst. 

Strategiska mål: 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: 

Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Antal 
påstigande/mil 

9,2 9,7 Antal påstigande/mil är på samma nivå efter april som 
samma period föregående år. 

 
Antal resor 

Ökning 
med 1 % 

-1,6 % Resandestatistiken visar på en minskning av resandet inom 
samtliga trafikslag förutom Krösatågen där det ökat med 
nästan 4 procent tom april. 

Fortsatta analyser av resandet på linjenivå inom 
regionbussarna och stadstrafiken samt analyser av 
försäljningen på produktnivå pågår. Marknadsandelen 
jämfört med bilåkande har dock ökat. 
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Ekonomi  

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  Ekonomi i balans  
nämnd Trafik, infrastruktur 
och miljö   

0 tkr 5 934 tkr 

 

Länstrafiken (+5,5 mnkr) 

Centrala anslag (+0,4 mnkr) 

Länstrafiken (+5,5 mnkr) 

Överskottet är i huvudsak en följd av obudgeterade utbetalningar av försäkringsersättningar. 

Det är dock fortsatt underskott inom serviceresor vilket bedöms öka under året. 

Årets biljettintäkter är något högt budgeterade som följd av tidigare bedömning att bidraget 

för fritt resande för skolungdomar skulle finnas kvar. Viss osäkerhet finns om 

budgettillskottet för seniorkortet, som började säljas i mars, kommer att täcka 

intäktsbortfallet. Dessutom minskar resandet något överlag vilket ger lägre intäkter. 

Under året har utbetalningar från försäkringbolag erhållits på totalt ca 11 mnkr för följdskador 

i samband med en tågolycka som inträffade 2017. Tillsammans med höga vitesbelopp från 

entreprenörer bidrar detta till en positiv budgetavvikelse på intäktssidan. 

På kostnadssidan finns underskott för Krösatågen samt för eftersläpande banavgifter från 

2018. Utöver detta påverkas kostnaderna av viss ersättningstrafik i början av året. 

Inom Serviceresor är det fortsatt höga kostnader för färdtjänst och sjukresor p g a ökat resande 

och dyrare trafikavtal fr o m september förra året. Detta vägs till viss del upp av höga intäkter 

för viten från entreprenörer inom Serviceresor. 

I utfallet ingår nedlagda kostnader om ca 2,1 mnkr för projekt avseende nytt biljettsystem och 

teknikhus. Kostnaderna består av regioninterna konsultkostnader som kommer att täckas via 

tilläggsbudget inför delårsbokslutet i augusti. 

Centrala anslag (+0,4 mnkr) 

Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel och avgift för deltagande i 

nätverk. Här redovisas även nämndens egna kostnader i form av arvoden, resor, konferenser 

m m. Ett visst överskott finns för projektmedel och ett litet underskott för nämndens egna 

kostnader. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prognos   
nämnd Trafik, infrastruktur 
och miljö   

0 tkr -6 000 tkr 

 

 

Länstrafiken (-6,5 mnkr) 

Centrala anslag (+ 0,5 mnkr) 
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Länstrafiken (-6,5 mnkr) 

Intäkterna i form av engångsersättningar (försäkringsersättningar) har förbättrat resultatet 

tillfälligt det första tertialet. Dessa har kunnat kompensera för den underliggande obalansen på 

ett sätt som sannolikt inte består under resterande del av året. 

Det prognosticerade underskottet kommer från servicereseverksamheten. I slutet av förra året 

och i inledningen av innevarande år framgår det tydligt att kostnaderna för serviceresorna 

ökar kraftigt. Orsakerna är att antalet resor ökar, vilket är en följd av att det är fler som fått 

färdtjänsttillstånd samt dessutom att kostnaderna har ökat efter att nytt trafikavtal trätt i kraft. 

Inom serviceresor behöver antingen budgetmedel skjutas till alternativt andra åtgärder vidtas. 

Detta arbete måste göras inför budget 2020. Inom regionbusstrafiken kommer kostnaderna för 

förstärkningstrafik att analyseras. 

Centrala anslag (+ 0,5 mnkr) 

Resultatet för helåret 2019 beror på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas 

under året. I dagsläget är detta svårt att bedöma, men ett mindre överskott känns sannolikt 

med tanke på utfallet hittills i år. För nämndens egna kostnader förväntas balans för helåret. 

Framgångsfaktorer: 

Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
20,04 
kr/km 

21,4 
kr/km 

Målvärdet 2019 är det faktiska utfallet 2018 uppräknat 
med index 3 %. Det tidigare redovisade resultatet var 
rensat från index men nu redovisas mätetalet i löpande 
priser. Utfallet i löpande pris 2018 var 19,46 kr/km. Utfallet 
är nu högre, 21,40 kr/km. En förklaring är en 
indexuppräkning av ersättningarna men den främsta 
förklaringen är att det är sådan stor resandeökning så att 
fordon som är avsedda att användas mer sällan och vid 
"toppar", nu används regelmässigt. Dessa fordon har en 
betydligt högre kostnad. En annan förklaring är att det från 
september förra året skrevs nya avtal i Jönköpingsområdet. 
De avtalen är dyrare än de tidigare. 

Skattesubventions
-grad - allmän 
trafik 

60 % 57 % Skattesubventionsgraden är lägre i första tertialet jämfört 
med föregående första tertial. Den största anledningen är 
intäkterna från försäkringsersättningarna för följskador 
som kommit under perioden samt höga vitesbelopp vilka 
bokförs som intäkter. Utan försäkringsersättningen hade 
skattesubventionsgraden legat på 60% vilket kan jämföras 
med 62% tertial 1 2018 och 64% tertial 1 2017%. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

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

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter, 
liksom utvecklingen inom hälsocafé.  Verksamheten 
pågår med fler lärcaféer och levande bibliotek. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare 
och förtroendevalda 

Etikrådet arbetar för att höja den etiska 
kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda 
genom återkommande utbildningar. 

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

Etikrådet främjar samtal och etisk reflektion genom 
återkommande utbildning, stöd till etikombuden, 
debatt i personaltidningen Pulsen och spridning av 
nyheter på webben. 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet ger vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt via olika former av utbildning, men 
också genom att besvara inkomna frågor från 
verksamheten och via etiska riktlinjer. 

Arbete med prioriteringar i vården Etikrådet planerar att ägna en av lunchsamlingarna 
hösten 2019 åt ämnet prioriteringar i vården. 
Målgruppen är medarbetare och förtroendevalda. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel patienter som fått 
en medicinsk bedömning i 
primärvården inom tre dagar. 

90 % 81 % Målet att 90 procent av genomförda 
medicinska bedömningar vid 
vårdgarantibesök i primärvård ska ske inom 3 
dagar uppnås inte under perioden. För 
aktuella yrkesgrupper (legitimerade) finns en 
variation mellan 42-86,5 procent vad gäller 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

måluppfyllelsen där resultatet för läkare 
ligger på 86,5 procent. Den förstärkta 
vårdgarantin innebär en omställning till nya 
arbetssätt vilket tar tid och skall has i åtanke 
vid värdering av resultat. 

 Faktisk väntetid till första 
besök i specialiserad vård 

80 % 75 % Målet att 80 procent av de första besöken i 
specialiserad vård ska genomföras inom 60 
dagar uppnås inte för perioden med undantag 
för verksamhetsområde psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik. En viss 
förbättring ses dock vid jämförelse mot 
föregående månad vad gäller såväl medicinsk 
som kirurgisk vård. Inom medicinsk vård är 
det främst inom område hudsjukdomar som 
målet inte nås men även inom område allergi, 
neurologi, reumatologi samt hjärtsjukvård nås 
inta aktuella mål. Ökat remissinflöde inom 
område hudsjukdomar samt läkarbrist anges 
som huvudorsak. 

Läkarrekrytering, arbete med kapacitets- och 
produktionsstyrning är exempel på pågående 
aktiviteter för en förbättrad tillgänglighet. 
Följsamhet till registreringsrutiner, underhåll 
av väntelistor är andra exempel på åtgärder 
för en god tillgänglighet. 

 Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård 

80 % 70 % Målet att 80 procent av patienterna ska få tid 
till operation, undersökning inom 60 dagar 
uppnås inte. Resultatet är lägre än 
motsvarande period föregående år och den 
största försämringen finns inom utprovning 
av hörapparat vilket påverkar totalen mycket 
då detta område motsvarar cirka 15 procent 
av alla genomförda behandlingar. Försämrat 
utfall finns dock inom flertalet områden. 

Inom verksamhetsområde medicin uppgår 
tillgängligheten för åtgärd/behandling under 
perioden till 88 procent (föregående år 
samma period 96 procent). 

 Genomförda återbesök 
inom medicinskt måldatum 

90 % 78 % Totalt sett ett oförändrat resultat i jämförelse 
med motsvarande period föregående år, dvs 
målet för genomförda återbesök inom 
medicinskt måldatum uppnås inte. Avser 
verksamhetsområde kirurgi samt medicin. 
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering 
når uppsatta mål. Aktiviteter i form av 
kapacitets- och produktionsplanering, 
utbildningsinsatser samt arbete med 
förändrade arbetsrutiner är exempel på 
åtgärder som pågår för att förbättra 
resultatet. Som tidigare är noggrannhet vid 
planering, följsamhet till registrerings- och 
dokumentationsrutiner samt underhåll av 
väntelistor angeläget för att kunna visa ett 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

korrekt resultat som möjligt. 

 Tid till ambulans - andel 
prio 1 larm inom 20 minuter 

80 % 72 % Andelen prioritet 1 larm för april månad följer 
mars månad. Siffrorna för Aneby och Mullsjö 
kommun är markant lägre och påverkar 
siffrorna för länet som helhet. 

Aneby och Mullsjö ambulans är planerad att 
starta 2 september 2019. 

Aktiviteter Analys 

Tillgänglig vård Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning 
fortsätter. Respektive sjukvårdsdirektör beslutar om 
vilka verksamheter som ska starta upp KPS-arbetet 
och prioriterar införandeordning. Ett webbstöd som 
består av en praktisk vägledning för kliniker och 
verksamheter som vill komma igång med KPS är 
framtaget. 

Uppdrag/mål: 

Närakuter 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med närakuter Namnbyte Från den 1 november 2018 benämns alla 
vårdcentralers akuta verksamhet, Närakut. Varje 
enskild vårdcentral bedriver närakut dagtid vardagar 
kl. 8-17. På kvällar kl. 17-22 och helger kl. 10-22 
bemannar vårdcentralerna de tre gemensamma 
närakuterna (fd. Jourcentral). Vårdcentralerna 
bemannar i proportion till hur många av 
vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 

Flytt av gemensam Närakut Den gemensamma 
Närakuten i Jönköping flyttade från Hälsans 
vårdcentrum till Ortopedmottagningens lokaler på 
Länssjukhuset Ryhov den 1 november 2018. 

Besöksstatistik följs månatligen. Statistiken visar inte 
på någon generell ökning av besöken till närakuten 
belägen på Ryhov ej heller på de övriga 
gemensamma närakuterna. 

Organisation och ansvarsfördelning Region 
Jönköpings län har den 1 januari tillsatt tre 
samordnare, en för varje gemensam Närakut, med 
ansvar för bl.a. gemensamma arbetssätt och rutiner i 
syfte att säkerställa god och jämlik hälsa för länets 
invånare. 

Sammantaget har arbetet med namnbyte och flytt 
av närakuten i Jönköping generellt löpt väl. 
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Uppdrag/mål: 

Fast vårdkontakt 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Personer med behov av samordnade insatser i 
samband med utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård erbjuda fast vårdkontakt (vårdsamordnare 
på vårdcentral). Möjlighet finns till fortsatt kontakt, 
så länge behov finns. Samordnad planering (SIP) 
genomförs. Stort fokus och satsning på arbetet med 
patientkontrakt. 

Uppdrag/mål: 

Mobila närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Arbete med att utveckla det nära samverkansytorna 
tillsammans med vårdcentralerna, kommunerna och 
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) pågår. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

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

Arbete pågår med fortsatt utveckling av vårdens IT-
stöd i Region Jönköpings län, i samverkan i sydöstra 
sjukvårdsregion och i samverkan nationellt. 
Uppgraderingar av olika system pågår. Under våren 
har e-frikort driftsatts och digitala vårdbesök testas 
via Cosmic e-visit. 

Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i Sverige 
på digitala tjänster och stödsystem 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli 
bäst i Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas 
in i arbetet om framtidens hälso- och sjukvård. En 
workshop är genomförd. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Hälsocaféer med dess olika invånarstöd sprids och 
etableras med noder i Jönköping, Värnamo och Eksjö 

Uppdrag/mål: 

Plan för framtidens hälso- och sjukvård 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den nära vården Arbete med att utveckla framtidens hälso- och 
sjukvård och den nära vården har påbörjats. 
Workshopar är genomförda i sjukvårdens 
ledningsgrupp, samt med politiker, 
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Aktiviteter Analys 

patientrepresentanter, förtroende valda och 
tjänstemän i maj. 

Framgångsfaktorer: 

Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Diplomeringar genomförs kontinuerligt. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Rutiner efterföljs. Ligger i fas med behoven. 

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 
sjukvård 

Hälsoskolor genomförs regelbundet, utifrån de 
behov som finns. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans 
med kommuner 

Samordnade insatser genom ledningssystemet för 
samverkan. Projektet pågår under 2019 med 
Gislaveds, Jönköpings, Vetlanda och Nässjö kommun 
som samverkansparter. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med inrättande av ett 
Barnskyddsteam 

Barnskyddsteam är inrättat. Arbetet med 
framtagande av rutiner och arbetssätt pågår. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen 
under 2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under 
Strategigrupp Äldre. Rapport varje månad till Reko. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Arbetet med spridning av Esternärvårdsteam 
fortsätter. Analys av kontaktytor i ett 
hemsjukvårdsteam centralt i Jönköpings kommun 
pågår för att undersöka vilka gemensamma 
arbetssätt som är mest effektiva. 
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Uppdrag/mål: 

Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska sjukdomar Arbetet med fokus på hjärtsvikt har fortsatt under 
våren, även påbörjat arbetet med diabetes och 
astma/KOL. Koppling sker till arbetet med 
patientkontrakt. Lärcafé för Hjärtsvikt har startat 
upp. 

Uppdrag/mål: 

Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Arbete för att förbättra äldres psykiska hälsa Arbete pågår tillsammans med kommunerna i 
strategigrupp äldre. Medel finns avsatta, men person 
på kommunal utveckling har precis slutat och man 
inväntar rekrytering. 

Strategiska mål: 

Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Specialisttandvården: 
Antal remisspatienter som 
väntat mer än 60 dagar 

0 1 043 Käkkirurgiska kliniken har idag en kötid på 
ca 3 månader. Inom bettfysiologi är det 6-8 
månader kötid .Ortodontiklinikerna arbetar 
tillsammans med allmäntandvården för att få 
ett effektivt omhändertagande på länets tre 
kliniker. Idag är väntetiden ca 24 månader 
och detta är inte tillfredställande. Utbildning 
av egenfinansierade ortodontister pågår, 
vilket på sikt kommer att förbättra 
tillgängligheten. Övrig specialistbehandling 
(förutom protetik som har ca 15 månaders 
kötid) sker utan väntetid för patienten. 

 Allmäntandvård: Andel 
revisionspatienter i tid till 
undersökning och behandling, 
Folktandvården 

90 % 76 % 14 kliniker inom allmäntandvård har en 
tillgänglighet på 90 procent eller mer 
6 kliniker inom allmäntandvård har en 
tillgänglighet inom 70-89 procent. 
6 kliniker inom allmäntandvården har en 
tillgänglighet lägre än 70 procent. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Täckningsgrad för den 
uppsökande verksamheten 
(munhälsobedömningar) 

50 % 47 % Inom den uppsökande verksamheten har 
47 % fått munhälsobedömning utförd, vilket 
är samma värde som förra året. 

Andel berättigade till 
nödvändig tandvård som fått 
den utförd 

50 % 35 % Den nödvändiga tandvården utförs av både 
Folktandvården och privata vårdgivare. Totalt 
har 35 % fått nödvändig tandvård, vilket är en 
ökning från föregående år som då var 26 %. 
Anledningen till ökningen av den nödvändiga 
tandvården är en privat vårdgivare som åker 
till många av länets vårdenheter och utför 
förebyggande tandvård till de boende. Av de 
som fått nödvändig tandvård utförd har 
Folktandvården behandlat 58 % och privata 
vårdgivare 42 %. 

Process och produktion 

Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Går enligt plan. Många av insatserna har knutits i 
samverkan med kommunerna via ledningssystemet 
för samverkan. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. Aktuell status för aktiviteterna i handlingsplanen 
finns på utvecklingswebben. 

Utvärdering av hälsosamtal Arbetsgrupp bildad, handlingsplan upprättad och 
arbetet med utvärderingen är påbörjat. 

Uppdrag/mål: 

Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Går enligt årshjul för bidragsgivning. 

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet Uppföljningsbesök görs maj/juni 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 31(57) 

Uppdrag/mål: 

Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Meny för tobaksavvänjning klar och i drift där 
behandlingsplattformen Stöd och behandling ingår. 
Fysiska mötesplatser såsom hälsocafé och 
självhjälpsgrupper sprids i länet. 

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer 
likt hjärtats hus i länet 

Mötesplatsen Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö 
och Värnamo. Planering för uppstart i Tranås 
december 2019/januari 2020. Utvecklingssatsning 
pågår för att få fler ledare till lärcafé och 
självhjälpsgrupper. Just nu finns det ca 50 personer i 
levande bibliotek och peers (personer med egen 
erfarenhet). 

Uppdrag/mål: 

Rehabilitering - återgång i arbete 

Aktiviteter Analys 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 10 av 13 kommuner jobbar med modellen. 

Naturunderstödd grön rehabilitering Målsättning är att lansera en delvis ny verksamhet 
efter sommaren - med fokus på att kunna erbjuda 
Region Jönköpings läns chefer ett stöd i att 
förebygga psykisk ohälsa. 

Uppdrag/mål: 

Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Ännu oklart hur tillvägagångssättet ska vara. 

Uppdrag/mål: 

Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund Planering pågår. 

Uppdrag/mål: 

Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för hälsa Ett arbete tillsammans med kommunerna att ta fram 
en gemensam handlingsplan och gemensamma 
indikatorer är ännu ej påbörjat. 
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Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Vårdprevention 90 % 74 % Definition: 
"Andel riskpatienter som efter bedömning i 
Senior Alert, erhållit förebyggande åtgärd 
(inom fall, nutrition och trycksår)" 

Andelen riskbedömningar sjunker. Det 
betyder inte att arbetet med att förebygga 
trycksår, undernäring och fall avstannar. 
Analys görs i verksamheterna kring 
resultaten. 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet fortsätter enligt plan. 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 är klar och 
publicerad. 

Genomför patientsäkerhetsronder Ronderna genomförs som planerat, utvärdering av 
arbetssätt sker kontinuerligt. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetdialogerna planeras till hösten 2019. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska 
fokusområden 

Ej påbörjat 
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Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och 
sjukvårdsregional modell 

Utveckling av kunskapsstyrning pågår nationellt, i 
sydöstra sjukvårdsregionen och i 
Tillsammanssatsningen lokalt i Region Jönköpings 
län. Planerade insatser för nationella 
programområden och samverkansgrupper är 
framtagna och beslutade för 2019. På 
sjukvårdsregional och lokal nivå är inriktningen att 
bemanna och arbeta med de insatser som 
identifierats. 

Följer den nationella utveckling och genomför 
lokala anpassningar vid behov 

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer 
med det nationella kliniska kunskapsstödet som ska 
ingå i den nya vårdgivarwebben. 
De nationella programområdena har fått styr- och 
ledningsansvar för sina ämnesområden i Nationella 
kliniska kunskapsstöd (NKK). NKK:s ämnesgrupper 
ska integreras med respektive programområde. 

Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i 
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och 
sjukvård. Register centrum sydost (RCSO) har som 
komplement till det nationella uppdraget fått ett 
uppdrag att stödja huvudmännen i 
kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i 
sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: 

Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och implementera riktlinje för utredning 
och uppföljning vid demenssjukdomar 

Överenskommelse framtagen. Lokala workshopar 
genomförda i två av tre länsdelar. Planering för den 
sista pågår. 

Uppdrag/mål: 

Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet har startat med samtal med 
verksamhetschefer på de tre sjukhusen. Samtalen 
har genomförts vid fyra tillfällen och en 
sammanställning av vad som kom fram pågår. 
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Uppdrag/mål: 

Alternativ till våld (ATV) 

Aktiviteter Analys 

Planering för fortsatt arbete med ATV för 
våldsutsatta 

Utvärderingen har genomförts. En plan håller på att 
tas fram för arbete över hela länet. 

Uppdrag/mål: 

Funktionshinderområdet 

Aktiviteter Analys 

Skapa jämlika förutsättningar och en jämlik 
vård/hälsa 

Ej påbörjat. Fokus på samverkan med kommunerna 
för tillfället. 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Sakkunniga inom funktionsnedsättning bokar in 
möten med strategigrupperna i ledningssystemet för 
samverkan med kommunerna. 

Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder för att minska polyfarmaci. Handlingsplan äldre och läkemedel har tagits fram. 
Fortsatt arbete pågår med olämpliga läkemedel. Vid 
insättning av antidepressiva, analgetika, 
sömnmedicinering samt protonpumpshämmare ska 
man ta ställning till när omprövning ska ske. 

Läkemedelsbehandling på rätt indikation Region Jönköpings län ligger väl till vad gäller 
nationella riktlinjer. 

Uppdrag/mål: 

Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet. Efterfrågan på 
influensavaccin har varit hög från såväl riskgrupper 
som vårdpersonal. Nyanlända erbjuds, och kommer, 
i hög utsträckning på hälsokontroller där 
kompletterande vaccination erbjuds. 

Samlat vaccinationspaket för länets 70-åringar och 
äldre har beretts för beslut under 2018 

Finansieringsfrågan är ännu inte löst. Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård har återremitterat frågan för 
komplettering. 

Uppdrag/mål: 

Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 
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Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Genomförs genom Strategigrupp barn 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera 
aktiviter och projekt, arbetet utgår från statliga 
satsningar och de krav på prestation som funnits 
tidigare år. Kraven har varierat mellan åren. 
Samordnas och leds i berörd strategigrupp. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan 

Arbete i Strategigrupp äldre pågår enligt 
handlingsplan. Länsgrupper i samverkan med 
uppdrag inom de prioriterade områdena som tex 
demens, palliativ vård, trygg, säker och nära vård, 
förebyggande och främjande är välfungerande. 
Länsgrupp äldres psykiska ohälsa är under planering 
och uppstart. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för strategi för eHälsa En handlingsplan är framtagen tillsammans med 
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. 
Handlingsplanen är vidarebefordrad till ReKo för 
beslut. Under hösten påbörjas arbete i samverkan 
med strategigrupperna. 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 36(57) 

Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, 
samt i arbetet med det nationella, regionala och 
lokala arbetet med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Införandeprojektet avslutat. Standardiserade 
vårdförlopp (SVF) ses nu som en del i det ordinarie 
arbetssättet. 

Cancervården fortsätter med processorienterat 
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. Går nu 
in i utvecklingsfas. Mål att följa inom området 
Cancervård är de nationella målen för år 2020 
gällande SVF: 
- 70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos ska 
ha utretts via SVF 
- 80 % av alla patienter som utretts via SVF och fått 
en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart inom 
fastställd ledtid 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 
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Verksamhetsstatistik 

Specialiserad somatisk vård 

Tertial 1 2019 Tertial 1 2018 Förändring 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) 

Antal disponibla vårdplatser 609 632 -23 

Vårdtid i dagar 60 868 63 406 -2 538 

Antal vårdtillfällen 16 792 16 893 -101 

Genomsnittlig DRG * vikt/vårdtillfälle 0,88 0,90 -0,02 

Medelvårdtid, dagar 3,6 3,8 -0,1 

Antal läkarbesök 126 950 127 831 -881 

Antal besök annan personalkategori 119 875 118 488 1 387 

Varav såld vård 

Vårdtid i dagar 1 662 1 670 -8 

Antal vårdtillfällen 616 657 -41 

Antal läkarbesök 6 305 6 302 3 

Antal besök annan personalkategori 3 590 3 708 -118 

Köpt vård 

Vårdtid i dagar 6 806 6 902 -96 

Antal vårdtillfällen 1 715 1 908 -193 

Antal läkarbesök 17 644 16 182 1 462 

Antal besök annan personalkategori 3 012 2 754 258 

Länets konsumtion 

Vårdtid i dagar 66 013 68 639 -2 626 

Antal vårdtillfällen 17 891 18 144 -253 

Antal läkarbesök 138 289 137 711 578 

Antal besök annan personalkategori 119 297 117 534 1 763 

Inom den specialiserade somatiska vården sker en liten ökning av antalet besök till läkare och 

annan personalkategori av länets invånare.  Ökningen av besök hos läkare förklaras av att det 

köpts fler besök då den egenproducerade volymen minskar något. 

Inom slutenvården minskar antalet vårdtillfällen och antalet vårddagar jämfört med samma 

period 2018. Antalet disponibla vårdplatser minskar också jämfört med samma period men 

jämfört med slutet av 2018 har antalet disponibla vårdplatser ökat med cirka 10 stycken, bland 

annat på medicin/ geriatriken i Eksjö.   

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård inkl såld vård Tertial 1 2019 Tertial 1 2018 Förändring 

Antal disponibla vårdplatser 126 136 -10 

Vårdtid i dagar 13 165 14 406 -1 241 

Antal vårdtillfällen 1 430 1 358 72 

Medelvårdtid, dagar 9,2 10,6 -1,4 

Antal läkarbesök 10 913 8 973 1 940 
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Antal besök annan personalkategori 39 209 38 074 1 135 

Varav såld vård 

Vårdtid i dagar 599 590 9 

Antal vårdtillfällen 117 114 3 

Antal läkarbesök 497 450 47 

Antal besök annan personalkategori 781 779 2 

Köpt vård 

Vårdtid i dagar 3 833 4 060 -227 

Antal vårdtillfällen 137 147 -10 

Antal läkarbesök 51 42 9 

Antal besök annan personalkategori 38 106 -68 

Länets konsumtion 

Vårdtid i dagar 16 399 17 876 -1 477 

Antal vårdtillfällen 1 450 1 391 59 

Antal läkarbesök 10 467 8 565 1 902 

Antal besök annan personalkategori 38 466 37 401 1 065 

Inom den psykiatriska vården sker en relativt kraftig ökning inom öppenvården där 

läkarbesöken ökar med över 20 procent. Samtidigt minskar slutenvården där antalet 

disponibla vårdplatser har minskat med tio stycken och vårdtiden mätt i dagar också minskar. 

Däremot ökar antalet vårdtillfällen något. 

Primärvård 

Tertial 1 2019 Tertial 1 2018 Förändring 

Allmänläkarvård 

Antal besök, läkare 302 044 287 526 14 518 

- varav jourcentralsbesök 9 178 9 472 -294 

- varav hembesök 2 509 1 670 839 

- varav såld vård 153 352 137 375 15 977 

 -varav distansbesök utomlänare 149 636 133 284 16 352 

 -varav distansbesök länsbor 4 112 3 382 730 

Sjuksköterskevård 

Antal besök dsk/ssk/usk 3) 101 636 98 073 3 563 

Barnhälsovård 

Antal besök, läkare 6 432 6 430 2 

Antal besök, dsk/ssk 22 689 23 648 -959 

Mödrahälsovård 

Antal besök, läkare 963 1 010 -47 

Antal besök barnmorska 19 710 19 517 193 

Sjukgymnastikmottagning 

Antal besök, sjukgymnast 57 776 61 833 -4 057 

Antal besök, annan personalkategori 1) 2 185 2 266 -81 
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Arbetsterapimottagning       

Antal besök, arbetsterapeut 9 413 7 823 1 590 

Antal besök, annan personalkategori 1) 0 0 0 

       

Övriga verksamheter       

Antal besök läkare 83 90 -7 

Antal besök, annan personalkategori 2) 42 936 36 934 6 002 

       

 - varav såld vård övriga besök 8 462 2 392 6 070 

       

Summa producerade läkarbesök i länet 309 522 295 056 14 466 

Summa producerade övriga besök i länet 256 345 250 094 6 251 

       

Varav såld vård       

Antal besök, läkare 153 352 137 375 15 977 

Antal besök, annan personalkategori  8 462 2 392 6 070 

       

Köpt vård       

Antal besök, läkare 2 636 2 463 173 

Antal besök, annan personalkategori  32 345 28 378 3 967 

    

Länets konsumtion       

Antal besök, läkare 158 806 160 144 -1 338 

Antal besök, annan personalkategori 280 228 276 080 4 148 
1) inkl gruppbesök 

2) ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gyn.- 

hälsokontroller (Förkortningar: dsk - distriktsköterska, ssk - sjuksköterska, usk - undersköterska)  

3) från och med 2018 exkluderas medicinsk service utförd av annan personalkategori 

                                                                                                                                                   

Länets invånare gör nästan 60 procent av öppenvårdsbesöken i primärvården.  Av alla 

läkarbesök är andelen som sker i primärvård 52 procent och av alla övriga besök är andelen 

som sker i primärvård 64 procent. 

Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka men inte i samma takt som tidigare. Det är 

fortsatt de digitala läkarbesöken som står för ökningen och det är framförallt invånare från 

andra län som använder dessa. Länets invånare ökar också användningen av digitala besök 

och under perioden januari till april i år var 2,6 procent (jan-april 2018, 2,1 %) av 

läkarbesöken av länets invånare distansbesök.  

Antalet producerade besök av annan personalkategori ökar också (2,5 %). Även för dessa 

besök förklaras ökningen av att utomlänspatienter har haft fler besök. Länets invånare ökar 

också besöken men detta sker främst genom köpt vård. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en Life 

Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av ett antal 

vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och hälsovård 

Under 2018 tog Region Jönköpings län tillsammans med motsvarande enheter i sydöstra 

sjukvårdsregionen fram en Life Science-strategi samt bidragit i arbetet med att ta fram ett 

strategidokument för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: 

Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med 

kommunerna och andra aktörer. 

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka 

kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje 

månad loggar 130 000 länsinvånare in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar 

vårdärenden av olika slag. 

I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och 

ehälsotjänster. 

Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 

Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Arbetet pågår - nu men fokus på intranätets 
regiongemensamma innehåll och ny startsida. 
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Ekonomi 

Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans nämnd 
Folkhälsa och sjukvård  

0 tkr -42 502 tkr FS nämnden redovisar efter 4 månader en 
negativ avvikelse mot budget på 42,5 miljoner 
kronor. Det motsvarar 1,3 % i förhållande till 
den periodiserade budgeten till och med 
april. 

 

Tabell: Avvikelse mot budget i miljoner kronor till och med april  

Resultatområde Utfall Budget Avvikelse 

20 Privata vårdgivare -18,7 -19,1 0,5 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -9,8 -8,7 -1,1 

27 Folktandvården -82,8 -75,6 -7,3 

30 Medicinsk vård -945,7 -938,1 -7,6 

31 Kirurgisk vård -911,4 -885,1 -26,3 

32 Psykiatri rehab o diagnostik -341,2 -348,9 7,7 

Summa verksamhetsområde inkl privata -2 309,6 -2 275,6 -34,1 

10 Regionens åtagande -902,8 -894,3 -8,4 

Totalt -3 212,4 -3 169,9 -42,5 

Verksamhetsområdena inklusive privata vårdgivare har en negativ budgetavvikelse på 34,1 

miljoner kronor. Efter mars månad var det minus 13,3 miljoner och det innebär att april som 

enskild månad har en negativ avvikelse mot budget på cirka 30 miljoner. Det är fortsatt 

Kirurgisk vård som har ett stort underskott. Folktandvården har också ett relativt stort 

underskott för april som främst förklaras av att budgeten har periodiserats om men för att 

spegla ett så rättvist resultat som möjligt. 

Inom regionens åtagande där bland annat riks- och regionsjukvården redovisas har en tidigare 

positiv budgetavvikelse vänts till en negativ avvikelse i april. Orsaken är främst 

Rikssjukvården som har ett underskott efter april månad på cirka 15 miljoner kronor medan 

regionsjukvården har ett plus i förhållande till budget på drygt 5 miljoner kronor. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prognos nämnd Folkhälsa 
och sjukvård 

0 tkr -58 300 tkr Årsprognosen 2019 för FS nämndens område 
beräknas till minus 58,3 miljoner kronor, 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

vilket motsvarar 0,6 procent av 
budgetomslutningen.  

 

Tabell: Bokslut tidigare år samt prognos 2019, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och sjukvård 

Resultatområde/Verksamhetsområde Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 
2018 

Prognos 
2019 

20 Privata vårdgivare 8,6 7,2 7,9 3,5 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -7,7 -26,6 -25,3 -5,4 

27 Folktandvården 5,2 7,7 -16,7 -8,5 

30 Medicinsk vård -46,7 -10,0 17,5 2,0 

31 Kirurgisk vård -78,0 -56,6 -62,7 -60,0 

32 Psykiatri rehab o diagnostik 16,9 -15,0 -24,9 5,7 

Summa verksamhetsområde inkl 
privata 

-101,8 -93,3 -104,3 -62,7 

10 Regionens åtagande 63,6 42,0 -66,7 4,4 

Totalt FS nämnd -38,2 -51,3 -171,0 -58,3 

Årsprognosen är betydligt bättre än en rak framskrivning av resultatet efter april månad som 

skulle indikera ett underskott på cirka 125 miljoner kronor. Orsaken till att prognosen är bättre 

är dels förväntade effekter av olika åtgärdsplaner för en ekonomi i balans dels förväntade 

rabatter på läkemedelssidan. 

Prognosen för 2019 innebär en förbättring på över 100 miljoner jämfört med bokslut 2018. 

Förbättringen syns framförallt centralt/regionens åtagande men även inom 

verksamhetsområdena. 

Verksamhetsområdenas samlade prognos är minus 62,7 miljoner kronor. Det är en förbättring 

jämfört med 2018. Förbättring finns främst inom Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, 

Folktandvården och Bra Liv. Fortsatt stort underskott inom Kirurgisk vård. 

Centralt/Regionens åtagande beräknas gå plus 4,4 miljoner 2019. Bakom resultatet finns både 

plus och minusposter. På plussidan finns bland annat regionsjukvården (+12 mnkr) och 

läkemedel (+43 mnkr). Läkemedel är till viss del tillfälligt då kompensation kommer att ges 

under året till verksamhetsområdena. På minussidan finns rikssjukvården inklusive psykiatri 

som beräknas gå minus 50 miljoner 2019. 

Uppdrag/mål: 

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt 
och såld vård 

Arbetet kommer att påbörjas under maj månad. 
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MEDARBETARE 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 
Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 
Försörjning av vårdpersonal 

Höglandet är certifierade Vård- och omsorgscollege sedan tidigare, under våren pågår 

certifiering av övriga länet. Vård- och omsorgscollege sker i samverkan mellan arbetsgivare 

och utbildningsanordnare. Vi erbjuder idag 70 sjuksköterskor att utbilda sig till 

specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med utbildningsanordnare. Varje termin 

startar nya grupper i det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor 

(RIU). Programmet genomförs för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll 

och är en viktig del i kompetensutvecklingen. 

Uppdrag/mål: 
Attrahera och rekrytera 

Under våren utarbetas målgruppsplaner utifrån identifierade kritiska målgrupper, syftet 
är att analysera vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för 
att uppfatta oss som en attraktiv arbetsgivare. 

Den nystartade kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla 

rekryteringsarbetet. Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens 

mot verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Idag arbetar 

enheten med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka 

arbetsgivarvarumärket. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Medarbetarsamtal 90 % 93 % Målet uppnått. Fortsatt arbete med 
påminnelse om att registrera i Heroma. Två 
verksamhetsområden når delvis målet, 
resterande når målet fullt ut. 

 Kompetensutvecklingsplan 90 % 87 % Målet är delvis uppnått En förbättring jämfört 
med senaste mätningen. 

 

Aktiviteter Analys 

Utreda tjänstgöring nattetid, kvällar och helger Utredningsuppdrag påbörjas i september. 

Utveckla Nässjö utbildningscentrum Sker genom Vårdcentralerna Bra liv. 

Uppföljning av fördelning av 
utbildningsanställningar för sjuksköterskor. 

Fördelning av utbildningsanställningar för 70 
sjuksköterskor är genomförd. 

Utreda utökat behov av karriärtjänster Utredningsuppdrag klart i juni månad. 
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Aktiviteter Analys 

Utreda äldre medarbetares möjlighet att fortsätta 
arbete 

Utredningsuppdrag klart  i september månad. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Minskning av kostnaderna 
för bemanningsföretag 

-25 % -30 % Kostnaden för bemanningsföretag inom 
Hälso- och sjukvården har minskat med 
nästan 20 miljoner (30 %) jämfört med 
samma period 2018. Från och med 2019 ingår 
inte köpt distansgranskning i kostnaden för 
bemanningsföretag och detta påverkar 
jämförelsen mellan åren. I år har vi köpt 
distansgranskning för cirka 5 miljoner och en 
rättvis jämförelse ger då en 
kostnadsminskning på knappt 15 miljoner 
vilket motsvarar en minskning med 22 %. 
Kostnaden minskar inom samtliga 
verksamhetsområden. 

 

Aktiviteter Analys 

Pröva arbetstidsmodeller i projektform Projekt 80-10-10 pågår. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

5,8 % 5,4 % Målet uppnått Två verksamhetsområden når 
inte målet, ett når delvis målet och 
resterande nio når målet. 

Uppdelat på personalgrupp så är det en 
ökning för bland annat specialistkompetenta 
läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
kuratorer medan t ex sjuksköterskor, ST-
läkare, lednings-, teknisk-, service- och 
administrativ personal minskat sin 
sjukfrånvaro i förhållande till samma period 
föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är 
heltid norm. 

Arbete med heltid som norm fortsätter och det finns 
en rutin som följs via Region Jönköpings läns 
rekryteringsportal. 

Kartläggning av löneläget Genomförd november 2018. 
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Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av likabehandling 

Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande 

värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade är angeläget och är 

även en konkurrensfördel. 

Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. 

Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och repressalier. 

Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att 

organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och 

förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar 

till diskussion om konkreta åtgärder. 

På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer 

motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ett exempel är 

rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och 

kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Översyn av chefers förväntningar och 
förutsättningar 

Insamling från nätverk för engagerat ledarskap och 
återkoppling från regionledning. 

 

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många 

årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad 

och frånvaro.  

 

I genomsnitt har regionen totalt ökat 104 faktiska årsarbetare under jan - apr 2019 jämfört med 

samma period 2018. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. Ökningen av 

anställda årsarbetare är 69 men eftersom frånvaron också har minskat med motsvarande 35 

årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare högre. 

 
Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 2019-2018 

 Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda 99 

Minskning av visstidsanställda -44 

Ökning av timavlönade 14 

Summa förändring årsarbetare 69 

Minskad sjukfrånvaro 29 

Ökad FL/VAB -9 

Minskad övrig frånvaro 15 

Summa minskning av frånvaro (fler i arbete) 35 

Ökning av faktiska årsarbetare  104 

 

Folktandvården, Utbildning och kultur, PKU samt Medicinsk vård har minskat något medan 

övriga verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma period 

föregående år. Det har förekommit en del omorganisering/omkodningar som påverkar den interna 
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fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Uppdelat på 

personalgrupp så är det framförallt en minskning av kulturpersonal, tandsköterskor och 

tandläkare. Störst ökning är det inom grupperna handläggare och administratörer och 

specialistkompetenta läkare. Ökningen av handläggare och administratörer har framförallt skett 

inom verksamhetsområdena Verksamhetsstöd och service, Regional utveckling och Kirurgisk 
vård 

Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens första 

kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-apr 2019 uppdelat per 

personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya 

medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar förändringar i frånvaro 

(sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete 

och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde kolumnen visar förändringen i faktiska 

årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans). 

Personalgrupp Faktiska årsarb 
genomsnitt jan-
apr 2019 

Förändring 
årsarb jämfört 
samma period 
2018 

Förändring 
frånvaro årsarb 
jämfört samma 
period 2018 

Förändring 
faktiska årsarb 
jämfört samma 
period 2018 

Administration vård 532 -6 -4 -3 

AT-läkare och underläkare ej leg 137 0 3 -3 

Biomedicinska analytiker m fl 247 7 -5 12 

Handläggare och administratörer 732 41 -9 50 

Kurator m fl 129 -5 2 -7 

Kök och service 376 -12 -17 6 

Ledningsarbete 416 6 -3 9 

Psykologer 103 4 -1 5 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut 310 9 -1 10 

Sjuksköterskor 2 215 14 -3 17 

Specialistkompetent läkare 604 9 -11 20 

ST-läkare och underläkare leg 285 -7 0 -6 

Tandhygienist 83 9 3 6 

Tandläkare 146 -4 3 -7 

Tandsköterskor m fl 287 -4 4 -9 

Teknisk personal och hantverkare 380 16 -3 19 

Undersköterska/Skötare m fl 1 284 10 6 3 

Utbildning, fritid och kultur 245 -15 -3 -12 

Övrig rehab och förebyggande arbete 117 -4 -1 -3 

Övrig vård- och omsorgsarbete 65 1 5 -4 

Summa 8 693 69 -35 104 

 

Den positiva trenden från slutet av 2018 fortsätter när det gäller kostnad för inhyrd personal. 

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 49 

miljoner kronor inklusive distansbedömning diagnostik, vilket är 14 miljoner kronor lägre än 

samma period 2018.  Minskningen är fördelad på samtliga verksamhetsområden. Kostnaden 

för inhyrd personal motsvarar hittills under 2019 ca 2,5 procent av personalkostnaderna. 

Arbetet med att nå ett oberoende av hyrpersonal genom en stabil och varaktig bemanning med 

egna medarbetare för den löpande verksamheten fortsätter och det är mycket positivt att en 

del verksamheter har kunnat rekrytera läkare som tidigare jobbat som hyrläkare.  
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Hållbar utveckling 2017-2020 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom 

programmets inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. Av de 17 

mål/mätetal som för närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet per april att 13 av målen 

helt eller delvis uppnås. 

Energi: inom energiområdet minskar regionens elförbrukning jämfört med föregående år och 

den totala energianvändningen (värme + el) väntas minska till 163,1 kWh/m2, vilket dock är 

något över målnivån för 2019 på 162,5 kWh/m2. 

Tjänsteresor: från och med 2019 görs jämförelse mot motsvarande period 2017 (basår) med 

målnivåer som anpassats därefter. För såväl privatbil som poolbil/hyrbil så ökar användningen 

något, vilket innebär att minskningsmål för närvarande inte uppnås. Samtidigt uppvisar 

tjänsteresandet med flyg en tydlig minskning, med 28 respektive 35 procent för inrikes- och 

utrikesflyg. 

Målet för en ökad andel miljöbilar har justeras så att det från och med 2019 speglar 

prioriteringarna i Region Jönköpings läns drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon). 

Resultatet uppgår nu till 60 procent, med fordon som successivt byts ut. 

Matsvinn: målsättningar kring minskat matsvinn uppnås varken inom regionens restauranger 

eller för patientmåltider, med ökningar i jämförelse med 2017. Vidare analys och 

förbättringsåtgärder pågår. 

Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller 

andel svenskproducerat kött, mjölk och ägg och svenskodlad frukt och grönsaker. Första 

tertialet 2019 uppvisar också en tydlig ökning i andelen ekologiska livsmedel, till en nivå i 

närheten av årsmålet på 55 procent. Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse när det gäller 

andelen vegetariska portioner i regionens restauranger, med en ökning till närmare 19 procent 

för perioden. Denna måluppfyllelse hänger samtidigt på restauranggästernas aktiva val av de 

vegetariska alternativen. 

Vi är klimatsmarta 

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Levererad energi 
värmeförbrukning 

85,5 
kWh/m2 

83 
kWh/m2 

Totala värmeförbrukningen i nivå med 2018. 
Prognos för den totala energianvändningen 
för Region Jönköpings län är 163,1 kWh och 
når inte fullt ut målvärdet på 162,5 kWh. 

 Levererad energi 
elförbrukning 

77 
kWh/m2 

80,1 
kWh/m2 

Elförbrukningen har sänkts från 80,6 kWh till 
80,1 kWh från 2018. Prognosen för den totala 
energianvändningen för Region Jönköpings 
län är 163,1 kWh och når inte fullt ut 
målvärdet på 162,5 kWh. 

 

Aktiviteter Analys 

Nya byggnader, med utförd förstudie och 
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-noll-

Tas med vid projektering av byggnader. Olika status 
beroende på ny- eller ombyggnadsprojekt. 
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Aktiviteter Analys 

energihus för levererad energi. 

Energironder ska genomföras regelbundet enligt 
fastställd plan i samtliga verksamheter i 
organisationen. 

En rutin med tillhörande checklista är framtagen och 
godkänd av miljöchefen. Den gäller fr o m 1/1-19. 
Kommunikationsavdelningen ska nu hjälpa till med 
att kommunicera ut den till chefer och personal. 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Tjänsteresor, antal km 
egen bil (privatbil) 

-20 % 0,5 % Total privatbilsanvändning i nivå med 2017, 
med ökningar inom fem av elva 
verksamhetsområden. Fortsatt analys och 
åtgärder för att uppnå minskning. 

 Tjänsteresor, antal km 
poolbil och hyrbil (korttid) 

-10 % 0,2 % Nyttjandet av poolbil/hyrbil i nivå med 2017. 

