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Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 114
Delårsrapport 1 per april 2020
Diarienummer: RJL 2020/85
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna delårsrapport per april 2020
Reservationer
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna reserverar sig till
förmån för egna yrkanden.
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
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-22
 Delårsrapport april 2020
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, M yrkar i enlighet med bilaga.
Rachel De Basso yrkar avslag på Malin Wengholms yrkanden.
Beslutsgång
På ordförandes fråga om bifall eller avslag, bifaller styrelsen föreliggande
förslag. Styrelsen avslår Malin Wengholms yrkanden.
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RJL 2020/85

Regionfullmäktige

Delårsrapport per april 2020 Region
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport per april 2020

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 både
fullmäktiges mål och 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 29 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 14 mål (48 procent) helt
eller delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett underskott
på 221 miljoner kronor. Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där
finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) påverkar resultatet, har
kraftigt försämrat resultatet första tertialet och är den främsta förklaringen till
tertialets budgetavvikelse. Helårsprognosen pekar på ett överskott med 160
miljoner kronor, vilket är 181 miljoner kronor lägre än budgeterat årsresultat.
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Förändring från ett visat underskott per april till ett prognostiserat överskott helår
förklaras främsta av att orealiserade förluster förutsätts att vara på samma nivå
som per april, samt av att ytterligare ett generellt statsbidrag, som aviserades 18
maj, inte är med i aprilbokslutet. Förändringen förklaras även av att
verksamhetens prognos visar en lägre nettokostnadsutveckling resterande del av
året jämfört med första tertialet.
Årets resultat ska bidra till finansieringen av det omfattande
investeringsprogrammet som pågår i verksamheten både vad avser byggnationer
och utrustning. Sedan 2020 är det verksamhetens resultat som räknas in i
egenfinansieringsmålet då de orealiserade förändringarna är svåra att förutsäga för
enskilda år. Det innebär resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar i
förhållande till nettoinvesteringar.

Beslutsunderlag
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För ett bra liv i en attraktiv region
Första tertialet 2020 har varit en annorlunda period för hela samhället och för Region Jönköpings län
som organisation. Den 31 januari upptäcktes Sveriges första sjukdomsfall i Covid-19, under februari
månad rörde det sig för vår del om ett begränsat utbrott där varje enskilt nytt fall rapporterades om och
smittspårades. I början av mars förändrades bilden helt och sedan dess har mycket av Region
Jönköpings läns fokus varit på att hantera Coronapandemin. Denna delårsrapport är därför präglad av
detta. Det syns i mätning av måluppfyllelse, i beskrivningarna av uppdrag och aktiviteter och det syns
ekonomiskt. Även om Coronapandemin fått stort fokus har det ordinarie arbetet med vårt uppdrag
gentemot länets invånare ändå pågått i så stor utsträckning som det varit möjligt. Samtidigt är det
viktigt att notera att de verksamhetsförändringar som gjorts på mycket kort tid för att hantera
pandemin samtidigt innebär ett stort lärande som vi har glädje av både nu och framåt. Många
planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella har ställts in och mycket har pausats.
Vårens budgetarbete för nämnderna samt några större programarbeten har skjutits till hösten.
Coronapandemin innebär en påfrestning på vår verksamhet och ställer krav på snabba beslut och
omställningar. I detta arbete har vi i stort sett bibehållit befintliga ledningsstrukturer. Politiskt har
några extra sammanträden påkallats och några ordförandebeslut har fattats av tidsskäl. I
tjänstemannaorganisationen har hälso- och sjukvårdens ledningsstruktur varit förstärkt sedan mitten av
mars genom inrättandet av regional särskild sjukvårdsledning. Funktionerna i denna är bemannade av
ordinarie direktörer, chefer och sakkunniga i de verksamheter som berörs. Täta möten, avstämningar
och mycket arbete har gjort att länets hälso- och sjukvård snabbt ställt om till den nya situationen.
Mycket fina insatser har gjorts av alla inblandade i såväl sjukvården som i stödverksamheterna.
I de verksamheter som arbetar inom regionens andra huvudområde Regional utveckling har på samma
sätt ordinarie ledningsstruktur bibehållits. Förändringar och anpassningar har skett inom både
utbildningsverksamheten, kulturverksamheten och för kollektivtrafiken. Alla dessa verksamheter har
kraftigt påverkats av pandemin och många goda insatser har gjorts i dessa verksamheter. Inom ramen
för det regionala utvecklingsuppdraget har arbetet till stor del riktats om och anpassats efter det som
länets aktörer ställts inför i det här skedet av pandemin. Här finns en daglig samverkan med olika
aktörer på nationell nivå och inom länet. Fokus har varit att i linje med den regionala
utvecklingsstrategin stötta de aktörer som befinner sig i svårigheter för att på olika sätt hjälpa i krisen
men samtidigt med fokus på omställning för framtiden. Ett flertal projekt och samverkansaktiviteter
har påbörjats.
Det är viktigt att lyfta fram styrkan i den täta samverkan som alltid finns, men som blir än tydligare i
en händelse som Coronapandemin. Nationellt, inom såväl nätverk inom Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) som med myndigheter och i länet sker en stor del av samverkan med andra aktörer
inom ramen för F-samverkan.
Den verksamhet som inte kunnat genomföras under våren kommer till stor del att återstå och beroende
på vad det handlar om kommer det att ta olika lång tid att komma ikapp. Till exempel har i nuläget
cirka 5 000 operationer skjutits fram.
Tertialets första två månader innehöll flera händelser som är värda att uppmärksamma. Den nationella
totalförsvarsövning som regionen ingår i och som startade 2019 fortsatte med två delar, återstående
övningar under 2020 har skjutits framåt i tiden. Den årliga rankingen som tidningen Dagens medicin
gör av Bästa sjukhus innebar tre hedrande platser för våra sjukhus. Värnamo sjukhus på plats 2,
Höglandssjukhuset på plats 4 och Länssjukhuset Ryhov på plats 6. Resultat i topp nationellt
redovisades även i Hälso- och sjukvårdsbarometern och den Nationell patientenkät för vårdcentraler
visade goda resultat.
Lokaler och verksamheter som invigts är Hjärtats hus i Tranås, nya lokaler för folktandvården i
Gnosjö och operations- och intensivvårdens nya lokaler i Värnamo. Lokaler som tagits i bruk utan att
invigning kunnat hållas är ridstallet på Riddersberg och delar av hus D1 på Ryhov.
Några uppmärksammade premiärer på Spira var Hedda Gabler och Kärlek i Småland. I nuläget hålls
inga föreställningar med publik närvarande men flera digitala arrangemang har genomförts under mars
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och april.
I februari genomfördes en stor konferens i Jönköping, Forum Jämställdhet. Region Jönköpings län
medverkade både som medfinansiär och med talare. Samma månad hade vi två ministerbesök.
Socialministern besökte verksamheter i hälso- och sjukvården och lyssnade även in hur vi arbetar med
kompetensförsörjning till vården. Infrastrukturministerns besök var inriktat på nya stambanor.
Den 15 mars skickade Jönköping University in en ansökan om att starta tandläkarutbildning.
Underlaget har tagits fram i nära samverkan med Folktandvården i Region Jönköpings län är
Odontologiska institutionen är en viktig förutsättning för utbildningen.
Efter första tertialet är resultatet minus 221 miljoner kronor. Den sedan 2019 ändrade
redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) påverkar resultatet,
har kraftigt försämrat första tertialet. Till och med april ingår orealiserade värdesänkningar på 279
miljoner kronor. Helårsprognosen är trots utfallet efter april ett överskott på 160 miljoner kronor.
Verksamhetens resultat, det vill säga resultatet före finansiella poster är det resultatmått som används i
utvärderingen av god hushållning och i det finansiella målet om egenfinansiering av investeringar.
Verksamhetens resultat är plus 94 miljoner kronor efter april månad och helårsprognosen är 559
miljoner kronor. Investeringarna beräknas bli 972 miljoner kronor och egenfinansieringsgraden 97
procent.
Verksamhetens nettokostnader är påverkade av Coronapandemin. Dels i form av intäktsbortfall i
framför allt kollektivtrafik, tandvård och kultur och dels i form av högre kostnader inom framför allt
sjukvården som läkemedel, material och till viss del lönekostnader. Samtidigt har staten skjutit till
medel för att underlätta för regionerna att bära merkostnader till följd av Coronapandemin.
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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
2020-04-30