 Andel fordon som lever 
upp till Region Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi 

75 % 60 % Vid inköp av nya bilar följs Region Jönköpings 
läns drivmedelsstrategi. Bilarna byts ut 
successivt. 

 Tjänsteresor, antal km 
inrikesflyg 

-15 % -28 % Resandet med inrikesflyg tydligt minskat 
jämfört med tidigare år, med minskningar 
inom de flesta verksamhetsområden. 

 Tjänsteresor, antal km 
utrikesflyg 

-10 % -35 % Resandet med utrikesflyg tydligt minskat 
jämfört med tidigare år, med minskningar 
inom de flesta verksamhetsområden. 

 

Aktiviteter Analys 

Fordon ska köpas in i enlighet med 
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand 
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna 
strategi. 

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd 
drivmedelsstrategi. 

Vi använder våra resurser klokt 

Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Matsvinn per 
restaurangportion 

-8 % 19,3 % Ökningar i uppmätt matsvinn, både inom 
sjukhus- och skolrestauranger. Arbete pågår 
för att minska svinnet, med fokus på 
menyplanering, inköp och översyn av rutiner. 

 Matsvinn per 
patientportion 

-8 % 48,5 % Matsvinnet uppvisar minskning jämfört med 
2018, men högre än jämförelseåret 2017. 
Förbättringsarbete pågår. 
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Aktiviteter Analys 

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta upp en 
målsättning för att minska matsvinnet samt ge 
förslag på åtgärder för att minska detta. 

Regelbundna mätningar har påbörjats under året. 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i 

produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel A- och B-klassade 
byggmaterial vid om- och 
nybyggnation. 

80 % 72,3 % Handlingsplan för att öka andelen A och B-
klassade byggmaterial pågår. 

Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som 

uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje 

hand väljer vi ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel svenskproducerat 
oberett kött, mjölk och ägg 

93 % 96,6 % Målet uppnås. 

 Andel svenskodlad frukt 
och grönt 

18 % 40,5 % Målet uppnås. 

 Andel MSC-märkt fisk och 
skaldjur 

68 % 88,1 % Målet uppnås. 

 Andel ekologiska livsmedel 55 % 54,4 % Tydlig ökning under perioden, där vi närmar 
oss målet på 55 procent för 2019. 

 Andel kaffe, te och kakao 
med sociala och etiska krav 

95 % 94,7 % Ökad andel under perioden, närmar sig 
målnivå på 95 procent. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong Detta arbetas med kontinuerligt. 

Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra 

restauranger och caféer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel hälsofrämjande 
fikautbud för 
möten/konferens 

20 % 27 % Målet uppnås. 

 Andel vegetariska 
portioner i regionens 
restauranger 

19 % 18,9 % Andel vegetariskt ökar under perioden och 
närmar sig mål. Arbete pågår för ett ännu 
attraktivare vegetariskt utbud. 
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EKONOMI, Region Jönköpings län 
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde 
Resultat 
(budgetavvikelse) 

 Ekonomi i balans 0 tkr 319 073 tkr 

 Prognos 0 tkr  35 000 tkr 

 

Delårsresultatet bättre än budget främst beroende på finansnettot 

Efter första tertialet visar utfallet ett överskott på 430 miljoner kronor, vilket är 319 miljoner 

kronor bättre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad visar 32 miljoner kronor bättre än 

budget medan skatter, utjämning och generella statsbidrag är 19 miljoner kronor sämre än 

budget. Det gör att verksamhetens resultat är drygt 12 miljoner kronor bättre än budget.  

Den största förklaringen till tertialets positiva budgetavvikelse avser ändrad 

redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) 

där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut ska visas 

i resultatet. Till och med april ingår orealiserade värdehöjningar på 309 miljoner kronor mer 

än budgeterat. Utöver dessa så visar finansnettot på tillgångssidan 7 miljoner kronor sämre än 

budget beroende på lägre ränteintäkter samt realiserade förluster. Finansiella kostnaderna på 

skuldsidan (värdesäkring pensioner) visar 4 miljoner kronor bättre än budget. 

 

Årsprognosen bättre än budget  

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 410 miljoner kronor vilket är 35 

miljoner kronor högre än budgeten på 375 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring 

jämfört med 2018 med 216 miljoner kronor. Då ingår skattehöjning på 50 öre, vilket gav cirka 

388 miljoner kronor i ökade intäkter. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 300 miljoner 

kronor för kända överenskommelser inom hälso- och sjukvård, vilket är cirka 80 miljoner 

kronor högre än budget eftersom flera överenskommelser som skulle upphört nu fortsätter. 

Alla dessa överenskommelser är inte klara, men prognosen bygger på samma inriktning som 

2018. Det finns signaler om nya överenskommelser samt utökning av befintliga. Dessa är inte 

medräknade i prognosen då överenskommelserna inte är klara avseende område, inriktning 

eller krav. 

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 956 miljoner kronor vilket är 85 miljoner kronor 

bättre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 11 445 miljoner kronor som 

motsvarar 63 miljoner kronor sämre än budget. Verksamhetens resultat (resultatet före 

finansnetto) beräknas därmed till 489 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än 

budget.  

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 235 miljoner kronor, vilket är i nivå med 

budget. Prognosen är satt enligt budget då det är den nivå som över tid förväntas nås. 

Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 314 miljoner kronor vilket är 13 

miljoner kronor bättre än budget. 
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Prognostiserat resultat motsvarar 3,6 procent av skatter och generella statsbidrag.  

Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade nettoinvesteringarna 

överstiger resultatet exklusive avskrivningar med cirka 470 miljoner kronor.  

Egenfinansieringsgraden blir då 63 procent, vilket är något bättre än budgeten på 58 procent. 

Totalt för åren 2015-2019 beräknas investeringarna ha finansierats med egna medel med 200 

miljoner kronors marginal.  

 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
1:2019 

Prognos 
2019 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
1:2018 

Bokslut  

2018 

Intäkter  901 2 493  766 2 595 

Kostnader  -4 448 -13 072  -4 217 -12 634 

Avskrivning  -119 -377  -124 -374 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-3 665 -10 956 85 -3 574 -10 413 

 

Skatteintäkter  3 024 9 071 -45 2 805 8 397 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 793 2 374 -18 758 2 267 

Verksamhetens resultat  152  489 22 -12 251 

Finansnetto tillgångar  383 235 0 85 180 

Finansnetto skulder/pensioner  -105 -314 13 -79 -238 

Årets resultat  430 410 35 -6 194 

*2018 års värden är inte omräknade enligt ny princip för verkligt värde av finansiella placeringar 

 

Verksamhetens nettokostnad bättre än budget 

Nettokostnaden har för första tertialet ökat med 2,5 procent jämfört med samma period 2018. 

Då ingår reavinst på fastighetsförsäljning med 27 miljoner kronor februari 2018. I år har 

också de förväntade riktade statsbidragen redovisats från årets början, till skillnad från förra 

året då de började redovisas först i augusti. Mer jämförbar nettokostnadsökning är 3,3 procent 

Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11,0 miljarder kronor, vilket är 85 miljoner kronor 

lägre än budget. Nettokostnadsökningen blir då 5,2 procent att jämföra med den budgeterade 

ökningen på 6,0 procent.  

Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör 7,3 procent. Då 

ingår skattehöjning med 50 öre vilket motsvarar cirka 388 miljoner kronor. Justerat för 

skattehöjningseffekten så är ökningen 3,7 procent. 
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Tabell: Nämndsavvikelser (miljoner kronor) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -43 -58 -11 735 -0,5 
 varav verksamhetsområden -35 -66 -9 781 -0,7 
 varav centralt -8 +8 -1 954 0,4 
     
ANA +5 +4 -497 0,8 
 varav verksamhetsområde +3 +2 -450 0,4 
 varav centralt +2 +2 -47 4,7 
     
TIM +6 -6 -1 485 -0,4 
 varav verksamhetsområde +6 -7 -1 475 -0,4 
 varav centralt 0 +1 -10 4,8 
     
RS +20 +19 -2 931 0,7 
 varav verksamhetsområden +11 0 -2 635 0,0 
 varav centralt +9 +19 -296 6,6 
     
RSÖ +44 +128 -57 225,0 
 varav riktade statsbidrag +44 +130 -141 92,0 
 varav internränta/avskrivning mm -2 -4 82 -4,3 
 varav pensioner mm +2 +2 2 -68,0 
     
RF -1 -2 -17 -10,5 

Totalt +32 +85 -16 722 0,5 

 

Nämndernas budgetavvikelse per april samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten 

Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  

Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens 

ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens 

övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  

Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser till största del ännu ej utfördelad 

budget på 42 miljoner kronor utifrån antagandet att motsvarande kostnadsprognos finns i 

verksamheterna. Kostnader på 23 miljoner kronor över budget beräknas för 

direktavskrivningar för lösutrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, detta är budgeterat i 

investeringsramen. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 128 miljoner kronor 

för 2019. Den största delen, 130 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag som ligger kvar 

centralt. 52 miljoner kronor avser statsbidrag och överenskommelser som pågått under flera år 

vilket täcker permanentade budgetutökningar i verksamheterna och 59 miljoner kronor avser 

statsbidrag/överenskommelser som fortsatte 2019 trots tidigare besked om upphörande 2018. 

Detta överskott kompenserar den negativa budgetavvikelsen för nämnden för folkhälsa och 

sjukvård och gör att prognosen för verksamhetens nettokostnader totalt är en positiv 

budgetavvikelse på 85 miljoner kronor. 
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Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning 

De egna personalkostnaderna, beräknas öka med 4,4 procent. Avtalsökningen inklusive 

helårseffekt från 2018 utgör 2,9 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 67 

miljoner kronor högre än avtalsökningen.  

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 49 

miljoner kronor inklusive distansbedömning diagnostik, vilket är 14 miljoner kronor lägre än 

samma period 2018. Kostnaden har minskat inom samtliga områden. Kostnaden hittills för 

distansbedömning diagnostik ligger på 5 miljoner kronor. Det definieras inte längre som en 

hyrläkarkostnad som täcker personalbrist, men tas med för att göra jämförelsen relevant med 

2018. Under första tertialet så fanns inga kostnader för hyrsjuksköterskor, vilket jämfört med 

samma tid 2018 är en minskning med knappt 1 miljon kronor. Totala kostnaden 2018 för 

hyrläkare/hyrsjuksköterskor inklusive distansbedömning diagnostik blev 185 miljoner kronor.  

 

Läkemedelkostnaderna lägre än budget  

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge 

patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en 

kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. 

Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel är före återbäringar/rabatter 

6,8 procent och ligger i nivå med rikets. Kostnadsutvecklingen för förmånsläkemedel är något 

lägre än riket och kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel är i nivå med riket. Region 

Jönköpings län har däremot en något högre kostnadsutveckling för smittskydd jämfört med 

riket. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse, vilket främst förklaras av höga 

återbäringar/rabatter. 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 

2019 

Tertial 1 

2018 

Förändring % Prognos 

2019 

Diff mot 

budget 

Läkemedel* 413,0 387,5 6,6 1 233,0 33,0 

Beredningar/abonnemang 

eget sjukhusapotek 

6,6 6,9 -3,6 20,0 0,0 

Summa 419,6 394,4 6,4 1 253,0 33,0 

* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive rabatter/återbäringar 

  

Skatteintäkterna når inte budget 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 071 miljoner kronor 2019 vilket är 45 miljoner kronor 

lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning 

i maj. 
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Generella statsbidrag och utjämning lägre än väntat men positivt ändå 
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 1 

2018 

Bokslut  

2018 

Inkomstutjämning 579 1 736 16 561 1 683 

Kostnadsutjämning -113 -339 1 -108 -325 

Regleringsbidrag/avgift -23 -70 -12 -36 -108 

Läkemedelsbidrag 335 999 -28 318 945 

Välfärdsmiljard flyktingar 14 44 0 22 65 

Livmoderhalsscreening 2 5 5 2 5 

Långtidsarbetslösa 0 0 0 0 2 

Summa 793 2 374 -18 758 2 267 

 

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2019 ger regionen knappt 1 047 miljoner 

kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen 

kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 47 

miljoner kronor för 2019 och 1 miljon kronor ytterligare för 2018 än vad som bedömdes i 

bokslutet. Totala läkemedelsbidraget 2019 beräknas därmed till knappt 999 miljoner, vilket är 

28 miljoner kronor lägre än budget. Regionen får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna 

vilket påverkar nettokostnaden positivt och ger ett budgetöverskott inom läkemedelsområdet 

med 33 miljoner kronor, vilket framgår av läkemedelsavsnittet ovan. 

Välfärdsmedlen 2019 är på totalt 2 500 miljoner kronor till regionerna. De består av 1 500 

miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 53 miljoner 

kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 000 miljoner 

kronor avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 44 miljoner kronor av dessa vilka 

särredovisas i tabellen ovan. 

Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors 

hälsa får regionerna 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid 

fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt 

bidrag då det 2019 egentligen skulle ingå i regleringsbidraget/avgiften. Det är därför inte 

budgeterat separat. 

 

Finansnettot enligt budget i prognosen men stort överskott per april 

Som nämnts i inledningen av ekonomiavsnittet så är den största förklaringen till tertialets 

positiva budgetavvikelse en ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring 

och redovisning (LKBR 2018:597) där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt 

värde) vid varje månadsbokslut ska visas i resultatet.  

Till och med första tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 383 miljoner 

kronor, vilket är 302 miljoner kronor bättre än budget. Till och med april ingår orealiserade 

värdeökningar på 342 miljoner kronor i resultatet, vilket är 309 miljoner kronor mer än 

periodbudget. I övrigt visar finansnettot på tillgångssidan 7 miljoner kronor sämre än budget 

beroende på lägre ränteintäkter samt realiserade förluster. Finansiella kostnaderna på 

skuldsidan (värdesäkring pensioner) visar 4 miljoner kronor bättre än budget.  
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Utöver de orealiserade värdeökningarna ovan så har de finansiella tillgångarnas redovisade 

värde ökat med ytterligare 488 miljoner kronor, till följd av den ändrade redovisningslagen. 

Detta motsvarar det orealiserade värdet per 2018-12-31 och de ingår inte i periodens eller 

årets prognosticerade resultat utan har ökat det egna kapitalet.  

Finansnettot på tillgångssidan har även tidigare varit svårprognosticerat avseende händelser 

mellan januari till december respektive år, men det påverkades då av mer förutsägbara räntor 

och utdelningar samt realiserade vinster eller förluster som följde finanspolicyn. 

Finanspolicyn har inte förändrats men nu ska även orealiserade förändringar mellan januari 

till december påverka det redovisade finansnettot och därmed resultatet. Finansnettot är 

försiktigt budgeterat utifrån det som i genomsnitt kan förväntas i avkastning över tid för de 

avkastningsbara tillgångar som finns i dag.  

På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till budgetens 235 miljoner kronor. Något 

försök till annan prognos är inte möjlig att göra. 

Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för 

fyra månader till 6,0 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,5 procent. 

Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med 

första tertialet en kostnad på 105 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 314 

miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor lägre kostnad än budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar nås inte i år men fortfarande över tid 

Årets prognostiserade resultat på 410 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 377 

miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 787 miljoner kronor. 

Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 1 256 miljoner kronor innebär det att resultatet är 

469 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel. 

Egenfinansieringsgraden beräknas bli 63 procent. I normalfallet och över tid är målet 

egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 

egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar 

med 558 miljoner kronor, vilket motsvarar 58 procent. Totalt för åren 2015-2019 beräknas 

investeringar ha finansierats med egna medel med 200 miljoner kronors marginal.  

Bruttoinvesteringarna på 1 257 miljoner kronor är 81 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av 

de beräknade investeringarna utgörs 2 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 

programvaror, 800 miljoner kronor av byggnader samt 390 miljoner kronor av övriga 

materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.  

Utöver bruttoinvesteringarna så ingår försäljning av anläggningstillgångar samt ett erhållet 

investeringsbidrag på drygt 1 miljon kronor. 

Under årets första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 302 miljoner kronor.  

 

Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Byggprojekt 
Utbetalning 2019,  

miljoner kronor 

Hus D1 Ryhov 356 

Hus 37 Eksjö 100 

Elkraftförsörjning Ryhov 59 

Råslätts VC/FTV 58 
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OP/IVA Värnamo 44 

Komponentutbyten 44 

Solpaneler 27 

MR Värnamo 25 

Riddersbergs häststall 24 

Segerstad svinhus/omklädningsrum 13 

Infektionskliniken Ryhov 11 

Bårhus Ryhov 9 

ÖNH Höglandssjukhuset 8 

Cykelparkeringar 8 

MR 3 T Ryhov 6 

 

 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar 

Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 410 miljoner kronor 

samt med ingående orealiserade värdeökningen på finansiella placeringar på 488 miljoner 

kronor. Det innebär att soliditeten beräknas öka till 11,7 procent.  

Tabell: Nyckeltal 

 Prognos 

2019 

Bokslut 

2018 

Soliditet % +11,7 +5,2 

Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 3,2 3,1 

Balanskravsutredning 

Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 

delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas 

detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. 

Det prognosticerade resultatet enligt blandmodellen beräknas bli +304 miljoner kronor. Här 

ingår orealiserade vinster på värdepapper på 78 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i 

balanskravsresultatet som då blir +226 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har 

några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa. 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen påverkades tidigare mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar 

och så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas 

finansiella kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget 

sedan 2013. För 2019 beräknas detta medföra en minskad avsättning med 32 miljoner kronor 
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och ackumulerat en ökad avsättning med 74 miljoner kronor jämfört med om 

genomsnittsmodell inte hade använts. 

Redovisning av finansiella pensionsplaceringar har ändrats från och med 2019. Nu ingår dessa 

placeringars verkliga värde på balansdagen i balansräkningen och förändringen av detta värde 

under året påverkar resultatet. Justering till verkligt värde per 2018-12-31 har ökat 

balansräkningens tillgångar och det egna kapitalet med 488 miljoner kronor, så det påverkar 

således inte årets resultat men har ökat soliditeten. 2018 års värden i resultat- och 

balansräkning har inte omräknats enligt ny princip. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018. 

 

 

 



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut

per 2019-04-30 2019 2018

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 47,3 38,5 52,0

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 3 819,9 4 276,6 3 640,5

   2. Maskiner och inventarier 12xx 767,4 963,4 771,3

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 169,9 234,6 169,9

Summa Anläggningstillgångar 4 804,4 5 513,1 4 633,7

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 58,5 59,3 58,8

II. Fordringar 15xx-17xx 917,9 855,7 881,5

III. Kortfristiga placeringar 18xx 6 459,5 6 110,5 5 734,6

IV. Kassa och bank 19xx 533,1 514,2 586,5

Summa Omsättningstillgångar 7 969,0 7 539,7 7 261,4

Summa Tillgångar 12 773,5 13 052,9 11 895,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital 622,4 622,4 429,0

II. Justering ingående Eget kapital pga verkligt värde 488,5 488,5 0,0

III. Årets resultat 3xxx-8xxx 429,5 410,0 193,5

Summa Eget kapital 1 540,4 1 520,9 622,4

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 8 927,0 9 096,6 8 817,6

II. Övriga avsättningar 223x 16,1 0,0 16,1

Summa Avsättningar 8 943,1 9 096,6 8 833,7

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 69,2 66,8 70,5

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 220,7 2 368,5 2 368,5

Summa Skulder 2 290,0 2 435,4 2 439,0

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 12 773,5 13 052,9 11 895,1

Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0
Pensionsåtagandeförändring 0,0
Borgensåtagande (motorvagnar m.m.) 74,4



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning 2019T1 2019 budget 2018T1 2018
Verksamhetens intäkter 901,5 2 492,9 766,2 2 594,5
Verksamhetens kostnader -4 448,0 -13 071,9 -4 217,1 -12 634,0
Avskrivningar -118,8 -376,8 -123,5 -373,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 665,3 -10 955,8 85,2 -3 574,4 -10 413,1
Skatteintäkter 3 023,7 9 071,2 -44,8 2 805,1 8 396,6
Generella statsbidrag o utjämningssystem 793,1 2 373,8 -18,2 757,7 2 267,4
VERKSAMHETENS RESULTAT 151,5 489,2 22,2 -11,6 250,9
Finansnetto tillgångar 382,7 235,0 0,0 84,5 180,4
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -104,7 -314,2 12,8 -78,8 -237,9
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 429,5 410,0 35,0 -5,8 193,5
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 429,5 410,0 35,0 -5,8 193,5

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2019T1 2019 2018T1 2018
Likviditet 3,59 3,18 3,16 3,07
Soliditet  fullfondering 12,1% 11,7% 3,7% 5,2%
Soliditet blandmodell 47,3% 45,2%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 96,0% 95,7% 100,3% 97,6%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 11,3% 3,6% -0,2% 1,8%
Nettkostnadsökning mot föregående år 2,5% 5,2% 4,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 3,3% 4,9% 4,2%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 7,1% 7,3% 3,2%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl skattehöjning 3,7%
Egenfinansieringsgrad investeringar 62,6% 69,2%
Rörelsekapital miljoner kronor 5 748 5 171 4 921 4 893
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 495 59 607 484

Definitioner:

Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 100 Årsredovisning 2018 – Samordningsförbunden 
Diarienummer: RJL 2019/303

Inför behandling anger Håkan Sandgren jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet

2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet

3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings 
län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar 
och revisionsberättelser för år 2018 (bilagor). Frågan om 
ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande 
revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga 
samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2018.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2018 för de tre 

samordningsförbunden i länet

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 133 Årsredovisning 2018 – Samordningsförbunden 
Diarienummer: RJL 2019/303

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet

2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet

3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings 
län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar 
och revisionsberättelser för år 2018 (bilagor). Frågan om 
ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande 
revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga 
samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2018.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2018 för de tre 

samordningsförbunden i länet

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Justeras

Maria Frisk
Ordförande 

Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-04-10 RJL 2019/303

Förvaltningsnamn
Avsändare

Regionfullmäktige

Årsredovisning 2018 och ansvarsfrihet för 
Samordningsförbunden

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet 

för 2018 års verksamhet
2. bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2018 

års verksamhet
3. bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2018 

års verksamhet

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga 
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2018 
(bilagor). Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår 
att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2018.

Information i ärendet
I enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
(Finsam), 2003:1210, finns tre samordningsförbund i länet. 

 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
 Finnvedens Samordningsförbund 
 Höglandets Samordningsförbund 

Medlemmar i samordningsförbunden är för respektive länsdel: Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna samt Region Jönköpings län. Finansiering sker 
via årliga medlemsavgifter. Syftet med verksamheten är att ge enskilda individer 
ett samordnat stöd för att uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete.  
Arbetet i respektive samordningsförbund leds av en styrelse och samordnas via ett 
kansli. Administrativa tjänster köps från Region Jönköpings län.
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RJL 2019/303

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10

 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2018 för de tre 
samordningsförbunden i länet (bifogas).

Beslutet skickas till
Samordningsförbunden i länet 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



















































































































































































































































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal A

§8 Motion - Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL 2018/514

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen

Sammanfattning 
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 
Tänderna tillhör kroppen:

 Att nettokostnaderna för införande av tänderna skall ingå i 
högkostnadsskyddet tas fram 

 Att kostnaderna tas fram för införande att tänderna skall 
ingå i högkostnadsskyddet för alla personer i länet som 
fyllt 65 år. 

 Att i ett första steg beslutar att alla personer över 65 år så 
skall tänderna ingå i högkostnadsskyddet. 

 Att tänderna skall få ingå i högkostnadsskyddet för alla i 
Jönköpings län.

Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från nämnden för folkhälsa och sjukvård 

2018-11-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom 

primärvården 
2018-02-19

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Thomas Bäuml (M) Rune Backlund (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 108-122
Tid: 2018-11-20, kl 13:00-17:10

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 115 Motion – Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL2018/514

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 
Tänderna tillhör kroppen:

 Att nettokostnaderna för införande av tänderna skall ingå i 
högkostnadsskyddet tas fram 

 Att kostnaderna tas fram för införande att tänderna skall 
ingå i högkostnadsskyddet för alla personer i länet som 
fyllt 65 år. 

 Att i ett första steg beslutar att alla personer över 65 år så 
skall tänderna ingå i högkostnadsskyddet. 

 Att tänderna skall få ingå i högkostnadsskyddet för alla i 
Jönköpings län.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen och föreslår att den avslås.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-04-

17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom 

primärvården 
2018-02-19

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Anne Karlsson yrkar bifall till föreliggande förslag.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 108-122
Tid: 2018-11-20, kl 13:00-17:10

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Helena 
Stålhammar 

Marianne Andersson Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4)

2018-11-09 RJL 2018/514

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion – Tänderna tillhör kroppen
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen Tänderna tillhör 
kroppen:

 Att nettokostnaderna för införande av tänderna skall ingå i 
högkostnadsskyddet tas fram 

 Att kostnaderna tas fram för införande att tänderna skall ingå i 
högkostnadsskyddet för alla personer i länet som fyllt 65 år. 

 Att i ett första steg beslutar att alla personer över 65 år så skall tänderna 
ingå i högkostnadsskyddet. 

 Att tänderna skall få ingå i högkostnadsskyddet för alla i Jönköpings län. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen och föreslår 
att den avslås.

Information i ärendet
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen Tänderna tillhör 
kroppen:

 Att nettokostnaderna för införande av tänderna skall ingå i 
högkostnadsskyddet tas fram 

 Att kostnaderna tas fram för införande att tänderna skall ingå i 
högkostnadsskyddet för alla personer i länet som fyllt 65 år. 

 Att i ett första steg beslutar att alla personer över 65 år så skall tänderna 
ingå i högkostnadsskyddet. 

 Att tänderna skall få ingå i högkostnadsskyddet för alla i Jönköpings län. 

Den svenska tandvårdsmarknaden omsätter cirka 25 miljarder kronor per år. Av 
dessa finansierar staten cirka 5 miljarder kronor i form av allmänt och särskilt 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4)

RJL 2018/514

tandvårdsbidrag samt högkostnadsskydd. Landstingen finansierar cirka 5 
miljarder kronor i form av barntandvård, sjukhustandvård och äldretandvård. 
Resterande del är patientavgifter.

Det finns både offentliga och privata vårdgivare. De offentliga vårdgivarna, 
Folktandvården, finns i samtliga 21 landsting med cirka 880 mottagningar. I fem 
landsting bedrivs Folktandvården i bolagsform. Ungefär 58 procent av 
patientbesöken gjordes hos privat vårdgivare och 42 procent hos Folktandvården.

Högkostnadsskyddet sjukvård innebär att patienterna inte behöver betala mer än 1 
100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. I 
högkostnadsskyddet ingår: 

 avgifter för vård på vårdcentral, sjukhusmottagning, akutmottagning, eller 
hos privat vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län 

 avgifter för vård utförd av ambulanspersonal när ditt tillstånd inte kräver 
vidare transport för behandling på sjukhus eller vårdcentral 

 avgifter för att förnya recept
 tandvård till samma avgift som sjukvård (gäller äldre och 

funktionshindrade samt om du får tandvård som ett led i en 
sjukdomsbehandling). 

För att beräkna kostnaderna för vad ett införande av att tandvården ska ingå i 
högkostnadsskyddet har vissa antaganden gjorts. 

 Alternativ 1: Region Jönköpings län har samma fördelning som riket av 
tandvårdsmarknaden – det vill säja 58 procent utförs av privata vårdgivare 
och 42 procent av folktandvården

 Alternativ 2: I Jönköpings län har privata och folktandvården 50procent 
var av tandvårdsmarknaden

 Beräkningen baseras på aktuella patientintäkter i de olika åldersgrupperna 
inom folktandvården och för att uppskatta de privata tandläkarnas del har 
beloppet beräknats enligt alternativ ett 1 eller 2

 Invånarna 24 år och äldre går till tandläkaren vart annat år. 
 För fri tandvård avseende gruppen 65 år och äldre har hälften av invånarna 

beräknats ha frikort eller fri sjukvård andra hälften beräknas betala 550 kr 
för tandvård

 För fri tandvård avseende gruppen 24-64 år har en tredjedel beräknats 
betala 1 100 kr för tandvård, en tredjedel 550 kr och resterande tredjedel 
beräknas redan ha frikort. 
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RJL 2018/514

Kostnadsberäkning (kronor) – alternativ 1
2 års basis 1 års basis
Antal totalt Tandvården i regionen varje år

Alla 65 och äldre går till tandläkaren en gång vart annat år. 74 247 37 124

Hälften betalar 550 kr sen frikort 20 417 925 10 208 963
Resterande hälften har redan frikort och betalar ingen avg för tandvåd 0 0
Beräknad patientintäkt 20 417 925 10 208 963
Patientintäkt idag (inkl frisktandvård) 128 742 614 64 371 307
Beräknad patientintäkt idag (privata) 177 787 419 88 893 710
Beräknad kostnad för motionen för alla invånare 65 år och äldre -286 112 108 -143 056 054

Alla vuxna 24 - 64 år  som går till tandläkaren en gång vart annat år. 179 613 89 806

En tredjedel betalar full avgift = 1 100 kr (upp till frikort) 65 199 413 32 599 707
En tredjedel betalar 550 kr sen frikort 32 599 707 16 299 853
Resterande tredjedel har redan frikort och betalar ingen avg för tandvåd 0 0
Beräknad patientintäkt 97 799 120 48 899 560
Patientintäkt idag (inkl frisktandvård) 294 427 772 147 213 886
Beräknad patientintäkt idag (privata) 406 590 732 203 295 366
Summering av kostnad årsgrupp 24 - 64 -603 219 384 -301 609 692

Totalt beräknad kostnad för motionen för alla invånare som är 24 år och äldre -889 331 492 -444 665 746

Kostnadsberäkning (kronor) – alternativ 2

Sammanfattning 
Om Region Jönköping antas ha samma fördelning av tandvårdsmarknaden som 
riket (58% privata 42% folktandvården) skulle kostnaden för förslaget motsvara   
445 miljoner kr/år. 

Om Region Jönköpings län har 50 % av tandvårdsmarknaden inom 
folktandvården skulle kostnaden för förslaget motsvara 364 miljoner kr/år.
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RJL 2018/514

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom primärvården 

2018-02-19

Beslut skickas till
Regionfullmäktige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 135-150
Tid: 2018-11-08, kl 08:00-11:15

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 142 Motion – Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL2018/514

Beslut
Nämnden förslås

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 
Tänderna tillhör kroppen:

 Att nettokostnaderna för införande av tänderna skall ingå i 
högkostnadsskyddet tas fram 

 Att kostnaderna tas fram för införande att tänderna skall 
ingå i högkostnadsskyddet för alla personer i länet som 
fyllt 65 år. 

 Att i ett första steg beslutar att alla personer över 65 år så 
skall tänderna ingå i högkostnadsskyddet. 

 Att tänderna skall få ingå i högkostnadsskyddet för alla i 
Jönköpings län. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag presidiet 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion Tänderna tillhör kroppen 2018-02-19

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens 
sammanträde.

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 135-150
Tid: 2018-11-08, kl 08:00-11:15

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MOTION 1(3)

2018-09-27 RJL 2018/514

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Motion – Tänderna tillhör kroppen

Inledning
Med anledning av motion från Morgan Malmborg och Per Svenhall, lämnas 
information i ärendet till Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i 
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen Tänderna tillhör 
kroppen:

 Att nettokostnaderna för införande av tänderna skall ingå i 
högkostnadsskyddet tas fram 

 Att kostnaderna tas fram för införande att tänderna skall ingå i 
högkostnadsskyddet för alla personer i länet som fyllt 65 år. 

 Att i ett första steg beslutar att alla personer över 65 år så skall tänderna 
ingå i högkostnadsskyddet. 

 Att tänderna skall få ingå i högkostnadsskyddet för alla i Jönköpings län. 

Den svenska tandvårdsmarknaden omsätter cirka 25 miljarder kronor per år. Av 
dessa finansierar staten cirka 5 miljarder kronor i form av allmänt och särskilt 
tandvårdsbidrag samt högkostnadsskydd. Landstingen finansierar cirka 5 
miljarder kronor i form av barntandvård, sjukhustandvård och äldretandvård. 
Resterande del är patientavgifter.

Det finns både offentliga och privata vårdgivare. De offentliga vårdgivarna, 
Folktandvården, finns i samtliga 21 landsting med cirka 880 mottagningar. I fem 
landsting bedrivs Folktandvården i bolagsform. Ungefär 58 procent av 
patientbesöken gjordes hos privat vårdgivare och 42 procent hos Folktandvården.



MOTION 2(3)

2016-04-04 RJL 2018/514

Högkostnadsskyddet sjukvård innebär att patienterna inte behöver betala mer än 1 
100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. I 
högkostnadsskyddet ingår: 

 avgifter för vård på vårdcentral, sjukhusmottagning, akutmottagning, eller 
hos privat vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län 

 avgifter för vård utförd av ambulanspersonal när ditt tillstånd inte kräver 
vidare transport för behandling på sjukhus eller vårdcentral 

 avgifter för att förnya recept
 tandvård till samma avgift som sjukvård (gäller äldre och 

funktionshindrade samt om du får tandvård som ett led i en 
sjukdomsbehandling). 

För att beräkna kostnaderna för vad ett införande av att tandvården ska ingå i 
högkostnadsskyddet har vissa antaganden gjorts. 

 Alternativ 1: Region Jönköpings län har samma fördelning som riket av 
tandvårdsmarknaden – det vill säja 58 procent utförs av privata vårdgivare 
och 42 procent av folktandvården

 Alternativ 2: I Jönköpings län har privata och folktandvården 50procent 
var av tandvårdsmarknaden

 Beräkningen baseras på aktuella patientintäkter i de olika åldersgrupperna 
inom folktandvården och för att uppskatta de privata tandläkarnas del har 
beloppet beräknats enligt alternativ ett 1 eller 2

 Invånarna 24 år och äldre går till tandläkaren vart annat år. 
 För fri tandvård avseende gruppen 65 år och äldre har hälften av invånarna 

beräknats ha frikort eller fri sjukvård andra hälften beräknas betala 550 kr 
för tandvård

 För fri tandvård avseende gruppen 24-64 år har en tredjedel beräknats 
betala 1 100 kr för tandvård, en tredjedel 550 kr och resterande tredjedel 
beräknas redan ha frikort. 

Kostnadsberäkning (kronor) – alternativ 1
2 års basis 1 års basis
Antal totalt Tandvården i regionen varje år

Alla 65 och äldre går till tandläkaren en gång vart annat år. 74 247 37 124

Hälften betalar 550 kr sen frikort 20 417 925 10 208 963
Resterande hälften har redan frikort och betalar ingen avg för tandvåd 0 0
Beräknad patientintäkt 20 417 925 10 208 963
Patientintäkt idag (inkl frisktandvård) 128 742 614 64 371 307
Beräknad patientintäkt idag (privata) 177 787 419 88 893 710
Beräknad kostnad för motionen för alla invånare 65 år och äldre -286 112 108 -143 056 054

Alla vuxna 24 - 64 år  som går till tandläkaren en gång vart annat år. 179 613 89 806

En tredjedel betalar full avgift = 1 100 kr (upp till frikort) 65 199 413 32 599 707
En tredjedel betalar 550 kr sen frikort 32 599 707 16 299 853
Resterande tredjedel har redan frikort och betalar ingen avg för tandvåd 0 0
Beräknad patientintäkt 97 799 120 48 899 560
Patientintäkt idag (inkl frisktandvård) 294 427 772 147 213 886
Beräknad patientintäkt idag (privata) 406 590 732 203 295 366
Summering av kostnad årsgrupp 24 - 64 -603 219 384 -301 609 692

Totalt beräknad kostnad för motionen för alla invånare som är 24 år och äldre -889 331 492 -444 665 746



MOTION 3(3)

2016-04-04 RJL 2018/514

Kostnadsberäkning (kronor) – alternativ 2

Sammanfattning 
Om Region Jönköping antas ha samma fördelning av tandvårdsmarknaden som 
riket (58% privata 42% folktandvården) skulle kostnaden för förslaget motsvara   
445 miljoner kr/år. 

Om Region Jönköpings län har 50 % av tandvårdsmarknaden inom 
folktandvården skulle kostnaden för förslaget motsvara 364 miljoner kr/år.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 
Eksjö

§ 81 Informationsärenden och aktuell information
Simon Rundquist och Susanne Yngvesson informerar om Region-
/rikssjukvård, nivåstrukturering samt kunskapsstyrning och jämlik 
vård.

Tomas Calmviken, Ove Johansson och Barbro Knopp Johlander 
informerar om ombyggnationer, inför beslut i ärendena §§ 91-93.

Emil Vallin informerar om ACG (Adjusted Clinical Groups).

Chefscontrollern informerar om: 
 Principer för tandvårdstaxa
 Motion – Tänderna tillhör kroppen 

Diarienummer: RJL2018/514 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet i oktober.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
 Rapport om utvärdering av sommaren presenteras för 

nämnden i oktober.
 Workshop i Tillsammansarbetet 
 ATV - Alternativ till våld
 Förslag Regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings 

län 
Diarienummer: RJL2018/2440

 Förslag Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2019 
Diarienummer: RJL2018/2441

Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om:
 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 

primärvården
Diarienummer: RJL2018/922



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet i oktober.

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning 
(RJL2018/228) t.o.m. augusti.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 104 Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Förslag - Regelbok – Primärvård inom vårdval Region 
Jönköpings län

 Förslag - Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2019

 Rapport om vårdplatser på sjukhusen.

 Inkomna promemorior, remisser och motioner under juni 
och juli 2018. 
Informationen lämnas till nämnden.
Ett svar lämnas av Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen (SVN) på remiss RJL2018/1822 
Socialstyrelsens föreskrift Remiss – föreskrifter om 
nationell högspecialiserad vård. 

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. juli 2018.
Informationen läggs till handlingarna. 

 Skrivelse från patientnämnden – Patienter drabbas av dålig 
samverkan
Diarienummer: RJL2018/2098
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 
förslag till svar till presidiet den 3 oktober.

Informationsärenden till nämnden
Studiebesök på Höglandssjukhuset i Eksjö under förmiddagen. 
Besöket inleds kl 08:30 med rundvandring i hus 37 som håller på 
att uppföras. Därefter delas nämndens ledamöter in i tre grupper 
för information om verksamheterna.

Information om ACG.

Information om förslag - Regelbok – Primärvård inom vårdval 
Region Jönköpings län.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Information om förslag - Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval 
i Jönköpings län 2019.

Information om Principer för tandvårdstaxa.

Information om Region- och rikssjukvård, samt nivåstrukturering. 

Information om Motion – Tänderna tillhör kroppen.
Diarienummer: RJL2018/514

Information om Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst 
inom primärvården.
Diarienummer: RJL2018/922

Månadsrapport t.o.m. augusti.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 87-95
Tid: 2018-06-11, kl 13:00-14:05

Plats: Sessionssalen, Jönköpings kommun

§ 87 Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrategen:

 Ett förslag till nytt KomHem avtal är framtaget.
Information om detta ska lämnas till nämnden vid sammanträdet 
den 26 juni.

 Planeringen inför sommaren.

 Avstämning av tidplan för de uppdrag som ligger i 
budgeten, bilaga.
Informationen lämnas till nämnden.

Handlingsplanerna ska redovisas för beslut i presidiet vid 
sammanträdet den 4 september.

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj 
2018. 

            Informationen lämnas till nämnden.

 Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Informationen lämnas till nämnden. 

 Ny Motion - Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL2018/514

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Ny Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 
primärvården 
Diarienummer: RJL2018/922

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.
Därefter tas ett faktaunderlag fram.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 87-95
Tid: 2018-06-11, kl 13:00-14:05

Informationsärenden till nämnden
Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, chefläkare 

Information om Utredning kring palliativ vård 
Diarienummer: RJL2017/1521
Föredragande: Sofia Lund, områdeschef, Magdalena Fritzon, 
utvecklingsledare och Emma Grundström, FOU-ledare

Information om KomHem-avtalet
Föredragande: ?   

Månadsrapport
Regiondirektören kallas till presidiets sammanträde den 4 
september för information om bemanningssituationen.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 86-110
Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 109 Fördelning av inkomna motioner 
Inkomna motioner fördelas enligt med arbetsutskottets förslag: 

 Motion – Tänderna tillhör kroppen, dnr: RJL 2018/514
- remitteras till nämnden folkhälsa och sjukvård 

 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 
primärvården - remitteras till nämnden folkhälsa och 
sjukvård.  

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk  Anna-Karin Yngvesson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-46
Tid: 2018-04-10 kl.09:00-20:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§43 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 RJL 2018/514 Motion - Tänderna tillhör kroppen.
 RJL 2018/922 Motion - Inrätta en gemensam digital 

vårdtjänst inom primärvården.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Raymond Pettersson (C)  
§§ 24-36

Per Eriksson (C)      Samuel Godrén (SD)    
§§ 37-46                   §§ 24-46

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 98 Fördelning av inkomna motioner 
Inkomna motioner fördelas enligt nedan: 

 Motion – Tänderna tillhör kroppen, dnr: RJL 2018/514
- remitteras till nämnden folkhälsa och sjukvård 

 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 
primärvården - remitteras till nämnden folkhälsa och 
sjukvård

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk 
1:e vice ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand







PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal A

§9 Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd
Diarienummer: RJL 2017/994

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

 Motionen är besvarad.
Sammanfattning 
Maria Hörnsten för Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Regionalt innovations/tillväxtråd att:

 Region Jönköpings län tar initiativ till ett regionalt 
innovations-/tillväxtråd som får i uppdrag att samla 
politiken i Jönköpings län och kommunerna, näringslivet, 
arbetsmarknadens parter, akademin samt övriga berörda 
offentliga aktörer.

 Dessa tillsammans ska utgöra en plattform som aktivt tar 
initiativ till och verkar pådrivande avseende innovations- 
och tillväxtfrågor i Region Jönköpings län.

Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och 
föreslår att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Motionsunderlag 2018-12-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-11-13
 Motion – Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Thomas Bäuml (M) Rune Backlund (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid: 2019-01-17, kl 12:45-14:50

Plats: Isaberg Mountain Resort, Hestra

§5 Motion – Regionalt innovations/tillväxtråd 
Diarienummer: RJL 2017/994

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås besluta att

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning 
Maria Hörnsten för Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Regionalt innovations/tillväxtråd att

 Region Jönköpings län tar initiativ till ett regionalt 
innovations-/tillväxtråd som får i uppdrag att samla 
politiken i Jönköpings län och kommunerna, näringslivet, 
arbetsmarknadens parter, akademin samt övriga berörda 
offentliga aktörer.

 Dessa tillsammans ska utgöra en plattform som aktivt tar 
initiativ till och verkar pådrivande avseende innovations- 
och tillväxtfrågor i Region Jönköpings län.

Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och 
föreslår att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag 2018-12-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-11-13
 Motion – Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid: 2019-01-17, kl 12:45-14:50

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MOTIONSSVAR

2019-01-07 2017/994

Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Motion - Regionalt 
innovations/tillväxtråd

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Maria Hörnsten för Socialdemokraterna föreslår i motionen Regionalt 
innovations/tillväxtråd att

 Region Jönköpings län tar initiativ till ett regionalt innovations-/tillväxtråd 
som får i uppdrag att samla politiken i Jönköpings län och kommunerna, 
näringslivet, arbetsmarknadens parter, akademin samt övriga berörda 
offentliga aktörer.

 Dessa tillsammans ska utgöra en plattform som aktivt tar initiativ till och 
verkar pådrivande avseende innovations- och tillväxtfrågor i Region 
Jönköpings län.

Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och föreslår att motionen 
är besvarad.

Information i ärendet
Till grund för Region Jönköpings läns arbete med innovation ligger den regionala 
utvecklingsstrategin jämte länets innovationsstrategi. Det är viktigt att ett 
innovationsråds/tillväxtråds ansvar och avgränsning utgör en pusselbit som 
tillsammans med andra råd säkerställer länets långsiktiga utveckling utifrån målen 
i den regionala utvecklingsstrategin. 

Utifrån den kommande regionala utvecklingsstrategin pågår en översyn av mötes- 
och nätverkssystemet för de regionala processerna för att säkerställa att dessa är 
ska syfta till att förutsättningarna för strategins genomförande stärks genom ett 



MOTIONSSVAR

2019-01-07 2017/994

genomarbetat ledningssystem för dess genomförande. Som en del av detta arbete 
pågår också ett arbete kring smart specialisering för länet. Jönköpings läns 
regionala innovationsstrategi är skriven utifrån ett quadruple helix perspektiv där 
offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhället ses som delar i det 
regionala innovationssystemet. 

Som ett exempel på detta arbetssätt beslutade nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet i juni 2017 att bilda ett kompetensråd för att stödja 
arbetet med kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor. Kompetensrådets 
roll är att öka samhandling mellan berörda aktörer. Kompetensrådet består av 
aktörer från näringsliv, utbildning och det offentliga. Kompetensrådet är ett 
nätverk av flera i det regionala utvecklingsarbetet när det gäller 
kompetensförsörjningsfrågan.

I budget och verksamhetsplan 2018 framgår att ett regionalt tillväxt- och 
innovationsråd ska skapas, som med dialog och samverkan kan skapa 
förutsättningar för tillväxt, utveckling och ett starkt näringsliv. Det står också att 
det särskilt behövs insatser för att stödja kvinnligt företagande och även för dem 
med flerspråkig kompetens. Detta är angeläget och av stor betydelse för länets 
hållbara utveckling. I dialog om detta råd har det blivit tydligt att en översyn av 
strukturen för möten, nätverk och råd behöver göras på ett mer genomgripande 
sätt för att skapa ett effektivt och ändamålsenligt system för genomförande av 
beslutade strategier. Att endast komplettera nuvarande mötesstruktur med ett 
innovations- och tillväxtråd har inte bedöms vara ändamålsenligt. 