Andel

2019-04-30

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

2

7%

12

43%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

12

41%

8

29%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

15

52%

8

29%

Antal mätetal som
mäts i delåret

29

28

Av de 29 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som mäts efter
första tertialet har 14 mål (48 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 29 procent jämfört
med föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på måluppfyllelsen i delår 1 2020.
Inom medborgare kund är det mätetal inom Folktandvården, antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar
samt antal berättigad till nödvändig tandvård som inte uppfylls. Inom Utbildning och Kultur är det Smålands
musik och teaters mätetal avseende betalande publik och publik vid förställningar för barn och ungdomar som
inte uppfylls.
Inom process produktion uppfylls inte mätetalen inom Länstrafiken för antal resor och antal påstigande mil. Inom
Folkhälsa sjukvård uppfylls inte mätetalen för standardiserade vårdförlopp.
För medarbetar perspektivet uppfylls inte målet för sjukfrånvaro, då sjukfrånvaron ökat på grund av rådande
situation. Målet för Kompetensutvecklingsplaner uppfylls inte heller. Kostnaderna för bemanningsföretag har
ökat, vilket innebär att målet att minska kostnader för bemanningsföretag inte uppfylls.
Efter 4 månaders utfall är inte ekonomin i balans och årsprognosen pekar på en negativ budgetavvikelse. Kostnad
per resenär samt skattesubventionsgrad inom Länstrafiken är mätetal där inte heller måluppfyllelse uppnås.
Mätetalen ekonomi i balans och prognos summeras vardera bara en gång i ovan tabell, och måluppfyllelsen
speglar Region Jönköpings län totala resultat.
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REGIONAL UTVECKLING
Hållbar utveckling
Strategiska mål:
Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att målen i Agenda
2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i
hela Jönköpings län.
Aktiviteter

Analys

Utvecklingsprojekt

Genom att använda den kapacitet företagen har i krisen föranledd av
Coronapandemin till att utbilda företagens medarbetare i hur
hållbarhetsarbetet kan bidra till stärkt konkurrenskraft stärker vi länet inför
framtiden. Utbildningen kommer att följas upp under tre år i ett projekt
finansierat av Tillväxtverket.

Prioriterade uppdrag:
Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven ska
prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla
områden jämställt och hållbart län.
Aktiviteter

Analys

Agenda 2030

Arbetet pågår utifrån handlingsplanen för en hållbar region. Vissa insatser
kan göras snabbare då företagens produktion nu är lägre och andra insatser
kommer att fördröjas med anledning av Coronapandemin.

Miljöprojekt för att minska
andel läkemedelsrester i vattnet.

Inventering av behov och möjliga insatser påbörjats. Bla finns en
intressant projektidé från Linnéuniversitetet. Arbetet har kommit igång
men kan inte slutföras under 2020.

Prioriterade uppdrag:
För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings län investera i och
tillhandahålla fler laddstolpar för elfordon och andra drivmedel som innebär mindre
klimatpåverkan.
Aktiviteter

Analys

Etablering av Grön mack i länet

Förberedande arbete för etablering av Grön mack har genomförts under
2019 och har resulterat i att två möjliga etableringslägen kunnat föreslås.
Bollen ligger nu hos det etablerande företaget som behöver genomföra
utredningar och analyser för en eventuell etablering. Fortsatt samverkan
och kontakt i frågan sker löpande.

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

7(67)

Prioriterade uppdrag:
Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda
sina producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök
och restauranger i verksamheten inom Region Jönköpings län.
Aktiviteter

Analys

Livsmedelsstrategi för
Jönköpings län

Arbetet med livsmedelsstrategin fortgår enligt plan, men med något lägre
tempo än planerat på grund av Coronapandemin. En handlingsplan håller
på att tas fram.

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.
Aktiviteter

Analys

Skapa ett ledningssystem

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020

E-merge

Projektet fortlöper med viss fördröjning med anledning av
Coronapandemin. Vi kommer också att ansöka hos TVV om att få förlänga
projektet med minst 6-12 månader som direkt följd av Corona.

Projekt Innovation Runway

Projektet har i huvudsak löpt enligt plan till nu. Coronapandemin gör att
projektet kan komma att behöva förlängas efter 2020.

Klustersatsningen ”Automation
Småland”

Strukturfondsprojektet ARK-II, som medfinansierats av RJL upphörde
med sin verksamhet vid årsskiftet. Fram till 30/4 pågår avslutsarbete inkl.
slutrapportering. Det projekt som nu återstår med stöd från RJL är S3projektet STURK. Pga. nödvändigt byte av projekthemvist från
medlemsföreningen till JTH har det bidragit till en fördröjning av
genomförandet. I vilken omfattning man nu med tanke på coronapandemin
kan genomföra tänkta insatser är idag mycket svårbedömt. Projektet
avslutas vid årsskiftet. Just nu pågår samtal med JTH om konsekvenser
och genomförbarheten.

Klustersatsningen ” KKraft
Interior Cluster Sweden”

Projektet är framgångsrikt så här långt och visar redan goda resultat,
Corona påverkar projektet såtillvida att planerade internationella besök hos
möbelproducenter och tillverkare i regionen har ställt in och fokus läggs
därför på den inhemska marknaden.