I budget för 2019 har det prioriterade uppdraget lämnats att skapa ”ett samlat 
ledningssystem för styrning, ledning och samordning av det regionala 
tillväxtuppdraget”. Ett innovations- och tillväxtråd behöver vara en del av det 
systemet. Frågan om innovations-/ tillväxtråd bör därmed integreras i det fortsatta 
arbetet med Regional utvecklingsstrategi och det ledningssystems som skapas för 
dess genomförande utifrån budget 2019.  

Beslutsunderlag
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13
 Motionsunderlag – 2018-12-04
 Motion - Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Kristina Athlei
Regiondirektör Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 212 Motion om regionalt innovationsråd 
Diarienummer: RJL 2018/994

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Återremitterar motionen för komplettering.

Sammanfattning 
Maria Hörnsten, Socialdemokraterna föreslår i motionen att: 

 Region Jönköpings län tar initiativ till ett regionalt 
innovations-/tillväxtråd som får i uppdrag att samla 
politiken i Jönköpings län och kommunerna, näringslivet, 
arbetsmarknadens parter, akademin samt övriga berörda 
offentliga aktörer. 

 Dessa tillsammans ska utgöra en plattform som aktivt tar 
initiativ till och verkar pådrivande avseende innovations- 
och tillväxtfrågor i Region Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
 Underlag för besvarande av motion 2018-09-28
 Motion från Maria Hörnsten 2017-03-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Regionstyrelsens arbetsutskott enas om att återremittera motionen 
efter diskussion. 
Beslutsgång 
Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller enhälligt en återremittering   
för komplettering av underlag inför beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Region Jönköpings län

Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Regionalt 
innovations/tillväxtråd

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 Motionen är besvarad

Information i ärendet
Maria Hörnsten för Socialdemokraterna föreslår i motionen Regionalt 
innovations/tillväxtråd att

 Region Jönköpings län tar initiativ till ett regionalt innovations-/tillväxtråd 
som får i uppdrag att samla politiken i Jönköpings län och kommunerna, 
näringslivet, arbetsmarknadens parter, akademin samt övriga berörda 
offentliga aktörer.

 Dessa tillsammans ska utgöra en plattform som aktivt tar initiativ till och 
verkar pådrivande avseende innovations- och tillväxtfrågor i Region 
Jönköpings län.

Till grund för Region Jönköpings läns arbete med innovation ligger den regionala 
utvecklingsstrategin jämte länets innovationsstrategi. Utifrån innovationsstrategin 
har ett antal initiativ tagits för att stärka länets innovationsklimat. Några av dessa 
initiativ har koppling till nybildade grupper inom området kunskap och 
innovation. Sedan tidigare finns också länets näringslivschefsgrupp som 
sammankallas av Region Jönköpings län sex gånger om året. Gruppen består av 
länets näringslivschefer samt personer i ledandebefattning från Almi, Science 
park, Ung företagsamhet och Jönköpings University. Det finns också ett 
Aktörsråd där representanter för det företags- och innovationsstödjande systemet 
träffas regelbundet. Det är viktigt att eventuellt innovationsråd/tillväxtråds ansvar 
och avgränsning passar in i den struktur som finns sedan tidigare. 
Upplägget att samla lokala och regionala politiker, offentliga aktörer, näringsliv, 
akademi och i vissa fall arbetsmarknadens parter är känt från en handfull andra 
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regioner i Sverige och formen för samarbetet går under namnen innovationsråd, 
tillväxtråd eller forsknings- och innovationsråd. De är vanligen organiserade 
utifrån den regionala utvecklingsstrategin, de regionala innovationsstrategierna 
och utifrån de strategier som finns kring smart specialisering. Några av de råd som 
varit verksamma en tid, t.ex. Skånes forsknings- och innovationsråd arbetar på att 
bredda rådet till att förutom branschföreträdare också inkludera civilsamhället och 
ideell sektor. Jönköpings läns regionala innovationsstrategi är skriven utifrån ett 
quadruple helix perspektiv där offentlig sektor, akademi, näringsliv och 
civilsamhället ses som delar i det regionala innovationssystemet. 

I processen kring den regionala utvecklingsstrategin (RUS) pågår ett arbete kring 
smart specialisering för länet. Det pågår också en översyn av mötes- och 
nätverkssystemet för de regionala processerna för att säkerställa att dessa är 
adekvata, möter behoven, strategierna och bidrar till att nå målen. Denna process 
är nära kopplad till revideringsprocessen av den regionala utvecklingsstrategin så 
att förutsättningarna för strategins genomförande stärks genom ett genomarbetat 
ledningssystem för dess genomförande. 

I budget och verksamhetsplan 2018 framgår att ett regionalt tillväxt och 
innovationsråd ska skapas, som med dialog och samverkan kan skapa 
förutsättningar för tillväxt, utveckling och ett starkt näringsliv. Det står också att 
det särskilt behövs insatser för att stödja kvinnligt företagande och även för dem 
med flerspråkig kompetens. 

Under året har revidering av RUS varit föremål för dialog och synpunkter i många 
olika forum, som kommundirektörsträffar, träffar med näringslivschefer och i det  
innovationsstödjande företagssystemet.  Frågan om innovations-/ tillväxtråd bör 
integreras i det fortsatta arbetet med Regional utvecklingsstrategi.  

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Kristina Athlei
Regiondirektör Regional utvecklingsdirektör
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Region Jönköpings län

Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Regionalt 
innovations/tillväxtråd

Förslag till beslut
Med anledning av motion från Maria Hörnsten för Socialdemokraterna lämnas 
information i ärendet. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott skrivs 
förslag i ärendet.

Information i ärendet
Maria Hörnsten för Socialdemokraterna föreslår i motionen Regionalt 
innovations/tillväxtråd att

 Region Jönköpings län tar initiativ till ett regionalt innovations-/tillväxtråd 
som får i uppdrag att samla politiken i Jönköpings län och kommunerna, 
näringslivet, arbetsmarknadens parter, akademin samt övriga berörda 
offentliga aktörer.

 Dessa tillsammans ska utgöra en plattform som aktivt tar initiativ till och 
verkar pådrivande avseende innovations- och tillväxtfrågor i Region 
Jönköpings län.

Till grund för Region Jönköpings läns arbete med innovation ligger den regionala 
utvecklingsstrategin jämte länets innovationsstrategi. Utifrån innovationsstrategin 
har ett antal initiativ tagits för att stärka länets innovationsklimat. Några av dessa 
initiativ har koppling till nybildade grupper inom området kunskap och 
innovation. Sedan tidigare finns också länets näringslivschefsgrupp som 
sammankallas av Region Jönköpings län sex gånger om året. Gruppen består av 
länets näringslivschefer samt personer i ledandebefattning från Almi, Science 
park, Ung företagsamhet och Jönköpings University. Det finns också ett 
Aktörsråd där representanter för det företags- och innovationsstödjande systemet 
träffas regelbundet. Det är viktigt att eventuellt innovationsråd/tillväxtråds ansvar 
och avgränsning passar in i den struktur som finns sedan tidigare. 
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Upplägget att samla lokala och regionala politiker, offentliga aktörer, näringsliv, 
akademi och i vissa fall arbetsmarknadens parter är känt från en handfull andra 
regioner i Sverige och formen för samarbetet går under namnen innovationsråd, 
tillväxtråd eller forsknings- och innovationsråd. De är vanligen organiserade 
utifrån den regionala utvecklingsstrategin, de regionala innovationsstrategierna 
och utifrån de strategier som finns kring smart specialisering. Några av de råd som 
varit verksamma en tid, t.ex. Skånes forsknings- och innovationsråd arbetar på att 
bredda rådet till att förutom branschföreträdare också inkludera civilsamhället och 
ideell sektor. Jönköpings läns regionala innovationsstrategi är skriven utifrån ett 
quadruple helix perspektiv där offentlig sektor, akademi, näringsliv och 
civilsamhället ses som delar i det regionala innovationssystemet. 

I processen kring den regionala utvecklingsstrategin (RUS) pågår ett arbete kring 
smart specialisering för länet. Det pågår också en översyn av mötes- och 
nätverkssystemet för de regionala processerna för att säkerställa att dessa är 
adekvata, möter behoven, strategierna och bidrar till att nå målen. Denna process 
är nära kopplad till revideringsprocessen av den regionala utvecklingsstrategin så 
att förutsättningarna för strategins genomförande stärks genom ett genomarbetat 
ledningssystem för dess genomförande. Frågan om innovations-/ tillväxtråd bör 
integreras i den processen. 

Agneta Jansmyr Kristina Athlei
Regiondirektör Regional utvecklingsdirektör





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal A

§10 Motion om Jämställdhetsintegrering i praktiken
Diarienummer: RJL 2017/3575

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Bifalla motionens första att-sats och i övrigt är motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Jämställdhetsintegrering i praktiken 

 att regionfullmäktige fastställer Region Jönköpings läns 
jämställdhetspolicy,

 att Region Jönköpings län tar fram en handlingsplan för 
hur jämställdhetsintegrering ska ske i praktiken i 
regionens samtliga verksamheter,

 att handlingsplanen konkretiserar tillvägagångssätt och 
utvecklar tydliga mål för jämställdhetsintegrering.

Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och 
föreslår att första att-satsen bifalls och att motionen i övrigt är 
besvarad.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Motionssvar daterat 2019-01-07
 Motion – Jämställdhetsintegrering i praktiken 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Thomas Bäuml (M) Rune Backlund (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid: 2019-01-17, kl 12:45-14:50

Plats: Isaberg Mountain Resort, Hestra

§3 Motion om Jämställdhetsintegrering i praktiken
Diarienummer: RJL 2017/3575

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Bifalla motionens första att-sats och i övrigt är motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Jämställdhetsintegrering i praktiken 

 att regionfullmäktige fastställer Region Jönköpings läns 
jämställdhetspolicy,

 att Region Jönköpings län tar fram en handlingsplan för hur 
jämställdhetsintegrering ska ske i praktiken i regionens 
samtliga verksamheter,

 att handlingsplanen konkretiserar tillvägagångssätt och 
utvecklar tydliga mål för jämställdhetsintegrering.

Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och 
föreslår att första att-satsen bifalls och att motionen i övrigt är 
besvarad.

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-01-07
 Motion – Jämställdhetsintegrering i praktiken 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid: 2019-01-17, kl 12:45-14:50

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-01-07 RJL 2017/3575

Regionstyrelsen

Motion - Jämställdhetsintegrering i 
praktiken
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Bifalla motionens första att-sats och i övrigt är motionen besvarad

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår i motionen Jämställdhetsintegrering 
i praktiken 
1. att regionfullmäktige fastställer Region Jönköpings läns jämställdhetspolicy
2. att Region Jönköpings län tar fram en handlingsplan för hur 

jämställdhetsintegrering ska ske i praktiken i regionens samtliga verksamheter
3. att handlingsplanen konkretiserar tillvägagångssätt och utvecklar tydliga mål 

för jämställdhetsintegrering
Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och föreslår att första att-
satsen bifalls och att motionen i övrigt är besvarad.

Information i ärendet
Motionen lyfter framför allt arbetet i den egna verksamheten. Under policy och 

riktlinjer/medarbetare på intranätet finns riktlinje för jämställdhet. Den 
skapades som policy 1998 och reviderades och fastställdes som riktlinje av 
regiondirektören 2016. Innehåll i riktlinje:

Vad är jämställdhet?
Jämställdhet i arbetslivet handlar om kvinnors och mäns lika villkor i fråga om 
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. En 
förutsättning för att vi ska uppnå jämställdhet är att inflytande, makt och ansvar 
fördelas lika mellan kvinnor och män.
Jämställdhet i ett större perspektiv är också hur verksamheten utformas för mötet 
med medborgarna.
Jämlikhet
Jämlikhet är ett vidare begrepp som innebär att alla människor har lika värde 
oberoende av etnisk tillhörighet, kulturell och social tillhörighet, religion eller 
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annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder, kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck och sexuell läggning. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och 
sätt att tänka. Genom att ta tillvara varandras olikheter ökar vi förmågan att 
utveckla kvaliteten i verksamheten.
Jämställdhet i Region Jönköpings län
Region Jönköpings län ska vara en arbetsplats, där både kvinnors och mäns 
kunskaper, värderingar och erfarenhet värderas lika och tas tillvara i 
organisationen. Särskilt ur ett kvalitets-, effektivitets- och arbetsmiljöperspektiv.
Likvärdiga anställnings-, utvecklings- och befordringsmöjligheter ska finnas för 
både kvinnor och män.
Arbetsplatserna och arbetet
Arbetsplatserna ska utformas så att de ger en god fysisk, psykisk och social 
arbetsmiljö som tillgodoser både kvinnors och mäns olika behov. Arbetet ska 
organiseras så att det underlättar för både kvinnor och män att förena 
förvärvsarbete med ansvar för hem och familj.
Jämställdhet ska genomsyra allt
Jämställdhet ska genomsyra regionens verksamhet ur alla aspekter. Det vill säga i 
alla sammanhang och nivåer i organisationen och i verksamhetens möte med 
medborgarna. Den service som regionen erbjuder ska vara optimalt anpassad 
efter kvinnors och mäns olika behov och förutsättningar.

Könsperspektivet ska finnas med när vi gör konsekvensanalyser inför 
förändringar och uppföljningar av regionens verksamhet samt i arbetet med 
personalfrågorna.  
 Vi ska arbeta för att
• uppnå en jämnare könsfördelning inom Landstingets olika yrkesgrupper
• få en jämnare könsfördelning på alla chefsnivåer
• lika lön betalas för lika eller likvärdigt arbete
• på sikt öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden
• ge kvinnor och män möjlighet till individuella arbetstider utifrån verksamhetens 

krav
• männen i ökad utsträckning använder rätten till föräldraledighet
• varje individ respekteras samt att ingen, varken kvinna eller man, utsätts för 

sexuella trakasserier, könsdiskriminering eller trakasseras på grund av 
anmälan om könsdiskriminering

Formerna för vårt jämställdhetsarbete
Arbetsgivaren ansvarar för jämställdhetsarbetet i regionen. Arbetet ska ske 
tillsammans med de anställda och deras fackliga organisationer. Till grund för 
arbetet ligger diskrimineringslagen, jämställdhetspolicyn, chefspolicyn, 
samverkansavtalet, personal- och lönestatistik och i förekommande fall 
åtgärdsprogram på basenheterna eller motsvarande.
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Regiongemensamma jämställdhetsmål, Jämställdhetsbokslut
Årligen beslutas om prioriterade jämställdhetsmål som ska vara gemensamma för 
samtliga verksamhetsområden. Dessa mål följs upp och redovisas tillsammans 
med övriga aktiviteter inom jämställdhetsområdet i det regionövergripande 
jämställdhetsbokslutet.
Lönekartläggning
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män görs en lönekartläggning varje år.
Diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhetspolicyn reglerar 
diskrimineringsgrunden kön. För övriga diskrimineringsgrunder finns riktlinje 
med rutiner för att förebygga och hantera "Kränkande särbehandling, 
diskriminering och trakasserier". Lagen ålägger arbetsgivarna att bedriva aktiva 
åtgärder för att motverka diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har befogenhet att övervaka tillämpningen 
av Diskrimineringslagen och se till att den efterlevs. Om en arbetsgivare inte 
följer lagens krav på aktivt jämställdhetsarbete samt förebyggande åtgärder mot 
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och religion eller annan 
trosuppfattning, kan DO eller ett fackförbund begära att Nämnden mot 
diskriminering förelägger arbetsgivaren att vid vite fullgöra sin skyldighet.

Jämställdhetsarbete
Utifrån riktlinje, jämställdhet pågår arbete inom verksamheten och inom regional 
utveckling pågår arbete i länet.

Inom regional utveckling har ett projekt för jämställd regional tillväxt avslutats 
under hösten. Projektet har vänt sig till aktörer i hela länet.

Dåvarande landstinget medverkade i Program för hållbar jämställdhet, som var 
SKL:s särskilda satsning 2008-2013 på stöd till jämställdhetsintegrering i 
kommuner och landsting. Under den perioden beslutade landstingsstyrelsen att 
ansluta till CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Council of European 
Municipalities and Regions (CEMR) är de europeiska kommun- och 
regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR-deklarationen är ett verktyg för 
kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det 
politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

I samband med projektet togs också verktyg för jämställdhetsintegrering fram, 
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t ex videofilmer som underlag för dialog. Verktyg finns tillgängliga på intranätet 
och kan användas vid t ex arbetsplatsträffar. Några exempel på pågående arbete 
inom området är heltid som norm och att de regionövergripande 
jämställdhetsmålen följs upp.
I Hållbar utvecklingsprogram 2017 – 2020 ingår Social hållbarhet med mål för 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling. 

Även i arbetet med Mänskliga Rättigheter och Agenda 2030 ingår jämställhet 
tillsammans med andra områden utifrån människors lika värde, rätt att bestämma 
över sitt liv och andra rättigheter.

I budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021finns en skrivning 
om inriktningen på arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2018-01-07
 Motion - Jämställdhetsintegrering i praktiken 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Joakim Silva 
HRdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 219 Beredning av motion: Jämställdhetsintegrering 
i praktiken
Diarienummer: RJL 2018/3575

Genomgång av regiondirektör av underlag inför framtagande av 
motionssvar.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Jämställdhetsintegrering i 
praktiken
Inledning
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna lämnas 
information i ärendet. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott skrivs 
förslag i ärendet.
Klicka här för att ange text.

Information i ärendet
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår i motionen Jämställdhetsintegrering 
i praktiken 

 att regionfullmäktige fastställer Region Jönköpings läns jämställdhetspolicy

 att Region Jönköpings län ar fram en handlingsplan för hur 
jämställdhetsintegrering ska ske i praktiken i regionens samtliga verksamheter

 att handlingsplanen konkretiserar tillvägagångssätt och utvecklar tydliga mål 
för jämställdhetsintegrering

Motionen lyfter framför allt arbetet i den egna verksamheten. Under policy och 
riktlinjer/medarbetare på intranätet finns riktlinje för jämställdhet. Den 
skapades 1998 och reviderades och fastställdes av regiondirektören 2016. 
Innehåll i riktlinje:

Vad är jämställdhet?
Jämställdhet i arbetslivet handlar om kvinnors och mäns lika villkor i fråga om 
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. En 
förutsättning för att vi ska uppnå jämställdhet är att inflytande, makt och ansvar 
fördelas lika mellan kvinnor och män.
Jämställdhet i ett större perspektiv är också hur verksamheten utformas för mötet 
med medborgarna.
Jämlikhet
Jämlikhet är ett vidare begrepp som innebär att alla människor har lika värde 
oberoende av etnisk tillhörighet, kulturell och social tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder, kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck och sexuell läggning. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och sätt 
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att tänka. Genom att ta tillvara varandras olikheter ökar vi förmågan att utveckla 
kvaliteten i verksamheten.
Jämställdhet i Region Jönköpings län
Region Jönköpings län ska vara en arbetsplats, där både kvinnors och mäns 
kunskaper, värderingar och erfarenhet värderas lika och tas tillvara i 
organisationen. Särskilt ur ett kvalitets-, effektivitets- och arbetsmiljöperspektiv.
Likvärdiga anställnings-, utvecklings- och befordringsmöjligheter ska finnas för 
både kvinnor och män.
Arbetsplatserna och arbetet
Arbetsplatserna ska utformas så att de ger en god fysisk, psykisk och social 
arbetsmiljö som tillgodoser både kvinnors och mäns olika behov. Arbetet ska 
organiseras så att det underlättar för både kvinnor och män att förena 
förvärvsarbete med ansvar för hem och familj.
Jämställdhet ska genomsyra allt
Jämställdhet ska genomsyra regionens verksamhet ur alla aspekter. Det vill säga i 
alla sammanhang och nivåer i organisationen och i verksamhetens möte med 
medborgarna. Den service som regionen erbjuder ska vara optimalt anpassad efter 
kvinnors och mäns olika behov och förutsättningar.

Könsperspektivet ska finnas med när vi gör konsekvensanalyser inför 
förändringar och uppföljningar av regionens verksamhet samt i arbetet med 
personalfrågorna.  
 Vi ska arbeta för att
• uppnå en jämnare könsfördelning inom Landstingets olika yrkesgrupper
• få en jämnare könsfördelning på alla chefsnivåer
• lika lön betalas för lika eller likvärdigt arbete
• på sikt öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden
• ge kvinnor och män möjlighet till individuella arbetstider utifrån verksamhetens 

krav
• männen i ökad utsträckning använder rätten till föräldraledighet
• varje individ respekteras samt att ingen, varken kvinna eller man, utsätts för 

sexuella trakasserier, könsdiskriminering eller trakasseras på grund av anmälan 
om könsdiskriminering

Formerna för vårt jämställdhetsarbete
Arbetsgivaren ansvarar för jämställdhetsarbetet i regionen. Arbetet ska ske 
tillsammans med de anställda och deras fackliga organisationer. Till grund för 
arbetet ligger diskrimineringslagen, jämställdhetspolicyn, chefspolicyn, 
samverkansavtalet, personal- och lönestatistik och i förekommande fall 
åtgärdsprogram på basenheterna eller motsvarande.
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Regiongemensamma jämställdhetsmål, Jämställdhetsbokslut
Årligen beslutas om prioriterade jämställdhetsmål som ska vara gemensamma för 
samtliga verksamhetsområden. Dessa mål följs upp och redovisas tillsammans 
med övriga aktiviteter inom jämställdhetsområdet i det regionövergripande 
jämställdhetsbokslutet.
Lönekartläggning
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män görs en lönekartläggning varje år.
Diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhetspolicyn reglerar 
diskrimineringsgrunden kön. För övriga diskrimineringsgrunder finns riktlinje 
med rutiner för att förebygga och hantera "Kränkande särbehandling, 
diskriminering och trakasserier". Lagen ålägger arbetsgivarna att bedriva aktiva 
åtgärder för att motverka diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har befogenhet att övervaka tillämpningen 
av Diskrimineringslagen och se till att den efterlevs. Om en arbetsgivare inte 
följer lagens krav på aktivt jämställdhetsarbete samt förebyggande åtgärder mot 
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och religion eller annan 
trosuppfattning, kan DO eller ett fackförbund begära att Nämnden mot 
diskriminering förelägger arbetsgivaren att vid vite fullgöra sin skyldighet.

Jämställdhetsarbete
Utifrån riktlinje, jämställdhet pågår arbete inom verksamheten och inom regional 
utveckling pågår arbete i länet.

Inom regional utveckling har ett projekt för jämställd regional tillväxt avslutats 
under hösten. Projektet har vänt sig till aktörer i hela länet.

Dåvarande landstinget medverkade i Program för hållbar jämställdhet, som var 
SKL:s särskilda satsning 2008-2013 på stöd till jämställdhetsintegrering i 
kommuner och landsting. Under den perioden beslutade landstingsstyrelsen att 
ansluta till CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Council of European 
Municipalities and Regions (CEMR) är de europeiska kommun- och 
regionförbundens samarbetsorganisation. CEMR-deklarationen är ett verktyg för 
kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det 
politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

I samband med projektet togs också verktyg för jämställdhetsintegrering fram, 
t ex videofilmer som underlag för dialog. Verktyg finns tillgängliga på intranätet 
och kan användas vid t ex arbetsplatsträffar.
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I Hållbar utvecklingsprogram 2017 – 2020 ingår Social hållbarhet med mål för 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Även i arbetet med Mänskliga Rättigheter och Agenda 2030 ingår jämställhet 
tillsammans med andra områden utifrån människors lika värde, rätt att bestämma 
över sitt liv och andra rättigheter.

Klicka här för att ange text.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Joakim Silva 
HRdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 26-56
Tid: 2018-03-06, kl 09:00-14:25

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 53 Fördelning av inkommen motion 
Diarienummer: RJL 2017/3575

Beslut
Regionstyrelsen

 Remitterar inkommen motion – Jämställdhetsintegrering i 
praktiken till arbetsutskottet.

Sammanfattning
I motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslås 
regionfullmäktige besluta att regionfullmäktige fastställer Region 
Jönköpings läns jämställdhetspolicy, att Region Jönköpings län 
tar fram en handlingsplan för hur jämställdhetsintegrering ska ske 
i praktiken i regionen samtliga verksamheter, att handlingsplanen 
konkretiserar tillvägagångssätt och utvecklar tydliga mål för 
jämställdhetsintegrering. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionledningskontoret – kansli 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm Rune Backlund  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55 

Tid: 2018-02-20, kl 09:00-16:00 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A  

§ 50 Fördelning av inkomna motioner  
 Motion – Jämställdhetsintegrering i praktiken – remitteras 

till regionstyrelsens arbetsutskott 

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Malin Wengholm 

Ordförande  

Ord   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal A

§11 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi måste börja 
resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen

Reservationer 
Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för motionen.

Sammanfattning 
Sibylla Jämting och Annika Nordqvist, Miljöpartiet yrkar i 
motionen Klimatet kan inte vänta – vi måste börja resa hållbart nu 
på att regionen gör en översyn och omarbetning av resepolicyn så 
att:

 Tjänsteresor utanför regionen alltid ska godkännas av 
närmaste chef som också har ansvaret för att följa upp att 
policyn efterlevs,

 Inga flygresor sker inom Sverige, Norge, Danmark och 
norra Tyskland,

 Ökad restriktivitet gäller avseende flygresor. I första hand 
tåg ska användas även vid längre resor inom Europa 
såsom till London och Bryssel.

 Flygresor utanför Europa beviljas endast om särskilda skäl 
föreligger och mycket restriktivt. Godkännande av dessa 
resor skall begränsas till ett fåtal personer i regionen.

Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och 
föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Motionssvar daterat 2019-01-07
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10
 Motionsunderlag 2018-12-04
 Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste börja resa 

hållbart NU



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting (MP) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden yrkar avslag till motionen och bifall till föreliggande 
förslag.
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 
Sibylla Jämtings yrkande om bifall till motionen och finner att 
styrelsen bifaller föreliggande föreslag att motionen avslås.

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Thomas Bäuml (M) Rune Backlund (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid: 2019-01-17, kl 12:45-14:50

Plats: Isaberg Mountain Resort, Hestra

§4 Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste 
böra resa hållbart NU 
Diarienummer: RJL 2018/2083

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Sibylla Jämting och Annika Nordqvist, Miljöpartiet yrkar i 
motionen Klimatet kan inte vänta – vi måste börja resa hållbart nu 
på att regionen gör en översyn och omarbetning av resepolicyn så 
att:

 Tjänsteresor utanför regionen alltid ska godkännas av 
närmaste chef som också har ansvaret för att följa upp att 
policyn efterlevs,

 Inga flygresor sker inom Sverige, Norge, Danmark och 
norra Tyskland,

 Ökad restriktivitet gäller avseende flygresor. I första hand 
tåg ska användas även vid längre resor inom Europa 
såsom till London och Bryssel.

Flygresor utanför Europa beviljas endast om särskilda skäl 
föreligger och mycket restriktivt. Godkännande av dessa resor 
skall begränsas till ett fåtal personer i regionen. Regionstyrelsens 
arbetsutskott har behandlat motionen och föreslår att motionen 
avslås.

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-01-07
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10
 Motionsunderlag 2018-12-04
 Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste börja resa 

hållbart NU



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid: 2019-01-17, kl 12:45-14:50

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-01-09 RJL 2018/2083

Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Klimatet kan inte vänta - vi 
måste börja resa hållbart nu!
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 Motionen avslås

Sammanfattning
Sibylla Jämting och Annika Nordqvist, Miljöpartiet yrkar i motionen Klimatet kan 
inte vänta – vi måste börja resa hållbart nu på att regionen gör en översyn och 
omarbetning av resepolicyn så att:

 Tjänsteresor utanför regionen alltid ska godkännas av närmaste chef som 
också har ansvaret för att följa upp att policyn efterlevs

 Inga flygresor sker inom Sverige, Norge, Danmark och norra Tyskland

 Ökad restriktivitet gäller avseende flygresor. I första hand tåg ska 
användas även vid längre resor inom Europa såsom till London och 
Bryssel

Flygresor utanför Europa bevilja endast om särskilda skäl föreligger och mycket 
restriktivt. Godkännande av dessa resor skall begränsas till ett fåtal personer i 
regionen. Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och föreslår att 
motionen avslås.

Information i ärendet
Riktlinje för möten och resor
Gällande riktlinje för möten och resor fastställdes 2018-02-07.
Varje chef ansvarar för att riktlinjerna följs. Chefen ska:

 säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjen
 säkerställa att medarbetarna har kunskaper om säker och miljöanpassad 

trafik och vilka olika alternativa mötesformer som finns
 besluta om medarbetarnas tjänsteresor

Enligt riktlinjen ska en tjänsteresa vara godkänd i förväg av närmaste chef. Beslut 
och godkännande av utlandsresor görs av direktör. För att flyga inrikes ska det 
föreligga mycket starka skäl.
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Bilden sammanfattar prioritering av färdsätt i enlighet med riktlinjen.

Nya mål för minskat tjänsteresande med flyg
Ett av inriktningsmålen i program för hållbar utveckling 2017-2020 är att 
klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska med 35 procent under 
programperioden. Förslag på mål för minskat tjänsteresande med flyg som stödjer 
denna inriktning har nu tagits fram:

1. Minskat tjänsteresande med inrikesflyg med 15 procent 2019 och totalt 30 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km inrikesflyg. 
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån 
områdets förutsättningar. 

Motivering:
 I enlighet med riktlinje för möten och resor att det ska föreligga 

mycket starka skäl för att flyga inrikes. 
 Föreslagna målnivåer tar fasta på kortare inrikesflygningar där 

alternativa resesätt bedömts som rimliga och har beaktat behoven av 
inrikesflyg till norra Sverige och för anslutning vid utrikesresa.

2. Minskat tjänsteresande med utrikesflyg med 10 procent 2019 och totalt 20 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km utrikesflyg. 
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån 
områdets förutsättningar.
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Motivering:
Föreslagna målnivåer följer den generella minskningsambitionen och utgör 
en förutsättning för att uppnå den övergripande målsättningen. Detta 
förutsätter vidare ett särskilt prövande av behoven av de långväga resorna 
samt överväga resfria mötesalternativ.

Utveckling tjänsteresor
Klimatpåverkan från tjänsteresor 2017 visas i följande diagram
(kg CO2-ekv/anställd)

Diagrammet nedan visar klimatpåverkan från tjänsteresor under åren 2015-2017, 
mätt i kilo koldioxidutsläpp per anställd. Diagrammet visar även prognosen 2018-
2020 under förutsättning att minskningar sker i enlighet med beslutade mål i 
program för hållbar utveckling.

Under förutsättning att redan beslutade mål och prioriterade åtgärder genomförs 
enligt plan kommer inriktningsmålet, som innebär minskad klimatpåverkan från 
tjänsteresor med 35 procent under programperioden, kunna nås. 



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4)

RJL 2018/2083

Under 2018 har en ny drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län antagits. I 
början av 2019 startar arbetet med att revidera program för Hållbar utveckling 
inför 2021-2025, vilket ger möjlighet att ytterligare höja ambitionen avseende 
minskning av koldioxidutsläpp vid tjänsteresor. 

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2018-01-07
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-12-10
 Motionsunderlag 2018-12-04
 Motion – Klimatet kan inte vänta - vi måste börja resa hållbart nu!

 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Joakim Silva 
HRdirektör



UNDERLAG 1(3)

2018-12-04 RJL 2018/2083

Regionledningskontoret

Regionstyrelsens arbetsutskott

UNDERLAG MOTION – Klimatet kan inte 
vänta – vi måste börja resa hållbart nu

Inledning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting och Annika Nordqvist, 
Miljöpartiet lämnas information i ärendet till Regionstyrelsens arbetsutskott.  
Efter behandling i Regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Sibylla Jämting och Annika Nordqvist, Miljöpartiet yrkar i motionen Klimatet kan 
inte vänta – vi måste börja resa hållbart nu på att regionen gör en översyn och 
omarbetning av resepolicyn så att:

 Tjänsteresor utanför regionen alltid ska godkännas av närmaste chef som 
också har ansvaret för att följa upp att policyn efterlevs

 Inga flygresor sker inom Sverige, Norge, Danmark och norra Tyskland

 Ökad restriktivitet gäller avseende flygresor. I första hand tåg ska 
användas även vid längre resor inom Europa såsom till London och 
Bryssel

 Flygresor utanför Europa bevilja endast om särskilda skäl föreligger och 
mycket restriktivt. Godkännande av dessa resor skall begränsas till ett fåtal 
personer i regionen.

Riktlinje för möten och resor
Gällande riktlinje för möten och resor fastställdes 2018-02-07.
Varje chef ansvarar för att riktlinjerna följs. Chefen ska:

 säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjen
 säkerställa att medarbetarna har kunskaper om säker och miljöanpassad 

trafik och vilka olika alternativa mötesformer som finns
 besluta om medarbetarnas tjänsteresor

Enligt riktlinjen ska en tjänsteresa vara godkänd i förväg av närmaste chef. Beslut 
och godkännande av utlandsresor görs av direktör. För att flyga inrikes ska det 
föreligga mycket starka skäl.
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RJL 2018/2083

Bilden sammanfattar prioritering av färdsätt i enlighet med riktlinjen.

Nya mål för minskat tjänsteresande med flyg
Ett av inriktningsmålen i program för hållbar utveckling 2017-2020 är att 
klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska med 35 procent under 
programperioden. Förslag på mål för minskat tjänsteresande med flyg som stödjer 
denna inriktning har nu tagits fram:

1. Minskat tjänsteresande med inrikesflyg med 15 procent 2019 och totalt 30 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km inrikesflyg. 
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån 
områdets förutsättningar. 

Motivering:
 I enlighet med riktlinje för möten och resor att det ska föreligga 

mycket starka skäl för att flyga inrikes. 
 Föreslagna målnivåer tar fasta på kortare inrikesflygningar där 

alternativa resesätt bedömts som rimliga och har beaktat behoven av 
inrikesflyg till norra Sverige och för anslutning vid utrikesresa.

2. Minskat tjänsteresande med utrikesflyg med 10 procent 2019 och totalt 20 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km utrikesflyg. 
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån 
områdets förutsättningar.
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Motivering:
Föreslagna målnivåer följer den generella minskningsambitionen och utgör 
en förutsättning för att uppnå den övergripande målsättningen. Detta 
förutsätter vidare ett särskilt prövande av behoven av de långväga resorna 
samt överväga resfria mötesalternativ.

Utveckling tjänsteresor
Diagrammet visar klimatpåverkan från tjänsteresor under åren 2015-2017, mätt i 
kilo koldioxidutsläpp per anställd. Diagrammet visar även prognosen 2018-2020 
under förutsättning att minskningar sker i enlighet med beslutade mål i program 
för hållbar utveckling.

Under förutsättning att redan beslutade mål och prioriterade åtgärder genomförs 
enligt plan kommer inriktningsmålet, som innebär minskad klimatpåverkan från 
tjänsteresor med 35 procent under programperioden, kunna nås. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Joakim Silva 
HRdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 208 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande 

Ann-Kristin Göransson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 193 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal A

§12 Motion - Äldrepsykiatriska mobil team
Diarienummer: RJL 2018/1409

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen

Sammanfattning 
Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Anita Winberg, Robert 
Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen 
Äldrepsykiatriskt mobilt team att:

 regionen utreder förutsättningarna för att inrätta ett 
äldrepsykiatriskt mobilt team dit äldre anhöriga med 
depression kan vända sig och få snabb hjälp.

Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård 
där man föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård 

2018-12-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16
 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19
 Motion Äldrepsykiatriskt mobil team 2018-05-23

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden yrkar avslag till motionen och bifall till föreliggande 
förslag.
 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 
Håkan Nyborg Karlssons yrkande om bifall till motionen och 
finner att styrelsen bifaller föreliggande föreslag, att avslå 
motionen.

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Thomas Bäuml (M) Rune Backlund (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 128 Motion – Äldrepsykiatriskt mobilt team
Diarienummer: RJL2018/1409

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Avslå motionen.

Reservation
Anne Karlsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Anita Winberg, Robert 
Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen 
Äldrepsykiatriskt mobilt team att:

 regionen utreder förutsättningarna för att inrätta ett 
äldrepsykiatriskt mobilt team dit äldre anhöriga med 
depression kan vända sig och få snabb hjälp.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen och föreslår att den avslås.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16
 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19
 Motion Äldrepsykiatriskt mobil team 2018-05-23

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Anne Karlsson yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Anne 
Karlssons yrkande och finner att nämnden bifaller föreliggande 
förslag, att avslå motionen.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 123-132
Tid: 2018-12-11, kl 13:00-15:55

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Lis Melin Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 153-163
Tid: 2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 157 Motion – Äldrepsykiatriska mobil team
Diarienummer: RJL2018/1409

Beslut
Nämnden föreslås

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Anita Winberg, Robert 
Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen 
Äldrepsykiatriskt mobilt team att:

 regionen utreder förutsättningarna för att inrätta ett 
äldrepsykiatriskt mobilt team dit äldre anhöriga med 
depression kan vända sig och få snabb hjälp.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4)

2018-11-29 RJL 2018/1409

Regionfullmäktige

Äldrepsykiatriska mobil team
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Anita Winberg, Robert Andersson, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Äldrepsykiatriskt mobilt team att:

 regionen utreder förutsättningarna för att inrätta ett äldrepsykiatriskt 
mobilt team dit äldre anhöriga med depression kan vända sig och få snabb 
hjälp.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen och föreslår 
att den avslås.

Information i ärendet
Vad pågår inom området? 
Inom området äldre med psykisk ohälsa finns aktiviteter och åtgärder på flera 
nivåer.
Nationell nivå:

 Inventering gjord 2017 av Svensk förening för äldrepsykiatri. Resultatet 
visar bl.a. att specialiserad verksamhet för äldre med vanliga psykiska 
sjukdomar som depression, ångest och psykos saknas i majoriteten av 
landets landsting/regioner

 Psyk-e senior - Ny modul i webbaserad utbildning, implementeras i RJL 
under 2018 och 2019

 Nationell kunskapsstyrning - Äldres psykiska hälsa är ett planerat område

Sydöstra sjukvårdsregionen:
 ST-kurs i äldrepsykiatri planeras till nästa år 

för läkare under specialistutbildning

Region Jönköpings län:
 Strategigrupp äldre 
 Tillsammansarbetet - Samverkan specialistpsykiatri och primärvård



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4)

RJL 2018/1409

 Strategin: Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 
Äldres hälsa och livsvillkor (tre övergripande mål och 10 aktiviteter för att 
utjämna skillnader i hälsa hos äldre)

 Äldreprocessen inom geriatrisk vård i Region Jönköpings län
 Region Jönköpings län har ingen äldrepsykiater i regionen och det finns 

väldigt få i landet

I UTBLICK FOLKHÄLSA, januari 2018  som ges ut av Folkhälsomyndigheten 
refereras till en litteraturöversikt av Okolie och medarbetare visar att 
primärvården är en viktig arena för att förebygga suicidalt beteende (suicid, 
suicidförsök och självskadebeteende) bland äldre. Effektiva insatser är till 
exempel att utbilda personal inom primärvården i att känna igen riskfaktorer för 
suicid hos äldre. Även behandling av depression genom sammansatta insatser som 
integrerar flera vårdgivare (s.k. collaborative care) minskar risken för suicidalt 
beteende hos äldre.

Forskning om suicid bland män och kvinnor 
Wolfgang Rutz, psykiater och medicine doktor beskriver ”förluster” som påverkar 
män och kvinnor. När det gäller män handlar det om roll och 
yrkestillhörighet/titel, medan för kvinnor handlar det mer om sociala sammanhang 
och sociala kontakter

Margda Waern, Professor/överläkare i allmän psykiatri, suicidologi beskriver att i 
forskning går det att se att den försämrade fysiska hälsa som kan inträda i och 
med åldrandet påverkar män och kvinnor olika. Det verkar som om när livet 
begränsas av en kroppslig sjukdom eller en funktionsnedsättning har äldre män 
svårare att känna mening i livet än vad kvinnorna gör. 

Ulla-Karin Nyberg, psykiater, med.dr. och suicidforskare tar upp att det är viktigt 
att våga prata med människor om hopp och mening. Viktigt med de existentiella 
samtalen.

Statistik 
I undersökningar uppger personer 65 år och äldre mer sällan att de mår psykiskt 
dåligt och har tankar på suicid. Suicid är vanligare bland äldre män, även om 
andelen har minskat de senaste tio åren. Bland män över 65 år är det cirka 23 per 
100 000 invånare som tar sitt liv att jämföra med cirka19 i gruppen män 20-64 år. 
I gruppen män 80-84  år är det cirka 34 per 100 000 invånare. (Socialstyrelsen 
nyhet 2018-10-04)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/januari/utblick-folkhalsa-primarvarden-kan-forebygga-suicid-bland-aldre/


TJÄNSTESKRIVELSE 3(4)

RJL 2018/1409

 
Tabell 1: Antal säkra och osäkra självmord bland personer i olika åldersgrupper, 
2015 och 2016, Sverige

Antal säkra och osäkra självmord bland personer i olika åldersgrupper 2014, 2015 
och 2016, Jönköpings län

Sammanfattning
Inom Region Jönköpings län pågår ett antal aktiviteter och åtgärder som rör äldre 
och deras psykiska hälsa. De psykiatriska mobila team som finns har ingen övre 
åldersgräns utan nyttjas även för äldre personer med psykisk sjukdom. 
Primärvården och den kommunala hemsjukvården har en viktig roll i arbetet med 
den psykiska ohälsan. De finns nära och möter äldre personer och deras anhöriga i 
störst utsträckning och kan tidigt upptäcka äldre med risk för depression eller 
suicidtankar.   

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16
 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
 Regionfullmäktige 2018-06-19
 Motion Äldrepsykiatriskt mobilt team 2018-05-23

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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RJL 2018/1409

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



MOTIONSUNDERLAG 1(3)

2018-11-21 RJL 2018/1409

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Äldrepsykiatriska mobil team

Inledning
Med anledning av motion från Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Anita 
Winberg, Robert Andersson, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet 
till Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnd för Folkhälsa 
och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Anita Winberg, Robert Andersson, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Äldrepsykiatriskt mobilt team att:

 regionen utreder förutsättningarna för att inrätta ett äldrepsykiatriskt 
mobilt team dit äldre anhöriga med depression kan vända sig och få snabb 
hjälp.

Vad pågår inom området? 
Inom området äldre med psykisk ohälsa finns aktiviteter och åtgärder på flera 
nivåer.
Nationell nivå:

 Inventering gjord 2017 av Svensk förening för äldrepsykiatri. Resultatet 
visar bl.a. att specialiserad verksamhet för äldre med vanliga psykiska 
sjukdomar som depression, ångest och psykos saknas i majoriteten av 
landets landsting/regioner

 Psyk-e senior - Ny modul i webbaserad utbildning, implementeras i RJL 
under 2018 och 2019

 Nationell kunskapsstyrning - Äldres psykiska hälsa är ett planerat område

Sydöstra sjukvårdsregionen:
 ST-kurs i äldrepsykiatri planeras till nästa år 

för läkare under specialistutbildning

Region Jönköpings län:
 Strategigrupp äldre 
 Tillsammansarbetet - Samverkan specialistpsykiatri och primärvård
 Strategin: Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 

Äldres hälsa och livsvillkor (tre övergripande mål och 10 aktiviteter för att 
utjämna skillnader i hälsa hos äldre)



MOTIONSUNDERLAG 2(3)

2016-04-04 RJL 2018/1409

 Äldreprocessen inom geriatrisk vård i Region Jönköpings län
 Region Jönköpings län har ingen äldrepsykiater i regionen och det finns 

väldigt få i landet

I UTBLICK FOLKHÄLSA, januari 2018  som ges ut av Folkhälsomyndigheten 
refereras till en litteraturöversikt av Okolie och medarbetare visar att 
primärvården är en viktig arena för att förebygga suicidalt beteende (suicid, 
suicidförsök och självskadebeteende) bland äldre. Effektiva insatser är till 
exempel att utbilda personal inom primärvården i att känna igen riskfaktorer för 
suicid hos äldre. Även behandling av depression genom sammansatta insatser som 
integrerar flera vårdgivare (s.k. collaborative care) minskar risken för suicidalt 
beteende hos äldre.

Forskning om suicid bland män och kvinnor 
Wolfgang Rutz, psykiater och medicine doktor beskriver ”förluster” som påverkar 
män och kvinnor. När det gäller män handlar det om roll och 
yrkestillhörighet/titel, medan för kvinnor handlar det mer om sociala sammanhang 
och sociala kontakter

Margda Waern, Professor/överläkare i allmän psykiatri, suicidologi beskriver att i 
forskning går det att se att den försämrade fysiska hälsa som kan inträda i och 
med åldrandet påverkar män och kvinnor olika. Det verkar som om när livet 
begränsas av en kroppslig sjukdom eller en funktionsnedsättning har äldre män 
svårare att känna mening i livet än vad kvinnorna gör. 

Ulla-Karin Nyberg, psykiater, med.dr. och suicidforskare tar upp att det är viktigt 
att våga prata med människor om hopp och mening. Viktigt med de existentiella 
samtalen.