Handlingsplaner som stärker
företagens långsiktiga
konkurrenskraft

Arbetet med handlingsplanen för en smart region pågår. De insatser som
planerats under fyraårsperioden kommer att behöva genomföras tidigare
som en konsekvens av coronapandemin. Beroende på tilldelning av
ytterligare 1:1 medel och hur utlysningar av ESF och ERUF kommer att se
ut görs en plan för arbetet. Vi kan dock konstatera att de insatser som
identifierats i den regionala utvecklingsstrategin väl möter behoven även i
krissituationen.

En översyn av
verksamhetsbidragen ska ske
med syftet att koppla dessa till
genomförandet av
handlingsplanerna i den
regionala utvecklingsstrategin

Arbetet är påbörjat och kommer att genomföras under 2020.
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Prioriterade uppdrag:
Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de tre perspektiven ska
prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt
och hållbart län på alla områden
Aktiviteter

Analys

Jämställd regional tillväxt

Arbetet med handlingsplanen för en hållbar region pågår. Exempelvis har
forum jämställdhet genomförts med över 1000 deltagare och den digitala
plattformen Jäj utvecklas vidare.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling
Aktiviteter

Analys

Förstudie som identifierar länets
potential när det gäller
förnybara energikällor

Förberedelser pågår och en förstudie kommer igång under 2020 men
hinner inte slutföras under 2020

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och
näringslivet
Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar

En analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår. Till 30 april
har totalt 3 stycken beslut fattats, 2 stycken inom internationalisering på
sammanlagt 295 000 kr, och 1 styck avseende digitalisering på 150 000 kr
av totala ramen på 1 miljon kronor. Almi Företagspartner har ett eget
anslag på 2 miljoner kronor vilket till stor del förväntas vara intecknat per
april månad.

Kompetensförsörjning och utbildning
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.
Aktiviteter

Analys

Omlokalisering av myndigheter

Frågan bevakas och analys av förändring av statliga jobb i länet görs
regelbundet.

Ny nationell utbildning till
regionen

Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning på JU pågår i stor
samverkan.

Samla aktörerna och ta fram en
gemensam plattform för arbetet
med kompetensförsörjningen
för näringslivets och offentlig
sektors behov

Detta utgör en del av det ledningssystem som ska göra verkstad av den
regionala utvecklingsstrategin.
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Aktiviteter

Analys

Arbeta för att öka antalet
utbildningsplatser vid JU och
YH-utbildningar

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens senaste budget (BP
20). Under året ska Regional utveckling i dialog med JU verka för att
högskolan tilldelas fler utbildningsplatser, samt får tillräckligt med
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden.
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000
invånare, vilket är mest i hela Sverige.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt
Aktiviteter

Analys

Stärka och utveckla
arbetsmiljön i länet samt arbeta
mot en jämställd regional
tillväxt

Genom de nya lokalerna regional utveckling flyttat till kan företag se
exempel på hur arbetsmiljön kan utvecklas på ett yteffektivt och samtidigt
kreativt sätt. Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt
handlingsplanen en hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer
inte att kunna slutföras under 2020 på grund av coronapandemin.

Prioriterade uppdrag:
Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta näringslivets och det
offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt med arbete i hela länet.
Aktiviteter

Analys

Lärcentra i alla länets
kommuner

Idag finns lärcentra i sex av länets kommuner. Arbetet pågår utifrån
handlingsplanen en kompetent region. Coronapandemin påverkar arbetet
med detta mål och målet kommer inte att nås 2020.

Prioriterade uppdrag:
Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att stärka matchningen på
arbetsmarknaden ska utvecklas
Aktiviteter

Analys

Projekt som fokuserar på
kompetensutveckling av
yrkesverksamma

Några projekt har kommit igång och fortsätter kommande år. Arbetet
kommer att utvecklas vidare utifrån handlingsplanen för en kompetent
region.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som erbjuder stöd till de
branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera kompetensen hos
befintliga medarbetare
Aktiviteter

Analys

Utveckla och förbättra stöd till
länets branscher och företag

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplanen för en smart region. Arbetet
kommer utvärderas inför revideringen 2024.
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Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande bland utrikesfödda.
Aktiviteter

Analys

Främja utrikesfödda kvinnors
företagande

Ett projekt pågår men coronapandemin fördröjer arbetet. Risk finns att
tiden inom projektet inte kommer att räcka till.