Statistik 
I undersökningar uppger personer 65 år och äldre mer sällan att de mår psykiskt 
dåligt och har tankar på suicid. Suicid är vanligare bland äldre män, även om 
andelen har minskat de senaste tio åren. Bland män över 65 år är det cirka 23 per 
100 000 invånare som tar sitt liv att jämföra med cirka19 i gruppen män 20-64 år. 
I gruppen män 80-84  år är det cirka 34 per 100 000 invånare. (Socialstyrelsen 
nyhet 2018-10-04)
 
Tabell 1: Antal säkra och osäkra självmord bland personer i olika åldersgrupper, 
2015 och 2016, Sverige

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/januari/utblick-folkhalsa-primarvarden-kan-forebygga-suicid-bland-aldre/


MOTIONSUNDERLAG 3(3)

2016-04-04 RJL 2018/1409

Antal säkra och osäkra självmord bland personer i olika åldersgrupper 2014, 2015 
och 2016, Jönköpings län

Sammanfattning
Inom Region Jönköpings län pågår ett antal aktiviteter och åtgärder som rör äldre 
och deras psykiska hälsa. De psykiatriska mobila team som finns har ingen övre 
åldersgräns utan nyttjas även för äldre personer med psykisk sjukdom. 
Primärvården och den kommunala hemsjukvården har en viktig roll i arbetet med 
den psykiska ohälsan. De finns nära och möter äldre personer och deras anhöriga i 
störst utsträckning och kan tidigt upptäcka äldre med risk för depression eller 
suicidtankar.     

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 94-107
Tid: 2018-10-16, kl 13:00-16:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 99 Informationsärenden och aktuell information
Vid förmiddagens gruppmöten informerade regeringens utredare 
Anna Nergårdh, om Remiss SOU 2018:39 God och Nära vård – 
en primärvårdsreform (RJL2018/1862).

Mårten Lindström informerar om läkemedel.

Maria Ekelund och Gunnar Persson informerar om barnprocessen 
inför beslut i ärendet § 105.

Axel Ros informerar om patientsäkerhet och IVO-ärenden.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
 Motion – Äldrepsykiatriska mobil team 

Diarienummer: RJL2018/1409

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram faktaunderlag till 
presidiet.

 Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården
Diarienummer: RJL2018/1607

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram faktaunderlag till 
presidiet.

 Rapporten om sommaren 2018 presenteras vid nämndens 
sammanträde i november.

 Bemanningssituationen på sjukhusen och inom 
vårdcentralerna Bra Liv. 

 Vårdplatsneddragningar

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Frågor
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 94-107
Tid: 2018-10-16, kl 13:00-16:15

sammanträde den 20 november.
Jimmy Ekström ställer följande frågor:
Enligt skrivning i budgeten ska ungdomar vara fria att söka den 
ungdomsmottagning man själv önskar. Hur säkerställer vi att detta 
efterlevs i praktiken? 
Hur förs diskussionerna mellan Region och Primärkommunerna 
kring framtida organisering av ungdomsmottagningarna i länet 
och den gemensamma finansieringen av dessa? 

Eva Eliasson ställer följande frågor:
1. Tele-Q-uppringning fungerar inte som det utlovats med 
uppringning d.v.s. när personerna lämnat personuppgifter och 
telefonnummer. Flera personer har delgivit att de fått vänta upptill 
4 - 5 dagar innan de blivit uppringda.
Vad beror detta på?
Hur åtgärdas detta?
Detta är en patientsäkerhetsfråga att få vänta på att bli uppringd i 
flera dagar är inte okey och notera att även förtroendet för 
verksamheten har "naggats" i kanten markant.

2. I Gislaveds primärvårdsområde har Anderstorps vårdcentral 
inte öppnats efter semesteruppehållet och detta innebär att ca 
5 000 patienter nu kommit över till Gislaveds vårdcentral. Där är 
väntetiden för bokade läkarbesök nu 4 veckor, vilket inte är 
rimligt för den enskilde.
(Från verksamheten har man uppgivit brist på sjuksköterskor som 
grundorsaken, med undanträngningseffekter för den ordinarie 
verksamheten bl.a. med väntetid till läkarbesök på 4 v är 
orimligt.)
Samtidigt är Reftele vårdcentral f.n. stängd och de ca 3 000 
listade patienterna hänvisas till Smålandsstenar och frågan som nu 
"snurrar" är att detta är en smygnedläggning som sker?
Vad är planeringen framåt och hur ”kompetenssäkrar” regionen 
upp detta område?
Det gäller ca 30 000 personer som berörs av ovanstående.

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning för september 
samt om delårsrapport tertial 2 2018.
Delårsrapporter 2018 från verksamhetsområden läggs till 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 94-107
Tid: 2018-10-16, kl 13:00-16:15

handlingarna.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Thomas Bäuml Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 122 Informationsärenden
 Agneta Ståhl informerar om personalsituationen på 

medicin-geriatriken på Höglandssjukhuset Eksjö.
 
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrategen:

 100 personer deltog i förra veckans Workshop i 
Tillsammans strategin.

 Anna Nergårdh träffar nämnden angående God och Nära 
vård den 16 oktober kl 11:00-11:45.

 Rapporten om sommarsituationen redovisas vid presidiets 
sammanträde den 8 november.

 Inkomna promemorior, remisser och motioner under 
augusti och september 2018. 
Informationen lämnas till nämnden. 

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. augusti 2018.
Informationen läggs till handlingarna. 

 Motion – Äldrepsykiatriska mobil team
Diarienummer: RJL2018/1409

Kort information lämnas till nämnden den 16 oktober.
 

 Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården
Diarienummer: RJL2018/1607

Kort information lämnas till nämnden den 16 oktober.

Informationsärenden till nämnden
Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, cheföverläkare
Tid: 30 minuter (20+10) 

Information om läkemedel
Föredragande: Mårten Lindström, överläkare
Tid: 30 minuter (20+10)



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 121-134
Tid: 2018-10-03, kl 08:00-10:25

Månadsrapport t.o.m. september. 

Delårsrapporter 2018, verksamhetsområden
Diarienummer: RJL2018/231

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 69-83
Tid: 2018-06-19, kl 09:00-17:30

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§ 81 Fördelning av inkomna motioner 
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 Motion – Äldrepsykiatriska mobila team – 
Dnr: RJL 2018/1409

 Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården 
Dnr: RJL 2018/1607

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Anders Bengtsson (M) Anders Berglund (S)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 74 Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 
Prioritera psykvården:

 Att det tillsätts en psykiatriutredning med uppdrag att 
inventera de psykiatriska avdelningarna och undersöka det 
verkliga behovet av akut och slutenvård hos patienterna

 Att det dras upp tydliga riktlinjer beträffaden hanteringen 
av akutbesök, inläggningskriterier men även längden av 
vårdtiderna

 Att psykvården får fler vårdplatser

 Att mer pengar avsätts till psykvård

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-04-23
 Motionssvar daterat 2019-04-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion - Prioritera psykvården

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Mattias Ingesson (KD) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Plats: Regionens hus, sal A

§66 Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 
Prioritera Psykvården:

 Att det tillsätts en psykiatriutredning med uppdrag att 
inventera de psykiatriska avdelningarna och undersöka det 
verkliga behovet av akut och slutenvård hos patienterna

 Att det dras upp tydliga riktlinjer beträffaden hanteringen 
av akutbesök, inläggningskriterier men även längden av 
vårdtiderna

 Att psykvården får fler vårdplatser

 Att mer pengar avsätts till psykvården

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-04-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion - Prioritera psykvården

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Pernilla Mårtensson Anita Winberg

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSSVAR 1(4)

2019-04-10 RJL 2018/1991

Regionfullmäktige

Motionssvar - Prioritera Psykvården
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen Prioritera Psykvården:

 Att det tillsätts en psykiatriutredning med uppdrag att inventera de 
psykiatriska avdelningarna och undersöka det verkliga behovet av akut 
och slutenvård hos patienterna

 Att det dras upp tydliga riktlinjer beträffaden hanteringen av akutbesök, 
inläggningskriterier men även längden av vårdtiderna

 Att psykvården får fler vårdplatser

 Att mer pengar avsätts till psykvården

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Det har gjorts flera översyner av psykiatrin i Region Jönköpings län som har 
inkluderat även den psykiatriska slutenvården. 
Inom Jämlik psykiatri pågår ett arbete med att öka stödet i hemmet som 
komplement till slutenvård. Det är något som välkomnas av de flesta patienter. 
Arbetet startade i enlighet med Region Jönköpings läns Budget- och 
verksamhetsplan 2017-2018.
Region Jönköpings län hade 2017 högst antal disponibla vårdplatser i landet, 
exklusive rättspsykiatri.
Bilderna nedan visar en översikt av antal vårdplatser och vårddagar inom 
vuxenpsykiatrin. Det är en nationell kartläggning som genomförts på uppdrag av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 



MOTIONSSVAR 2(4)

RJL 2018/1991

Antalet besök inom vuxenpsykiatrin har under 2015-2017 varit ganska stabilt. 

Under samma period 2015-2017 minskade antalet besök inom Barn och 
ungdomspsykiatrin något totalt i länet, men ökade i Värnamo. Orsaken bedöms 
vara personalvakanser i Jönköping och Nässjö medan situationen var stabil i 
Värnamo.



MOTIONSSVAR 3(4)

RJL 2018/1991

Riktlinjer för den psykistriska akutsjukvården 
Det finns riktlinjer för den psykiatriska akutsjukvården: 

 Den psykiatriska akutmottagningen i Jönköping är öppen hela dygnet alla 
dagar på året. 

 Eksjö och Värnamo har akutmottagningar men med vissa begränsningar i 
öppethållandet beroende på patientflöde och effektivt resursutnyttjande.

 Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om en 
patient ska läggas in i slutenvården. 

 Vårdtidens längd i slutenvården avgörs också av patientens tillstånd 
liksom patientens egen önskan om att bli utskriven, undantaget är 
tvångsvård.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Psykiatri bedrivs både i primärvård och inom specialistvård. Den ökande psykiska 
ohälsan märks inte minst inom primärvården.
I ett av arbetena i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är 
uppdraget att utveckla samverkan mellan primärvård och specialistpsykiatri.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-04-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion - Prioritera psykvården

Beslut skickas till
Regionstyrelsen 



MOTIONSSVAR 4(4)

RJL 2018/1991

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§50 Motion - Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 
Prioritera Psykvården:

 Att det tillsätts en psykiatriutredning med uppdrag att 
inventera de psykiatriska avdelningarna och undersöka det 
verkliga behovet av akut och slutenvård hos patienterna

 Att det dras upp tydliga riktlinjer beträffaden hanteringen 
av akutbesök, inläggningskriterier men även längden av 
vårdtiderna

 Att psykvården får fler vårdplatser

 Att mer pengar avsätts till psykvården

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion - Prioritera psykvården

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen ska avslås.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSUNDERLAG 1(3)

2019-03-15 RJL 2018/1991

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Prioritera Psykvården

Inledning
Med anledning av motion från Morgan Malmborg och Per Svenhall, lämnas 
information i ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i 
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen Prioritera Psykvården:

 Att det tillsätts en psykiatriutredning med uppdrag att inventera de 
psykiatriska avdelningarna och undersöka det verkliga behovet av akut och 
slutenvård hos patienterna

 Att det dras upp tydliga riktlinjer beträffaden hanteringen av akutbesök, 
inläggningskriterier men även längden av vårdtiderna.

 Att psykvården får fler vårdplatser
 Att mer pengar avsätts till psykvården.

Det har gjorts flera översyner av psykiatrin i Region Jönköpings län som har 
inkluderat även den psykiatriska slutenvården. 
Inom Jämlik psykiatri pågår ett arbete med att öka stödet i hemmet som 
komplement till slutenvård. Det är något som välkomnas av de flesta patienter. 
Arbetet startade i enlighet med Region Jönköpings läns Budget- och 
verksamhetsplan 2017-2018.
Region Jönköpings län hade 2017 högst antal disponibla vårdplatser i landet, 
exklusive rättspsykiatri.
Bilderna nedan visar en översikt av antal vårdplatser och vårddagar inom 
vuxenpsykiatrin. Det är en nationell kartläggning som genomförts på uppdrag av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 



MOTIONSUNDERLAG 2(3)

RJL 2018/1991

Antalet besök inom vuxenpsykiatrin har under 2015-2017 varit ganska stabilt. 

Under samma period 2015-2017 minskade antalet besök inom Barn och 
ungdomspsykiatrin något totalt i länet, men ökade i Värnamo. Orsaken bedöms 
vara personalvakanser i Jönköping och Nässjö medan situationen var stabil i 
Värnamo.



MOTIONSUNDERLAG 3(3)

RJL 2018/1991

Riktlinjer för den psykistriska akutsjukvården 
Det finns riktlinjer för den psykiatriska akutsjukvården: 

 Den psykiatriska akutmottagningen i Jönköping är öppen hela dygnet alla 
dagar på året. 

 Eksjö och Värnamo har akutmottagningar men med vissa begränsningar i 
öppethållandet beroende på patientflöde och effektivt resursutnyttjande.

 Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om en 
patient ska läggas in i slutenvården. 

 Vårdtidens längd i slutenvården avgörs också av patientens tillstånd 
liksom patientens egen önskan om att bli utskriven, undantaget är 
tvångsvård.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Psykiatri bedrivs både i primärvård och inom specialistvård. Den ökande psykiska 
ohälsan märks inte minst inom primärvården.
I ett av arbetena i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är 
uppdraget att utveckla samverkan mellan primärvård och specialistpsykiatri.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 17-28
Tid: 2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§21 Informationsärenden till nämnden
 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus

Diarienummer: RJL 2018/1872

 Motion - Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991

 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 153-163
Tid: 2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 154 Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Renovering av Mullsjö vårdcentral 
 Broddar
 4:e workshopen i Tillsammansarbetet
 Statliga överenskommelser
 Rotavirusvaccination

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. oktober 2018.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1872

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

 Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL2018/1991

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1993

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

Informationsärenden till nämnden
Information om Utredning om vårdval ögonsjukvård 
Föredragande Jörgen Striem, utredare

Information Återrapport av uppdrag i Budget 2018 - Utvärdering 
av vårdplatsneddragningar
Diarienummer: RJL2017/83
Föredragande ?



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 153-163
Tid: 2018-11-28, kl 08:00-09:05

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 208 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande 

Ann-Kristin Göransson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 193 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 84-98
Tid: 2018-08-28 kl. 08:30-11:15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§94 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 RJL 2018/1872 Motion - Generalplan för våra tre 
akutsjukhus

 RJL 2018/1991 Motion - Prioritera psykvården
 RJL 2018/1992 Motion - Stoppa bidragen till Pride
 RJL 2018/1993 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
 RJL 2018/2083 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi 

måste börja resa hållbart NU

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ordförande

Per Hansson (L) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 75 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Anse första och fjärde att-satsen besvarade. 
 Avslå andra och tredje att-satsen.

Sammanfattning 
Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Bevara 
våra tre akutsjukhus:

 att en handlingsplan görs för att rädda våra akutsjukhus 
där personal, politiker samt tjänstemän ingår 

 att ”hyrpersonal” på våra akutsjukhus minskas kraftigt 
snarast 

 att fast personal prioriteras med högre lön för att få en 
stabilitet 

 att beslut tas om att våra tre akutsjukhus skall finnas kvar

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-04-23
 Motionssvar daterat 2019-04-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Mattias Ingesson (KD) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Plats: Regionens hus, sal A

§67 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

1. Anse första och fjärde att-satsen besvarade. 
2. Avslå andra och tredje att-satsen.

Sammanfattning 
Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Bevara 
våra tre akutsjukhus:

 Att en handlingsplan görs för att rädda våra akutsjukhus 
där personal, politiker samt tjänstemän ingår 

 Att ”hyrpersonal” på våra akutsjukhus minskas kraftigt 
snarast 

 Att fast personal prioriteras med högre lön för att få en 
stabilitet 

 Att beslut tas om att våra tre akutsjukhus skall finnas kvar

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse första och fjärde att-
satsen besvarade samt avslå andra och tredje att-satsen.

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-04-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Pernilla Mårtensson Anita Winberg

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSSVAR 1(2)

2019-04-10 RJL 2018/1993

Regionfullmäktige

Motionssvar - Bevara våra tre 
akutsjukhus
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige

1. Anse första och fjärde att-satsen besvarade. 
2. Avslå andra och tredje att-satsen.

Sammanfattning
Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Bevara våra tre 
akutsjukhus:

 Att en handlingsplan görs för att rädda våra akutsjukhus där personal, 
politiker samt tjänstemän ingår 

 Att ”hyrpersonal” på våra akutsjukhus minskas kraftigt snarast 

 Att fast personal prioriteras med högre lön för att få en stabilitet 

 Att beslut tas om att våra tre akutsjukhus skall finnas kvar

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden anse första och fjärde att-satsen besvarade samt avslå andra och 
tredje att-satsen.

Information i ärendet
Ur Budget och verksamhetsplan 2019 

Under 2019 arbetas en plan för framtidens hälso- och sjukvård fram. Den 
omfattar hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt, hur omställningen 
till mer nära vård ska genomföras, kompetensförsörjning och investeringar. 
Planen tar sikte på 2030-talet.  

Ett arbete med framtidens hälso- och sjukvård planeras under 2019. I denna plan 
ska ingå att se över hur tre akutsjukhus kan bevaras. Det ska även ingå att se över 
kompetensförsörjningen, vilket inkluderar oberoendet av bemanningsföretag mm. 



MOTIONSSVAR 2(2)

RJL 2018/1993

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-04-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus

Beslut skickas till
Regionstyrelsen 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§51 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Anse första och fjärde att-satsen besvarade. 
2. Avslå andra och tredje att-satsen.

Sammanfattning 
Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Bevara 
våra tre akutsjukhus:

 Att en handlingsplan görs för att rädda våra akutsjukhus 
där personal, politiker samt tjänstemän ingår 

 Att ”hyrpersonal” på våra akutsjukhus minskas kraftigt 
snarast 

 Att fast personal prioriteras med högre lön för att få en 
stabilitet 

 Att beslut tas om att våra tre akutsjukhus skall finnas kvar

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att första och fjärde att-satsen ska anses besvarade 
samt att andra och tredje att-satsen ska avslås. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSUNDERLAG 1(1)

2019-03-15 RJL 2018/1993

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Bevara våra tre 
akutsjukhus

Inledning
Med anledning av motion från Morgan Malmborg och Per Svenhall lämnas 
information i ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i 
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Bevara våra tre 
akutsjukhus:

 Att en handlingsplan görs för att rädda våra akutsjukhus där personal, 
politiker samt tjänstemän ingår. 

 Att ”hyrpersonal” på våra akutsjukhus minskas kraftigt snarast 
 Att fast personal prioriteras med högre lön för att få en stabilitet. 
 Att beslut tas om att våra tre akutsjukhus skall finnas kvar

Ur Budget och verksamhetsplan 2019 
Under 2019 arbetas en plan för framtidens hälso- och sjukvård fram. Den 
omfattar hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt, hur omställningen 
till mer nära vård ska genomföras, kompetensförsörjning och investeringar. 
Planen tar sikte på 2030-talet.  

Ett arbete med framtidens hälso- och sjukvård planeras under 2019. I denna plan 
ska ingå att se över hur tre akutsjukhus kan bevaras. Det ska även ingå att se över 
kompetensförsörjningen, vilket inkluderar oberoendet av bemanningsföretag mm.  

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 17-28
Tid: 2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§21 Informationsärenden till nämnden
 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus

Diarienummer: RJL 2018/1872

 Motion - Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991

 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 153-163
Tid: 2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 154 Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Renovering av Mullsjö vårdcentral 
 Broddar
 4:e workshopen i Tillsammansarbetet
 Statliga överenskommelser
 Rotavirusvaccination

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. oktober 2018.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1872

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

 Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL2018/1991

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1993

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

Informationsärenden till nämnden
Information om Utredning om vårdval ögonsjukvård 
Föredragande Jörgen Striem, utredare

Information Återrapport av uppdrag i Budget 2018 - Utvärdering 
av vårdplatsneddragningar
Diarienummer: RJL2017/83
Föredragande ?



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 153-163
Tid: 2018-11-28, kl 08:00-09:05

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 208 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande 

Ann-Kristin Göransson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 193 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 84-98
Tid: 2018-08-28 kl. 08:30-11:15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§94 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 RJL 2018/1872 Motion - Generalplan för våra tre 
akutsjukhus

 RJL 2018/1991 Motion - Prioritera psykvården
 RJL 2018/1992 Motion - Stoppa bidragen till Pride
 RJL 2018/1993 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
 RJL 2018/2083 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi 

måste börja resa hållbart NU

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ordförande

Per Hansson (L) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 76 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy 
Diarienummer: RJL 2018/2817

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Bifalla förslaget i motionen att regionfullmäktige ska 
fastställa arbetsmiljöpolicy.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motion 

 att regionfullmäktige fastställer en arbetsmiljöpolicy i 
enlighet med lagstiftningen

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30
 Förslag till motionssvar daterat 2019-04-23
 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy 

Yrkanden/förslag vid sammanträde
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen
Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag, bifall till 
motion. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifallit motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Mattias Ingesson (KD) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid: 2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 100 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy 
Diarienummer: RJL 2018/2817

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Bifalla förslaget i motionen att regionfullmäktige ska 
fastställa arbetsmiljöpolicy.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motion 
- att regionfullmäktige fastställer en arbetsmiljöpolicy i enlighet 
med lagstiftningen

Beslutsunderlag 
 Förslag till motionssvar daterat 2019-04-23
 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MOTIONSSVAR 1(2)

2019-04-23 RJL 2018/2817

                    
                    

Regionstyrelsen
     
           

Motion - Fastställ en arbetsmiljöpolicy
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Bifalla förslaget i motionen att regionfullmäktige ska fastställa 
arbetsmiljöpolicy.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motion 
- att regionfullmäktige fastställer en arbetsmiljöpolicy i enlighet med 
lagstiftningen

Information i ärendet
Region Jönköpings län har sedan tidigare en arbetsmiljöpolicy, som är fastställd 
av regiondirektör. Det finns också dokument med fördelning av arbetsmiljöansvar 
och ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamhetens olika 
delar. Vidare finns en dokumenterad skyddsombudsorganisation och samarbetet 
med de fackliga organisationerna är viktigt.

Som arbetsgivare är ett av de förtroendevaldas ansvarsområden att se till att 
organisationen har en god arbetsmiljö. Ett viktigt område är att chef och ledarskap 
håller hög kvalitet eftersom en förutsättning för en god arbetsmiljö är att chefer 
och arbetsledare har rätt förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. Det är ute på 
arbetsplatserna som det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. 

Regionfullmäktiges ansvar är att tillse att nämnder får de resurser som behövs och 
ett tydligt uppdrag. Förtroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar 
ansvarar sedan för att arbetsmiljölagstiftning och egna arbetsmiljöregler följs.

I Region Jönköpings län är inriktningen att policies ska beslutas av 
regionfullmäktige. Det är således i linje med den inriktningen att föra 
arbetsmiljöpolicyn till regionfullmäktige för beslut i enlighet med förslaget i 
motionen. 



MOTIONSSVAR 2(2)

RJL 
2018/2817

Beslutsunderlag
- Förslag till motionssvar daterat 2019-04-23
- Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
 

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Joakim Silva 
HRdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 65-98
Tid: 2019-03-12, kl. 09:00-12:15, 14:25-14:50, 15:30-

16:10

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 94 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy 
Diarienummer: RJL 2019/2817

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår 

 Bifall till motionen

Sammanfattning 
I en motion till regionfullmäktige föreslår Mikael Ekvall 

 Att regionfullmäktige fastställer en arbetsmiljöpolicy i 
enlighet med lagstiftningen. 

Beslutsunderlag
 Motion daterad 2018-10-29

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 
Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalls i det underlag till 
motionssvar som tas fram. 

Marcus Eskdahl föreslår att en genomgång genomförs av alla 
policys utifrån det regelverk som regionen har idag, d v s att 
policys ska vara fastställda av regionfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 65-98
Tid: 2019-03-12, kl. 09:00-12:15, 14:25-14:50, 15:30-

16:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 218-239
Tid: 2018-11-28 kl:09.00-13.35

Plats: Regionens hus, sal A

§237 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande: 

RJL 2018/2817 Motion – Fastställa en arbetsmiljöpolicy  
Remitteras till regionstyrelsens arbetsutskott.

RJL 2018/2153 Motion – Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden 
Remitteras till nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Wengholm 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 222 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas: 

 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy – dnr: 2018/2817
- till regionstyrelsens arbetsutskott

 Motion – Jämlik förebyggande vård även på landsbygden 
– dnr: 2018/2153 – till nämnden folkhälsa och sjukvård 

Beslutet skickas till: 
Nämnden folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 77 Förlängning av planperioden för den regionala 
kulturplanen 2018-2020
Diarienummer: RJL 2016/2976

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna förslag till förlängning av planperioden av den 
regionala kulturplanen till och med år 2021.

Reservation
Samuel Godrén och Håkan Nyborg-Karlsson, båda SD reserverar 
sig till förmån för egna yrkanden.
 
Sammanfattning 
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 
kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det 
regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och 
regionala bidrag till regional kultur. Kulturplanen är en 
förutsättning för att Region Jönköpings län ska vara en del av 
kultursamverkansmodellen.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-04-24
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11
 Regional kulturplan RJL 2016/2976
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa 

statsbidrag till regional kulturverksamhet

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Nyborg-Karlsson yrkar för Sverigedemokratern att 
”Fristadsprogram för konstnärlig verksamhet” stryks ur 
programmet. Följande protokollsanteckning lämnas: 
Sverigedemokraterna menar att det krävs en stramare 
prioritering inom flera områden i kulturverksamheten för att få 
ekonomin att räcka till. Man bör bättre analysera de regionala 
samhällsekonomiska effekterna av den kulturpolitik man bedriver 
och dess betydelse för regionens utveckling.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Samuel Godrén yrkar för Sverigedemokraterna att stycket 
”Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete” 
sidan 11.  Byts ut mot nedanstående:
Svensk kultur en värdefull del i den globala mångfalden 
Svenska kulturarvet har ett egenvärde genom de skönhetsvärden 
och den estetik som det står för. Globalt sett är vår kultur unik 
och värd att bevaras. Att värna om det svenska kulturarvet är att 
visa respekt mot tidigare generationer och inspirera kommande. 
Gemensamma normer och värderingar bidrar till ett 
sammanhållet län. Kulturimpulser från svenska förhållanden ska 
prioriteras. Solidaritet som baserar sig på identifikation och en 
stark känsla av gemenskap integrerar och bidrar till länets 
utveckling.

Rune Backlund (C) yrkar bifall till nämndens förslag till beslut 
och yrkar avslag på yrkanden från SD. I detta yrkande instämmer 
Per Svedberg (S) och Jimmy Ekström (L).

Beslutsgång
På ordförandes fråga bifaller regionstyrelsen föreliggande förslag 
att förlänga planperioden och avslår på ordförandes fråga 
Sverigedemokraternas yrkanden. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Mattias Ingesson (KD) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 50-68
Tid: 2019-04-24 kl.09.00-14.45

Plats: Regionens hus, sal A

§59 Förlängning av planperioden för den regionala 
kulturplanen 2018-2020
Diarienummer: RJL 2016/2976

Beslut 
Nämnden

 Godkänner förslag till förlängning av planperioden av den 
regionala kulturplanen till och med år 2021.

Sammanfattning 
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 
kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det 
regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och 
regionala bidrag till regional kultur. 
Kulturplanen är en förutsättning för att Region Jönköpings län 
ska vara en del av kultursamverkansmodellen.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11
 Regional kulturplan RJL 2016/2976
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa 

statsbidrag till regional kulturverksamhet

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) för Sverigedemokraterna vidhåller sitt 
tidigare ställningstagande från när programmet antogs, att 
”Fristadsprogram för konstnärlig verksamhet” stryks ur 
programmet. 
Följande protokollsanteckning lämnas: 
Sverigedemokraterna menar att det krävs en stramare 
prioritering inom flera områden i kulturverksamheten för att få 
ekonomin att räcka till. Man bör bättre analysera de regionala 
samhällsekonomiska effekterna av den kulturpolitik man bedriver 
och dess betydelse för regionens utveckling.

Beslutet skickas till 
Utbildning och kultur – stab



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 50-68
Tid: 2019-04-24 kl.09.00-14.45

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Hans Jarstig (KD) Ulf Svensson (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Plats: Regionens hus sal B

§62 Förlängning av planperioden för den regionala 
kulturplanen 2018-2020
Diarienummer: RJL 2016/2976

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna förslag till förlängning av planperioden av den 
regionala kulturplanen till och med år 2021.

Sammanfattning 
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 
kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det 
regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och 
regionala bidrag till regional kultur. 
Kulturplanen är en förutsättning för att Region Jönköpings län 
ska vara en del av kultursamverkansmodellen.

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11
 Regional kulturplan RJL 2016/2976
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa 

statsbidrag till regional kulturverksamhet

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 50-72
Tid: 2019-04-11 kl.09.00-12.30

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-03-11 RJL 2016/2976

Regionfullmäktige

Förlängning av planperioden för den 
regionala kulturplanen 2018-2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige

 Godkänna förslag till förlängning av planperioden av den regionala 
kulturplanen till och med år 2021

Sammanfattning
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området 
på regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret, inklusive 
fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur. 
Kulturplanen är en förutsättning för att Region Jönköpings län ska vara en del av 
kultursamverkansmodellen.

Information i ärendet
Sedan år 2012 ingår Jönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen 
och därmed fördelar Region Jönköpings län de statliga bidragen till regional 
kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 
kulturpolitiska området på regional nivå. Tidigare regionala kulturplaner för 
Jönköpings län har varit verksamma under åren 2012-2014 samt 2015-2017. 

Kulturplanen är ett verktyg för dialog med staten avseende fördelning av statliga 
medel, samt ett visionsdokument som beskriver hur Region Jönköpings län vill att 
kulturområdet ska utvecklas. Den regionala biblioteksplanen ingår i kulturplanen.

Den regionala kulturplanen sätter även riktningen för hur Region Jönköpings län 
stärker kulturutvecklingen i länet genom att verka som en samordnande kraft och 
kunskapsresurs för länets kommuner, stödjer och främjar det fria kulturlivet och 
civilsamhället, samt fördelar regionala medel.

Slutsatser
Arbetet med årlig politisk revidering av uppdragsbeskrivningar och förvaltningens 
arbete med att implementera handlingsplaner för att möta kulturplanens 
prioriteringar och fokusområde är ett genomgripande och långtgående arbete som 
är baserat på dialog, struktur och ekonomiska förutsättningar. Arbetet har bara 
påbörjats och har ännu inte i sin helhet fortplantat sig i organisationen eller länet. 
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För att klara av att göra de förändringar som planen siktar mot och för att 
aktualisera handlingsplanerna behöver hela processen mer tid för att ge utrymme 
för kulturpolitiska samtal och inriktningsbeslut. Samtal som leder fram till 
ekonomiska möjligheter för att därigenom kunna fördela organisatoriska uppgifter 
och närma sig samt uppnå målen i de prioriterade områdena och fokusområdena i 
planen.

De insatser och förändringar som kulturplanen siktar mot hinner ej genomföras 
och i vissa fall inte påbörjas med en planperiod på tre år:
År 1 - etablera den nya planen, arbetet med att ta fram handlingsplaner påbörjas
År 2 - genomförande 
År 3 - arbeta fram en ny kulturplan
 
Genom att förlänga den liggande planperioden ett år skulle Region Jönköpings län 
nå djupare och längre i sitt arbete med att förverkliga målen i kulturplanen. 
Kulturplanen får en bättre chans att konkretiseras och bättre möjligheter till 
genomförande och organisatorisk implementering. Kulturplanen behöver också 
mer tid för att se konsekvenserna av nuvarande och framtida regionövergripande 
samverkan och samarbete inom t.ex. Regionsamverkan Sydsverige. Mer tid ger 
också kulturplanen i sin helhet större möjligheter att tillsammans med andra 
strategier möta välfärdsutmaningen.

Fler regioner har konstaterat att på den korta tid som tre årig planperiod, varav det 
tredje året av de tre går åt till att arbeta fram en ny kulturplan, så är det svårt att 
hinna realisera målen i kulturplanen. Exempel på Regioner som har en nuvarande 
planperiod på mer än 3 år: Västra Götalands region, Region Skåne, Region 
Kronoberg, Region Värmland, Region Halland och Region Jämtland Härjedalen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11
 Regional kulturplan RJL 2016/2976
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 

kulturverksamhet

Beslut skickas till
Utbildning och kultur – stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Direktör Utbildning och kultur
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Vår plan för kulturell utveckling
Kulturlivet i Region Jönköpings län är en viktig del i arbetet med att nå regionens vision; ”För ett  
bra liv i en attraktiv region”. Det handlar om allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser  
och att länet har ett välutvecklat konst- och kulturliv som präglas av hög kvalitet med både bredd  
och spets.

Kulturen har en given plats i arbetet med att öka 
intresset för vår region och göra den mera attraktiv 
för både besökande och boende. Men för att kunna 
vara en tillväxtfaktor måste vi också gemensamt 
värna om kulturens egenvärde och kulturutövares 
möjligheter.

Sedan 2012 ingår Jönköpings län i kultursam-
verkansmodellen. Vi har sedan dess tagit fram  
regionala kulturplaner för att tydliggöra våra kultur- 
politiska visioner för länet. Samverkansmodellen 
syftar till att stärka samverkan mellan stat, län och 
kommuner. Vi hoppas att vår tredje kulturplan även 
kommer att bidra till ökad och förbättrad dialog 
med och förutsättningar för länets kulturutövare och  
civilsamhälle. Vi ser planen som ett viktigt doku-
ment för länets alla kulturaktörer att tillsammans 
arbeta för gemensamma mål och utveckla kulturlivet.  

Många har samverkat för att ta fram den regionala 
kulturplanen för 2018–2020. I den politiska styr-
gruppen, som varit involverad i framtagandet av  
planen, har vi arbetat tillsammans över partigränserna 
för att enas om prioriteringar och målsättningar. 

Kulturplanen visar den viktiga regionala roll som 
Region Jönköpings län har för att göra kulturell  
utveckling möjlig, oavsett social tillhörighet och 
oavsett var i Jönköpings län du bor.

Som ordförande för nämnden arbetsmarknad,  
näringsliv och attraktivitet, och som deltagare i den 
politiska styrgruppen, är jag särskilt stolt över det 
nya övergripande målet att kulturen ska vara vital 
och närvarande i hela länet. Likaså att vikten av  
civilsamhället och det ideella kulturlivet lyfts 
fram när det gäller villkor för konstnärligt ska-
pande. Professionell och amatörkultur är båda 
viktiga delar för ett län med ett rikt kultur-
liv. Jag ser också med tillförsikt fram emot 
samspelet mellan kultur och andra viktiga  
politikområden och hur våra utpekade fokusområ-
den ska utvecklas inom allt från kultur och hälsa till  
kulturens roll inom integration och inkludering. 

Jag vill rikta ett stort TACK till alla som har  
bidragit i arbetet med den regionala kulturplanen  
för 2018–2020.

Malin Olsson (M)

Ordförande 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv  
och attraktivitet
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Ordförande 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv  
och attraktivitet



Fakta om
Jönköpings län

Det här är Jönköpings läns tredje 
kulturplan. Länet har ingått i kultur-
samverkansmodellen sedan:

357 237
invånare fanns det i länet den  
31 december 2017, det är en ökning 
med 4 502 invånare jämfört med 
2016. Befolkningen ökade i samtliga  
13 kommuner. 
Befolkningsprognosen för Jönköpings 
län förutspår att folkmängden fram 
till 2025 ökar med cirka 28 000  
personer. Andel barn under fem år är 
densamma i länet och riket, medan an-
delen 65 år och äldre är högre i länet.

Regionala kulturverksamheter 
som får stöd från regionen genom samverkansmodellen  
(statliga medel) 2018:
• Smålands Musik och Teater, Region Jönköpings län

• Kultur och utveckling, Region Jönköpings län

• Jönköpings läns museum

• Jönköpings läns folkrörelsearkiv

• Riksteatern Jönköpings län

• Vandalorum Museum för Konst och Design

Tranås

Aneby

Nässjö
Eksjö

Vetlanda

Sävsjö

Vaggeryd

Gislaved

Gnosjö

Värnamo

Mullsjö
Habo

Jönköping

Östergötlands län
Västra Götalandsregionen

Hallands län

Kronobergs län

Kalmar län

Jönköpings län är till landytan det 12:e största länet i landet och  
ingår i Sveriges fjärde största tillväxtregion. Inom 350 kilometers 
radie bor cirka 80 procent av Sveriges befolkning.

Regionsamverkan Sydsverige 
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges  
sex sydligaste regioner (Region Halland, Region Kronoberg, Region 
Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i 
Kalmar) gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för 
att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.  
>> http://regionsamverkan.se

På webbplatsen  
Utveckling i Jönköpings län 
går det att läsa mer om insatser, 
bidrag, stipendier, utbildningar och 
kontaktpersoner inom kultur.

>> https://utveckling.rjl.se

Vi gör kulturvaneundersökningar  
gemensamt inom Regionsam- 
verkan Sydsverige. Undersökning-
arna visar generellt sett små skill-
nader mellan regionerna och riks-
genomsnittet. Med regelbundna 
undersökningar får vi en bild av 
länsinvånarnas kulturvanor, som 
på sikt gör det möjligt att identi-
fiera tendenser och utvecklings-
möjligheter.

Det som utmärker länsinvånarnas  
kulturvanor är att de:

• ägnar sig åt kulturaktiviteter 
i något lägre grad

• utövar fritidsaktiviteter i  
något högre grad

• gör färre besök på muséer  
och konstutställningar 

• yngre oftare besöker  
dansföreställningar

• går mer på bio och ägnar sig  
i något högre grad att foto-
grafera eller filma, besöka 
bibliotek, spela instrument 
och spela digitala spel än 
riksgenomsnittet.

Region Jönköpings län redovisade 
143,3 miljoner kronor i kostnader för 
kultur 2016. I summan ingår de drygt 
30 miljoner kronor regionen fått från 
Kulturrådet för att vi ingår i kultursam-
verkansmodellen. 30 miljoner är, jämfört 
med andra län, ett relativt lågt belopp 
sett till kostnad per invånare. 

Kostnad för kultur per invånare 2016
• Statlig kostnad inom kultursamver-

kansmodellen 85 kr
• Statlig kostnad exklusive kultur-

samverkansmodellen 110 kr
• Regional kostnad exklusive kultur-

samverkansmodellen 316 kr*
• Kommunal kostnad 987 kr*
 
*I beloppen för regionala och kommunala kostnader 
kan till viss del de statliga bidragen exklusive kultur-
samverkansmodellen ingå. Till exempel utvecklings-
bidrag och bidrag inom Skapande skola. K
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Bakgrund och utgångspunkter 
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå och  
omfattar hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional 
kultur. Kulturplanen är ett verktyg för dialogen med staten avseende fördelning av statliga medel, samt en 
beskrivning om hur regionen vill att kulturområdet ska utvecklas.

Sedan 2012 ingår Jönköpings län i den nationella  
kultursamverkansmodellen och därmed för- 
delar Region Jönköpings län de statliga bidra-
gen till regional kulturverksamhet. Fördelningen 
ska enligt den statliga förordningen om fördel-
ning av vissa statsbidrag till regional kulturverk-
samhet (2010:2012) främja en god tillgång för  
länets invånare till professionell teater-, dans- och  
musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteks-
verksamhet och läs- och litteraturfrämjande verk-
samhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, 
regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell 
verksamhet och främjande av hemslöjd. 

Region Jönköpings län stärker kulturutvecklingen 
i länet genom att verka som en samordnande kraft 
och kunskapsresurs för länets kommuner, stödjer 
och främjar det fria kulturlivet och civilsamhället, 
samt fördelar regionala medel. 

För att ta fram kulturplanen och dess inriktning 
har Region Jönköpings län under 2016-2017  
genomfört dialoger med en rad aktörer i länet.  
Insikterna från dialogerna, de nationella kultur-
politiska målen och de övergripande regionala 
målen har därefter format kulturplanen.

Kulturplanen kompletteras med uppföljningsbara 
handlingsplaner utifrån regionala prioriteringar 
och fokusområden, samt uppdragsbeskrivningar 
för de verksamheter som ingår i kultursamver-
kansmodellen. 

Ekonomiska förutsättningar tas årligen fram  
genom Region Jönköpings läns budgetprocess. 

Nationella kulturpolitiska mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska  
prägla samhällets utveckling.

För att nå nationella kulturpolitiska mål ska  
kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kultur-
upplevelser, bildning och till att ut-
veckla sina skapande förmågor 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 
• främja ett levande kulturarv som bevaras,  

används och utvecklas 
• främja internationellt och interkul-

turellt utbyte och samverkan 
• särskilt uppmärksamma barns 

och ungas rätt till kultur.

Regionala kulturpolitiska mål  
och prioriteringar

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 
i Jönköpings län ska planeras och genomföras i 
enlighet med den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) till 2025. 

De kulturpolitiska målen och prioriteringarna 
förhåller sig därför till den regionala utvecklings- 
strategin. Den regionala kulturplanen och den  
regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans 
för att nå gemensamma målsättningar.

Regional utvecklingsstrategi >> 2025

Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och 
involverar verksamheter som drivs av Region  
Jönköpings län som länstrafik, kulturutveckling 
och utbildningar, med det ingår även processer 
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BakgRund och utgångSpunkteR 

som regionen inte äger fullt ut. Det är viktigt 
att regionen tar en ledande roll för helheten och  
verkar för bästa möjliga samordning.

Strategin utgår från tre ömsesidigt beroende håll-
barhetsdimensioner; den sociala och kulturella, 
den ekologiska och den ekonomiska. 

De prioriterade områdena i det regionala utveck-
lingsuppdraget beskrivs som fyra inriktningsmål:

• arbetsmarknad och näringsliv
• kunskap och innovation
•  livsmiljö och hälsa
•  samhällsplanering.

Horisontella perspektiv i utvecklingsarbetet
I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns 
sex horisontella perspektiv som länets aktörer ska 
förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde 
de är verksamma inom:

• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
•  jämlikhet
•  jämställdhet
•  mångfald
•  attraktivitet
•  internationellt perspektiv.

För att utvecklingen i länet ska gå åt ett positivt 
håll ska så många som möjligt av de horisontella 
perspektiven genomsyra de insatser som genomförs. 

Regionala mål 

Kulturen ska vara vital och närvarande i  
hela länet

De kulturverksamheter som huvudsakligen har 
regional finansiering har ett särskilt ansvar att  
bedriva verksamhet riktad till hela länet samt 
samverka med civilsamhället. 

Möjligheter för alla att delta och ta del av  
kulturliv och kulturupplevelser

Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till in-
vånarnas välmående och länets utveckling. 
Möjligheten till upplevelse av och deltagande  
i kultur ska göras tillgängligt för länets invånare. 
Kulturen ska bidra till att ge människor god livs-
kvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar.

Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av 
hög kvalitet inom både bredd och spets

Det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas 
och stödjas även när det utmanar och provocerar  
rådande normer. I samverkan mellan starka kultur- 

institutioner, utvecklingsverksamheter och det 
ideella kulturlivet läggs en bra grund för en hållbar 
och långsiktig samhällsstruktur. 

Kulturpolitiska prioriteringar

För att nå nationella och regionala mål arbetar  
Region Jönköpings län med sex olika kultur- 
politiska prioriteringar. Prioriteringarna är över-
gripande och samspelar med och påverkar varandra. 
Alla prioriteringar är lika viktiga för länets kultur- 
utveckling. Utveckling som tar stöd i flera priori-
teringar bör främjas.

För vissa prioriteringar pekas särskilda fokus- 
områden ut, vilka under planperioden ska ut-
forskas, utvecklas och stärkas genom samverkan  
mellan de aktörer som berörs.

De som tar del av regionala kulturmedel ska,  
om inte annat separat beslutas, för utbetalda medel 
bedriva verksamhet i Jönköpings län.

Kulturell infrastruktur

Kulturell infrastruktur innebär både de villkor, 
möjligheter och strukturer som professionella kul-
turskapare är beroende av för sitt utövande, samt 
de strukturer som tillgängliggör och tillhanda- 
håller kultur för invånarna i hela länet. 

Kulturell infrastruktur är grunden för länets kul-
turliv. Den behöver vara välutvecklad för att skapa 
goda förutsättningar för kulturella aktiviteter och 
göra kulturen tillgänglig.

Den kulturella infrastrukturen stärks genom

• att kulturens mötesplatser utvecklas och  
engagerar fler

•  utveckling av främjandeverksamhet 
inom konst- och bildningsområdena

•  samverkan mellan kulturens olika kompetenser.

Villkor för konstnärligt skapande

Möjligheterna till konstnärligt skapande är en 
förutsättning för ett län med ett rikt kulturliv och 
en mångfald av konstnärliga uttryck. Konstnärligt 
yrkesarbete inom olika konstområden bör kunna 
bedrivas i hela länet. Professionella kulturskapare 
behöver utvecklingsmöjligheter.    