Prioriterade uppdrag:
Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de regionala
innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna behöver förbättras
Aktiviteter

Analys

Stärka integrationsperspektivet i
kompetensförsörjningsarbetet

Projektet "Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet"
pågår enligt plan. Med anledning av coronapandemin kommer många
insatser att behöva flyttas fram.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre traditionella
företagsformer såsom kooperationer och sociala företag.
Aktiviteter

Analys

Utveckling av socialt
entreprenörskap i Jönköpings
län

Projektet löper enligt plan, men kan komma att bli fördröjt på grund av
coronapandemin.

Attraktivitet och livsmiljö
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 samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid
Aktiviteter

Analys

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

Arbetet pågår. Vi bedömer att tidplanen kommer att påverkas på grund av
coronapandemin och strategin kan inte slutföras helt under 2020.

Service på
landsbygden/kommersiell
service

Arbetet pågår. Med anledning av pandemin har kommunerna fått extra
information om hur hemsändningsbidraget kan användas. Tidigare har fyra
kommuner används sig av stödet men nu kommer antagligen minst två till
göra det.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet jobbar aktivt med fyra prioriterade områden som är
utpekade i verksamhetsplanen för 2020, Rådet har även tagit fram nya
samverkansdirektiv med kommunal utvecklings digitaliseringsuppdrag

Skapa en överenskommelse
mellan Region Jönköpings län

Regional utveckling och Folkhälsa har en struktur i arbetet som dock har
blivit något avstannande då fokus har lagts på mer akuta uppgifter kopplat
till coronapandemin. Kommit i gång men kan inte slutföras 2020
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Aktiviteter
och länets organisationer inom
den sociala ekonomin

Analys

Socialt företagande

Projektet pågår enligt plan men har reviderat projektplanen och budget för
att anpassa tiden som är kvar

Utveckla den digitala
kompetensen i länets kommuner

Digitaliseringsstrategen har etablerat sig och sin funktion under första
kvartalet och etablerat viktiga kontaktytor för kommande arbete med vår
regionala digitaliserings strategi. Arbetet har kommit igång och kommer
att slutföras enligt plan 2020.

Projekt – kartlägga
digitaliseringens effekter

Inom digitaliseringsrådet fortsätter samarbetet med Handelshögskolan i
Stockholm, JU och Jönköping Academy med syfte att kartlägga de effekter
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor.

Affärsutvecklingscheckar inom
digitalisering

Arbetet pågår enligt plan och kommer slutföras 2020

En branschanalys tas fram som
underlag för prioritering av
investeringar i småskalig
infrastruktur för
besöksnäringens utveckling

Arbetet har ej påbörjats, kommer att vara en del av kommande
besöksnäringsstrategin

Samhällsplanering och tillgänglighet
Strategiska mål:
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; utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av
koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter
Aktiviteter

Analys

Projekt Nya stambanor

Rekrytering av projektledare är genomförd. Samarbete har etablerats med
grannregionerna i Västra Götaland, Östergötland och Skåne.
Informationsinsatser är under pågående utarbetande.

Skapa en testbädd för fossilfritt
flygbränsle med koppling till
skogsindustrin

Inledande kontakt har tagits med företag som är intresserade av att etablera
pilotverksamhet. Kommit igång men kan inte slutföras under 2020.

Strukturbilder

Kartor kopplat till bredband tas fram löpande, vissa kartor för
infrastrukturen har uppdaterats. Insatser för att lösa de tekniska
förutsättningarna har skett löpande.

Ökad kommunal samverkan för
bostadsbyggande i länet

Rekrytering av specialistkompetens för området genomförd.

Prioriterade uppdrag:
Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och regional
transportplan påbörjas
Aktiviteter

Analys

Nationella och regionala
transportplanen

Beslutade åtgärder i planen löper på, dock med vissa förseningar. Arbete
har skett för att prioritera och konkretisera åtgärder där medel fördelats i
potter i den regionala planen exempelvis vad gäller cykelåtgärder, för att
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Aktiviteter

Analys
Trafikverket ska kunna hålla full framdrift. I samarbete med kringliggande
län i Sydsverige har arbete initierats kring uppdatering av den innevarande
systemanalysen inför den kommande planomgången.

Prioriterade uppdrag:
Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings
län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är det boende på
landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå med bredband. För att
kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen
med kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden.
Aktiviteter

Analys

Regional bredbandskoordinator

Arbete pågår genom övergripande samordning med aktörer av betydelse
för bredbandsutbyggnaden och ett omfattande kartläggningsarbete som är
en viktig del i uppdragsbeskrivningen. Uppdraget som regionala
bredbandskoordinatorer sträcker sig till december 2020 i det nuvarande
upplägget, beslut om steget därefter har inte fattats på nationell nivå.

Regional cykelstrategi

Ett inledande internt arbete har påbörjats. Coronapandemin påverkar
arbetet med framtagandet av den regionala cykelstrategin.

Prioriterade uppdrag:
Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de nationella målen såväl
som målen i den regionala bredbandsstrategin så att hela länet kan ta del av
digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala digitaliseringsstrategin.
Aktiviteter

Analys

Regional bredbands- och
digitaliseringsstrategi

Kommit i gång med kan inte slutföras under 2020. Regional bredbandsoch digitaliseringsstrategi antogs i regionfullmäktige tidigare i år.
Strategierna är grundade i nationella utpeka områden med koppling till
våra prioriteringar. Arbetet med handlingsplaner har stannat upp på grund
av omprioriteringar under uppstarten av coronapandemin

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.
Aktiviteter

Analys

Affärsutvecklingscheckar inom
internationalisering

Arbete med analys av checkarnas strukturomvandlande effekter pågår.
Anslaget har halverats inför året. Under 2020 har hittills 2 beslut fattats på
sammanlagt 295 000 kr på anslaget från Tillväxtverket. Det kan förväntas
ett något lägre söktryck med anledning av coronapandemin.

Utländska direktinvesteringar

Arbetet har under perioden mer och mer kommit att präglas av
handelsprotektionism och senare av alla restriktioner som coronapandemin
resulterat i. Aktiviteterna med utländska direktinvesteringar har dock
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Aktiviteter

Analys
under inledningen av året utökats med möjligheter till ett mer proaktivt sätt
att erbjuda intressenter tillgängliga siter genom verktyget Site Finder som
är en GIS baserad applikation tillhandahållen av Business Sweden där
tillgängliga siter exponerats mycket fördelaktigt. Genom partnerskap med
NodePole når vi dessutom ut till intressenter i Datacentervärlden.

Be Global 2.0

Arbetet pågår enligt plan. Under första tertialet 2020 coachar projektet 30
företag. Som följd av coronapandemin behöver vissa planerade insatser
anpassas eller flyttas fram. Projektet kan behöva förlängas.

Verktyg för att leda regional tillväxt och 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.
Aktiviteter

Analys

Utveckla analysarbetet

Kommit igång och är ett pågående arbete inom regional utveckling. En
GIS-ingenjör är rekryterad som startade januari 2020. Stort fokus på att ta
fram underlag och rapporter som stöd i coronapandemin. Arbete pågår
med att uppgradera ArcGIS för att på ett bättre sätt möta behov och
utveckla vårt arbete med regionala strukturbilder.

Arbeta för ökad tilldelning av
1:1 medel och andra nationella
utvecklingsmedel till länet

Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet. I lämnad prognos
för 31 mars 2020 gällande bemyndigandet och vårt anslag visade RJL på
önskemål om ytterligare ökning över kommande år vad gäller både
bemyndiganderamen och anslaget. Insatser har beviljats för att stötta
besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar samt små och medelstora
företag i vårt län som ett led i den coronapandemin vi befinner oss i. Dessa
insatser kommer belasta främst vårt anslag varav inlämnad prognos visat
på behov av ett ökat anslag.

Förbereda nästa programperiod
för EU:s samhållningspolitik

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020. Under april månad
har det från Regeringen kommit erbjudande till regionerna samt riktlinjer
att ta fram förslag till regionala program för ERUF. Deadline för
inlämnande av program är 15 oktober 2020 men kommer med största
sannolikhet att förlängas åtminstone till 31 december 2020. Arbete och
samverkan har påbörjats i programområdet och Region Jönköpings län har
rollen att sammanhålla och korrdinera arbetet både inom ERUF och ESF.

Prioriterade uppdrag:
För att klara det nationella regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget och för att
säkerställa länets fortsatta positiva utveckling prövas medel till regional utveckling
utifrån den plan som gjordes inför 2019.
Aktiviteter

Analys

Riktade projektutlysningar

Coronapandemin påverkar arbetet med denna aktivitet. Då arbetet med
handlingsplaner, ledningssystem och finansieringsstrategin kopplade till
den regionala utvecklingsstrategin fortfarande pågår samt att vi behöver i
dagsläget hantera coronapandemin så påverkas arbetet med riktade
projektutlysningar både vad gäller utförande samt inriktning och innehåll.
Arbetet kommer inte att slutföras 2020.
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Aktiviteter

Analys

Ta fram en finansieringsstrategi
för Regionala
utvecklingsstrategins
genomförande

Kommit igång och kommer att slutföras under 2020. Arbete pågår fortsatt
med att ta fram en finansieringsstrategi som visar vilka framtida
projektutlysningar vi kommer ha för att stötta en hållbar utveckling och
tillväxt i länet. I och med coronapandemin så kan eventuellt beslut flyttas
fram då denna situation kommer förändra förutsättningarna i framtiden.