Villkoren för konstnärligt skapande stärks genom

•  att organisatoriska strukturer möjliggör konst-
närligt yrkesarbete, utövande och arrangörskap

•  att regional ekonomisk stimulans  
stöder en spridning av professionell kultur
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•  kompetensutveckling för kulturskapare
•  kompetensutveckling inom digital  

produktion och distribution
•  utveckling av samverkan mellan ideella,  

fria professionella och offentligt  
finansierade aktörer. 

Fokusområde: Det fria professionella  
kulturlivet
Det fria professionella kulturlivet vitaliserar och 
öppnar för nya konstnärliga uttryck och gräns- 
överskridande samarbeten utanför institutions-
verksamhet. 

Det fria kulturlivets aktörer är en viktig del av  
länets kulturutveckling och stärker tillgänglig- 
heten till kulturen. Konstöverskridande samver-
kan och samarbete bör främjas. 

Fokusområde: Civilsamhället och det ideella  
kulturlivet
Jönköpings län har ett starkt föreningsliv och fler-
talet aktiva kulturorganisationer som på olika sätt 
gör kultur tillgänglig och möjlig. Möjligheter till 
eget skapande och delaktighet från ung ålder ska-
par förutsättningar för framtida kulturintresse och 
engagemang. Professionell- och amatörkultur är 
båda viktiga delar för ett län med ett rikt kulturliv. 
För att främja arrangörskap - och i synnerhet ungt 
arrangörskap - bör organisationsstrukturer och 
stödsystem utredas.

Fokus på barn och ungas kultur

Alla barn har demokratisk rätt till kultur och ska 
ha likvärdiga möjligheter att utvecklas. Utifrån 
ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att det 
finns en mångfald av kultur för en mångfald av 
barn och unga. Barn och unga har kunskaper, 
erfarenheter och perspektiv som inte vuxna har 
och är därför en resurs. Med utgångspunkt i FN:s 
barnkonvention ska olika former för utveckling av 
barns och ungas kultur stimuleras inom samtliga 
verksamhetsområden. Relevant för utvecklingen  
är att ta hänsyn till skillnaden mellan kultur av, för 
och med barn och unga. Genomförda och kom-
mande undersökningar om barn och unga som 
genomförs i samarbete mellan regionerna och den 
statliga nivån bör ligga till grund för framtida för-
ändringar och utveckling.

Kultur med fokus på barn och unga stärks genom

•  arbete med samverkan och kunskapsutbyte  
mellan aktörer inom olika samhällsområden 

•  ett breddat synsätt på tillgänglighet
•  ökad delaktighet och inflytande

kuLtuRpoLItISka pRIoRIteRIngaR

kulturbegreppet

Kultur som begrepp definieras på olika sätt 
inom olika discipliner. I Region Jönköpings 
län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet för det kultur- 
politiska området samt andra områden som 
har betydelse för hållbar och långsiktig 
regionutveckling. 

Ett humanistiskt och konstnärligt orienterat  
perspektiv förklarar kultur som gestaltandet 
av upplevelser, idéer och kunskap i konstnär-
lig form och konstnärligt utförande.

Från ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
kan kulturbegreppet beskrivas som allt som 
relaterar till människans livsvillkor, de värde-
ringar, traditioner och livsstilar som förenar 
en grupp, en befolkning eller ett samhälle i 
social gemenskap.

kulturens egenvärde  
och armlängds avstånd

Kulturpolitiken ska värna om kulturens egen-
värde och det konstnärliga uttryckets frihet. 
Konst och kultur ska utvecklas för sin egen 
skull och inte vara ett verktyg för att uppnå 
andra mål. 

Kulturens roll som en viktig del av samhälls-
utvecklingen och den regionala utvecklingen 
stärks genom samverkan med andra politik-
områden, med en medvetenhet om kulturens 
egenvärde. 

Principen om armlängds avstånd är grund-
läggande för kulturpolitiskt arbete och inne-
bär kortfattat att den politiska nivån fattar 
beslut om övergripande mål, uppdrag och 
ekonomiska ramar. 

Kulturpolitiken gör inte konstnärliga bedöm-
ningar eller fattar beslut om konstnärligt 
innehåll. Politiken ska skapa förutsättningar 
men inte styra eller begränsa det konstnär-
liga uttrycket. 
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•  ökad gemensam kunskap om nya kulturvanor 
och nya kulturuttryck, exempelvis spelkultur

•  ökade möjligheter till eget skapande.

Fokusområde: Kulturskola
Kultur- och musikskolor bidrar till att lägga grun-
den för ett kulturellt skapande hos barn och unga. 
Det utvecklar individen både socialt och emotio-
nellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt 
bygger framtida kulturproducenter och kultur-
konsumenter. Införande av nya ämnesområden 
och stärkt status för kulturskolorna är av vikt för 
att kulturskolan ska klara sitt uppdrag ur ett jäm-
likhetsperspektiv och säkra en god utveckling som 
möter samtidens krav. Möjligheter för ökad sam-
verkan och regional samordning för länets kul-
turskolor bör utredas. 

Tillgängligt kulturliv

Kulturlivet ska vara tillgängligt för fler invånare 
och besökare att delta i, bidra till och ta del av.  
Kulturen har en bärande roll som inkluderings-
faktor, är ett starkt verktyg för gränsöverskridande 
möten och kan minska klyftor mellan exempelvis 
landsbygd och stad. Tillgängligheten till kultur 
ska inte hindras av geografiska avstånd, socio- 
ekonomiska villkor, könsidentitet eller könsuttryck, 
etniskt ursprung, politisk övertygelse, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning och ålder. 

Tillgänglighet till kulturlivet stärks genom

• att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter 
•  kompetensutveckling inom tillgänglighetsfrågor
•  utveckling av informations- och distributions- 

kanaler, nya spelplatser och lösningar  
•  utveckling av strukturer för arbete  

med kultur och hälsa
•  ökad geografisk spridning av kultur.

Fokusområde: Kultur och hälsa
Kulturen har ett starkt egenvärde, samtidigt som 
deltagande i kulturella aktiviteter kan fungera häl-
sofrämjande. Stärkt samverkan mellan kultur- och 
hälsoaktörer kan bidra till ökad tillgänglighet till 
kultur och utforskande av nya målgrupper. Det är 
viktigt att främja kunskapsutbyte och stärka struk-
turer för att uppnå utveckling. Insatser bör fokusera 
på både upplevelser och eget skapande. 

Fokusområde: Digitalisering

Digitaliseringen har förändrat hur människor tar 
del av information, kommunicerar och relaterar 
till varandra vilket påverkar förutsättningarna för  

delaktighet i samhället. Detta har i sin tur påverkat 
hur människor tar del av kultur, samt hur de själva  
kan medverka i kulturella processer. Digitali- 
sering möjliggör ett större och mer varierat utbud av  
kultur även på mindre orter. 

Region Jönköpings län arbetar tillsammans 
med Länsstyrelsen och länets kommuner för att 
människor i alla åldrar ska bli digitalt delaktiga och 
kunna ta del av digital kultur. 

Den regionala digitala agendan för Jönköpings län 
har fem strategiska insatsområden som även går att 
tillämpa på digitalisering av kultur:

•  digital infrastruktur
•  effektiv digital kommunikation
•  samverkan mellan länets digitala aktörer
•  delaktighet för alla
•  tryggare vardag.

Digital delaktighet och digitala verktyg kan  
bidra till att minska klyftor, främja demokratiskt 
informationsutbyte och öka tillgången till kultur-
arv och konstformer. I ett digitaliserat samhälle 
ska kultursektorn vara uppdaterad, observera och  
analysera trender och nya beteendemönster i ett tidigt  
stadium. Ett särskilt fokus bör finnas på nya  
kulturvanor och ny kultur. 

Interregionalt, internationellt och  
interkulturellt samarbete

För ett ökat kulturellt utbyte i länet och över 
kulturgränser ska interregionala, internationella 
och interkulturella samarbeten stimuleras. Inter- 
regionala samarbeten och utbyten främjar utveck-
ling och hållbar långsiktig tillväxt.

Internationella samarbeten bidrar till att länets 
invånare i högre utsträckning kan få tillgång till 
kultur från hela världen, samtidigt som det stärker 
möjligheterna för länets kulturaktörer att påverka 
och synas på den internationella arenan. 

Interkulturella och gränsöverskridande möten och 
samverkan bidrar i förlängningen till att motverka 
diskriminering, att skapa social sammanhållning 
samt ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. 

Ett interkulturellt perspektiv innefattar mer sam-
röre och utbyte mellan olika kulturer, än ett mång-
kulturellt perspektiv där olika kulturer existerar 
sida vid sida. 

Interregionalt, internationellt och interkulturellt 
samarbete stärks genom

• arbete med yttrandefrihet och mänskliga  
rättigheter i relation till kultursektorn

kuLtuRpoLItISka pRIoRIteRIngaR
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•  fokus på integration och inkludering genom kultur
•  kunskaps- och erfarenhetsutbyte om inter- 

nationella och interregionala möjligheter.

Fokusområde: Integration genom kultur
Konst och kultur är ett universellt språk som  
underlättar för att skapa inkludering och inte- 
gration. Resultatet av de integrationsinsatser som 
har ägt rum och äger rum inom kultursektorn 
i Jönköpings län visar att de stärkt människors  
möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, skapat 
nätverk samt funnit sociala sammanhang som varit 
viktiga för individens utveckling. Länets kultur-
liv breddas och stärks av nyanlända professionella  
kulturskapare som också är en länk till internatio-
nella samarbeten och erfarenheter.

Fokusområde: Regionsamverkan Sydsverige
Målsättningen i Regionsamverkan Sydsveriges  
kulturutskott är att utifrån en sydsvensk horisont 
och från ett kulturpolitiskt perspektiv tillsammans 
bli en stark kulturpolitisk röst gentemot den natio-
nella nivån, och därigenom öppna upp för dialog 
i nationella frågor. Regionsamverkan Sydsverige 
genomför, tillsammans med staten, de nationella 
kulturpolitiska målen och verkar för att Sydsverige 
ska få ett större ansvar för nationella kulturpoli-
tiska uppdrag. Genom att överbrygga administra-
tiva gränser och samverka tar vi tillvara kulturens 
potential och betydelse för utveckling och en god 
välfärd. 

För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige 
enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för 
framtida kultursamverkan: 

• Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med  
internationell lyskraft

• Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som  
stimulerar samarbeten

•  Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst  
Sydsverige tillgängligt för alla.

Samverkan och dialog

Samverkan och dialog gynnar samtliga kultur- 
aktörer i länet och är nödvändigt för utvecklingen. 
Region Jönköpings län behöver stärka de struk- 
turer som främjar ytterligare dialog och samverkan. 
Genom tydliggörande av rollfördelningar, resurs-
behov, resursfördelningar och ett helhetsperspektiv 
kan kulturutvecklingen och kulturpolitiken stärkas 
inom andra samhällsområden. 

Samverkan och dialog stärks genom

• att se över dialogstrukturer 
• att öka barns och ungas inflytande och 

delaktighet i regionala processer
•  interkommunal samverkan
•  utveckling av konstöverskridande samverkan
•  utveckling av mötesplatser för dialog mellan 

kulturens aktörer och ansvariga aktörer inom 
vård och hälsa, utbildning och skola, civil- 
samhället, näringslivet, offentlig miljö  
samt samhällsplanering

•  att synliggöra och främja nationella  
minoriteters kultur, kulturarv och språk.

Fokusområde: Nationella minoriteter och  
nationella minoritetsspråk
Sedan år 2000 är judar, romer, sverigefinnar, torne-
dalingar och samer erkända nationella minoriteter 
i Sverige. Nationella minoritetsspråk är jiddisch, 
romani chib, finska, meänkieli och samiska. Enligt 
lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, som trädde i kraft den 1  januari 
2010, ska det allmänna främja de nationella  
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 
sin kultur i Sverige. Alla som tillhör en nationell 
minoritet ska enligt språklagen (SFS 2009:600) 
ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt  
minoritetsspråk. 

För att uppfylla lagens intentioner inom kultur- 
området behöver Region Jönköpings län i samråd 
med företrädare för de nationella minoriteterna 
och i samverkan med andra aktörer formulera och  
implementera långsiktiga insatser och arbetsformer. 

 

kuLtuRpoLItISka pRIoRIteRIngaR
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ungas röster
De ungas röster är ett avsnitt som är resultatet av en workshop med fokus på kultur som samlade 
aktiva kulturutövare i åldrarna 17-25 år. De delade med sig av sina tankar, visioner och idéer om varför 
och hur kulturen är viktig idag och i framtiden. Ungdomarnas tankar formulerades med hjälp av två 
unga skribenter och presenteras här.

Friheten att få vara den du vill

Som kulturutövare har vi vänner överallt. Vi förenas genom vårt skapande och kan alla förstå vikten av att 
få vårda sitt eget personliga uttryck. Kulturen är inte lika individuell som det kan antas. Genom kultur 
kan vi alla komma närmare varandra och finna en starkare gemenskap. Kulturen är grundläggande ur 
alla olika perspektiv. Genom det skapande arbetet kommunicerar vi med varandra. Det krävs respekt och 
öppenhet för att ta tillvara på kulturens innersta väsen. Med hjälp av den kan vi tillsammans förklara och 
förstå världen omkring oss. Med kultur kan vi också påverka traditioner och mänskliga värderingar och 
väcka frågor som förändrar samhället. Kulturen ökar förståelsen för människors olikheter samtidigt som 
den knyter oss samman. Den är ett medel för ökad öppenhet och ett levande samhälle. 

Framtidens kultur ska förvandla hat och egocentrism till kärlek, frihet och kreativitet. Framtidens kultur 
är byggd av respekt och fördomsfrihet.

Kultur är en religion och en ovärderlig mänsklig rättighet. Att 
få möjlighet att utöva sin kultur är en frihet, kanske till och med 
livsviktigt för vår överlevnad. Avslappningen i att sitta och måla 
sina tavlor, möjligheten att uttrycka sig i sång och dans på musikal- 
scenen, känsligheten i att som skådespelare låna ut sin kropp till andra  
människors historier - allt detta ger frihet till att få vara den du vill 
vara och göra det du vill göra. Kulturen ger oss en chans till reflek-
tion och nya perspektiv. Det kan vara en ny lösning på ett problem, 
ett minne som får bearbetas eller en helt ny tanke. För den mentala 
hälsans skull är det viktigt att få vara i sin egen bubbla utan några  
begränsande ramar. Skapandet i sig är en unik chans att kunna  
påverka hur andra människor uppfattar vem du är som person.  
Ett kreativt skapande låter dig bli den du vill vara.

Kultur är ett abstrakt begrepp som kan hindra oss från att bli sedda 
som vi är. Samhället accepterar inte alltid vår strävan mot personligt skapande, det finns tyvärr fördomar 
och förutfattade meningar mot vissa typer av kultur. Kultur är mer abstrakt än till exempel sport, som är 
mer konkret och accepterat som intresse. För att förändra tankesättet och attityden till kultur behöver för-
äldrar, lärare och samhället uppmuntra fler till skapande. Vi tycker att prestationen i konstämnen i skolan 
behöver tas bort för att uppmuntra fler att skapa. Det är viktigt att alla individer oberoende av bakgrund 
får samma förutsättningar att uttrycka sig och hitta sitt eget språk, oavsett om målet är att påverka andra 
eller att bara ha kul. Vi vill sprida de positiva känslorna och låta alla få chansen att ta del av dem.

Genom att se det sociala värdet istället för den ekonomiska omsättningen i bedömningen av ung- 
domars intressen kan fler ta steget mot självuppfyllelse. Kulturen ska inte skärmas av från andra områden i  
samhället utan vara en självklar del av alla människors vardagliga liv. Vi vill se fler yngre och kultur- 
intresserade inom politiken, som kan bidra med kunskap och intresse, som får kulturutbudet att blomstra. 
Vi behöver samverka kring de drömmar och visioner som kan skapa de framtida förutsättningarna för oss 
alla. 

Det finns inga rätt eller fel inom kultur! Den ska fungera som en hjälpande hand och inte trycka undan. 
Vi ska kunna dansa öppet på gatan, stå och måla offentligt eller öva en teatermonolog utan att någon tittar 
snett eller ifrågasätter vad vi håller på med. Genom att visa upp skapandet, sprida gemenskap och sluta 
begränsa kan vi riva ner de murar av fördomar som byggts upp av samhället.

”att få möjlighet  
att utöva sin  
kultur är en  

frihet, kanske 
till och med  

livsviktigt för 
vår överlevnad.” 
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Verksamhetsområden
Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom ett antal verk-
samhetsområden. Några av dem är definierade i den statliga förordningen (2010:2012) som reglerar  
kultursamverkansmodellen, medan andra är definierade av Region Jönköpings län i dialog med  
kommunerna, det fria professionella kulturlivet samt civilsamhället och det ideella kulturlivet.  
Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är att de styrs av de 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Scenkonst
Jönköpings län har en infrastruktur på teater-, 
dans- och musikområdet med institutioner, fria 
grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer. 
Tillsammans står dessa aktörer för ett varierat  
utbud av föreställningar och konserter i hela  
Jönköpings län. Här finns kulturskolor, studie- 
förbund, konstnärliga utbildningar på folkhög-
skolor med mera, samt forskning inom scenkonst- 
och musikområdet inom fria aktörer. För blivande 
scenkonstnärliga utövare saknas dock utbildnings-
möjligheter på högskolenivå i Jönköpings län.

Institutionerna inom scenkonstområdet har 
uppdrag som förenar kontinuitet och förnyelse  
genom att både levandegöra ett kulturarv och svara 
för kunskap, konstnärlig kvalitet och utveckling.  
Institutionerna garanterar en långsiktighet i ut- 
budet inom respektive konstområde och kan i 
kraft av sin identitet och legitimitet locka såväl 
nationella som internationella konstutövare till 
Jönköpings län. De står också för huvuddelen av 
arbetsmarknaden för kulturskapare.

De fria grupperna spelar en viktig roll för kultur-
livet och bidrar till en mångfald av uttryck och 
konstnärlig förnyelse. I Jönköpings län finns ett 
mindre antal fria teater-, dans- och musikgrupper 
som främst når ut med produktioner till den unga 
publiken. Deras föreställningar och konserter pro-
duceras oftast för turné och når därmed ut över 
länet. Fria scenkonstgrupper med nyskapande  
estetik och experimentellt inriktad tvärkonst- 
närligt innehåll med kontinuerlig verksamhet  
saknas i länet.

Förhållandet mellan den konstnärliga prak- 
tiken fria aktörer och högskolornas utbildning och 
forskning bidrar till utveckling och förnyelse av 
scenkonsten i länet. Till spridning av scenkonst 
hör även ett flertal offentliga och fria gästspels- 
scener och återkommande festivaler.

Teaterföreningarna i Jönköpings län och deras  
regionala organisation är viktiga aktörer för att 
sprida scenkonst. De ser till att ett kvalitativt  
utbud inom teater, musikteater och till vissa  
delar dans möter en publik också utanför de större  
kommunerna.

Fristående musikarrangörer och fria musik- 
grupper står för en del av det professionella  
musiklivet i länet, med ett kvalitativt utbud inom 
olika genrer. Jönköpings län saknar en mångfald 
av kulturarbetare som bor och verkar i Jönköpings 
län, inte minst frilansande musiker och dansare.

Region Jönköpings läns uppgift är att genom stöd, 
samordning och dialog med nyckelaktörer stärka 
scenkonstens ställning i Jönköpings län. Regional 
överblick möjliggör ett strategiskt utvecklings- 
arbete med kunskapsuppbyggnad som bas.

Utveckling

Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning
Scenkonstens ställning i Jönköpings län ska värnas 
och utvecklas. Institutionerna ska ha möjlighet att 
fortsätta sitt konstnärliga utvecklingsarbete inom 
ramen för sina uppdrag. Samtidigt ska det fria 
scenkonst- och musiklivet och de professionella 
kulturskaparna få bättre villkor för att producera 
teater, dans och musik av hög kvalitet och göra den 
tillgänglig för invånarna i hela Jönköpings län.

Gränsöverskridande projekt och produktioner, 
som blandar olika konstformer i nya uttryck och 
format, ska fortsatt främjas, liksom de möjlig-
heter digitaliseringen kan innebära i konstnärlig 
produktion. Kopplingen mellan scenkonsten och 
forskningen ska stärkas.

Nycirkus är en tvärkonstnärlig konstform under 
utveckling i Sverige. Området har ingen plattform 
att verka utifrån i Jönköpings län. För en etable-
ring krävs det ett samspel mellan de etablerade 
aktörerna inom scenkonsten i länet.
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För den konstnärliga utvecklingen är även frågor 
om genus och jämställdhet, etnisk och kulturell 
mångfald samt internationalisering relevanta. Att 
fortsätta stärka utvecklingen av ett scenkonstliv 
som med självklarhet inkluderar dessa perspektiv 
är angeläget.

Det finns ett stort behov av att öka jämställdheten 
och integrera frågor om genus och jämställdhet 
i de konstnärliga processerna. På samma sätt är 
det en prioriterad uppgift att öka den etniska och  
kulturella mångfalden.

Region Jönköpings län vill under planperioden 
främja en utveckling av en mångfald av uttrycks-
former så att hela samhället och dess invånare 
speglas i scenkonstinstitutionernas och de fria  
aktörernas utbud, representation och publik. Även 
det internationella och interkulturella utbytet och 
samarbetet ska öka.

Öka tillgängligheten till institutionernas och  
de fria aktörernas verksamheter
En av scenkonstens stora utmaningar är att  
utbudet av professionell scenkonst ska bli en ange-
lägenhet för fler. Det handlar dels om att nå nya 
publikgrupper, dels om att öka engagemanget och 
delaktigheten i kulturlivet. 

Att främja institutionernas och de fria aktörernas 
arbete för att fler invånare i Jönköpings län ska få 
tillgång till scenkonst är en prioriterad uppgift, 
bland annat genom utveckling av nya stödsystem.

Spelplatserna och de lokala arrangörerna har en 
avgörande betydelse för att invånarna i Jönköpings 
län ska kunna ta del av ett brett och varierat ut-
bud av scenkonst. För den fortsatta utvecklingen 
är det också nödvändigt att fånga de unga arran- 
görerna. Nya insatser ska prövas för att långsiktigt 
utveckla samverkan mellan samtliga institutioner, 
föreningar och kommuner i syfte att nå ut mer 
med föreställningar och konserter i hela regionen. 
Digital utveckling och spridning av scenkonst ska 
stimuleras.

Främja barns och ungas möte med scenkonst 
Utöver de fria aktörer som har barn och unga i 
fokus har även institutionerna profilerat sin barn- 
och ungdomsverksamhet. Aktörerna ska fort-
satt utveckla nya arbetssätt och metoder som ska  
berika och stärka barns och ungas möten med den 
levande scenkonsten.

För att barn och unga ska få uppleva professionell 
kultur och däribland scenkonst, kan subventio-
ner för inköp av teater-, dans-, musik- och ny-
cirkusföreställningar till förskolor, grundskolor,  

gymnasieskolor, teaterföreningar och andra  
arrangörer vara verkningsfullt. Nya och kommande 
subventionsregler bör utredas och följas upp under 
planperioden.

Det kulturpedagogiska utvecklingsarbetet vad 
gäller barn och unga ska stärkas, bland annat  
genom ökat samarbete och dialog mellan aktörerna 
inom området. 

Institutionerna har ett särskilt ansvar avseende 
samverkan med Jönköpings läns kulturskolor. 
Även relationen mellan forskningen och praktik 
ska stimuleras.

Främja samverkan mellan institutionerna, det 
fria scenkonst- och musiklivet och kommunerna
Samverkan och dialog mellan institutioner/produ-
center, arrangörer och kommuner kring turnéer/
regional verksamhet behöver förbättras ytterligare. 
Inte minst kommunernas ansvar för scenkon-
stens spridning behöver förtydligas. Med bättre 
framförhållning i kontakterna mellan kommun, 
arrangör och producent kan varaktiga strukturer 
byggas för att stärka scenkonst- och musikutbudet.

Samverkan med andra samhällsområden, till  
exempel näringsliv, skola, vård och omsorg och  
utbildning har också betydelse för scenkonstens 
och musikens utveckling. 

Inom ramen för utvecklingsarbetet kring kulturella  
och kreativa näringar i Jönköpings län är det  
angeläget att uppmärksamma scenkonstens villkor. 

Ett närmare samarbete mellan aktörer och stöd-
strukturer för entreprenörskap kan öka kunskapen 
och kompetensen för att långsiktigt skapa en stark- 
are ekonomisk bas för professionella kulturskapare. 

Det är även viktigt att öka kunskapen om villkor 
och möjligheter för kulturprojekt inom vård- och 
omsorgssektorn bland scenkonstaktörer och stimu-
lera fler aktörer att arbeta inom dessa verksamheter.

Region Jönköpings län vill
• säkra konstnärlig utveckling och fördjupning  

inom scenkonsten
• öka tillgängligheten till institutionernas 

och de fria aktörernas verksamheter
• främja barns och ungas möte med scenkonsten
• främja samverkan mellan institutionerna,  

det fria professionella och ideella scenkonstlivet  
och kommunerna.
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Dansfrämjande
Dansen har flera strukturer nationellt och regio-
nalt som driver dansfrämjande och turnéförstär-
kande insatser, som dansnätverk, interregionala 
samarbeten och verksamheter för dansutveckling 
på regional nivå. Dansutvecklingen i länet har  
utvecklats och stärkts genom samverkan mel-
lan organisationer, institutioner, studieförbund, 
fria utövare och kommuner i länet.  Dansen är 
beroende av dessa strukturer för sin utveckling. 
Samverkan på nationell nivå är nödvändig för att 
effektivisera turnéläggning, tekniksättning och 
utbudspresentationer samt för att tillhandahålla 
spetskompetens och samordna kompetensutbyte. 

Den största arbetsinsatsen måste utföras på en 
nivå där det är möjligt att både bygga goda rela- 
tioner ända ut till mottagarna och avsätta medel för 
inköp av större kvantiteter av föreställningar. För 
turnéläggning och arrangörskap krävs det kun-
skap om lokala och regionala förutsättningar samt 
kompetens inom konstområdet och främjande- 
arbetet. Dansen är i behov av att förstärka struk- 
turerna för samverkan regionalt, interregionalt och 
nationellt. Det sker i ett aktivt samarbete genom 
utbyte, kunskapsförmedling och kunskapsöver- 
föring, för att stärka arrangörsleden, danskonsten 
och kunskapen kring danskonsten. 

Dansen har till stora delar sina professionella  
utövare bosatta i och runt storstäderna, genom att 
stimulera fler plattformar ute i landet kan konst-
närer arbeta lokalt och dansen kan nå en ny publik.

Under planperioden kommer utvecklingsarbetet 
verka för att stärka intresset för dansen i länet, 
stärka dansens ställning och ge utövare i länet 
möjlighet till konstnärlig utveckling.

Utveckling

Stärkt tillgänglighet till danskonsten och  
förstärkta strukturer för samverkan
För att stärka utvecklingen och tillgänglig- 
heten till dans i hela Jönköpings län behöver  
infrastrukturen utvecklas. Produktionsförhållan-
den och stödstrukturer för fria koreografer behöver  
utvecklas för att stimulera professionell dans-
produktion och att möjliggöra etablering av pro- 
fessionella fria grupper.

För att öka och möjliggöra utbudet av dans- 
produktioner i hela länet krävs fler dansanpassade 
spelplatser, arrangörsutveckling, turnéutveckling 
samt informationssamordning.

De regionala dansaktörerna tillsammans med 
kommunerna bör stimulera samverkan och sam-

ordning mellan lokala dansaktörer, vilket gör 
att starkare lokala och regionala nätverk skapas. 
Dansen har tidigare primärt spelats på traditionel-
la teaterscener, men utbudet av den storleken på 
scener ute i landet är litet, vilket exkluderar många 
från att ta del av dans. Dansen måste hitta nya  
scener, nya mötesplatser i det lilla och mer plats-
specifikt. På detta sätt demokratiseras dansen och 
tillgången på professionella dansföreställningar ökar.  

Residensverksamhet bör bli ett naturligt inslag i 
det övergripande regionala arbetet. Dansen behö-
ver hitta nya mötesplatser där dansen får möta in-
vånare och deltagare under längre perioder, för att 
kunna fördjupa mötet och kunskapen kring dans 
mellan utövaren och invånaren. Mötesplatserna 
bör till skillnad mot scener erbjuda ett djupare ut-
byte där process och forskning ges utrymme och 
där produktion kan ske men inte nödvändigtvis är 
det primära. Genom mötesplatserna kan professi-
onella utövare överföra kunskap och ha ett längre 
utbyte med deltagarna och stärka dansens närvaro 
ute i kommunerna.

Region Jönköpings län vill
• stärka tillgängligheten till danskonsten  

i hela länet
• förstärka strukturerna för samverkan.

Museiverksamhet, kulturarv  
och kulturmiljö
Kulturarv avser såväl immateriella som materiel-
la uttryck, såsom traditioner, språk, konstnärliga 
verk, hantverkskunnande, arkiv- och föremåls-
samlingar, historiska lämningar samt kultur- 
miljöer och kulturlandskap. Kulturarv är inte  
statiskt utan något som människor enskilt och/ 
eller i grupp ständigt omformulerar, förändrar,  
förstärker och försvagar över tid. Begreppet  
kulturarv bör ses i sin fulla bredd och bli angeläget 
för fler konst- och bildningsområden. 

Museisektorns roll som kunskapsutvecklande 
verksamhetsområde, och närvarande kraft i den 
offentliga demokratiutvecklingen är satt i föränd-
ring i och med ett breddat uppdrag och en stödjan-
de museilagstiftning. Kulturområdets betydelse  
för livsmiljö och attraktivitet är erkänd, vilket 
innebär att verksamhetsområdet har en viktig och 
betydelsefull del i länets samlade identitet.  

Verksamhetsområdet är del i ett samtida menings- 
skapande där historiska som samtidsorienterade 
perspektiv möts kring människans livsvillkor. 
Museisektorn med dess bredd och variations- 
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rikedom av institutioner, både regionala som kom-
munala, är en viktig mötesplats kring mångfalden 
av aktuella och relevanta ämnen och perspektiv 
kring det som berör människors vardag.

I ett samhälle som befinner sig i en period av hastig  
utveckling, strukturell omvandling och där  
digitaliseringen påverkar i stort sett varje område,  
är museisamlingarnas bevarande och en aktiv 
samlings- och kunskapstillväxt en utmaning.  
Mötet och reflektion kring kulturarv, kulturmiljö, 
traditioner, värden och nya företeelser i en mång-
fald av perspektiv berikar förutsättningen för en 
kvalitativ livsupplevelse, vilket ingår i minnes- 
institutionernas kärnuppdrag.

Samspelet mellan dåtid, nutid och tillgängliga 
kunskapskällor är avgörande faktorer i en gynn-
sam samhällsutveckling. Förståelse för kultur, 
traditioner och demokratiska värden är inte en 
självklarhet och där har minnesinstitutionerna en 
bildningsroll att bära. 

Människor ska ges möjligheter att förstå och 
ta ansvar för kulturmiljön som gemensam käl-
la till kunskap, bildning och upplevelser. Region  
Jönköpings län ser det som strategiskt viktigt 
att kulturarvssektorn utvecklar insatserna inom  
kulturmiljöområdet, med utgångspunkt i de  
nationella målen, utvecklingsarbetet på nationell 
nivå för ökad måluppfyllelse och i landskapskon-
ventionens intentioner. Samverkan mellan kultur-
arvsaktörerna i kulturmiljöfrågor ska stimuleras 
och främjas med särskilt fokus på kulturmiljöns 
relevans för individers behov av identitetsskapande 
och känsla av samhörighet. Region Jönköpings län 
behöver också förtydliga sin strategiska inriktning 
för kulturarv och kulturmiljöer som en resurs för 
turism och besöksnäringen, och stimulera konkret 
samverkan och strategiskt samspel.

Utveckling

Främja tvärsektoriellt samarbete för 
att nå och angå nya målgrupper
Fler invånare i Jönköpings län ska uppleva kul-
turarv som angeläget och tillgängligt. Avgörande 
under kommande planperiod är därför verksam-
hetsområdets förmåga att agera inom ramen för 
de villkor som det regionala uppdraget formulerar.  
Det gäller att verka tidsenligt, resurseffektivt samt 
utvecklande i mötet med framtida utmaningar. 
Digitaliseringen, säkerställandet av tillgänglig-
het, möjlighet till medborgarens delaktighet samt 
tillhandahållandet av kvalitativ verksamhet för 

personer med funktionsvariationer är aktuella  
områden att förhålla sig till. Kulturarvsaktörerna 
har högt förtroendekapital hos medborgarna och 
når redan en stor publik. De har därmed mycket 
goda förutsättningar att tillsammans med till exem-
pel folkbildning och bibliotek, utöka och fördjupa  
arbetet mot ett samhälle som är mer inkluderande 
och får fler att engagera sig i samhällsfrågor.

För att skapa förutsättningar kring kultursektorns 
utveckling, där långsiktighet och innovationskraft 
frodas och där resultatet av museiverksamheter-
nas insatser främjar utvecklingen kring livsmiljö 
och hälsa, behövs en utvecklad gränsöverskridande  
samverkan av regionala resurser. Även nationella 
som internationella samarbeten inom EU:s  
ramverk behöver utvecklas och stimuleras systematiskt.

Breddad kulturarvssyn och lärprocesser
Region Jönköpings län bör aktivt verka kring en 
breddad kulturarvssyn, så att förståelsen kring 
kulturarv och kulturmiljö leder till att begrep-
pen får en betydelse för vardagen. Kulturella och  
estetiska uttrycksmedel och upplevelser bidrar  
positivt till barns och ungas hälsa och utveckling 
till självständiga och kritiskt tänkande individer. 
De ger även förståelse för det demokratiska sam-
hället och den värld som vi lever i. Kulturarvs- 
aktörerna bör därför fortsätta verka för att barn 
och unga, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del 
av kulturarvets mångfald och erbjudas möjlighet 
till eget skapande, delaktighet och inflytande.

Det är av vikt att kulturarvssektorn arbetar med 
digital delaktighet och lärande genom digitala mil-
jöer. Genom sina arkiv och samlingar kan kultur- 
arvsaktörerna öka kunskapen om och intresset 
för kulturarv och historiebruk samt uppmuntra 
till källkritiska diskussioner kring kulturarv som 
identitetsskapande faktor i ett mångkulturellt 
samhälle.

Region Jönköpings län vill
• bredda kulturarvssynen och lärprocesserna
• främja tvärsektoriellt arbete för att nå och  

angå nya målgrupper
• främja fortsatt digitalisering för till-

gänglighet, delaktighet och lärande
• stärka samspelet inom kulturmiljöarbetet 
• utveckla samlingstillväxt för materiellt  

och immateriellt kulturarv.
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Biblioteksverksamhet
Biblioteken ska verka för det demokratiska sam-
hällets utveckling genom att bidra till kun-
skapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja  
litteraturens ställning och intresset för bildning 
och kulturell verksamhet.

Bibliotekverksamheten är lagstadgad på både  
regional och kommunal nivå (SFS 2013:801). Enligt  
Bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet. Syftet med 
den regionala biblioteksverksamheten är att främja  
samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitet när  
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

För att säkerställa att alla i Jönköpings län får en 
likvärdig tillgång till litteratur, information och 
bibliotekstjänster, finns inom den regionala biblio- 
teksverksamheten utvecklare för olika områden.

Sedan 2015 pågår arbete med att ta fram en natio-
nell biblioteksstrategi, som ska presenteras senast 
den 1 mars 2019. Syftet med strategin är att främja 
samverkan och kvalitetsutveckling inom det all-
männa biblioteksväsendet. Innehållet i strategin 
kan komma att påverka uppdrag och verksamhet 
hos såväl kommunala som regionala biblioteks-
verksamheter.

Regional biblioteksplan 2018–2020

Verksamhetsidé

Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra 
utveckling

Målgrupp

Folkbibliotekens personal är den regionala biblio-
teksverksamhetens främsta målgrupp och biblio-
tekscheferna de viktigaste dialog- och samarbets-
parterna.

Andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt, är 
också strategiska parter för att stärka bibliotekens 
roll och betydelse.

Verksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar 
strategiskt med biblioteksutveckling där utgångs-
punkterna är folkbibliotekens behov, Biblioteks- 
lagen, Region Jönköpings läns kulturplan 2018-
2020 där den regionala biblioteksplanen ingår och 
andra styrdokument. 

Arbetet sker i samverkan och samspel med det 
omgivande samhället och i nära dialog med folk-

biblioteken och andra aktörer inom bildning och 
utbildning.

Syftet är att länets invånare ska erbjudas en  
relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög 
kvalitet. Folkbibliotekens verksamhet garanterar 
tillgång till information, fri åsiktsbildning och 
yttrandefrihet vilket är grunderna i det demo-
kratiska samhället. Barn och unga samt de i bib-
liotekslagen prioriterade grupperna ska ägnas  
särskild uppmärksamhet i verksamheten.

Arbetsformer

Den regionala biblioteksverksamheten initierar, 
driver, handleder och följer upp projekt och  
processer. Ett arbetssätt som kräver nyfiken-
het, reflektion, kommunikation och lärande med 
koppling till forskning. Regional biblioteksverk-
samhet ska söka och förmedla nya kunskaper samt 
pröva nya metoder för att stimulera utveckling och 
främja samverkan mellan folkbiblioteken i länet. 

Kvalitetsarbete genomsyrar den regionala biblio- 
teksverksamheten och grundar sig på forskning 
och beprövad erfarenhet. Detta sker bland annat 
genom dialog med bibliotekscheferna i framtag- 
ande och uppföljning av planer. Strategi- 
dokument, till exempel Gemensam läsfrämjande-
plan, är ett sätt att mer detaljerat och långsiktigt  
arbeta tillsammans med folkbiblioteken i särskilda 
fokusområden. Kontinuerlig uppföljning och ut-
värdering utifrån ett användarperspektiv är en del 
av arbetet.

Ett inkluderande förhållningssätt ger alla 
människor möjlighet att utifrån sina behov ta 
del av och aktivt delta i samhället. Tillgänglig-
het och mångfald är därför genomgående i den 
regionala biblioteksverksamheten. Tillgänglighet 
innebär tillgång till biblioteket, medierna och  
informationen både fysiskt och digitalt. Mångfald 
handlar om att bekräfta och lyfta fram värdet av 
alla människors olika bakgrund, erfarenheter och 
kunskaper. 

Nätverksbyggande och kontaktskapande sker 
både inom och utom bibliotekssfären för att skapa 
strategiska relationer. Omvärlden bevakas genom 
ett analyserande förhållningssätt. I verksamheten 
ryms även internationella utblickar och kontakter.

Verksamhetsområden

Biblioteksarenan

Folkbiblioteken erbjuder unika möjligheter genom 
sin verksamhet och är viktiga aktörer i sitt lokala 
sammanhang. Tillgången till och förmedlandet 
av tjänster, medier och upplevelser är tillsammans 
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med ett gott bemötande, oavsett om mötet sker 
fysiskt eller digitalt, grunden för verksamhets- 
utveckling.

Region Jönköpings län vill
• erbjuda fortbildning för professionsutveckling
• främja samverkan mellan folkbiblioteken  

och lokala aktörer
• stödja innovativa idéer kring utveckling  

av biblioteksarenan i närområdet
• öka kunskapen kring medieför-

sörjningens komplexitet.

Digital delaktighet och kompetens

Folkbiblioteken är en aktör i den digitala sam-
hällsutvecklingen. Genom att biblioteksper- 
sonalen tillämpar och förmedlar medie- och  
informationskunnighet (MIK) skapas möjligheter 
för invånarna att bli digitalt delaktiga.

Region Jönköpings län vill
• samverka med andra aktörer inom  

digital utveckling
• stimulera till ökad kompetens inom  

medie- och informationskunnighet (MIK)
• stödja biblioteken i att tillämpa nya  

digitala verktyg och metoder
• synliggöra bibliotekens roll i den lokala  

och regionala digitala utvecklingen.

Läsfrämjande, berättelser och bildning 

Folkbibliotekens uppdrag att främja språkutveck-
ling och stimulera till läsning är och förblir grund-
läggande för aktivt deltagande i det demokratiska 
samhället. I det läsfrämjande arbetet ska särskilt 
fokus ägnas barn och unga. 

Berättelsen och berättandet är en del av kultur- 
arvet. Tillgång till litteratur, upplevelsen av det 
lästa och det egna skapandet är förutsättningar  
för bildning. Det vidgade text- och litteratur- 
begreppet innebär att alla uttryckssätt är  
meningsskapande. 

Region Jönköpings län vill
• inspirera till ökad kompetens via ett  

aktionslärande förhållningssätt 
• stimulera metodutveckling för att nå fler  

invånare
• stödja biblioteken i att tillämpa nya metoder  

för skapande och berättande
• verka för samarbete mellan folkbibliotek  

och förskolan/skolan

• samverka med högskolan, folkbildningen  
och andra aktörer.

Litteraturen som konstform
Litteratur och litterärt skapande utvecklar för-
ståelse för hur samhället och individen har sam-
agerat i historisk tid, i det nuvarande och ger en 
fingervisning mot framtiden. I den meningen är 
litteraturens språk- och kulturbärande en förut-
sättning för spridning av demokratiska värden. 
Litteraturen hjälper till att skapa den alltjämt på-
gående berättelsen om oss själva och den värld vi 
lever i. Följaktligen är skapandet av litteratur både 
en konstnärlig och kreativ syssla som är betydelse- 
skapande för alla människor. Litteraturen är en 
brobyggare mellan konstformer, mellan kulturer 
och mellan individer. 

Förståelse för dessa funktioner och för vikten av 
litteraturskapande bör grundläggas tidigt hos 
alla samhällsmedborgare. Större möjligheter att  
uttrycka sig i skrift som en fritidssyssla under upp-
växten bör arbetas fram: kulturskola, bibliotek, 
bildningsförbund och föreningsliv har en särskilt 
viktig roll i processen att utveckla ungas skrivlust 
och i skapandet av utrymme för ungas berättelser 
och perspektiv på världen.

Utveckling

Etablering av litterära mötesplatser
För att synliggöra det arbete som utförs inom 
litteraturområdet och för att ge de professionellt 
verksamma författarna utrymme att berätta och 
inspirera bör digitala eller fysiska arenor utvecklas 
där författare, översättare och litteraturförmedlare 
kan möta varandra och förstärka varandras verk-
samheter genom ett ömsesidigt kompetensutbyte. 
Syftet är att ge inspiration, nätverksmöjligheter, 
information om händelser, översikt över länets 
författare och publiceringsutrymme. 

Ett viktigt steg är att skapa mötesplatser och att ge 
såväl amatörer som professionella författare, över-
sättare och litteraturförmedlare möjligheter att i en 
inkluderande anda bevara och utveckla de befint- 
liga arenorna för litteratur. De viktigaste aktörer-
na är folkbiblioteken i Jönköpings län, där såväl  
kompetens, medier och lokaler finns tillgängliga. 

Stärka villkoren för det litterära skapandet

Som en följd av att litteraturen inte har betraktats 
som en konstform och tidigare inte getts speciellt  
utrymme finns en ytterst begränsad spetsverksam-
het i Jönköpings län. En satsning bör således ske 
på professionella författare och översättare samt 
på föreningar som anknyter till litteraturområdet.  
Likaså bör de litteraturhistoriskt etablerade  
författare som verkat i länet fungera som skrivande 
förebilder. 
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Region Jönköpings län vill
• främja litterära verksamheter för unga  

mellan 13 och 19 år
• utveckla litterära mötesplatser för  

Jönköpings läns författare
• utveckla nätverk för författare och förlag,  

enskilt och i möte med andra konstformer 
• utveckla samverkan mellan skilda konstarter
• stärka verksamheter som arbetar med  

professionella författare.

Bild och form
Jönköpings län har genom sina institutioner, 
konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, 
organisationer och professionella kulturskapare 
ett brett utbud av bildkonst, form och design. 
Ett flertal konstorganisationer arbetar med att på  
olika sätt stärka förutsättningarna för professionell 
konstnärlig verksamhet.

Ett flertal kulturskolor erbjuder barn och unga 
möjligheten att skapa och ta del av konst. Fria  
aktörer har utvecklat barn- och ungdomsverksam-
het med inriktning bild och form. Utbildnings-
möjligheterna i länet är grundläggande med ut-
bildningar på förberedande nivå. Inom ramen för 
studieförbundens och konstföreningarnas verk-
samheter finns även ett kursutbud av bildkonst 
och form. Residensprogram inom bild- och form-
området börjar etableras i länet. 

Region Jönköpings läns roll är att stärka länet som 
en bildkonst-, form och designregion genom att 
långsiktigt utveckla områdets infrastruktur. En 
utvecklad dialog med nyckelaktörer är nödvändig 
för fortsatt utveckling av området. 

Utveckling

Stärka Jönköpings län som bildkonst-,  
form- och designregion
I utvecklingsarbetet ingår att bredda intresset för 
bildkonst, form och design, stärka konstens ställ-
ning och främja samarbetet mellan kulturskapare, 
institutioner och andra aktörer.

Bildkonsten behöver fortsatt stöd för att utveckla 
olika arenor och mötesplatser. Förutsättningarna 
för de professionella konstnärerna, kulturpro-
ducenterna och organisationerna, att producera  
bildkonst, form och design av hög kvalitet i hela 
Jönköpings län behöver stärkas även i fortsättning-
en. Institutionerna ska fungera som inkluderande  
mötesplatser där idén om det fria ordet och den 
fria tanken hålls levande.

För att länet ska fortsätta utvecklas som konst- 
region behöver fler gränsöverskridande projekt av 
hög konstnärlig kvalitet, nationella/ internationella  
nätverk och internationella samarbeten fortsätta 
etableras. På så sätt förstärks och synliggörs länets 
attraktionskraft, både när det gäller professionell 
konstnärlig verksamhet och som en plats där  
invånarna har möjlighet att ta del av konst med 
hög kvalitet.

Länet har med sina aktörer inom bildkonst, form 
och design förstärkt sin ställning i landet. Region 
Jönköpings län vill verka för en mångfald av sam-
arbeten och att samverkan med statliga myndig-
heter inom området utvecklas.

Stärka villkoren för konstnärligt skapande 
och förbättra konstnärers förutsättningar
Region Jönköpings län ska fortsätta det långsik-
tiga arbetet med en samlande resursplattform för 
bild, form och design i länet.

Ersättningar till konstnärer enligt ramavtalet 
för konstnärers ersättning för medverkan vid ut-
ställningar (MU-avtalet) är en viktig del i att 
ge konstnärer bättre villkor. Region Jönköpings 
län medverkar till att informations- och utbild-
ningsinsatser rörande MU-avtalet genomförs för 
institutioner, kommuner och konstnärer, och är 
grundläggande vid bedömning av ansökningar 
och samarbeten inom området. 

Region Jönköpings län avsätter medel i samband 
med ny-, om- och tillbyggnad av sina fastigheter 
för konstnärlig gestaltning. Detta förhållningssätt 
kan förutom fast gestaltning även omfatta konst-
närlig medverkan inom ramen för olika bygg- 
processer. Region Jönköpings län strävar efter att 
följa rekommendationen att en procent ska av-
sättas till konstnärlig gestaltning. Den offentliga 
konsten, som alla har tillgång till, är en del av vårt 
demokratiska samhälle. Att Region Jönköpings 
län avsätter resurser för konstnärlig gestaltning 
gör att platser och rum för vårdtagare, anhöriga 
och personal blir bättre miljöer att vistas i samt en 
del i den vårdande processen. Samtidigt som det är 
en viktig arbetsmarknadspolitisk insats för verk-
samma konstnärer. Region Jönköpings län verkar 
för insatser och kvalificerat stöd rörande offentlig 
konst för kommunala tjänstemän och politiker.

Region Jönköpings län vill
• främja intresset för och tillgången till  

bildkonst, form och design
• stärka länet som bildkonst-, form-  

och designregion

VeRkSamhetSomRåden
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• stärka villkoren för konstnärligt skapande  
och förbättra konstnärers förutsättningar  
inom bildkonst, form och design.

Arkivverksamhet
Arkiv utgör en viktig del i det demokratiska sam-
hället och för att beskriva ett samhälles kulturhis-
toriska utveckling. De två sektorerna, offentliga 
respektive enskilda arkiv, dokumenterar tillsam-
mans både samhällets position och den demo-
kratiska processen. I synnerhet folkrörelse- och 
föreningsarkiven belyser folkviljans betydelse och 
funktion i samhällsutvecklingen – hur människor 
i förening på ett organiserat sätt upprätthåller och 
utvecklar det demokratiska samhället. Arkiven 
är sammantaget en reflektion och en beskrivning 
av samhället förr och nu, likväl som en källa till 
förståelse för samhället och en faktor för dess ut-
veckling.

Arkivområdets utveckling hänger samman med 
samhällets utveckling, såväl formmässigt, organi-
satoriskt och tekniskt, som innehållsmässigt. Ar-
kiven måste vara öppna och tillgängliga, både för 
att garantera insyn i den offentliga förvaltningen 
och för förståelsen av demokratins idé. Arkiven 
har en sammanhållande och utvecklande funktion. 

Utveckling

En ny central arkivorganisation
Brist på utvecklingspotential för arkiven  
behöver inte omgående betyda minskat med-
borgerligt engagemang, men på sikt förlorar  
samhället, både den offentliga förvaltningen  
och civilsamhället, sin historia och sin tro-
värdighet. För att demokratin ska fungera  
krävs att människor engagerar sig i samhäl-
let – arkiven har en viktig roll i detta. För att 
denna roll ska kunna upprätthållas men också  
utvecklas behöver samordningen mellan olika 
verksamheter och kunskapsbärare inom arkiv i 
Jönköpings län fördjupas. Föreningsarkivens möj-
ligheter att samspela med och vara relevanta för 
nya slag av föreningar, nätverk och aktionsgrupper 
som inte är organiserade på traditionellt sätt behö-
ver förstärkas och ges nya möjligheter till utveck-
ling. Samtal om en ny central arkivorganisation 
– arkivcentrum – som samlar flera aktörer med 
olika inriktningar för att utgöra den samlande  
arkivkompetensen i länet och skapa bred samver-
kan mellan olika aktörer bör inledas under plan-

perioden. För att stödja processen och framtida 
utveckling bör en överenskommelse om utveck-
lingssamverkan upprättas med Riksarkivet.

Teknisk och digital utveckling  
Den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven  
bör säkerställas i ett nära samarbete mellan  
Region Jönköpings län och länets kommuner. Den 
tekniska utvecklingen för arkiven är påtaglig både 
vad det gäller att samla information och att hålla 
materialet tillgängligt. Vägen mot så kallade  
e-arkiv har påbörjats. Varken digitalisering eller  
e-arkiv ersätter dock de fysiska arkiven, utan  
utgör bara en ny fas med andra informationsbärande  
media. Vad gäller utvecklingen av det innehålls- 
mässiga i arkiven och dess utställnings- 
verksamhet krävs det att insamling, urval,  
gallring och utställningsproduktion utförs av  
professionella yrkesutövare.

Region Jönköpings län vill
• påbörja samtal om att inrätta en ny  

arkivorganisation
• säkerställa den tekniska utvecklingen  

inom föreningsarkiven.

Film och rörlig bild
Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet 
inom Jönköpings län. Det finns en större efterfrå-
gan och mer produktion av film och rörlig bild än 
tidigare. Ny teknik och förändrade distributions-
former och konsumtionsmönster har skapat nya 
och skärpta förutsättningar bland annat avseende 
finansiering för producenterna av innehållet.

Film och rörlig bild engagerar yrkesgrupper inom 
olika konstnärliga yrken som regissörer, författare,  
musiker, bildkonstnärer, skådespelare, sceno- 
grafer, fotografer med flera. Flera yrkesgrupper 
är sysselsatta i verksamheter som handlar om  
produktion, visning och spridning, talangutveck-
ling, pedagogisk verksamhet för barn och unga 
med mera. Även den ideella sektorn spelar en  
viktig roll i detta sammanhang.

I Jönköpings län finns ett mindre antal pro-
duktionsbolag inom olika genrer som spelfilm,  
dokumentärfilm, animerad film och spel. Film- 
festivalerna är på väg tillbaka som en viktig del för 
visning och spridning av film och rörlig bild. 

VeRkSamhetSomRåden
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Nya aktörer växer fram som en del i att attra- 
hera barn och unga som målgrupp. Region  
Jönköpings län satsar på talanger bland annat  
genom ett särskilt riktat stöd för utvecklingen 
inom film och rörlig bild. Allt fler interregionala 
samarbeten genomförs som innebär delgeografisk 
eller nationell utveckling.

Region Jönköpings län arbetar för att det finns 
kompetens- och utvecklingsmöjligheter för de 
aktörer som utgör den regionala strukturen för 
film och rörlig bild. Genom att stödja samarbete 
mellan dessa aktörer kan Region Jönköpings län 
bidra till nya insatser och modeller att verka i.  
I Jönköpings län finns det utbildningsmöjligheter 
inom film och rörlig bild inom länets folkhögskolor. 

En viktig kulturpolitisk utgångspunkt är invånar-
nas och publikens möjligheter och behov av film 
och rörlig bild som kultur, konst och näring. Att se, 
uppleva och skapa film och rörlig bild i olika former 
ska vara en möjlighet för alla. För att det ska uppnås 
behövs former för samverkan på området. 

Utveckling

Etablering av en regional filmpolitik
En tydlig regional filmpolitik stärker möjlig- 
heterna att framgångsrikt utveckla länet till en 
plats för film och rörlig bild och därigenom kunna  
föra dialog och förhandla med olika stödnivåer. 
Film och rörlig bild kan vara en aktiv del av den 
innovativa utvecklingen och bidra till den ekono-
miska tillväxten.

Det ställer krav på konstnärlig kvalitet, hög kom-
petens, tillgång till utbildning och branschens 
återväxt och innovation genom bland annat sats-
ningar på talangutveckling, nya verksamheter och 
ny teknik.

En fungerande regional spridning och stabilitet 
inom verksamheterna för film och rörlig bild är en 
förutsättning för att kunna bedriva nationella och 
internationella projekt och samarbeten, vilket är 
viktigt för exponeringen av Jönköpings län. 

Främja konstnärlig utveckling inom film  
och rörlig bild
Genom att främja konstnärlig utveckling ökas 
möjligheterna att skapa film och rörlig bild av hög 
kvalitet i Jönköpings län. Det är därför viktigt 
att öka samverkan och etablera strategiska platt- 
formar mellan aktörer inom film och rörlig bild 
och högskola, folkhögskola och andra lärosäten. 

Det ska också finnas möjligheter till utvecklande 
samverkan med andra konst- och kulturområden 
för att främja utvecklingen.

Utveckla hållbara strukturer för visning  
och spridning
Kring festivaler och mötesplatser byggs mer eller 
mindre tillfälliga organisationer, kompetens och 
erfarenheter upp. Genom samverkan med och 
mellan bland annat kommuner, bibliotek, före- 
ningsliv, organisationer och näringsliv kan stabila 
strukturer byggas för att öka tillgängligheten och 
möjliggöra en större publik vid visningsarrange- 
mangen i Jönköpings län. I detta sammanhang 
har digitaliseringen stor betydelse. Biografen som 
visningsplats bör stärkas. Region Jönköpings län 
vill verka för en stark infrastruktur för film och 
rörlig bild.

Barn och unga ska ha möjlighet att skapa,  
se och analysera 
Bland barn och unga ökar både användningen och 
det egna skapandet av film och rörlig bild.

Film- och mediepedagogiken har stor betydelse 
när det gäller att stärka barn och ungas förmåga 
att navigera och tolka innehållet i utbudet och det 
de tar till sig.

Barn och ungas eget skapande medverkar till an-
vändardriven innovation och skapar en marknad 
för nya produkter och tjänster. Detta bidrar till ut-
vecklingen av både den konstnärliga kvaliten och 
näringslivets förutsättningar.

Region Jönköpings län vill med medvetna sats-
ningar fortsätta stärka filmkulturell verksamhet 
inom eget skapande, filmpedagogik och visning 
och spridning för, med och av barn och unga.

Region Jönköpings län vill
• etablera en regional filmpolitik inom film  

och rörlig bild för hela länet
• främja konstnärlig utveckling inom film  

och rörlig bild
• utveckla hållbara strukturer för visning  

och spridning av film och rörlig bild
• verka för att alla barn och unga ska ha  

möjlighet att skapa, se och analysera film  
och rörlig bild.
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Hemslöjdsfrämjande  
verksamhet
Hemslöjd är starkare, populärare och mer mång-
facetterat än någonsin. Detta sker tillsammans 
med fler aktörer än innan och ger både en för-
djupning och en bredare tolkning av verksamhets- 
området. Det är många faktorer som påverkar.  
Ett genuint, kroppsligt skapande av verkliga före-
mål i den fysiska världen som är kopplat till iden-
titet, kreativitet och livsstil. Möjligheten att agera 
praktiskt och att påverka sin egen och andras situa-
tion i vardagen och värdemässigt. Ett ökat intresse  
för historia och att området har, liksom begrepp 
som konsthantverk och konst, fått mindre skarpa 
gränser och en utökad tolkning av vad begreppet 
kan inrymma.

Intresset för hemslöjd kommer att fortsätta öka 
och utvidgas. Hemslöjdens olika betydelser och 
värden kommer att omformas, men kommer också 
att behöva lyftas och förtydligas i såväl praktisk 
tillämpning som i kunskap och bildning som följd 
av detta.

Utveckling

Hemslöjdens möjligheter att utgöra en tydlig 
del för individen och samhällets utveckling
Värdet av ett genuint skapande i den fysiska värl-
den ökar. Att själv vara källan till sin praktiska 
vardag eller att uttrycka sig med sina händer blir 
allt viktigare för allt fler. Hemslöjd är människo-
nära, påtagligt och värdebärande och materiell 
och immateriell kultur på samma gång. Hemslöjd 
har ett brett omfång av möjligheter och nivåer från 
barnpyssel till konst, livsstilsfrågor och politiskt 
engagemang. Hemslöjdens möjligheter att utgöra 
en avgörande faktor inom kultur och hälsa för  
individers återgång till ett aktivt liv efter sjukdom 
är påtaglig. Den digitala utvecklingen ger förut-
sättningar för nya sätt att skapa på. Här finns nya 
mötesplatser och uttryck. Här sprids teknikkun-
skap, det skapas nya samarbeten och det lokala 
binds ihop med det globala. Det handlar om prak-
tisk samhällsutveckling med kultur och näring 
där hållbar utveckling är i fokus.

Möjligheterna för hemslöjden som  
verksamhetsområde att vara en kunskaps- 
bärare för en samtida hållbar utveckling
Hemslöjden och det handgjorda skapandet arbetar 
för ett närmare liv med en bred syn på närprodu- 
cerat. Medvetna val kan skapa det unika och  
utveckla identiteter genom handgjort skapan-
de, att ha det egna livet i sina egna händer och  

kunna påverka världen. Nya former för entrepre-
nörskap. Ett sätt att visa samhällsengagemang.  
Det handgjorda skapandets nygamla möjlig-
heter behöver upptäckas av nya generationer.  
Hemslöjdens möjligheter och nytänkande inom 
den hållbara utvecklingen ska förstärkas, tydlig- 
göras och spridas.

Region Jönköpings län vill
• stärka hemslöjdens möjligheter att utgöra  

en tydlig del för individen och samhällets  
utveckling

• utvidga möjligheterna för hemslöjden som 
verksamhetsområde att vara en kunskaps-
bärare för en samtida hållbar utveckling.

Fristadsprogram för  
konstnärlig verksamhet
Genom att bli en fristad kan en kommun ge en för-
följd konstnär – som inte kan verka fritt i sitt yrke 
i hemlandet – möjlighet att verka och samtidigt 
berika både sitt eget konstnärskap och värdkom-
munens kulturliv. Värdskapet kan samtidigt bidra 
till internationalisering av det lokala kulturlivet.

Utveckling

Verka för samordning och öka kunskapen om 
fristadsprogrammet i hela Jönköpings län
Region Jönköpings län vill utveckla den kom-
petens och samordning som gör det möjligt för  
Jönköpings län att bli en fristadsregion, där  
fristadsprogrammet utgör en del inte bara i större 
kommuner utan även i de mindre kommunerna.

Region Jönköpings län vill
• verka för samordning och öka kunskapen  

om fristadsprogrammet i hela länet.

Folkbildning
Folkbildningen i Jönköpings län består av studie-
förbund och folkhögskolor som utgår från olika 
profiler och ideologiska inriktningar. Idén bakom 
folkbildningen är gemensam och bygger på livs-
långt lärande samt fritt, frivilligt och aktivt med-
skapande. Folkbildningen ska ge alla möjlighet 
att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet 
i samhället. 

Folkbildningen syftar också till att stärka och  
utveckla demokratin. Den skapar förutsättningar  
för människor att påverka sin livssituation och  
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delta i samhällsutvecklingen bland annat genom 
att jämna ut utbildningsklyftor och höja bildnings- 
och utbildningsnivån i samhället.

Syftet är också att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet. De studieförbund som 
finns i Jönköpings län är verksamma med god  
geografisk spridning. Studieförbunden genom-
för studiecirklar och kulturarrangemang. Detta  
bidrar till att skapa ett varierat kulturliv för  
invånarna i länet. Tillsammans med medlems- 
föreningar genomförs utvecklingsarbete genom 
ämnesspecifik kompetensutveckling. 

Folkhögskolan är en egen utbildningsform med 
ett omfattande utbud av långa och korta kurser 
där utgångspunkten är människors behov och  
vilja att lära. Studierna är individanpassade och 
de når bland annat ungdomar med korta eller 
icke avslutade studier. Flera av folkhögskolorna i  
Jönköpings län har kulturprofil.

Folkhögskolorna utgör en viktig lokal tillväxt-
faktor och utgör en självklar del i den kulturella 
spridningen och kontinuiteten för både bildning, 
utbildning och kulturell utveckling i hela länet, 
både som kulturella mötesplatser och scener/ 
arenor för kultur i lokalsamhället.

Folkhögskolorna erbjuder förberedande utbild-
ningar inför högre studier inom det konstnärliga 
området. Folkhögskolorna har därför självständigt 
och för att det saknas högre konstnärlig utbildning 
inom länet, en stor betydelse som utbildnings- 
aktörer för det professionella kulturlivet. De sam-
verkar med kommunerna om kulturprojekt och 
är en viktig resurs både som utbildningsaktör och 
kulturarrangör i sin hemkommun.

Utveckling

Stärka studieförbundens roll i kultur-  
och samhällsutvecklingen
Den plattform som studieförbundens kulturverk-
samhet har för lärande och socialt hållbar utveck-
ling, är en drivkraft i den lokala och regionala 
utvecklingen. Deras förmåga att nå nya grupper 
och skapa mening genom sina verksamheter är en 
viktig utvecklingsfaktor. 

Region Jönköpings län vill därför utveckla sam-
verkansformerna för att stärka studieförbundens 
möjligheter att möta invånarnas behov av kul-
turupplevelser, folkbildning och eget skapande,  
genom att skapa en tvärsektoriell överenskommelse  
avseende regional utveckling och kulturutveck-
ling mellan folkhögskolorna, studieförbunden och 
Region Jönköpings län.

Många kulturutövare har ett brett samarbete med 
studieförbunden och är till vissa delar beroende av 
det stöd som studieförbunden kan ge för att kunna 
upprätthålla sitt konstnärskap. Region Jönköpings 
län vill stärka förutsättningarna för studieför- 
bunden att samarbeta med övrigt kulturliv.

Studieförbunden utgör en allt större kraft i arbetet 
med att skapa förutsättningar för unga och unga 
vuxnas kulturutövande. Studieförbunden har 
en god förmåga att möjliggöra nya pedagogiska  
inriktningar med hjälp av den nya tekniken och 
därigenom möta den unga innovativa kraften.  
Region Jönköpings län vill stärka studieförbun-
dens arbete med ungas delaktighet, inflytande, 
inkludering och eget skapande.

Stärka folkhögskolornas betydelse som utbild-
ningsaktör för det professionella kulturlivet
Folkhögskoleutbildningarna utgör en möjlighet 
för att underlätta ungas etablering på arbetsmark-
naden. Region Jönköpings län vill stärka folk-
högskolornas roll i utbildningssystemet avseende 
konstnärliga utbildningar. Region Jönköpings län 
ska fortsätta utveckla samverkansformerna med 
folkhögskolorna i länet genom en tvärsektoriell 
överenskommelse avseende regional utveckling 
och kulturutveckling mellan folkhögskolorna, 
studieförbunden och Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län vill
• stärka folkhögskolornas betydelse som utbild-

ningsaktör för det professionella kulturlivet
• stärka förutsättningarna för studieförbunden  

att samarbeta med övrigt kulturliv
• stärka studieförbundens arbete med  

ungas delaktighet, inflytande, inkludering  
och eget skapande

• stärka studieförbundens roll i kultur-  
och samhällsutvecklingen.
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KULTURPOLTISK ORGANISATION 

SAMRÅD OCH SAMVERKAN 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

IMPLEMENTERING OCH REVIDERING

DIALOGPROCESS
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Kulturpolitisk organisation
Region Jönköpings län och primärkommunernas roller, organisation och uppdrag. Parterna ska verka 
för ett närmare samarbete och gemensamma utvecklingsarbeten såväl interkommunalt som mellan 
kommunerna och regionen. 

Sedan införandet av samverkansmodellen och 
Region Jönköpings läns första kulturplan har det 
gemensamma arbetet och formaliserad samver-
kan inom länet utvecklats och förstärkts. Det är  
ständigt relevant med kunskapsspridning, tydlig-
görande av roller och ansvarsfördelning samt en 
ökad medvetenhet om kulturpolitikens innehåll 
och betydelse. 

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län har en politisk organisa-
tion med regionfullmäktige, regionstyrelse och tre 
nämnder. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet ansvarar för kulturpolitiska frågor, 
samt andra områden som har betydelse för hållbar 
och långsiktig regionutveckling.

Region Jönköpings län stödjer kulturaktörer,  
institutioner, det fria professionella kulturlivet och 
folkbildning genom verksamhets- och utvecklings-
bidrag samt arrangörsbidrag. Region Jönköpings 
län initierar och utvärderar insatser utifrån de  
kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Utvecklingsarbete bedrivs som ett processinriktat 
arbete tillsammans med kommunerna och med 
kulturlivets intressenter för att utveckla kulturen 
i Jönköpings län. Region Jönköpings läns  
ansvar omfattar insatser med stark koppling till de  
kulturpolitiska prioriteringarna vars syfte är att 
med ett regionalt perspektiv komplettera och stödja 
de kommunala insatserna.

Primärkommunerna

Kommunerna står för den största delen av kultur- 
ens resurser i länet och har det kulturpolitiska  
ansvaret för huvuddelen av den offentligt finansi- 
erade kulturverksamheten i länet. I kommunerna 
finns den största delen av den kulturverksamhet 
som medborgarna möter i sin vardag. Varje kom-
mun beslutar om sina egna ambitionsnivåer och 
sina kulturpolitiska inriktningar.

Jönköpings län har 13 kommuner som organiserar 
sin kulturpolitik på olika sätt. De flesta kommu-
nerna är relativt små befolkningsmässigt och har 

därmed också begränsade resurser för att bedriva 
det kulturpolitiska utvecklingsarbetet. Kommu-
nernas politiska organisation skiljer sig åt och i fler-
talet kommuner behandlas kulturpolitiska frågor 
i samma nämnder som fritids- och utbildnings- 
politiska frågor. 

Region Jönköpings län och kommunerna bör  
verka för ett närmare samarbete såväl inter- 
kommunalt som mellan kommunerna och  
regionen. Genom att bedriva gemensamt utveck-
lingsarbete med utgångspunkt i parternas kultur- 
politiska prioriteringar används kommunala,  
regionala och statliga resurser mer effektivt.

Verksamhetsbidrag

Följande verksamheter som får stöd från Region 
Jönköpings län genom samverkansmodellen.

• Smålands Musik och Teater,  
Region Jönköpings län 

• Kultur och utveckling, Region Jönköpings län 
(utvecklingsverksamhet inom film, dans, bild 
och form, hemslöjd, regionbibliotek och  
litteratur)

• Jönköpings läns museum 
• Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
• Riksteatern Jönköpings län
• Vandalorum Museum för Konst och Design.
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Samråd och samverkan 
Samverkan och samråd är nödvändiga för att stärka utvecklingen i länet och ska ske med lokala,  
regionala och nationella parter. Strukturerna för samverkan och samarbete ska stärkas ytterligare  
under planperioden och utvecklas tillsammans med aktuella parter. 

Samverkan mellan  
Region Jönköpings län  
och länets kommuner

Region Jönköpings län samverkar med länets  
kommuner genom processinriktat arbete i olika  
forum och med ett gemensamt fokus på utveckling. 
Samråd och samverkan inom kulturplanens prio-
riteringar kan också lyftas fram i internationella 
samarbeten, som till exempel EU-projekt. 

Under planperioden bör strukturer för samverkan 
och samarbete ytterligare stärkas och utvecklas. 

Samråd mellan Region Jönköpings län  
och kulturlivet

Regionen har en kontinuerlig dialog med de  
verksamheter som får stöd genom samverkans- 
modellen och har regionala uppdragsbeskrivningar. 

Samråd som specifikt avser den regionala kultur-
planen ska ske enligt följande:

• samråd med de av regionen upprättade konst/
bildningsområdesdialogerna eller motsvarande

• samråd med det fria professionella kultur- 
livet och intresseorganisationer

• samråd med folkbildningens organisationer
• samråd och samverkan med civilsamhället  

och det ideella kulturlivet
• samråd med barn och unga.

Interregional samverkan

Region Jönköpings län samverkar interregionalt 
inom olika projekt, processer och nätverk på både 
politisk nivå och mellan tjänstepersoner.

Regionsamverkan Sydsverige

Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan 
Sydsverige som är ett samarbetsorgan för Sveriges 
sex sydligaste regioner. Regionsamverkan Syd- 
sverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling 
för sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte 
och främjande av interregionala och interkommu-
nala samarbeten. 

I samarbetet ingår även Landstinget i Kalmar 
län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget  
Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne,  
Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg samt 
Region Halland.

Samverkan mellan  
Region Jönköpings län och staten

Regionen för dialog med det statliga samverkans-
rådet, som består av statliga kulturmyndigheter.  
Region Jönköpings län för också dialog med  
Statens kulturråd kring de resurser som staten för-
delar i utvecklingsmedel i regionerna. 

Region Jönköpings län bör under planperioden för-
stärka samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings 
län i frågor gällande kulturmiljö, kulturarv, inte-
gration och andra gemensamma utvecklingsområden. 
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Uppföljning och utvärdering
Region Jönköpings län är i egenskap av mottagare av det statliga stödet ansvarig för uppföljning  
av bidragen till de regionala kulturverksamheterna. Uppföljningen ska vara ett stöd i dialogen mellan 
stat, län, kommuner och andra aktörer inom kulturområdet.

Uppföljning av verksamhetsinnehållet

Region Jönköpings län rapporterar årligen till 
Statens kulturråd via de framtagna riktlinjerna för 
kvantitativ och kvalitativ uppföljning. 

Kulturdatabasen är ett verktyg för insamling av 
kvantitativ data, som har standardiserade kriterier 
för kulturstatistik och kan utgöra en plattform för 
att jämföra både regional och nationell statistik. 

Uppföljning av medborgarperspektivet

Genom regionala undersökningar om kultur- 
vanor får nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet ökade insikter i medborgarnas 
eget kulturskapande och hur de använder sig av  
kulturlivet. Region Jönköpings län genomförde 
2016 i samarbete med andra regioner en omfat-
tande kulturvaneundersökning och strävar efter 
att genomföra detta regelbundet. Särskilt fokus 
bör läggas på barns och ungas kulturvanor.

Utvärdering av kulturpolitiska effekter

De långsiktiga effekterna av den regionala kultur-
politiken kommer delvis att kunna utläsas ur de 
resultat som den löpande uppföljningen visar. Det 
kommer även att krävas ytterligare kvalificerade 
analyser.

Region Jönköpings län bör skaffa sig en mer sam-
lad bild av de kulturpolitiska effekterna på längre 
sikt genom ett nära samarbete med kulturpolitisk 
och annan samhällsforskning. 

Man bör också analysera de regionala samhälls- 
ekonomiska effekterna av den kulturpolitik man 
bedriver och dess betydelse för regionens utveck-
ling. Resultaten kan komma att återkopplas genom 
seminarier och dialog med medborgare och före-
trädare för kommuner och kulturverksamheter.
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Implementering och revidering
Kulturplanen kompletteras med uppföljningsbara handlingsplaner utifrån regionala prioriteringar  
och fokusområden, samt uppdragsbeskrivningar för de verksamheter som ingår i kultursamverkans-
modellen. 

Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivningar för de regionalt finan-
sierade kulturverksamheterna (se sidan 28) inom 
kultursamverkansmodellen finns sedan 2016 och 
revideras årligen. 

Uppdragen följer kulturplanen och innebär ett 
särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera 
enligt de nationella och regionala kulturpolitiska 
målen, den regionala utvecklingsstrategin samt 
kulturplanens prioriteringar. 

Uppdragen följs upp årligen i dialog med ansva-
riga politiker och tjänstepersoner från Region  
Jönköpings län. 

Handlingsplaner

Handlingsplaner ska tas fram för uppföljning av 
Region Jönköpings läns arbete med kulturpolitiska 
prioriteringar och fokusområden.  

Handlingsplanerna utgår från treårsperioden och 
revideras årligen. Handlingsplanerna utgör det 
huvudsakliga underlaget för den årliga revideringen 
av kulturplanen. 

Handlingsplanerna ska också innehålla en  
beskrivning av de ekonomiska och organisatoriska 
möjligheterna, för att nå de kulturpolitiska priori-
teringarna.

Efter övergripande politiska beslut om planens 
innehåll och strategiska inriktning ska berörda 
verksamheter inom samverkansmodellen på- 
börja arbetet med att utforma handlingsplaner för 
kulturpolitiska prioriteringar och verksamhets- 
områden. Handlingsplanerna ska om så är nödvän-
digt, innehålla en övergripande analys av berörda  
prioriteringar och områden. 



32  |  REGIONAL KULTURPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 2018-2020

Dialogprocess
För att formulera den regionala kulturplanen och de kulturpolitiska prioriteringarna behövs många 
involverade aktörer som kan bistå med information, analys och inspel. Genom återkommande dialog-
tillfällen och särskilda samråd läggs en grund för kulturplanens inriktningar.  

Deltagande parter har varit politiker, tjänste- 
personer i region och kommuner, professionel-
la kulturskapare, kulturintresserade föreningar,  
organisationer och enskilda aktörer. 

Utifrån viljan att bredda och stärka kultur- 
planens roll i länet har särskilda samtal förts med 
bland annat representanter från Länsstyrelsen i  
Jönköpings län, Smålands Turism, KLYS 
(Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares  
Samarbetsnämnd), Jönköpings länsbildnings-
förbund, kulturskolor samt särskilda mål-
grupper såsom nyanlända och asylsökande  
kulturutövare och unga kulturutövare i  
länet. Under dialogprocessen har Region  
Jönköpings län även samarbetat med Ideell kultur- 
allians som arbetar för att skapa en regional  
organisation för att stärka det ideella kulturlivet.  

Region Jönköpings län arrangerar årligen ett  
regionalt kulturting, vilket i samband med fram-
tagandet av den nya kulturplanen fokuserade på 
de kulturpolitiskt prioriterade områdena och hur 
de kan utvecklas. 

Flertalet kommuner arrangerar lokala kulturting 
och regionala tjänstepersoner och politiker när-
varar i den mån möjlighet finns. Under 2016 och 
2017 har större delen av länets kommuner haft 
särskilda möten med ansvarig nämnd för att ge 
inspel till den regionala kulturplanen. 

Särskilda dialoger arrangeras årligen inom konst- 
och bildningsområdena bild och form, dans, hem-
slöjd och film. Den regionala biblioteksplanen har 
tagits fram genom dialog med länets biblioteks- 
chefer. 

Under dialogprocessen har bland annat följande 
framkommit som viktigt att fokusera på:

• tydliggörande av regionens  
och kommunernas roller

•  tvärsektoriell samverkan och  
utveckling för att stärka kulturen

•  behov av mötesplatser och samverkans- 
möjligheter, digitalisering och ny teknik

•  relationen landsbygd/stad och vikten  
av en stark kulturell infrastruktur

•  delaktighet och inflytande
•  vikten av kultur av, för och med barn och unga.

Remissyttranden
• Aneby kommun
• Eksjö kommun
•  Folkets Hus och Parkers Sydöstra Region
•  Föreningen Norden Jönköpingsdistriktet
•  Gnosjö kommun
•  Gislaveds kommun
•  Ideell kulturallians (IKA)
•  Ideell kulturallians regional arbetsgrupp (IKA)
•  Jönköpings läns bildningsförbund
•  Jönköpings läns hemslöjdsförbund
•  Jönköpings kommun
•  Jönköpings läns museum
•  Jönköpings läns musik- och kulturskolor
•  Sveriges Konstföreningar Jönköpingsdistriktet
•  Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
•  Konstnärliga och litterära yrkesutövares  

samarbetsnämnd (KLYS)
•  Kristina Nero (V), Eber Fransson (S)
•  Liberalernas regiongrupp
•  Länsstyrelsen i Jönköpings län
•  Miljöpartiet
•  Min(i)opera
•  Mullsjö kommun
•  Nässjö kommun
•  Regional utveckling Region Jönköpings län
•  Regionbibliotek Region Jönköpings län
•  Riksteatern i Jönköpings län
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•  SD Jönköpings län
•  ShareMusic & Performing Arts
•  Skådebanan i Jönköpings län
•  Smålands Musik och Teater
•  Socialdemokraterna
•  Svenska filminstitutet
•  Sverok Jönköping-Kronoberg
•  Sverigefinska Riksförbundet  

Västra Götalands distrikt
•  Tranås kommun
•  Vaggeryds kommun
•  Vetlanda kommun
•  Värnamo kommun
•  Österängens konsthall 
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Region Jönköpings län y Utbildning och kultur y Box 1024, 551 11 Jönköping
010-241 00 00 y www.rjl.se/kultur y utbildning.kultur@rjl.se



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 101 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet 
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och 
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000 
kronor. 

Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta 
synpunkter.
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag TIM-nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny 
utredning med följande motivering: Moderaterna yrkar på att 
ärendet återremitteras då beloppet vida överstiger 
marknadspriset för åtgärden. Moderaterna yrkar på en 
återremiss för att se över kostnadskalkylen i syfte att minska 
investeringsbeloppet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Håkan Nyborg-Karlsson (SD) och Mikael Ekvall (V) yrkar bifall 
till Malin Wengholms förslag.

Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras enligt Malin Wengholms förslag, beslutar 
regionstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§94 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Nämnden

 Godkänner förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet 
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och 
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000 
kronor. 

Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån 
för egna yrkanden.
Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta 
synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny 
utredning med följande motivering:
Då nuvarande förslag ligger på orimligt hög kostnad i 
förhållande till nyttan yrkar vi på återremiss. För att se över 
placeringen och infrastruktur för nya laddstationer så att 
investeringskostnaderna minskar till en rimlig nivå i förhållande 
till nyttan.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

Anders Gustafsson (SD) och Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall 
till Eva Nilssons förslag.

Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras enligt Eva Nilssons förslag, beslutar nämnden att 
ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Eva 
Nilssons förslag om återremiss (NEJ).

JA röstar följande ledamöter:
Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S), Arnold Carlzon 
(KD), Bengt Sverlander (KD), Bengt Petersson (C), Carl 
Fridolfsson (BA), Mikael Karlsson (L), Etelka Huber (MP),
Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S). 

NEJ röstar följande ledamöter:
Anders Bengtsson (M), Anders Gustafsson (SD), Robert 
Andersson (SD), Tommy Bengtsson (V) och Eva Nilsson (M).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10-JA röster, mot 5-NEJ röster bifallit 
föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

Marcus Eskdahl (S) 
Ordförande

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid: 2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 102 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Remitterar ärendet för yttrande till nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö, därefter åter till regionstyrelsen för 
beslut.

Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund tillstyrker föreliggande förslag. 

Malin Wengholm yrkar på en ändring i förslaget så att man får 
fler el-platser till personal. Instämmer i övrigt i förslaget. 

Ordföranden föreslår att förslaget behandlas i TIM och därefter 
åter till arbetsutskottet. Medskick av fråga om det är tillräcklig 
med laddstolpar för personalen. I ordförandes förslag instämmer 
Malin Wengholm. Frågor om olika alternativ ställs och kommer 
att besvaras vid regionstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid: 2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

§84 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet 
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och 
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000 
kronor. 

Sammanfattning 
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 
är verksamhet, personal och patienter. 
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta 
synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att information i ärendet lämnas på 
nämnden.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Plats: Regionens hus sal B



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-01-31 RJL 2019/251

Regionfullmäktige

Ny laddinfrastruktur och nya 
laddstationer
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna, som en del i hållbarhetsprogrammet 2017-2020, en satsning på 
laddinfrastruktur och laddstationer till en maximal kostnad på 
22 700 000 kronor. 

Sammanfattning
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter (48 stolpar) ska 
placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt 
Värnamo sjukhus. Målgrupperna är verksamhet, personal och patienter.

Information i ärendet
Regionstyrelsen beslutade 2016 (RJL2016/79) om utbyggnad av 10 laddstolpar i 
anslutning till Region Jönköpings läns verksamheter i länets kommuner. En 
fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur och laddstationer behandlades sedan i 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020. 

Sammanlagt 96 laddpunkter (48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset 
Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna är 
verksamhet, personal och patienter. Fördelning av antal mellan sjukhus och olika 
målgrupper redovisas i separat bilaga.

Verksamhetens bedömning av investeringen är att effekten i form av minskad 
miljöbelastning är 5 på en skala från 1-5, vilket är största möjliga effekt.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-10



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/251

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret - Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



NY LADDINFRASTRUKTUR OCH  
NYA LADDSTATIONER 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
2019-01-10 

2019-01-11 

1 



Bakgrund 

 

Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling 2017-2020 
anger mål och inriktning för den klimatsmarta regionen till år 2020. 
 
”Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är 
fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är 
klimatanpassade.” 

 

Deltagare i arbetsgruppen: 

• Tomas Calmviken, fastighetschef, Regionfastigheter 

• Ulf Brengdahl Sjöberg, teknisk chef, Regionfastigheter 

• Marina Sahlstedt, miljöingenjör, Regionfastigheter 

• Jonas Milton, områdeschef, område Länstransporter 

• Stefan Simmeborn, Miljösamordnare, Reseledare Hela RESAN, område Miljö 

• Ulrika Ståhlkrantz, Sweco 
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Omfattning utbyggnad av Laddinfrastruktur/ Laddstationer - 
akutsjukhusen 

Målgrupper:  

• Verksamheter (poolbilar och verksamhetsbilar) 

• Patienter/Besökare/Personal 

2019-01-11 
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48 

Länssjukhuset Ryhov 

48 laddpunkter (24 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt 
5 parkeringar, fördelning: 

36 st verksamhetsbilar 

6 st poolbilar 

6 st patienter/ besökare/ personal 

Höglandssjukhuset i Eksjö 

28 laddpunkter (14 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 

18 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

6 st patienter/ besökare/ personal 

Värnamo sjukhus 

20 laddpunkter (10 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt 
3 parkeringar, fördelning: 

12 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

4 st patienter/ besökare/ personal 

TOTALT  AKUTSJUKHUS 

96 laddpunkter (48 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 44 laddpkt 

 

Fördelning: 

66 st verksamhetsbilar (av totalt ca 103 st*) 

14 st poolbilar 

16 patienter/ besökare/ personal 

28 

20 

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö 



Förutsättningar 

• Verksamhetsbilars laddpunkter fördelas på möjliga  parkeringsområden utifrån 

tillgänglighet/ avstånd från avdelning. 

• Detaljerad placering av laddpunkter inom parkeringsområden föreslås väljas baserat på 

samlokalisering av laddpunkter för olika funktioner samt läge. 

• Befintliga laddpunkter utreds om de kan konverteras in i det nya systemet eller inte samt 

konsekvenser.  

• Verksamhetsbilar avser personbilar som är placerade på egenägda fastigheter.  

• Lätta lastbilar, akutfordon och personbilar med gas som drivmedel omfattas inte. 

• Verksamhetsbilar med el som drivmedel baseras på “Inventering verksamhetsbilar 2018” 

utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö.  

2019-01-11 
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T2 

Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Länssjukhuset Ryhov 

Parkering östra sidan 

10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar) 

8 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

2 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 20 st laddpunkter 

Parkering västra sidan (N1) 

10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar) 

10 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 16 st laddpunkter 

Parkering västra sidan 

20 st laddpunkter (motsv 10 laddstolpar) 

10 st verksamhetsbilar 

6 st poolbilar 

4 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 28 st laddpunkter 
Länssjukhuset Ryhov 

48 laddpunkter (24 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt 

5 parkeringar, fördelning: 

36 st verksamhetsbilar 

6 st poolbilar 

6 st patienter/ besökare/ personal 

T1 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  

redovisar ej anpassat läge) 

M1 

M2 
M1 

Parkering västra sidan (P3) 

4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 

4 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Parkering västra sidan (M4) 

4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 

4 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 

Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 

markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 

M1.1 

M3 
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Höglandssjukhuset i Eksjö 

Parkering hus 37 

4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 

0 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

4 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

 

Inkoppling på försörjninsgcentral (fastighetsel) 

Framtida parkering (nuv. hus 02 och 15) 

Framtida behov av laddpunkter kan bli aktuellt  

för verksamhetsbilar efter det att  

hus 02 och 15 rivs och ersätts av parkering 

Stocksnäsparkeringen 

16 st laddpunkter (motsv 8 laddstolpar) 

10 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

2 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 20 st laddpunkter 

Höglandssjukhuset i Eksjö 

28 laddpunkter (14 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt 

3 parkeringar, fördelning: 

18 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

6 st patienter/ besökare/ personal 

T1 
M1 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  

redovisar ej anpassat läge) 

M2 

Parkering hus 09 

8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 

8 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 12 st laddpunkter 
Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet. 

Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och 

markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Värnamo sjukhus 

Parkering norra sidan 

8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 

6 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

2 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter 

Parkering södra sidan 

8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar) 

6 st verksamhetsbilar 

0 st poolbilar 

2 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter 

Parkering panncentralen 

4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar) 

0 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

0 st patienter/besökare/personal 

 

Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter 

Värnamo sjukhus 

20 laddpunkter (10 laddstolpar) 
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt 

3 parkeringar, fördelning: 

12 st verksamhetsbilar 

4 st poolbilar 

4 st patienter/ besökare/ personal 

T1 

M1 

M2 

M3 

T1 

M1 

transformatorstation 

markkabelskåp 

parkeringsyta 

Ledningsförläggning (linjen  

redovisar ej anpassat läge) 

Framtida kapacitet: transformatorstation 

dimensioneras för framtida kapacitet. 

Gränssnitt efter transformatorstation (T). 

Tomrör mellan transformatorstation och 

markkabelskåp samt lediga platser i 

markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet 



Omfattning Laddstationer vårdcentraler i länets kommuner 

2019-01-11 
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5 
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5 

3 
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MÖJLIGA laddpunkter  

Vårdcentraler o dyl 

49 laddpunkter  

Stora Segerstad Smålandsstenar 

1 

Sörängens fhsk 

4 

4 

7 

1 

2 

1 
Värnamo 

folkhögskola 

3 

Huskvarna 

Tenhult 1 

1 Bodafors 

2 

1 

1 Vråen 

Rosenlund 

Dalvik 
1 

2 

Mammografivagnar 

1 

  

• Målgrupper: Verksamheter  
(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)  

         gas lämpligt drivmedel (16 st)* 

          både gas/elbil möjliga drivmedelsalternativ (49 st)* 

 
*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL,  

Verksamhetsstöd och service, område miljö 

 



Omfattning Laddstationer vårdcentraler i länets kommuner 

 

• Målgrupper: Verksamheter 
(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)  

         laddpunkter 

 
*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, 
Verksamhetsstöd och service, område miljö 

 

• Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 
• Huskvarna vårdcentrum 
• Tranås vårdcentrum 
• Nässjö vårdcentrum 
• Eksjö Vårdcentral 
• Vetlanda vårdcentrum 
• Vaggeryds vårdcentral 
• Gislaveds vårdcentral 
• Smålandsstenars vårdcentral 
• Stora Segerstad naturbruksgymnasium 
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4 
6 

2 

4 

Laddpunkter  

Vårdcentraler o dyl 

36 laddpunkter 

(18 laddstolpar)  

Stora Segerstad Smålandsstenar 

4 

4 

6 

2 

2 

Huskvarna 

2 

Rosenlund 



Laddinfrastruktur och laddpunkter principer akutsjukhusen 

• Laddinfrastruktur akutsjukhusen 

– Ett separat lågspänningsabonnemang upprättas helt avskiljt från befintligt högspänningsabonnemang  

– Kraften matas vidare i markförlagda kablar till markkabelskåp och ut till laddstolparna 

– Dimensioneras för en framtida utökning av antalet laddpunkter  

– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja 

laddstationerna från fastighetens egna tekniska system 

 

• Laddpunkter akutsjukhusen 

– Samlokaliseras på utvalda parkeringsytor 

– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe 

– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning 

– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC), laddtid ca 

8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas) 

– Laddpunkter för patienter/besökare/personal utförs för semisnabbladdning (22 kW, 32A, trefas (AC), 

inställd på 11kW, 16A trefas (AC)), laddtid ca 0,5 – 2 tim 

2019-01-11 
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Laddinfrastruktur och laddpunkter principer vårdcentraler o dyl 

• Laddinfrastruktur vårdcentraler o dyl 

– Vid flera laddpunkter sektioneras befintlig elcentral av och nya grupper skapas för separat abonnemang 

och mätning  

– Vid enstaka laddpunkter kan ledig grupp i elcentral avsättas för separat mätning 

– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja 

laddstationerna från fastighetens egna tekniska system 

 

• Laddpunkter vårdcentraler o dyl 

– Vid flera laddpunkter samlokaliseras dessa 

– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe 

– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning 

– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC)),  

laddtid ca 8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas) 

2019-01-11 
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Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och 
elförbrukning till kunder 
• Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar ska kontrolleras med RFID-kort eller bricka (radio frequency identification) 

för varje laddstationsplats som är knutet till respektive tjänstefordon. RFID-kort/ bricka ska kunna låsa upp 

laddstationsplats avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar och påbörja laddning. Poolbilar/ verksamhetsbilar ska kunna 

ladda på samtliga laddstationsplatser för poolbilar och verksamhetsbilar även om laddstationsplatserna är uppmärkta 

med respektive fordon (reg nr/ verksamhet el dyl) samt även på de publika laddstationsplatserna inom Regionen 

(patienter/besökare/personal). Poolbilar/verksamhetsbilar blir även utrustade med kort för att kunna ladda på offentlig 

plats.  
 