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

20 000

7 544

Coronapandemin har hittills haft stor påverkan på publiktalet
i kulturhuset Spira. Beräkningar visar att minskningen som
följd av pandemin uppgår till ca 9 500 personer, dessutom
har konferensdeltagarna minskat med 1 900.

12 000

5 947

Inställda föreställningar på grund av coronapandemin har
påverkat besöksantalet för barn och unga under tertial 1 med
7000 besökare.

Betalande publik
Smålands Musik
och Teater
Publik vid
föreställningar för
barn och ungdom

Process och produktion
Verksamhetsmått
Förändring
antal

Utfall 2020-04

Utfall 2019-04

Betalande publik Smålands Musik
och Teater

7 544

u.s

varav Kulturhuset Spira

7 544

u.s

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

0

u.s

varav Övriga kommuner i länet

0

u.s

Publik Smålands Musik och Teater

16 243

29 106

-12 863

-44%

varav Kulturhuset Spira

12 106

23 921

-11 815

-51%

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

2 046

*

varav Övriga kommuner i länet

2 091

*5 185

Smålands musik och teater
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Utfall 2020-04

Utfall 2019-04

Publik vid föreställningar för barn
och ungdom Smålands Musik och
Teater

5 947

7056

varav Kulturhuset Spira

3 954

u.s

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

1 125

u.s

858

u.s

Smålands musik och teater

varav Övriga kommuner i länet

Förändring
antal

-1 109

Förändring %

-16%

4 562 personer i Kulturhuset Spira är icke betalande, dessa är bland annat aktiviteter för barn såsom
Unga Spira dagen, personalbiljetter, gästbiljett, gratis kultur ex lunchlyrik, press och ambassadörer.
* I tertial 1 2019 redovisades mätetalet Publik utanför Spira. I tertial 1 2020 är detta mätetal uppdelat
på Jönköpings kommun och övriga kommuner motsvarande uppdelning är inte möjlig på 2019.
** Programaktivitet ingår i siffrorna ovan och ska därför räknas bort från summan.

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:
Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

1 979 tkr

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+0,9 mnkr)
På grund av rådande pandemi har verksamheten förändrats
radikalt. Samtliga skolor bedriver verksamhet på distans.
SMOT:s publika verksamhet är avslutad för våren.
Verksamhetsområdet har dock en samlad positiv
budgetavvikelse på 0,9 mnkr efter första tertialet.
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv; +1,0 mnkr
trots att coronapandemin har inneburit att intäkterna för
boende och kost har minskat.
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är negativ
och uppgår för perioden till -1,9 mnkr. Resultatet påverkas
starkt av pandemin. Inställda föreställningar och avbokade
konferenser beräknas ha inneburit en intäktsförsämring på
2,4 mnkr
Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i
dagsläget en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr tack vare
framflyttade rekryteringar.
Naturbruksskolornas ekonomi visar på balans.
Centrala anslag (+1,1 mnkr)
Ett överskott finns på anslaget för projektmedel (+0,5 mnkr)
samt på anslaget för valideringscheckar som i likhet med
föregående år inte har kunnat utnyttjas på grund av gällande
regelverk. Det finns också ett mindre överskott på anslaget

Ekonomi i balans
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
för kulturplanens genomförande.
Nämndens egna kostnader är i budgetbalans.
Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå.