• Laddpunkter för patienter/besökare/personal betalningslösning med kort, SMS, appar, ev SITS-kort. Samma taxa 

oavsett om laddstationen används eller inte. Patienter/besökare/personal ska inte kunna ladda på laddstationsplatser 

avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar. 
 

• Kommunikation för insamling av mätdata samt debitering ska kunna skötas av en tredjepartstjänst vilket innebär att 

samtliga laddstationer ska vara försedda med OCPP (Open Charge Point Protocol)  

• Tredjepartstjänst ska ha valmöjligheter för betalningsmetoder via betalautomat, app, sms, SITS-kort och  

RFID knutet till konto samt vilka parametrar som ska hanteras och hur dessa ska redovisas. 

2019-01-11 
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Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och 
elförbrukning till kunder 

• Tredjepartstjänt debiterar/ fakturerar tredje man personligen för laddning på laddstationer inom Regionen 

avsedda för patienter/besökare/personal. 

 

• Tredjepartstjänt fakturerar elförbrukningen för laddning av poolbilar till Regionens Transportenhet som 

sedan vidarefakturerar på basis av körjournaler (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för 

verksamhetsbil/poolbil). 

 

• Tredjepartstjänt debiterar/fakturerar Bilreda för laddning av verksamhetsbilar som sedan i sin tur 

vidarefakturerar till respektive verksamhet (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för 

verksamhetsbil/poolbil eller via kort). 
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Tider 

• Förstudie 2 månader 

• Beslutsprocess 1,5 månader 

• Förfrågningsunderlag 2 månader 

• Upphandling 2 månader 

• Entreprenadarbeten i etapper ca 2 – 24 månader efter avrop 

• Målsättning att entreprenadarbeten kan starta hösten 2019 och avslutas under 2019-2021. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö     
§§ 74-75
Tid: 2019-06-04 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§75 Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg
Diarienummer: RJL 2019/1253

Beslut 
Nämnden föreslår regionstyrelsen

1. godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut 
till restvärdet beräknat till 156 000 000 kronor.

2. ställer sig bakom förlaget från regionstyrelsens 
arbetsutskott, att budgetberedningen erhåller ett uppdrag

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning 
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade 
restvärdet uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen 
är att det sammantaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa 
fordonen samt att det skapar en god flexibilitet när fordon 
behöver bytas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2019-06-04
 Protokollsutdrag Regionstyrelsens Au 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämnden ställer sig bakom förlaget från regionstyrelsens 
arbetsutskott, att budgetberedningen erhåller ett uppdrag enligt 
följande: 
I beslutad budget för 2019 anges i planeringsförutsättningarna: 
”Skulle investeringsbehovet överstiga nivån något år krävs 
särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras.” 
För Länstrafikens verksamhet har ett antal större investeringar 
beslutats och fler är under planering. Då investeringsutrymmet är 
begränsat inom ramen för egenfinansiering och utrymmet heller 
inte förändrades när Länstrafiken införlivades i Region 
Jönköpings län ges budgetberedningen i uppdrag att i arbetet 
med budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 överväga om större 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö     
§§ 74-75
Tid: 2019-06-04 

investeringar inom länstrafiken ska kunna hanteras utanför målet 
om egenfinansiering.

Tommy Bengtsson (V) och Eva Nilsson (M) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 88-91
Tid: 2019-06-04 kl.08.30-08.55

Plats: Regionens hus, sal B

§90 Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg
Diarienummer: RJL 2019/1253

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut 
till restvärdet beräknat till 156 000 000 kronor.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning 
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade 
restvärdet uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen 
är att det sammantaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa 
fordonen samt att det skapar en god flexibilitet när fordon 
behöver bytas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Presidiet föreslår nämnden att ställa sig bakom föreliggande 
förslag samt förlaget från regionstyrelsens arbetsutskott, att 
budgetberedningen erhåller ett uppdrag enligt följande: 
I beslutad budget för 2019 anges i planeringsförutsättningarna: 
”Skulle investeringsbehovet överstiga nivån något år krävs 
särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras.” 
För Länstrafikens verksamhet har ett antal större investeringar 
beslutats och fler är under planering. Då investeringsutrymmet är 
begränsat inom ramen för egenfinansiering och utrymmet heller 
inte förändrades när Länstrafiken införlivades i Region 
Jönköpings län ges budgetberedningen i uppdrag att i arbetet 
med budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 överväga om större 
investeringar inom länstrafiken ska kunna hanteras utanför målet 
om egenfinansiering.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 88-91
Tid: 2019-06-04 kl.08.30-08.55

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 134 Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg 
Diarienummer: RJL 2019/1253

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut till 
restvärdet beräknat till 156 000 000 kronor.

Regionstyrelsen föreslås 
 Bifalla ordförandes förslag om uppdrag till 

budgetberedningen enligt nedan.
Sammanfattning
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade 
restvärdet uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen 
är att det sammantaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa 
fordonen samt att det skapar en god flexibilitet när fordon 
behöver bytas. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Ordföranden föreslår att budgetberedningen erhåller ett uppdrag 
enligt följande: 
I beslutad budget för 2019 anges i planeringsförutsättningarna: 
”Skulle investeringsbehovet överstiga nivån något år krävs 
särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras.” 
För Länstrafikens verksamhet har ett antal större investeringar 
beslutats och fler är under planering. Då investeringsutrymmet är 
begränsat inom ramen för egenfinansiering och utrymmet heller 
inte förändrades när Länstrafiken införlivades i Region 
Jönköpings län ges budgetberedningen i uppdrag att i arbetet 
med budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 överväga om större 
investeringar inom länstrafiken ska kunna hanteras utanför målet 
om egenfinansiering.

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt till 
ordförandes förslag om uppdrag till budgetberedningen.
Malin Wengholm (M) meddelar att Moderaterna återkommer vid 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

regionstyrelsens sammanträde i ärendet. 
Beslutsgång 
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen bifalla föreliggande 
förslag samt ordförandes förslag om uppdrag till 
budgetberedningen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande 

Or
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-05-08 RJL 2019/1253

Regionfullmäktige

Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

 godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut till restvärdet 
beräknat till 156 000 000 kronor.

Sammanfattning
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade restvärdet 
uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen är att det sammantaget är 
ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa fordonen samt att det skapar en god 
flexibilitet när fordon behöver bytas. 

Information i ärendet
Handelsbanken Finans AB och Jönköpings Länstrafik AB träffade avtal angående 
leasing för att finansiera köp av Itino-tåg till Krösatågssystemet i mars 2001. 
Leasingperioden startade 2004.  Region Jönköpings län utnyttjade avtalets 
förlängningsoption och leasingavtalet löper ut 2019-12-31. Enligt avtalet är 
Region Jönköpings län förbundet att anvisa köpare av leasingobjektet till ett pris 
motsvarande restvärdet. Region Jönköpings län har också rätt att förvärva 
leasingobjektet till ett pris motsvarande restvärdet.
 
Förfrågan har gjorts hos AB Transitio om att ta över fordonen. Intresse har funnits 
hos bolaget och en hyresindikation har lämnats. Hyresindikationen visar att 
kostnaderna för att låta AB Transitio köpa fordonen och därefter hyra ut desamma 
till Region Jönköpings län är högre än om Region Jönköpings län själv skulle äga 
fordonen. 
 
Bedömningen är att det även är mer fördelaktigt att köpa fordonen eftersom det 
skapar en högre flexibilitet då fordon kommer att bytas ut framöver och då är det 
enklare om Region Jönköpings län inte är bundet till ett hyresavtal. Region 
Jönköpings län äger dessutom redan idag två fordon av samma modell som de 
som leasas idag. Det beräknade restvärdet 2019-12-31 uppgår till cirka 
156 000 000 kr för tio stycken tågsätt. 

Finansiering
I samband med budgetberedning av den investeringsplan som finns för åren 2019-
2023 har köp av dessa fordon funnits med som en känd post. Det har dock varit 
osäkert om de skulle fortsätta att leasas eller köpas. Investeringsramen för åter- 
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RJL 2019/1253

och nyinvesteringar i utrustning och inventarier är sedan länge 240 miljoner 
kronor. En så stor investeringsutgift som 156 miljoner kronor inom denna ram 
skulle ta en mycket stor andel av utrymmet ett enskilt år. 

Eftersom tågen tidigare har leasats har det i första hand prövats om det är 
ekonomiskt och av andra skäl fördelaktigt att fortsätta leasa dessa tio tågsätt. 
Jönköpings länstrafik har prövat frågan genom AB Transitio vilket beskrivits 
ovan. 

Den sammantagna bedömningen, såväl ekonomiskt som praktiskt är att det 
fördelaktigaste är att köpa tågen vilket gör att behovet av finansiering måste 
hanteras genom beslut om investeringsbudget. 

Egenfinansieringsmålet är satt över perioden 2015-2025 och i det scenario av 
planerade utgifter finns dessa tågfordon inte med. Det gör att denna utgift går 
utöver planerade utgifter under perioden och kommande utgifter måste för att 
klara målet minskas med 156 miljoner kronor. Investeringsutrymmet är begränsat 
de sista åren i perioden och bedömningen är att det är svårt att minska det 
kommande utrymmet för åter- och nyinvesteringar i utrustning och inventarier. 
Ska finansiering av tågköpet ske inom målet för egenfinansiering föreslås att 
utrymmet för om- och nybyggnationer åren 2022-2025 minskas med 40 miljoner 
kronor per år.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
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Beslut skickas till
Länstrafiken
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 104 Biljettsortiment och betalsätt i nytt 
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/1249

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Godkänna nytt biljettsortiment inklusive 
återbäringssystem, borttagande av reskassa och rabatt vid 
resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom den 
allmänna kollektivtrafiken

2. Att återbäringsperioden ändras till 10 dagar från aktuellt 
köp eller från och med första köpet efter 
återbäringsgränsen uppnåtts.

Reservation
Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning 
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans 
med tre grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges 
möjlighet att genomföra förändringar i biljettsortimentet och 
betalsätt. 
De föreslagna förändringarna ses som ett paket till en 
helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut om 
nytt biljettsortiment och betalsätt. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från TIM-nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Bilaga, priser nya bilettyper

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar för Vänsterpartiet att ärendet 
återremitteras till presidiet i nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö för genomförande av en bredare beredning med 
synpunktsinhämtning.
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Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Följande motivering till återremissen är:
Förslaget om att slopa kontantbetalning i kollektivtrafikens nya 
betalningssystem är en fråga som berör väldigt många 
människor. 

En grupp som drabbas särskilt hårt är äldre, det är en av 
anledningarna till att olika pensionärsorganisationer driver 
frågan om att bevara kontanter som ett funktionellt och 
tillgängligt betalningsmedel. Funktionsrätt i Sverige driver också 
frågan om att behålla kontantbetalning som ett alternativ. I 
beredningen av ärendet har inte pensionärsorganisationerna 
tillfrågats om att bidra med synpunkter och frågan har heller inte 
lyfts i Länspensionärsrådet. Funktionsrätt har inte heller haft 
möjlighet att inkomma med synpunkter.

Sveriges riksbank skrev den 29 april 2019 ett pressmeddelande 
riktat till riksdagen där man efterlyser en kommitté som skall få i 
uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel 
och centralbankpengarnas roll i en digitaliserad ekonomi. 
Kommittén skall också se över statens och det offentligas roll och 
ansvar på betalningsmarknaden. Det finns all anleding att följa 
utvecklingen kring en sådan kommittés arbete. Enligt Riksbanken 
är huvudregeln att kontanter är lagliga betalningsmedel och 
därmed ska accepteras vid betalning. 

Syftet med återremissen är att ge möjlighet för 
intresseorganisationer och andra berörda parter att inkomma 
med synpunkter i ärendet och att de delges möjlighet att aktivt 
påverka förslagets innehåll. Det handlar bland annat om 
pensionärsorganisationerna, Funktionsrätt, Länspensionärsrådet 
och Länsrådet för funktionsnedsättningar. 

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras enligt Mikael Ekvalls förslag, beslutar styrelsen att 
ärendet ska avgöras idag.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 
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Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§87 Biljettsortiment och betalsätt i nytt 
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/1249

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

1. godkänna nytt biljettsortiment inklusive 
återbäringssystem, borttagande av reskassa och rabatt vid 
resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom den 
allmänna kollektivtrafiken

2. att återbäringsperioden ändras till 10 dagar från aktuellt 
köp eller från och med första köpet efter 
återbäringsgränsen uppnåtts.

Sammanfattning 
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans 
med tre grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges 
möjlighet att genomföra förändringar i biljettsortimentet och 
betalsätt. De föreslagna förändringarna ses som ett paket till en 
helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut om 
nytt biljettsortiment och betalsätt. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Bilaga, priser nya bilettyper

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tommy Bengtsson (V) yrkar för Vänsterpartiet att ärendet 
återremitteras till presidiet i nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö för genomförande av en bredare beredning med 
synpunktsinhämtning.

Följande motivering läggs fram:
Förslaget om att slopa kontantbetalning i kollektivtrafikens nya 
betalningssystem är en fråga som berör väldigt många 
människor. En grupp som drabbas särskilt hårt är äldre, det är en 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

av anledningarna till att olika pensionärsorganisationer driver 
frågan om att bevara kontanter som ett funktionellt och 
tillgängligt betalningsmedel. Funktionsrätt i Sverige driver också 
frågan om att behålla kontantbetalning som ett alternativ. I 
beredningen av ärendet har inte pensionärsorganisationerna 
tillfrågats om att bidra med synpunkter och frågan har heller inte 
lyfts i Länspensionärsrådet. Funktionsrätt har inte heller haft 
möjlighet att inkomma med synpunkter.

Sveriges riksbank skrev den 29 april 2019 ett pressmeddelande 
riktat till riksdagen där man efterlyser en kommitté som skall få i 
uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel 
och centralbankpengarnas roll i en digitaliserad ekonomi. 
Kommittén skall också se över statens och det offentligas roll och 
ansvar på betalningsmarknaden. Det finns all anleding att följa 
utvecklingen kring en sådan kommittés arbete. Enligt Riksbanken 
är huvudregeln att kontanter är lagliga betalningsmedel och 
därmed ska accepteras vid betalning.

Syfte med återremiss:
Syftet med återremissen är att ge möjlighet för 
intresseorganisationer och andra berörda parter att inkomma 
med synpunkter i ärendet och att de delges möjlighet att aktivt 
påverka förslagets innehåll. Det handlar bland annat om 
pensionärsorganisationerna, Funktionsrätt, Länspensionärsrådet 
och Länsrådet för funktionsnedsättningar. 

Bengt Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden lämnar för koalition Jönköpings län ett 
ändringsyrkande om att återbäringsperioden ändras till 10 dagar.
Bengt Petersson (C) och Simon Pettersson (S) yrkar bifall till 
ändringsyrkandet.

Anders Bengtsson (M) yrkar för moderaterna att 
återbäringsperioden ändras till 14 dagar.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 76-97
Tid: 2019-06-04 kl.09.15-16.15

Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras enligt Tommy Bengtssons förslag, beslutar 
nämnden att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden Anders Bengtsson yrkande om att 
återbäringsperioden ändras till 14 dagar, mot koalitionens förslag 
om att ändra återbäringsperioden till 10 dagar, och finner 
koalitionens förslag antaget.

Votering begärs där koalitionens förslag (JA) ställs mot Anders 
Bengtsson förslag (NEJ).

JA röstar följande ledamöter:
Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S), Arnold Carlzon 
(KD), Bengt Sverlander (KD), Bengt Petersson (C), Carl 
Fridolfsson (BA), Mikael Karlsson (L), Etelka Huber (MP),
Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S). 

NEJ röstar följande ledamöter:
Anders Bengtsson (M), Eva Nilsson (M)

Avstår gör följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Robert Andersson (SD), Tommy 
Bengtsson (V).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10-JA röster, mot 2-NEJ röster bifallit 
förslaget om att ändra återbäringsperioden till 10 dagar.
3 personer avstod från att rösta.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
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Justeras

Marcus Eskdahl (S) 
Ordförande

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

§77 Biljettsortiment och betalsätt i nytt 
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/1249

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige

 godkänna nytt biljettsortiment inklusive 
återbäringssystem, borttagande av reskassa och rabatt vid 
resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom den 
allmänna kollektivtrafiken.

Sammanfattning 
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans 
med tre grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges 
möjlighet att genomföra förändringar i biljettsortimentet och 
betalsätt. De föreslagna förändringarna ses som ett paket till en 
helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut om 
nytt biljettsortiment och betalsätt. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Bilaga, priser nya bilettyper

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Plats: Regionens hus sal B



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 67-87
Tid: 2019-05-21 kl.08.30-12.10

Marcus Eskdahl 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-05-08 RJL 2019/1249

Regionfullmäktige

Biljettsortiment och betalsätt i nytt 
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 godkänna nytt biljettsortiment inklusive återbäringssystem, borttagande av 
reskassa och rabatt vid resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom 
den allmänna kollektivtrafiken.

Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans med tre 
grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges möjlighet att genomföra 
förändringar i biljettsortimentet och betalsätt. De föreslagna förändringarna ses 
som ett paket till en helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut 
om nytt biljettsortiment och betalsätt. 

Information i ärendet
Bakgrundsbeskrivning
Jönköpings Länstrafik utvecklar tillsammans med Hallandstrafiken, Kalmar 
Länstrafik och Länstrafiken Kronoberg ett nytt biljett- och betalsystem som skall 
ersätta dagens system där avtalstiden löper ut sommaren 2020. En översyn görs 
därför av biljettsortiment och prissättning. 
 
Förslaget till nytt biljettsortiment är utformat för att uppnå målen i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Det kommer ge resenärer incitament att resa mer 
då prisrabatterna är relaterade till hur ofta man reser. Samtidigt kommer det 
upplevas enklare för kunden då det kommer finnas tydligare biljettyper anpassade 
såväl till sällanresenärer, kombiresenärer som till frekventa resenärer. 
Biljettsortimentet och betalsätt kommer också ha en större överensstämmelse med 
grannläns och övriga läns lösningar. Det nya biljettsystemet skall vara modulärt, 
standardiserat och skalbart, vilket kommer göra det enklare att anpassa systemet 
för framtida tekniska behov och samtidigt vara betydligt mer flexibelt i hantering 
av biljettsortiment och försäljning av biljetter.

Kollektivtrafiken skall uppfattas som attraktiv, prisvärd och smidig. Därför skall 
biljettsortiment och prissättning premiera trogna kunder. Ju oftare en kund reser, 
desto bättre pris. Kollektivtrafiken skall också uppfattas som ett bra val när våra 
kunder reser tillsammans. Vi föreslår därför en grupprabatt som stärker 
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konkurrenskraften mot bil och taxi. Hur kunderna väljer att betala sin resa, eller 
när en resa genomförs, påverkar priset idag genom Reskasse-modellen, men det 
sättet att rabattera anses inte relevant framöver. 

Förändringarna föreslås genomföras i takt med att det nya biljettsystemet lanseras 
under hösten 2019 och framåt. Kontanter som betalmedel ombord föreslås att tas 
bort i samband med att nuvarande biljettsystem avvecklas i juni 2020.  

Nytt biljettsortiment
En kund som ska resa med Jönköpings Länstrafik ska välja biljett efter sitt 
resandebehov, och som ger bäst pris och flexibilitet. Biljetten görs tillgänglig både 
i den nya appen eller på det nya resekortet, efter kundens uppfattning om 
bekvämlighet. Betalningen sker med det medel som passar kunden.
Så långt det är tekniskt möjligt skall alltså kunderna ha valfrihet att välja biljett, 
bärare och betalmetod efter eget tycke. Det är valet av biljett och hur ofta man 
avser resa som påverkar priset.

De förändringar som föreslås påverkar främst dagens enkelbiljetter och i 
synnerhet de som betalas med Reskassa. Anledningen till att enkelbiljetter som 
betalas med Reskassa rabatteras idag är historisk och har inte längre samma 
relevans. Reskassa är delvis en vidareutveckling av tidigare ”remsor”, ”kuponger” 
eller andra förköpsmetoder. Dessa infördes för att minska de kontanta 
betalningarna ombord i syfte att göra ombordstigning snabbare och minska 
mängden kontanter. Med betalkort och dagens digitala betalmetoder kan kunderna 
göra sitt biljettköp enkelt och smidigt utan inblandning av förare eller 
ombordpersonal. Idag får kunder som betalar sin enkelbiljett med Reskassa en 
rabatt utan direkt krav på motprestation vilket innebär att många sällanresenärer 
får ta del av rabatten. Samtidigt får de som reser ofta ingen belöning annat än en 
”statisk” rabatt om de väljer att betala med Reskassa. Då Reskassan är en inbyggd 
del i nuvarande biljettsystem och inte kommer ersättas med en direkt motsvarande 
funktionalitet finns anledning att genomföra en förändring som ska stimulera till 
ett ökat resande med kollektivtrafiken och belöna de kunder som reser frekvent.

Reskassan föreslås utgå och istället föreslås ett återbäringssystem för enkelresor 
som ger incitament att öka resandet. Förslaget är att också införa resdagsbiljetter 
för de som reser något oftare (kombiresenärer). De periodbiljetter som finns idag 
(20/30/365-dagars) ska vara oförändrade.

Återbäringssystem
Återbäringen föreslås baseras på antalet köp under en tidsperiod, 
återbäringsperioden. När en kund genomför det antal köp som krävs ges en 
återbäring baserat på summan av biljetterna som köpts under perioden. Samtidigt 
nollställs perioden och en ny återbäringsperiod startar med nästa köp. 
Återbäringen kopplas till ett Kundkonto där saldot sedan kan användas som 
betalning för nya biljetter. Funktionen är gemensam för biljetter som köps genom 
app och de som köps i ersättningen till dagens resekort, sk ID-baserat resande. Det 
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sistnämnda kommer införas i det nya biljettsystemet och bygger på gemensam 
teknik inom ramen för Samtrafikens utveckling av biljettstandard.
Sammanfattning återbäringsregler:

 Tre biljettköp (oavsett antal biljetter) inom återbäringsperioden, tredje 
köpet ger upphov till återbäring och perioden nollställs.

 Återbäringsperioden är sju dagar från aktuellt köp eller från och med 
första köpet efter återbäringsgränsen uppnåtts.

 Återbäringen är 20 % av den sammanlagda biljettkostnaden av de tre 
köpen.

Resdagsbiljetter
Kunder som idag använder Reskassa har ett mycket varierat resmönster. Vissa gör 
endast enstaka resor per år medan andra reser regelbundet under årets alla veckor. 
Kunder som reser under större delen av året reser också mer frekvent. Lojalitet 
över tid återspeglas alltså i ett val att resa mer kollektivt. Utifrån det beteendet 
passar paketerade resdagar bra in på en del av målgruppen kombiresenärer. De 
som har ett frekvent resande över längre tid kan mycket väl förbinda sig att köpa 
resdagar som är villkorade med ett ”sista användningsdatum”. Därför föreslås 
införande av biljetter med följande paketerade resdagar: 

 Resdagsbiljett (24 timmar)
 Resdagsbiljett (10 resdagar inom 60 dagar)

(Resdagsbiljett 20 resdagar inom 60 dagar finns idag)

Grupprabatt
Idag har JLT en biljett som riktar sig till familjer och mindre grupper, Duo/Familj. 
Priset motsvarar 90 % av två enkelbiljetter för vuxen och biljetten gäller för en 
grupp om maximalt två vuxna och tre ungdomar. Om biljetten betalas med 
Reskassa ges ytterligare 20 % respektive 40 % i rabatt. Den totala rabatten jämfört 
med ordinarie enkelbiljettspris varierar alltså beroende på gruppens storlek, hur 
biljetten betalas samt när resan genomförs. Rabatten varierar alltså mycket och om 
olika sätt att betala biljetten tas med är variationen ännu större. Duo/Familj är 
enkel att kommunicera som biljett men svår att förklara hur förmånlig den är. En 
mer generell grupprabatt för två till 10 personer oavsett gruppsammansättning 
som är enklare att förklara och lika enkel att kommunicera är att föredra.
Duo/Familj är en del av nuvarande samarbetet inom Sydtaxan och kommer att 
utgå vid införandet av nytt biljettsystem. Övriga län kommer alltså inte att erbjuda 
den biljetten utan inför andra former av grupprabatt. Grupprabatt enligt den 
modell som används i Sydtaxan 2.0 ges rabatt från och med resenär två för 
samtliga resenärer. Därför föreslås en generell grupprabatt om 25 % istället för 
Duo/familj-biljetten. 
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Hög/lågtrafik
Jönköpings Länstrafik har idag s.k. hög- och lågtrafik för enkelbiljetter när man 
använder Reskassan som betalmetod. I högtrafik får kunden 20% rabatt och i 
lågtrafik lämnas en högre rabatt 40%. Rabatten för resa i lågtrafik finns endast för 
enkelbiljetter som betalas med Reskassa, inga andra biljetter har differentierade 
priser med avseende på tidpunkt. Tidsgränser för lågtrafik varierar med 
veckodagarna enligt nedan.

 Måndag - torsdag (helgfri) kl. 09-14 och kl. 18-23
 Fredag (helgfri) kl. 09-14
 Lördag, söndag och helgdag kl. 04-18

Det primära syftet med en lägre prissättning i lågtrafik är att minska 
toppbelastningen i trafiken och sprida ut resandet i tid och den önskade effekten är 
minskade produktionskostnader. Lägre toppbelastning i högtrafik minskar 
fordonsbehovet och färre fordon står still i lågtrafik.
Ett sekundärt syfte är att prismässigt gynna ekonomiskt utsatta grupper som antas 
ha en större flexibilitet i sitt resande med avseende på tidpunkt.

Det är tveksamt om effekterna av tidsdifferentierad prissättning uppnås. Mängden 
resor som styrs om påverkar sannolikt inte produktionskostnaden. Eftersom det nu 
lanseras ett seniorkort försvinner ett motiv att behålla lågtrafik. Övriga resenärer 
kan hänvisas till att använda resdagsbiljetter 10 alt 20-dagar som ger låga priser 
per resa, i nivå med reskassa i lågtrafik.
Därför föreslås att den rabatterade prissättningen i lågtrafik utgår.

Kontant betalning ombord
Jönköpings Länstrafik är ett av mycket få län som fortfarande tar emot kontant 
betalning ombord i trafiken. På de flesta håll är kontant betalning ombord utfasad, 
ibland sedan många år tillbaka. I grannlänen och övriga södra Sverige 
(Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Västtrafik samt 
Östgötatrafiken) är kontant betalning ombord i stort sett borttaget, endast på 
enstaka tåglinjer accepteras kontanter ytterligare något år, innan de försvinner 
helt.

JLT erbjuder idag kunden följande sätt att köpa biljetter på (förutom kontant 
betalning):

 Swish, Klarna Faktura och betalkort i JLT appen.
 Swish, Klarna Faktura och betalkort på Mina sidor.
 Betalkort på samtliga bussar och tåg i länet.
 20 återförsäljare i länet där både kontanter och kortbetalning accepteras.
 Kundcenter där både kontanter och kortbetalning accepteras.

Det främsta motivet till att ta bort kontant betalning ombord är hänsyn till 
personalens säkerhet och resenärernas trygghet. Att fortsätta med kontant 
betalning skulle kräva tekniska anpassningar i det nya biljettsystemet, vilka skulle 
bli kostsamma då Jönköpings Länstrafik själv skulle få stå för kostnaden. I 
kommande bussdepåbyggnation skulle även särskild hänsyn behöva tas till 
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säkerhetsklassning. Andra motiv till slopande av kontant betalning är 
tidsbesparing vid ombordstigning samt minskade kostnader för hantering och 
redovisning av kontanter. För de resenärer som verkligen vill eller inte kan betala 
på annat sätt hänvisas till återförsäljare och/eller Kundcenter där man fortsatt kan 
betala kontant.

Det föreslås därför att kontanter tas bort som betalmedel ombord i all trafik i den 
allmänna kollektivtrafiken. Förslaget ligger också i linje med tidigare fattat beslut 
i Landstingsfullmäktige om kontantfri betalning av vårdavgifter m.m. från 2011-
08-16. 

Ekonomiska konsekvenser
Beräkningar visar att kostnaderna för det föreslagna återbäringssystemet 
tillsammans med rabatterade resdagsbiljetter är i samma storleksordning som 
kostnaderna för de rabatter som ges idag i Reskasse-modellen. Förslaget bedöms 
därmed vara kostnadsneutralt. Ett slopande av kontanter som betalmedel innebär 
att kostnaderna minskar med ca 3 mnkr årligen.

Priserna för befintliga biljettyper föreslås höjas med index i samband med beslut 
om budget för 2020 och gälla from 15 december 2019.
Förslag till priser för nya biljettyper framgår av bilaga. Priserna är satta med 
hänsyn till befintliga biljettyper och börjar gälla i takt med att det nya 
biljettsystemet lanseras under hösten. Priserna för nya biljettyper är satta i prisnivå 
2020 och höjs inte i december.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-25 
 Bilaga, priser nya biljettyper

Beslut skickas till
Länstrafiken – trafikdirektör 
Länstrafiken - ekonomichef
Regionledningskontoret – Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



Bilaga - priser nya biljettyper 

Zoner
Biljettyp 1 2 Län 
Resdagar 10D 
Normalpris 410 485 725
Ombord på buss/tåg 440 515 755

24-timmars biljett
2 ggr enkelbiljettspriset i resp zon

Grupprabatt 
(på enkel- samt 24-timbiljett) 25% 25% 25%

Återbäring på enkelbiljetter
Efter tre köp av enkelbiljetter 20% 20% 20%



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 92 Ombyggnation av tre labb för hybrid-, 
angiografi- och interventionsundersökningar
Diarienummer: RJL 2019/1305

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna inköp av röntgenutrustning till tre labb vid 
Länssjukhuset Ryhov med tillhörande utrustning, 
inredning och IT-kostnader till en kostnad på maximalt 
49 600 000 kronor.

 Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal 
kostnad på 87 600 000 kronor.

 Att framtida investeringar i lokaler/utrustning prövas ur 
regionperspektiv

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och 
interventionsundersökningar (HAI) utförs på Länssjukhuset 
Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, nr 16 och 17. 
Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar 
väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket 
medför fler utrustningar samt en stor ombyggnation. 

Beslutsunderlag 
 Information vid dagens sammanträde 
 Protokollsutdrag nämnd FS 2019-06-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
 Ritning

Yrkande/förslag vid dagens sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§95 Ombyggnation av tre labb för hybrid-, 
angiografi- och interventionsundersökningar
Diarienummer: RJL 2019/1305

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

1. Godkänna inköp av röntgenutrustning till tre labb vid 
Länssjukhuset Ryhov med tillhörande utrustning, 
inredning och IT-kostnader till en kostnad på maximalt 
49 600 000 kronor.

2. Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal 
kostnad på 87 600 000 kronor.

Nämnden beslutar
 Lämna medskick till den vidare behandlingen av ärendet, 

bilaga 1.

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och 
interventionsundersökningar (HAI) utförs på Länssjukhuset 
Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, nr 16 och 17. 
Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar 
väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket 
medför fler utrustningar samt en stor ombyggnation.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
 Bilaga, ritning daterad 2019-05-02

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut samt att ett 
medskick görs till den vidare behandlingen av ärendet. Nämnden 
bifaller föreliggande förslag med föreslaget medskick, bilaga 1.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 145 Ombyggnation av tre labb för hybrid-, 
angiografi- och interventionsundersökningar
Diarienummer: RJL 2019/1305

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna inköp av röntgenutrustning till tre labb vid 
Länssjukhuset Ryhov med tillhörande utrustning, 
inredning och IT-kostnader till en kostnad på maximalt 
49 600 000 kronor.

 Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal 
kostnad på 87 600 000 kronor.

 Att framtida investeringar i lokaler/utrustning prövas ur 
regionperspektiv

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och 
interventionsundersökningar (HAI) utförs på Länssjukhuset 
Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, nr 16 och 17. 
Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar 
väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket 
medför fler utrustningar samt en stor ombyggnation. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
 Ritning

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Justeras

Maria Frisk
Ordförande 

Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-05-17 RJL 2019/1305

Regionfullmäktige

Ombyggnation av tre labb för hybrid-, 
angiografi- och 
interventionsundersökningar
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Godkänna inköp av röntgenutrustning till tre labb vid Länssjukhuset 
Ryhov med tillhörande utrustning, inredning och IT-kostnader till en 
kostnad på maximalt 49 600 000 kronor.

2. Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal kostnad på 
87 600 000 kronor.

Sammanfattning
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar 
(HAI) utförs på Länssjukhuset Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, 
nr 16 och 17. Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar 
väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket medför fler 
utrustningar samt en stor ombyggnation. 

Information i ärendet
Bakgrund
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar 
(HAI) utförs på Länssjukhuset Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, 
labb nr 16 och 17. Behovet är redan idag större än två salar, varför vissa patienter 
istället omhändertas i sal på operationscentralen med enkel genomlysning via så 
kallad C-båge samt i labb nr 5 med enklare genomlysning och brister i lokalen 
avseende strålskydd. En arbetsgrupp bestående av representanter från fyra olika 
verksamheter, röntgen, kardiologi, kärlkirurgi och OP/IVA, har tillsammans utrett 
och kommit fram till förslaget kring HAI.

Sammantaget upptar HAI-patienter idag cirka 2,9 labb/salar och ett flertal 
patientgrupper är bortprioriterade. Behovet av undersökningar har av 
samrådsgrupp HAI beräknats till cirka 4,2 labb/salar inom en tidshorisont på fem 
till sju år. 

Labb 17 installerades 2005 och utrustningen är färdigavskriven. Företaget som 
levererade utrustningen garanterar reservdelar fram till årsskiftet 2019-2020. Efter 
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detta finns uppenbar risk att labbet inte kan repareras. Vid utebliven upphandling i 
närtid är det ena alternativet ett begagnat labb som kan monteras på samma 
fundament som dagens. Då skulle ett sådant byte kunna ske på några veckor, men 
sannolikheten att det finns liknande begagnad utrustning är liten. Vid anskaffning 
av nytt labb behöver ombyggnation ske, vilket kommer försena processen för 
färdigställande. 

Labb 17 är Regionens dedicerade hjärt-labb och används vid akuta hjärtinfarkter, 
där länets ambulanser dirigeras till Ryhov. Om labbet behöver bytas akut kan en 
del hanteras på labb 16 (om man prioriterar bort kärlundersökningar), men detta 
kan endast ske enstaka dagar och ofta med sämre kvalitet för hjärtan. Andra 
utrustningar finns inte inom Region Jönköpings län. Hjärtan måste då istället 
omdirigeras så att ambulanser går till andra närliggande sjukhus i Linköping, 
Skövde, Göteborg eller Lund.  Kapaciteten och möjligheten att ta emot patienter 
på dessa sjukhus har inte utretts.

Nuvarande arbetsmiljö är inte optimal på röntgen inte minst eftersom det saknas 
kringytor vilket gör sektionen trång. På operation är nuvarande röntgenutrustning 
inte anpassad för HAI-patienter.

Projektgruppen för HAI är helt eniga om förslaget. Många alternativ har utretts 
under flera år samtidigt som utbytet av utrustningen blivit alltmer brådskande. 
Facklig företrädare har erbjudits att medverka i arbetet och projektet behandlas i 
berörda samverkansgrupper.

Genomförande – labb 15, 16 och 17
För att byta labb 17 behöver evakuering av verksamheten i detta ske. Detta är 
planerat till labb 15, som därför måste installeras först. 

Labb 16 byttes sommaren 2017, eftersom reservdelar inte fanns att tillgå och en 
installation av ett så kallat refurbished-system (begagnat) från samma leverantör 
som idag kunde vid det tillfället lösa situationen. Labbet fungerar, men är av äldre 
modell och strålskyddsmässigt är labbet inte optimalt vare sig för patienter eller 
för personal. Idag finns ingen redundans till detta labb. För att byta detta behöver 
även det evakueras och därför vore det optimalt om hybridsal på operation kan 
färdigställas innan så sker. Genomförandet av detta bör ske innan årsskiftet 
2022/2023. Om införande av hybridsal på operation tar längre tid än så, behöver 
labb 15 istället utrustas så att labbet kan fungera för evakuering både av labb 17 
och 16.

Ombyggnation på röntgen
En planskiss har tagits fram för tre labb/salar på röntgen med tillhörande lokaler. 
På röntgen finns endast utrymme för 3 labb/salar. Förslaget är därför att placera 
den fjärde salen på operationsavdelningen, en hybridsal för kärlinterventioner och 
kärloperationer i en del 2 av HAI-projektet.

De tre labben/salarna på röntgen är planerade enligt följande:
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Nytt labb/sal 15, för PCI (hjärtverksamhet) samt övriga interventioner. Under byte 
av utrustning och uppdatering av labb/sal 17 kommer labbet användas för 
evakuering. Om hybridsal på operation dröjer mer än cirka tre år behöver labbet 
också kunna användas för evakuering av labb 16, och alltså en period användas 
för kärlinterventioner, övriga interventioner och kärloperationer. 

Hybridlabb/sal 16, för kärlinterventioner och kärloperationer samt övriga 
radiologiska interventioner. Detta labb/sal byggs inte om, men vissa tekniska 
förutsättningar måste ändras, t.ex. byte av ledningar för medicinska gaser samt 
anpassning av ny röntgenutrustning.

Labb/sal 17, PCI (hjärtverksamhet), större yta för att få en bättre arbetsmiljö för
bl.a. narkospersonalen när behov av narkos finns.

Till samtliga labb/salar finns förberedelserum, dessa fungerar som en sluss till 
labben/salarna, för att säkerhetsställa kraven på luftkvalitet. Två nya schakt för 
ventilation behövs för att klara de mycket höga kraven på luftväxling och renhet. 
Dessa schakt kommer att gå mellan plan 3 och plan 6 (fläktrum) och beröra 
verksamheter på plan 4 och 5.

I samband med arbetet att ta fram planlösningen har behovet av strålskydd setts 
över av strålfysiker. Systemet för medicinska gaser på hela röntgenavdelningen är 
underdimensionerat. I samband med ombyggnad av lokalerna görs, bör systemet 
uppgraderas till rätt dimension i denna del av röntgenavdelningen. Förutsättningen 
har varit att under ombyggnationen ska två labb/salar användas av verksamheten, 
Tre av de fyra jourrummen som idag finns på röntgen behöver ersättas. Detta 
löses genom att använda befintliga övernattningsrum på plan 5 Hus F4. 
Ombyggnaden kommer också att påverka utrymmen på övriga 
röntgenavdelningen.

En fjärde sal för HAI på operation
Från verksamheten framhålls att en viktig del och förutsättning i projektet är att 
det kommande delprojektet med hybridsal på operation ses som en del i hela 
projektet. Den fjärde salen i HAI-projektet, på operation, är en förutsättning för att 
täcka regionens totala HAI-behov (4,2 labb/salar) samt skapa redundans för 
patienter med behov av stor detektor (ex kärl) när labb 16 står still eller skall 
bytas. Annars kan lämplig utrustning svårligen installeras på labb 15, som kan 
täcka behov av både liten detektor (hjärta) och stor detektor (kärl). Salen på 
operation inkluderas inte i nuvarande beräkning utan kommer att behandlas i ett 
separat ärende längre fram.
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Finansiering
För finansiering av utrustning och inredning kommer:

 31 500 000 kronor att ske inom ramen för utrymme för nya beslut om 
spec investeringar åren 2020 och 2021 (varav 11 500 000 kronor 
beviljades redan i budget 2017) 

 18 100 000 kronor finansieras inom verksamhetsområdets ordinarie 
investeringsbudget för ospec investeringar och ordinarie budget för 
driftskostnader.

 För ombyggnationen på maximalt 87 600 000 kronor reserveras utrymme i 
investeringsplanen för 2019 och 2020. 

Lokalerna på röntgen som ska byggas om har ett bokfört restvärde på cirka 5,1 
miljoner kronor. I samband med detta projekt sker en nedskrivning vilket bokförs 
inom regionstyrelsen och belastar resultaträkningen direkt.

HAI-projektet ska inte medföra några tillkommande personalkostnader. När det 
gäller den utrustning som byts ut ska kapitalkostnader samt övriga driftkostnader 
rymmas inom befintlig kostnadsram.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
 Ritning

Beslut skickas till
Verksamhetsområde Psykiatri, rehab och diagnostik
Verksamhetsområde Medicinsk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård
Regionledningskontoret ekonomi
Verksamhetsstöd och Service

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 78 Justering av vårdpeng i Vårdval primärvård

Diarienummer: RJL 2018/222

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna justering av vårdpeng för ACG och CNI 2019 
inom vårdval primärvård att gälla från och med
2019-07-01 samt,

 Godkänner att utbetalning enligt justerad vårdpeng startar 
2019-09-01 med retroaktiv reglering under september till 
december 2019. 

Sammanfattning 
I 2019 års förfrågningsunderlag för vårdval inom primärvård 
gjordes en förändring som innebär att intäkter för patientavgifter 
samt frikortsersättning inte tillfaller vårdcentralerna, i stället 
höjdes vårdpengen. Den beräkning av effekterna som gjordes 
inför 2019 gav en för hög nivå på vårdpeng för ACG och CNI 
2019 vilket justeras från och med 2019-07-01. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Mattias Ingesson (KD) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid: 2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 101 Justering av vårdpeng i Vårdval primärvård
Diarienummer: RJL 2018/222

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna justering av vårdpeng för ACG och CNI 2019 
inom vårdval primärvård att gälla från och med
2019-07-01.

Sammanfattning 
I 2019 års förfrågningsunderlag för vårdval inom primärvård 
gjordes en förändring som innebär att intäkter för patientavgifter 
samt frikortsersättning inte tillfaller vårdcentralerna, i stället 
höjdes vårdpengen. Den beräkning av effekterna som gjordes 
inför 2019 gav en för hög nivå på vårdpeng för ACG och CNI 
2019 vilket justeras från och med 2019-07-01. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid: 2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-04-16 RJL 2018/222

Regionfullmäktige

Justering av vårdpeng 2019 inom 
vårdval primärvård
Förslag till beslut
Regionfullmäktige 

 godkänner justering av vårdpeng för ACG och CNI 2019 inom vårdval 
primärvård att gälla från och med 2019-07-01.

Sammanfattning
I 2019 års förfrågningsunderlag för vårdval inom primärvård gjordes en 
förändring som innebär att intäkter för patientavgifter samt frikortsersättning inte 
tillfaller vårdcentralerna, i stället höjdes vårdpengen. Den beräkning av effekterna 
som gjordes inför 2019 gav en för hög nivå på vårdpeng för ACG och CNI 2019 
vilket justeras från och med 2019-07-01. 

Information i ärendet
Bakgrund
I syfte att stimulera ett så effektivt omhändertagande som möjligt av invånarnas 
behov gjordes inför 2019 en förändring i förfrågningsunderlaget. Förändringen 
innebar att patientavgifter och frikortsersättning inte tillfaller vårdcentralerna utan 
går till vårdvalsenheten, detta möjliggjorde motsvarande höjning av vårdpengen. 

När beräkningen gjordes av budget för vårdpeng var utgångspunkten data ur 
Region Jönköpings läns verksamhetssystem för antal patientbesök med avgift. 
Detta gav ett underlag på cirka 210 miljoner kronor. 
 
Efter två månader 2019 visar uppföljningen att beräkningen inte stämmer när det 
gäller budgeterade patientintäkter inom vårdval primärvård. Den budgeterade 
nivån på 210 miljoner kronor verkar för hög. Vid analys och genomgång 
framkommer att beräkningsunderlaget innehåller uppgifter om patientavgifter som 
lätt kan misstolkas eftersom uppgifterna om patientavgift visas brutto (det vill 
säga innan frikortsavdrag), denna uppgift användes som underlag för beräkningen. 
Ett korrekt underlag skulle ha varit exklusive frikortsavdraget eftersom dessa inte 
ger några intäkter till Region Jönköpings län.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/222

Konsekvens
Vårdpengen har till följd av detta blivit cirka 100 miljoner kronor högre än den 
beslutade budgetförstärkningen för vårdval primärvård. Samtidigt har innehållna 
patientavgifter varit högre än verkligheten på grund av tekniska problem med 
ersättningssystemet. Om ingen rättning görs alls 2019 blir nettoeffekten av dessa 
tillsammans 40 miljoner kronor för hög ersättning i vårdvalet. Med den föreslagna 
åtgärden nedan blir nettoeffekten 20 miljoner kronor totalt för 2019. Om 
vårdgivare skulle kräva rättning av den innehållna patientavgiften från 1 januari 
skulle även vårdpengen behöva justeras från 1 januari för att den ekonomiska 
konsekvensen ska motsvara beslutad nivå.  

Förslag på åtgärd
Den för höga vårdpengen/kapiteringen bör justeras så snart som möjligt. 
Rättningen sker genom att justera vårdpengen/kapiteringen till den nivå som 
skulle gällt om patientavgifterna beräknats på ett korrekt sätt. 

 Ersättningen per ACG poäng justeras från 3 129 kr till 2 893 kr.
 Ersättning per CNI-poäng justeras från 244 kr till 226 kr.
 Innehållen patientavgift till rätt nivå.

Förändringen föreslås gälla från och med 1 juli 2019 utan retroaktiv rättning. 
Det är viktigt att nivån på vårdpeng/kapiteringen rättas under 2019 så 
förutsättningarna är korrekta och att förändringen mot 2020 utgår från rätt nivå.
Information till vårdgivare inom vårdval primärvård har givits dels vid MPG 
primärvård, dels via skriftlig information 2019-04-24.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16

Beslut skickas till
Folkhälsa och sjukvård – vårdvalsenheten
Regionledningskontoret – ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 105 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
2019
Diarienummer: RJL 2019/1267

Beslut
Regionstyrelsen 

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade 
motioner till regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade 
motioner till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 135 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
2019
Diarienummer: RJL 2019/1267

Beslut
Regionstyrelsen föreslås

 Överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner 
till regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade 
motioner till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande 

OrRätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



FÖRTECKNING 1(1)

2019-05-08 RJL 2019/1267

Regionfullmäktige

Redovisning av icke slutbehandlade 
motioner
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner till
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner

Beslut skickas till
Regionfullmäktige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg 
Kanslidirektör
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Regionfullmäktige

Förteckning över icke slutbehandlade 
motioner
Motioner till regionstyrelsens arbetsutskott

Fastställ en arbetsmiljöpolicy 
Mikael Ekvall (V) 
Datum: 2018-10-29 
Dnr: 2018/2817 
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Klimatet kan inte vänta - vi måste börja resa hållbart NU 
Sibylla Jämting och Annica Nordqvist (MP) 
Datum 2018-08-14 
Dnr: RJL 2018/2083 
Remitterat till: Regionstyrelsen/arbetsutskottet

Jämställdhetsintegrering i praktiken
Marcus Eskdahl, (S)
Datum: 2017-12-19
Dnr: RJL 2017/3575
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr: RJL 2017/994
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/315
Remitterad till: Personaldelegationen

https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl-2018_2817-motion---faststall-en-arbetsmiljopolicy.pdf,,46358?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/motion---klimatet-kan-inte-vanta---vi-maste-borja-resa-hallbart-nu.pdf,,45093?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_3575-motion---jamstalldhetsintegrering-i-praktiken.pdf,,42321?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl-2017_994-motion---motion-om-regionalt-innovationsradtillvaxtrad_2.pdf,,36515?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_315-motion---forbattra-mojligheterna-att-anstalla.pdf,,49371?epieditmode=False
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Motioner till nämnd för folkhälsa och sjukvård

Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Från: Agneta Lundberg, Anita Winberg, Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-02-20
Dnr: RJL 2019/588
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Inför organiserad PSA testning
Från: Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln 
Teike, Samuel Godrén, Ulf Svensson (SD)
Inkommen: 2019-02-08
Dnr: RJL 2019/479
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp!
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/434
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Från: Agneta Lundberg, Helena Elmqvist och J-O Svedberg (SD) 
Inkommen: 2019-04-15 
Dnr: RJL 2019/1106 
Remitterad till:

Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/998
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/999
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/316
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/314
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_588-motion---avgiftsbefrielse-for-tvangsvardade-patienter.pdf,,49375?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_479-motion---infor-organiserad-psa-testning.pdf,,49381?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_434-motion---omskarelse-av-minderariga-pojkar-mas.pdf,,49374?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_1106-motion-om-inforande-av-hpv-vaccin-for-pojkar.pdf,,50279?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_998-motion---region-jonkopings-lan-behover-ett-traumacenter.pdf,,50277?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_999-motion---dags-att-infora-aldremottagningar-pa-vardcentralerna.pdf,,50278?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_316-motion---nollvision-inom-arbetet-med-suicidprevention.pdf,,49372?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_314-motion---utred-vilka-effekter-genomforda-cent.pdf,,49370?epieditmode=False
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Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och permanent inslag i vården
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/312
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Terapiformer inom psykiatri med djur- och naturbaserad rehabilitering
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/311
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Inför ett samlat högkostnadsskydd
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/310
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Jämlik förebyggande vård även på landsbygden
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson (S)
Datum 2018-08-22
Dnr: RJL 2018/2153
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Prioritera psykvården
Morgan Malmborg och Per Svenhall 
Datum: 2018-07-23 
Dnr: RJL 2018/1991 
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Bevara våra tre akutsjukhus 
Morgan Malmborg och Per Svenhall 
Datum 2018-07-23 
Dnr: RJL 2018/1993 
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Generalplan för våra tre akutsjukhus Mikael Ekvall (V) 
Datum 2018-07-07 
Dnr: RJL 2018/1872 
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården
Marcus Eskdahl (S), Sibylla Jämting (MP) Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-03-27
Dnr: RJL 2018/922
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_312-motion---sjukhusclowner-ska-vara-ett-naturlig.pdf,,49380?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_311-motion---terapiformer-inom-psykiatri-med-djur.pdf,,49379?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_310-motion---infor-ett-samlat-hogkostnadsskydd.pdf,,49378?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl-2018_2153-motion---jamlik-forebyggande-vard-aven-pa-landsbygden.pdf,,45571?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/1991-prio-psyk.pdf,,45031?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/1993-akutsjukhus.pdf,,45033?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/motion---generalplan-for-vara-tre-akutsjukhus.pdf,,45094?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl2018_922_motion---inratta-en-gemensam-digital-vardtjanstinom-primarvarden.pdf,,43377?epieditmode=False
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Tänderna tillhör kroppen
Morgan Malmborg (-) och Per Svenhall (-)
Datum: 2018-02-19
Dnr: RJL 2018/514
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motioner till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Sinfoniettans vara eller inte vara
Från: Malin Olsson (M)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/419
Remitterad till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Framtiden för Smålands Musik och Teater
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-26
Dnr: RJL 2019/654
Remitterad till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Smålands musik och teaters uppdrag
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg (S)
Datum: 2018-05-21
Dnr: RJL 2018/1374
Remitterat till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Låt Spira spridas och spira för alla 
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Motioner till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-24
Dnr: RJL 2019/250
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2018-05-08
Dnr: RJL 2018/1267
Remitterat till: Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö

 Ännu inte fördelade motioner

https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl2018_514-motion---tanderna-tillhor-kroppen_.pdf,,42958?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl2018_514-motion---tanderna-tillhor-kroppen_.pdf,,42958?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_419-motion---sinfoniettans-vara-eller-inte-vara.pdf,,49373?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_654-motion---framtiden-for-smalands-musik-och-teater.pdf,,49376?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl-2018_1374-motion---smalands-musik-och-teaters-uppdrag.pdf,,44328?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1342-motion---lat-spira-spridas-och-spira-for-alla.pdf,,37045?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2019/rjl-2019_250-motion---tillganglig-och-anpassad-buss-for-langvarigt-sjuka-och-funktionsnedsatta.pdf,,49377?epieditmode=False
https://rjl.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl-2018_1267-motion---far-man-ta-med-hunden-pa-resan--mode.pdf,,44042?epieditmode=False


PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 44 Uppföljning intern kontroll 2018
Diarienummer: RJL 2017/118

Beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018.
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att säkerställa att 

föreslagna åtgärder i rapporten genomförs.

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Missiv daterat 2019-01-09
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige - anmälningsärende
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§40 Uppföljning intern kontroll 2018
Diarienummer: RJL 2017/118

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

1. Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2018.
2. Ge regionledningskontoret i uppdrag att säkerställa att 

föreslagna åtgärder i rapporten genomförs.

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

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

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ge regionledningskontoret i uppdrag att 
säkerställa att föreslagna åtgärder i rapporten genomförs. 
Arbetsutskottet beslutar enligt detta förslag.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Maria Frisk
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Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018.

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

Information i ärendet
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem 
kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god 
hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern 
styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via 
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda 
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan.

För 2018 har regionstyrelsen fastställt en regionövergripande kontrollplan med 
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Samma 
kontrollplan antogs av regionstyrelsen att gälla för det egna ansvarsområdet. 
Kontrollplanen för 2018 omfattade sex kontrollmoment, dessa har genomförts 
under året och löpande återrapporterats till regiondirektören.  

Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt 
förslag till åtgärder där behov finns.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-01-09.
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport.
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Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström      

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Interna kontrollens uppgift
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera 
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. 
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och 
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras 
att: 

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

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

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

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys

 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten

 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar

 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

Kontrollmoment 2018
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda 
kontrollplanen för 2018.  Utöver denna sammanfattning finns en enskild rapport 
över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året delgivits 
regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten.
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Separata kontrollmoment för nämnderna samt verksamhetsområdenas egna 
interna kontrollmoment omfattas inte av denna redovisning av 2018 års 
kontrollplan.

Kontrollmoment 2018 Syfte/frågeställning
1. Inventering av maskiner och inventarier 
- Följsamhet till lagar, policy, riktlinjer 
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning

Kontrollera om de poster som finns 
upptagna i balansräkningen också finns i 
verkligheten.

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

Kontrollera om de abonnemang som finns 
på olika ställen i organisationen används. 
Finns det oanvända abonnemang och 
därmed onödiga kostnader?

3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter 
(individuella delen)
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner  
- Skydd mot förluster

Kontrollera om beräkningar och 
inbetalningar görs på ett korrekt sätt.

4. Bidragsgivning
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

Finns det följsamhet till policys och 
regelverk? Finns det tillräcklig kontroll av 
utbetalningar?

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

Används systemet såsom det är avsett? 
Leder inrapporterade uppgifter till 
åtgärder?

6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda 
kontrollmoment

Vilka åtgärder har genomförts som följd av 
de kontrollmoment som genomfördes 
under 2017?

1. Inventering av maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier utgör en relativt stor post i balansräkningen. Det är 
viktigt att tillgångarnas värde redovisas korrekt och att bokfört innehav finns i 
verkligheten och inte bara i den ekonomiska redovisningen.

Det bokförda värdet för maskiner och inventarier uppgår till cirka 800 mnkr och 
antalet poster i anläggningsredovisningen till drygt 9 000. Årligen utrangeras 
(avvecklas) maskiner och inventarier för ungefär 80 mnkr.

Kontrollmomentet visade att de olika verksamhetsområdena använder sig av lite 
olika typer av dokumentation och att det på något håll inte görs årliga 
inventeringar enligt gällande anvisningar.

Stickprov bekräftade att så gott som samtliga bokförda anläggningstillgångar 
fanns i verkligheten och att de också används aktivt i de olika verksamheterna.

Utrangeringar (borttagning av anläggningstillgångar) görs inom de olika 
verksamhetsområdena oftast bokföringsmässigt i samband med den årliga 
inventeringen. Denna typ av ”rättelser” skapar visserligen korrekta värden (något i 
efterhand) i den ekonomiska redovisningen, men kan knappast anses som 
tillräckligt ur kontrollsynpunkt. Det upplägg som används anger inte orsak till 
utrangering och inte avvecklingssätt (skotning, försäljning, skänkes etc) och inte 
heller vem som godkänt eller beslutat att en anläggningstillgång tas bort. Det 
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saknas således uppgifter som säkrar att inte maskiner och inventarier försvinner 
på ett icke kontrollerat sätt (slarv, stöld etc).

Åtgärder
Förtydliga anvisningar, inventeringskrav m m för redovisningsansvariga.
Överväg om det finns anledning att skapa likhet i 
bokslutsdokumentationen.
Överväg värdet av utbildning/genomgång i framtagandet av rapporter som 
verifierar bokförda värden.
Skapa en rutin för utrangeringar och fastställ hur dessa ska beslutas och 
dokumenteras.

Åtgärderna kan hänföras ekonomidirektörens ansvarsområde.

2. Användning av mobil- och bredbandsabonnemang
I en omfattande och decentraliserad organisation är det viktigt att det finns bra 
rutiner för anskaffning och avveckling av abonnemang så att inte kostnaderna blir 
onödigt höga. När kontrollmomentet genomfördes (april 2018) fanns det inom 
organisationen 1 650 stycken mobilabonnemang och 950 stycken 
bredbandsabonnemang. Utrustning i form av telefoner och datorer/surfplattor 
köps separat.

Kontrollmomentet visade genom stickprov att flertalet abonnemang för 
mobiltelefon har surftillägg för en låg kostnad, men att även vissa abonnemang 
utan surftillägg används för surf, vilket då blir onödigt dyrt. Merkostnaden för 
”surfande på löpande räkning” kan skattas till 100 000 kronor per år. Det 
framkom även att man i vissa fall har valt en onödigt hög surf-nivå på 
abonnemangen, vilket medför onödiga kostnader i de fall man inte har behov av 
den alltför väl tilltagna nivån.

Stickprovet visade också att ungefär vartannat bredbandsabonnemang inte 
används. Svårigheter att förstå fakturor och att överblicka användningen kan 
tillsammans med den utökade tillgången till wifi i många lokaler vara förklaringar 
till de många oanvända abonnemangen. Kostnaden för oanvända 
bredbandsabonnemang kan skattas till 500 000 kronor i årlig kostnad.

Avsaknad av namn på fakturor och otydliga överlåtelser av abonnemang har 
sannolikt också medfört att vissa abonnemang bara ”rullat på” trots att det finns 
attester på samtliga fakturor.

Åtgärder
Uppdrag till IT-centrum att göra en aktiv genomgång av alla mobila 
bredbandsabonnemang för att ta bort onödiga abonnemang.
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Undersöka möjligheten till spärr mot surfanvändning i 
mobiltelefonabonnemang som inte har surf-tillägget.
På basis av statistik m m göra bedömningar av användandet så att alla 
anställda som har mobiltelefonabonnemang har rätt form av abonnemang 
så att man inte betalar för större kapacitet än man behöver.
”Uppstädning” av befintliga abonnemangsuppgifter så att fakturorna blir 
tydligare och mera korrekta.
Information till IT-kontaktpersonerna om vikten av att avsluta eller ändra 
abonnemang när personer slutar sin anställning.

Åtgärderna kan hänföras till IT-direktörens ansvarsområde.

3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter (individuella delen)
Inom Region Jönköpings län är personalkostnaden den största kostnadsposten och 
av denna utgör arbetsgivaragifter och pensionsinbetalningar cirka 1 500 mnkr per 
år. 

Via Skatteverkets anvisningar och via avtalen för pensioner finns det tydliga 
regelverk för hur arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter ska beräknas och 
inbetalas. Framtagandet av uppgifter för regionens anställda baseras på att de 
olika lönearterna (semestertillägg, sjukavdrag, föräldraledighet, bilförmån etc) är 
korrekt uppmärkta i lönesystemet Heroma. Eftersom det finns nästan 1 000 olika 
lönearter som används för olika syften i lönesystemet, är det avgörande för 
arbetsgivaravgifter och pensionsinbetalningar att kodsättningen i Heroma är 
samstämd med gällande regelverk och att det finns kompetens att hantera 
förändringar som påverkar avgifterna.

Kontrollmomentet visade att rutinerna och upplägget inom Region Jönköpings län 
är stabila och väl genomtänkta. Vid genomförandet av kontrollmomentet gjordes 
bedömningen att HR-funktionen fått ytterligare insikt i vikten av att säkra upp 
kunskapen om komplexiteten i kodsättning och dokumentation kring detta. Några 
ytterligare åtgärder har därför inte bedömts som nödvändiga.

4. Bidragsgivning
Region Jönköpings län lämnar bidrag inom en rad områden. Bidragsgivningen ska 
stödja och stimulera ideell verksamhet inom det civila samhället. Eftersom vissa 
delar av bidragsgivningen nyligen granskats av regionrevisionen avgränsades 
kontrollmomentet till att omfatta endast bidrag som avser folkhälsa och 
funktionshinder. Sammanlagt uppgår det årliga budgetanslaget till drygt 20 mnkr 
och 70 stycken föreningar/organisationer fick bidrag 2018. I stort sett samma 
föreningar får bidrag år efter år.

Tydlig information om bidragen finns på webbplatsen ”Utveckling.rjl.se”. 
Rutinerna för ansökan och beslut bedöms som stabila, även om det funnits en del 
svårigheter med den samlade överblicken via ärendehanteringssystemet 
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Evolution. Ansökningsförfarandet hanteras manuellt och beslut fattas av nämnden 
för folkhälsa och sjukvård. Eftersom det bland nämndens ledamöter kan finnas 
kopplingar till de bidragssökande föreningarna bör man vara uppmärksam på 
frågan om jäv.

Kontrollmomentet visade att vissa förbättringar i formuleringarna kring beslut och 
i sammanställningar kan göras. I något fall kan man ifrågasätta om storleken på 
bidraget stämmer med regelverket.

Attester vid utbetalningar sker enligt regionens regelverk (två personer) och 
följsamheten mot budget är mycket god.

Återrapportering från bidragsmottagarna sker vid ansökan om bidrag för nytt år. 
Detta leder till att ingen återrapportering görs om en organisation upphör med sin 
verksamhet eller om organisationen blir vilande.

Vissa organisationer som söker bidrag är små ideella föreningar som inte alltid har 
ett professionellt administrativt stöd. Det förekommer därför bidragsansökningar 
med vissa mindre formaliabrister. Den kunskap om föreningarnas verksamhet som 
regionens handläggare skaffat sig blir i dessa fall ett värdefullt komplement till 
formalia.

Nedanstående åtgärder bör övervägas:

Åtgärder
Annonsering och/eller andra informationskanaler som komplement till 
webbplatsen för att nå ut till organisationer som inte vanligtvis söker 
bidrag.
Värdering av digital lösning för bidragsansökningar.
Uppmärksamhet på frågan om jäv.
Kvalitetssäkring av formuleringar och summeringar i beslutsunderlag.
Tydliggörande av mindre avsteg från regelverket i bidraget till 
Funktionsrätt (f d HSO).
Krav på återrapportering även för organisationer som inte söker nytt 
bidrag.

Åtgärderna kan hänföras till hälso- och sjukvårdsdirektörens ansvarsområde.

5. Användning av Synergi för avvikelsehantering
Inom Region Jönköpings län används IT-stödet Synergi för att rapportera 
avvikelser. På intranätet finns information om hur detta arbete går till och hur 
ansvarsfördelning och roller är utformade. På varje enhet/klinik finns en 
ärendesamordnare som håller ihop arbetet.

Följande värden finns för de år där det gjorts särskilda uppföljningar av arbetet:
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Antal 
registrerade 
avvikelser

Antal 
åtgärdade 
avvikelser

Andel 
åtgärdade

Medeltal för 
ärendehan-
teringstid

Registrerade 
avvikelser 
per 
årsarbetare

2011 10 180 9 428 92,6% 85 1,1
2013  8 901 7 837 88,0% 67 0,9
2017 9 092 9 057 99,6% 74 0,9

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

 Arbetet bedrivs inom ramen för en tydlig struktur där roller m m finns 
klarlagda.

 En klar majoritet av de anställda känner till arbetet med avvikelsehantering 
och anger att man uppmuntras att använda systemet.

 Antalet registrerade avvikelser i Synergi är relativt konstanta över tid.
 Avvikelser hanteras/diskuteras regelbundet på flertalet ledningsgrupper, 

arbetsplatsträffar etc.
 Flera användare har synpunkter på att Synergi som system är krångligt, 

svårhanterligt och tidskrävande att använda.
 2/3 av cheferna anger att arbetet med avvikelser genererar ”ganska stor” 

eller ”mycket stor” nytta. 1/3 upplever att arbetet genererar ”ingen” eller 
”liten” nytta.

Följande åtgärder bör övervägas:

Åtgärder
Undersöka möjliga förenklingar/förbättringar av systemet Synergi. 
Eventuella systemförändringar kan lämpligen föregås av en värdering 
över vad som är svårigheter i själva systemet och vad som kan 
överbryggas med information/utbildning.
Informationsinsats till alla enheter för att underlätta hanteringen och öka 
nyttan med arbetet. Insatsen bör innehålla tips på hur man kan organisera 
arbetet och en uppmaning om att lyfta frågan om avvikelser på 
ledningsgrupper och arbetsplatsträffar.

Åtgärderna kan hänföras till utvecklingsdirektörens ansvarsområde.

6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda kontrollmoment
En genomgång av de 6 kontrollmoment som genomfördes under 2017 har gjorts i 
syfte att se vilka åtgärder och vilka effekter som uppnåtts. Kontrollmomentet har 
inte belyst effekter av de egna kontrollmoment som funnits inom respektive 
verksamhetsområde och heller inte den interna kontroll som bedrivits utifrån 
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning (d v s måluppfyllelse, 
följsamhet till ekonomiska ramar etc).
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I den fullständiga rapporten för detta kontrollmoment redovisas de viktigaste 
slutsatserna för respektive kontrollmoment som genomfördes under 2017 samt de 
förslag till åtgärder som fanns upptagna och även status för dessa åtgärder utifrån 
avstämningstidpunkten i december 2018. Läget kan sammanfattas enligt följande:

 För ett av kontrollmomenten har åtgärder gjorts som fullt ut motsvarar det 
som föreslagits.

 För tre av kontrollmomenten har åtgärder gjorts för vissa delar av det som 
föreslagits. Ytterligare åtgärder är i vissa fall på gång.

 För två av kontrollmomenten har åtgärder inte påbörjats.

Den sammantagna slutsatsen blir därmed att åtgärdsdelen avseende 
kontrollmomenten inte fungerar tillfredsställande.

Åtgärder
Samråd i regionens ledningsgrupp kring resultatet av uppföljningen.
Tydliga rutiner kring ansvarsfrågor, tidpunkter och former för 
återrapportering bör fastställas.

Åtgärderna kan hänföras regiondirektörens ansvarsområde.
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2018-08-30 RJL 2018/2319

Regionledningskontoret
Avsändare

     

Motion – (RJL 2016/966) Hur fungerar 
egentligen våra sjukresor? samt (RJL 
2015/1824) Sjukresesystem anpassat efter 
dagens behov

Utredning av ärendet
Utredningsuppdrag från regionfullmäktige i samband med ovanstående motioner.

Sammanfattning
Mikael Ekwall (V) har inkommit med motion ”Hur fungerar egentligen våra 
sjukresor?” med yrkande om att utredning görs av sjukresesystemet som beaktar 
tidsaspekter, samkörningar, möjlighet att ha med vissa husdjur, vård i annan 
region och boendefrågan vid eventuell övernattning.
Markus Eskdal (S) och Kajsa Carlsson (MP) har inkommit med motion 
”Sjukresesystem anpassat efter dagens behov” med yrkande att det görs en 
översyn/revidering av sjukresesystemet som är anpassas efter dagens behov när 
det gäller hur vi organiserar sjukvården i vår region samtidigt som systemet 
digitaliseras. 

Information i ärendet
Med utgångspunkt i de två motionerna ”Hur fungerar egentligen våra sjukresor” 
och ”Sjukresesystemet anpassat efter dagens behov” har belysning skett av de 
delar som kan spela större roll för de kunder som har behov av sjukresa samt 
hänsyn tagen till att viss vård koncentreras till något av länets tre sjukhus.
Hänsyn har även tagits till de synpunkter som lämnats från brukarorganisationer.
 
Störst fokus har lagts på hur effekterna eventuellt skulle kunna lindras för de 
kunder som får längre resor till vården på grund av organisationsförändringen.
Andra delar som beaktats är effektivitet inom sjukreseadministrationen genom 
digitalisering och även ett förenklat regelverk.

Hur betalar jag min resa?
Bland de synpunker som kommit in från Länspensionärsrådet finns bland annat 
önskemål om att det ska finnas möjlighet till olika betalningssätt samt att 
beställning och betalning görs brukarvänligt. 
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Vad gäller betalning är det något som idag erbjuds genom kontant eller 
kortbetalning. Sedan 2016-01-01 finns det även möjlighet att få alla sina sjukresor 
på faktura. Kunden talar om vid bokningstillfället att man önskar bli fakturakund. 
Inom kommande avtal kommer även andra betalningsmedel tillåtas så som Swish.

Hur beställer jag min resa?
Beställning av resa sker via telefon hos Länstrafikens beställningscentral, och 
detta är i dagsläget det enda sättet att beställa en resa. Det kommer framöver 
(under 2019/2020) ges möjlighet att göra beställningar och avbokningar 
elektroniskt via dator eller smartphones för de som så önskar, vilket skulle kunna 
minska belastningen på telefon och resultera i kortare väntetider för de som bokar 
via telefon. Sjukresenumret är idag prioriterat för att minska väntetiden för 
beställningar från vården.

Ersättning för egen bil och övernattning
Andra delar som Länspensionärsrådet lämnat synpunkter på är att resor längre än 
till det egna sjukhuset ska ge rätt till ersättning och även i de fall övernattning 
krävs. Det finns också en önskan att det ska finnas ett lättförståeligt och tydligt 
regelverk. 

Resor med egen bil inom länet berättigade till sjukreseersättning fram till 2012.
Landstingsfullmäktige beslutade till budget 2012 att sjukreseförmånen för resa 
med privat bil, buss eller tåg skulle begränsas.
För år 2011 ersattes ca 206 000 resor med egen bil, det absoluta flertalet inom 
länet, och kostnaden för dessa resor uppgick till ca 12 miljoner kronor.
Reseersättningen var då 15 kr/mil och egenavgiften 50 kr per enkelresa.
Förmånen gäller sedan dess endast vid resa till vårdgivare utanför länet efter 
specialistvårdsremiss och vårdgarantiremiss eller till länets sjukhus vid 
återkommande kvalificerad vård såsom dagsjukvård, viss onkologisk behandling 
och dialys. Det finns även vissa tidskriterier som måste vara uppfyllda för att 
ersättning ska bli aktuell. Att endast vissa resor inom länet ersätts medför i sig att 
regelverket i denna del kan uppfattas som mindre tydligt.

Det saknas idag aktuell statistik på antal resor med egen bil till vård inom länet. 
Det finns dock ingen anledning att anta att antalet har minskat sedan 2011. 
Med nuvarande egenavgift (120kr) och ersättning (18,50kr/mil) blir det dock 
endast längre resor som faktiskt ersätts eftersom avdrag alltid görs för 
egenavgiften.
Kostnadsökningen för utbetald ersättning för egen bil, enligt detta exempel, skulle 
troligen bli begränsad. Med en egenavgift på 120 kronor per resa för egen bil 
skulle samma antal resor som under 2011 ha kostnadstäckning, dock kommer 
detta öka administrationskostnaderna - sannolikt dubblering. För att eventuellt ta 
del av högkostnadsskyddet måste även alltid resorna redovisas och beräknas. 
Detta till skillnad från de fall där resorna utförs med serviceresefordon och där 
egenavgiften ingår i det automatiska högkostnadsskyddet.
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När det gäller den administrativa hanteringen av ansökningar avseende egen bil då 
kund åkt till annan vårdadress än närmaste sjukhus skulle en automatisering och 
förenkling kunna ske genom ett nytt administrativt system. Detta system finns inte 
utvecklat idag och är således inte heller upphandlat av regionen. Detta är något 
som förslagsvis får undersökas vidare.

Vad gäller kostnader för övernattning som regleras i sjukreseregelverket finns det 
idag möjlighet att i vissa fall få ersättning för en hotellnatt med upp till 1100 kr. 
Idag är det uteslutande när patienter vårdas utanför regionen, efter vårdgaranti- 
eller specialistvårdsremiss, som detta tillämpas.
Kostnader för ytterligare hotellnätter och/eller övriga merkostnader hanteras av 
Folkhälsa och sjukvård efter intyg från remitterande enhet.

Påverkas reslängden i samband med vårdens nya organisation?
Enligt den statistik som finns tillgänglig inom Serviceresor (sjukresor) så finns 
inga tydliga belägg för att sjukresans längd har ökat i samband med vårdens nya 
organisation. Resor med egen bil ersätts inte och därmed saknas statistik. Det 
finns enskilda kunder som får åka både längre och kortare p.g.a. vårdens nya 
organisation.

Tidsaspekter och samkörningar
Tidsaspekter och samkörning är två delar som hänger samman när det gäller 
sjukresor. Samkörning sker dessutom med färdtjänst- och närtrafikresor.
Då målsättningen alltid är samköra resor i så stor omfattning som möjligt, om 
kundens behov tillgodoses, är det inte möjligt att alltid välja närmaste resväg. I det 
system där resorna planeras tillåts därför en viss omväg, som av några kunder kan 
uppfattas som ologisk men som ger effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar 
för regionen.
Omvägsfaktorn som systemet använder är generell för samtliga sjuk- och 
färdtjänstresor och påverkar även kortare resor. Detta innebär att en minskad 
omvägsfaktor kan göra så att fordon inte har tillräckligt med tid att samköra resor.  
Även om omvägsfaktorn bara justeras med 10-15 minuter kan det i högtrafik 
betyda att det krävs 30-40 extra fordon för att klara av alla resor och troligen även 
längre väntetider före och efter vårdbesöket.

Färdtjänst till vården?
Länsrådet för funktionsnedsättning har önskat att den enskilde, 
färdtjänstberättigade, ska kunna välja mellan färdtjänstresa och sjukresa vid resor 
till vården. Denna förändring genomfördes 2018-01-01. Det är bra att veta att 
färdtjänst inte alltid kan användas till/från vården då regelverket och tillståndsnivå 
inte matchar det aktuella behovet för kund samt att sjukresa har en egenavgift inkl 
högkostnadsskydd oavsett reslängd medan färdtjänst har ett zonbaset pris.
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Ett digitalt sjukresesystem
En del av sjukresesystemet som skulle vara önskvärd att digitalisera är intyg som 
för närvarande hanteras i pappersform.
Idag utfärdas ett papperskvitto av vårdpersonal som lämnas till föraren före 
hemresa. Dessa kvitton lämnar sedan trafikföretagen till sjukreseenheten som 
kontrollerar och arkiverar dem. Ett digitalt intyg skulle ersätta dagens 
transportkvitton och skulle underlätta för både kund och miljö. Om det i 
Beställningscentralens system framgick att kund är berättigad till sjukresa slipper 
också föraren hantera papperskvitton. Det krävs dock att Länstrafikens system då 
samverkar med journalsystemet alternativt att vården använder ett separat system 
för just själva intyget. Intyg skrivs alltså redan idag och digitalisering av 
processen skulle inte innebära något extra moment för vården snarare tvärt om, 
vården behöver inte längre vara rädd för att glömma lämna pappret till kunden.
Ett exempel på hur ett digitalt system används finns i Region Skåne och där deras 
motsvarighet till SITHS-kort används för att logga in i Skånetrafikens system och 
upprätta ett sjukreseintyg. När detta är gjort kan patienten boka sin, eller sina, 
resor. Skåne är också på väg att införa möjligheten för vårdpersonal att direkt 
boka resor i systemet.

Om ett system med digitala intyg införs i region Jönköpings län, skulle det också 
vara önskvärt att det då ges möjlighet för vården att även kunna boka en resa på 
detta sätt. Det skulle vara ett sätt att undvika att spilla onödig tid i telefonkö och 
samtidigt ge möjlighet att följa upp en bokad resa, tex när kund hämtas. Under 
rubriken ”Ersättning för egen bil och övernattning” beskrivs hur ersättning för 
egen bil kan digitaliseras. 

Ta med husdjur
Motionen ”Hur fungerar egentligen våra sjukresor?” tar upp möjligheten att ta 
med vissa husdjur på resor. Inom sjukresor tillåts endast ledar- och servicehundar 
att följa med på resan. Vid sjukresor kan det också vara problem att ha med 
sällskapsdjur då de inte tillåts följa med på vårdbesök. Vem ska då ta hand om 
djuret under behandlingstiden (tex rastning och mat) och om kunden blir inlagd 
vem ska då hämta/hantera husdjuret? Många medarbare och kunder/patienter kan 
även ha fobier och allergier vilket också måste beaktas både under resan och 
under vårdbesöket. Ska husdjur tillåtas på resan skulle det innebära att ingen resa 
med husdjur kan samplaneras och kunden skulle alltså alltid få åka ensam. Efter 
avslutad resa måste fordonet tas ur drift och köras till garage/saneringsföretag för 
sanering och detta är både kostnadsdrivande och resurskrävande. Det finns även 
en problematik att många förare inte hanterar vissa husdjur p.g.a. religiösa skäl 
och detta kan innebära utmaningar att få resan utförd vissa tider för Länstrafikens 
trafikföretag.
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Övrigt
I dagens aktuella situation måste beaktas att det råder stor förarbrist inom 
Serviceresor och de trafikföretag som Länstrafiken har avtal med har problem 
med rekrytering. Att göra förändringar som innebär ett ökat resande alternativt 
minska samåkning kommer med stor sannolikhet att innebära längre väntetider 
(både före och efter sjukbesöket) p.g.a. att det f.n. inte finns förare till alla fordon.

Bilaga - Utveckling sjukresor
Inom Serviceresor och sjukresor finns möjlighet till utveckling, några förslag är 
mindre omfattande och några är större, några har koppling till mindre kostnad och 
några kräver utökade ekonomiska ramar till verksamheten. För mer information, 
se bilaga: Utveckling sjukresor.
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Jönköpings länstrafik Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter
Serviceresor E-post: lanstrafiken@jlt.se Bankgiro: 5216-2849
V Storgatan 18 A Hemsida: jlt.se Orgnr: 232100-0057
55115  JÖNKÖPING

Jönköpings länstrafik
Serviceresor

     

Bilaga till ”Utredning sjukresor”

Med utgångspunkt i två motioner ”Hur fungerar våra sjukresor” och ”Sjukresesystemet 
anpassat efter dagens behov” har belysning skett av de delar som kan spela större roll för 
de kunder som har behov av sjukresa samt hänsyn tagen till att viss vård koncentreras till 
något av länets tre sjukhus. 
Störst fokus har lagts på hur effekterna skulle kunna lindras för de kunder som får längre 
resor till vården på grund av organisationsförändringen.
Andra delar som beaktats är effektivitet inom sjukreseadministrationen genom 
digitalisering och även ett förenklat regelverk.

Utvecklingen av antalet sjukresor från 2010 ser ut som nedan

Sjukresor
Antal/År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resor 172847 171525 148788 149678 149656 159169 163173 163906
Invånare 336866 337896 339116 341235 344262 347837 352735  357237
Längd (km) 4489672 4374289 4036060 4143722 4172680 4508622 4706269 4696361
Resa/invånare 0.51 0.51 0.44 0.44 0.43 0.46 0.46 0,46
Längd/resa (km) 25.97 25.50 27.13 27.68 27.88 28.33 28.84 28.65
% förändring tot 
längd - -2.57% -7.73% 2.67% 0.70% 8.05% 4.38% -0.21%

Ersättning för egen bil inom länet 
Resor med egen bil inom länet berättigade till sjukreseersättning fram till 2012.
Landstingsfullmäktige beslutade till budget 2012 att sjukreseförmånen för resa med privat 
bil, buss eller tåg skulle begränsas. Förmånen gäller sedan dess endast vid resa till 
vårdgivare utanför länet efter specialistvårdsremiss och vårdgarantiremiss eller till länets 
sjukhus vid återkommande kvalificerad vård såsom dagsjukvård, viss onkologisk 
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behandling och dialys. Det finns även vissa tidskriterier som måste vara uppfyllda för att 
ersättning ska bli aktuell.

För år 2011 ersattes ca 206 000 resor med egen bil, det absoluta flertalet inom länet. 
Kostnaden för dessa resor uppgick till ca 12 miljoner kronor.
Reseersättningen var då 15 kr/mil och egenavgiften 50 kr per enkelresa.
 
Det saknas idag aktuell statistik på antal resor med egen bil till vård inom länet. Det finns 
dock ingen anledning att anta att antalet har minskat sedan 2011. 
Med nuvarande egenavgift (120kr) och ersättning (18,50kr/mil) blir det dock endast 
längre resor som faktiskt ersätts eftersom avdrag alltid görs för egenavgift.
För att eventuellt ta del av högkostnadsskyddet måste dock alltid resorna redovisas och 
beräknas.
Kostnadsökningen för utbetald ersättning för egen bil skulle troligen bli begränsad. Med 
en egenavgift på 120 kronor per resa för egen bil skulle antalet resor under 2011 ha 
kostnadstäckning, dock kommer detta öka administrationskostnaderna.

Administrationen minskades 2012 från 6 tjänster med 3,25 tjänster, till 2,75 tjänster när 
förändringen gjordes och sjukreseenheten övergick då också till Länstrafiken. Idag finns 
2,25 administrativa tjänster på sjukreseenheten, inklusive del av chefstjänst. 
För att inte återigen få samma ökning av administrationen krävs ett automatiserat 
systemstöd som idag saknas, inte minst eftersom det finns ett högkostnadsskydd som 
annars måste skötas manuellt.  
Länstrafiken har undersökt marknaden för tekniska system med inbyggd automatik men 
hittills inte funnit något som skulle begränsa den ökade administrationen. De system som 
finns idag bygger i hög grad på manuell registrering i ett administrativt stödsystem t ex 
scannas och registreras ansökan, därefter sker uträkningar manuellt.
En utökning av sjukreseenhetens personalbudget med 1,5 miljoner för inrättandet av tre 
tjänster kan ses som ett minimum.
Dessutom tillkommer lokalkostnader då sjukreseenhetens nuvarande lokaler är fullt 
utnyttjade.  

Utifrån ett kundperspektiv skulle förmodligen en förändring upplevas som positiv främst 
för de kunder som reser längre resor. 
Uppskattad kostnad inkl administration ca 2 miljoner kronor.

En fördel skulle vara att de undantag som gör att nuvarande regelverk kan upplevas 
svårtolkat, försvinner. Hänsyn tas då endast till kostnader för resor till vården, oavsett 
vilken typ av behandling det gäller.

Nuvarande regelverks krav på återkommande besök ser ut enligt följande:

1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd. 
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd. 
3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd. 
4–5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd.

Detta innebär, till exempel, att tre behandlingar var tredje vecka inte ger rätt till 
ersättning. Trots att man under en period av tretton veckor kan ha fått ett större antal 
behandlingar (15) än om man behandlats en gång per vecka (13).
Uppskattad kostnad inkl administration 13,5 miljoner kronor. 
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Erbjuda resa om längre än till närmaste sjukhus
En möjlig väg att kunna erbjuda resor vid remittering till annat sjukhus än det närmaste är 
att linjelägga trafik mellan Eksjö-Värnamo-Jönköping, i båda riktningarna. 
Ett system med ”Krösabussar” med en avgång per timme skulle kunna vara 
”problemlösaren”. Denna lösning skulle även vara öppen för andra resenärer än de som 
ska besöka vården och även göra stopp på stationer. Detta skulle även minska behovet av 
tjänstebilar som används mellan sjukhusen. Tiden på bussen skulle även kunna användas 
till arbetstid. Kostnaden för en sådan lösning beräknas till ca 40 miljoner. Fordonstypen 
är då en dubbeldäckare som även har platser för rullstolar och vara utrustade med Wifi.
Bussarna stannar på sjukhusorter vid sjukhuset och stationen. Övriga orter får ett stopp på 
en strategiskt och lättillgänglig plats.
Möjligt upplägg ang hållplatser:

Nässjö -  Sörängsrondellen
Eksjö -  station och sjukhuset
Vetlanda - utanför centrum
Sävsjö - Hovgårdsskolan
Vrigstad - hpl i närheten av Vrigstad Wärdshus
Värnamo - sjukhuset och stationen
Skillingaryd - stationen
Vaggeryd - stationen
Jönköping - stationen och sjukhuset

Exemplet behöver utreda mer i detalj innan ett genomförande kan ske.

Uppskattad kostnad ca 40-45 miljoner kronor.

Öppna sjukreselinjer
En annan variant är en modell med öppna sjukreselinjer, dvs. för resenärer som ska till 
och från vården (övriga pendlare hanteras inte i detta exempel). Hur täta avgångar och 
antal fordon som då krävs avgör kostnaden. 
Exempel:

5 fordon trafikerar Ryhov-Värnamo och Ryhov-Eksjö med 8 avgångar per dag samt 4 
avgångar mellan Eksjö och Värnamo. 
Kostnaden för detta beräknas till ca 8,5 miljoner årligen. 

9 fordon trafikerar Ryhov- Värnamo och Ryhov Eksjö med 12 avgångar per dag samt 8 
avgångar mellan Eksjö och Värnamo. 
Kostnad beräknas till ca 12 miljoner årligen.
Uppskattad kostnad 8.5 alt 12 miljoner kronor 

Hemresa inom 60 min 
Ca 74% av våra kunder får idag en hemresa inom 60 minuter. För att öka andelen 
hemresor inom denna tid till 90-95% måste antalet tillgängliga fordon öka. I exemplet 
ovan med fasta sjukreselinjer kan en del av de längre hemresorna lösas och därmed 
frigöra fordon för kortare hemresor. 
Däremot förutsätter det byte mellan fordon på fasta bytespunkter under resan vilket kan 
upplevas negativt av kunderna.
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Genom att öka antalet tillgängliga fordon så kan vi eventuellt öka andelen hemresor inom 
60 min, det förutsätter att vi inte får in ytterligare antal resor då vi annars riskerar att 
samtliga fordon redan är upptagna.  
Uppskattad kostnad: 6,5 miljoner men idag ej möjlig att genomföra pga förarbrist

Minskad omvägsfaktor
Då målsättningen alltid är samköra resor i så stor omfattning som möjligt, om kundens 
behov tillgodoses, är det inte möjligt att alltid välja närmaste resväg. I det system där 
resorna planeras tillåts därför en viss omväg, (som av några kunder kan uppfattas som 
ologisk men som ger effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar för regionen.) 
Omvägsfaktorn som systemet använder är generell för samtliga sjuk- och färdtjänstresor 
och påverkar även kortare resor. Detta innebär att en minskad omvägsfaktor kan göra så 
att fordon inte har tillräckligt med tid att samköra resor.  Även om omvägsfaktorn bara 
justeras med 10-15 minuter kan det i högtrafik betyda att det krävs 30-40 extra fordon för 
att klara av alla resor.
Omvägsfaktorn påverkar samtliga resor och en ändring skulle kräva åtgärder, både vad 
gäller antal fordon och vår målsättning gällande samplanering. Det har naturligtvis också 
effekt på miljön. Det är dock svårt att uppskatta exakt hur stor denna påverkan skulle bli. 
Frågan är om det i dag är möjligt att avropa ytterligare fordon - det råder redan idag 
förarbrist och det är inte ovanligt att fordon ställs in på grund av förarbrist.
Uppskattad kostnad: ca 18 miljoner för 30 nya fordon men ej möjlig att genomföra pga 
förarbrist.

Avtalad tid för hemresa
Idag beställs en hemresa hem från sjukvården genom telefonsamtal till 
beställningscentralen och vi uppger i normalfallet att vi kommer så fort vi kan men inom 
en timme. Skulle det ta längre tid så uppmanar vi kunden att ringa tillbaka till 
beställningscentralen för att få nytt besked.

Från och med 2018-01-01 är det möjligt, för färdtjänstberättigade, att använda färdtjänst 
för resor till vården och då är det också möjligt att få hemresan till en önskad tidpunkt.
Om vi ändrar rutiner/regelverk för sjukresor så skulle detta innebära att en sjukresa 
beställs på samma sätt som färdtjänstresa.

Detta är möjligt att införa med kort varsel utan någon större kostnadsökning.
Utifrån ett kundperspektiv skulle detta göra att besök i vården blev lättare att planera, 
även om det inte finns någon garanti att man kan få den tid man önskar. 
I de fall kundens besök blir längre än planerat riskerar vi en ökning av antalet resor som 
inte kan utföras, detta för att kunden inte är klar i tid. Om ett nytt fordon måste köras fram 
påverkas både kostnaden och administrationen runt planeringen av trafiken.
Uppskattad kostnad 1,8 miljoner kronor
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Digitala intyg
Idag utfärdas ett papperskvitto av vårdpersonal som lämnas till föraren före hemresa. 
Dessa kvitton lämnar sedan trafikföretagen till sjukreseenheten som kontrollerar och 
arkiverar dem.  

Ett digitalt intyg skulle ersätta dagens transportkvitton och skulle underlätta för både 
kund och miljö. Om det i Beställningscentralens system framgick att kund är berättigad 
till sjukresa slipper också föraren hantera papperskvitton. Det krävs dock att vårt system 
då samverkar med journalsystemet altalternativt att vården använder ett annat system för 
just själva intyget.

Samtidigt som digitala intyg införs, införs även möjlighet för vården att även boka en 
resa, dvs vården behöver inte sitta i kö för att boka en resa samt att vården kan följa upp 
bokad resa.

Skiss över dagens rutin:
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Genom att förenkla processen och ersätta dagens pappersintyg med ett digitalt skulle det 
se ut enligt nedan vilket förenklar för både vårdpersonal, kunder och sjukreseenheten 
samt spara på miljön.

Skiss över önskad rutin:

Flertalet Regioner har redan en digital hantering av intyg, bl.a. Region Skåne och 
Östergötland. Erfarenheterna ifrån dem har varit överhängande positiva både från vården 
och kunderna. 

Region Skåne som använder samma grundsystem som Länstrafiken har använt sig av 
digitala intyg under några år och har nu utökat till att även erbjuda webbokning ifrån 
vården. 
Det underlättar ytterligare då ett steg kan tas bort helt och intygen ersätts med en bokning 
direkt i systemet. 

För att införa en liknande lösning kommer det krävas systemutveckling både inom 
Region Jönköpings län gentemot HSA-katalogen och andra system såväl som från 
systemleverantören.
Uppskattad kostnad: systemutveckling (Cosmic/HSA)
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