0 tkr

1 800 tkr

Prognos

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+0,4 mnkr)
Helårsprognosen för år 2020 utgår från att såväl skolorna
som kulturverksamheterna startar upp verksamheten efter
sommaren.
Coronapandemin har framförallt påverkat intäktsnivån för
Smålands musik och teater. Beräkningarna visar att i nuläget
har totalt 8 000 konferensgäster avbokats (-2,7 mnkr) och de
inställda produktionerna gör att publiken minskar med 26
000 personer (-2,1 mnkr). Sammantaget begränsas den
negativa budgetavvikelsen till -2,9 mnkr eftersom även vissa
kostnader minskar.
Coronapandemin har även påverkat intäkterna för
folkhögskolorna. Det är intäkterna för kost och logi,
vandrarhem och inställda sommarkurser som berörs, ca 1,1
mnkr. Ökning av andra bidrag gör budgetunderskottet
begränsas till -0,4 mnkr
Budgetavvikelsen för övrig kulturverksamhet beräknas till
+3,7 mnkr för helåret. Anledning är främst ett flertal
vakanser men också att coronapandemin gjort att
verksamhetens övriga kostnader för t ex resor, boenden och
konferenser ligger på en låg nivå.
Naturbruksskolorna budgetavvikelse pekar mot ett överskott
på +1,3 mnkr. Även för dessa skolor är det kost och logi
men även uppdragsverksamhet inom skog som påverkas.
Det är Stora Segerstad naturbrukscentrum som påverkas
mest eftersom flertalet av eleverna som går på skolan också
bor där. Intäkter för skogsmaskinsuppdrag har också
minskat. Effekterna är svåra att beräkna men uppskattas i
dagsläget till drygt 1 mnkr för bägge skolorna som trots
intäktsminskningen alltså ser ut att gå mot ett litet överskott
för helåret 2020.
Centrala anslag (+1,4 mnkr)
För flertalet av budgetanslagen förväntas ett utfall som är i
nivå med budgeten. Anslaget för valideringscheckar på 0,8
mnkr kommer sannolikt inte att kunna utnyttjas som följd av
att denna typ av stöd till näringsidkare inte har ansetts
tillåtet.
För projektmedel finns ett litet budgetutrymme kvar i den
årsprognos som gjorts. I och med det stora behov av stöd
som uppstått som följd av coronapandemin kan det mycket
väl bli så att hela anslaget förbrukas under 2020. Det
kommer sannolikt att krävas extra och snabba insatser för att
stödja aktörer i kris samt att hjälpa dessa aktörer till en
omställning och hållbar framtid.
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

50 %

43 %

Resultatet för prisvärdhetsmåttet ligger på ungefär samma
nivå som vid årsbokslutet och är nu på samma nivå som för
landet i stort.

Målvärde

Resultat

Analys

55 %

50 %

Resultatet har ökat något sedan årsskiftet även om målet inte
nås. Det är också sämre än landets genomsnitt som är 54 %.

65 %

60 %

Nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet, men
är på samma nivå som landet i övrigt.

85 %

80 %

Nöjdheten har ökat något jämfört med föregående år och
ligger på samma nivå som för övriga landet.

95 %

97 %

Målet nås under första tertialet.

Prisvärdhet

Framgångsfaktorer:
Nöjda kunder
Mätetal
Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI
- allmän trafik
- alla länsbor
Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI
- allmän trafik
- resenärer
Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI
- serviceresor
Andel tåg som går
enligt tidtabell

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Utfall 202004

Länstrafiken (tusental)

Utfall 201904

Förändring
antal

Förändring
%

Antal resor- buss och tågtrafik

6221

7893

-1672

-21 %

Andel regelbundna resenärer (% av
länets invånare)

22%

24%

-2

-8 %

Antal serviceresor

199

248

-49

-20 %

- Varav färdtjänstresor

163

204

-41

-20 %

36

44

-8

-18 %

- Varav sjukresor

Strategiska mål:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:
Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

9,2

7,4

Påstigande per mil har sjunkit kraftigt som en följd av lägre
antal resenärer på grund av coronapandemin.

Ökning
med 1 %

-20 %

Resandet har minskat kraftigt sedan mitten av mars som en
följd av coronapandemin. Minskningen i mars var ca 28
procent och i april är minskningen ca 52 procent.
Ackumulerat jan-april blir resultatet en minskning med 20
procent. Resandet har minskat i samtliga trafikslag.

Antal
påstigande/mil
Antal resor

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:
Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-4 665 tkr

Länstrafiken (-5,5 mnkr)
Resultatet är påverkat av effekterna av coronapandemin
sedan den andra halvan av mars, främst lägre biljettintäkter
men även lägre kostnader för serviceresor.
I den allmänna trafiken är det förutom lägre biljettintäkter på

Ekonomi i balans
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
grund av minskat resande även högre övriga kostnader som
är kopplade till pågående teknikprojekt, installationsarbeten
samt ett större inköp av resekort till det nya biljettsystemet.
Konsultkostnader för förstudie av ny tågdepå ingår också.
Centrala anslag (+0,8 mnkr)
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel
och nämndens egna kostnader.
Ett överskott på 0,8 mnkr finns för anslaget för
projektmedel. Budgeten för nämndens egna driftskostnader
är i balans.

0 tkr

-34 400 tkr

Prognos

Aktiviteter
Handlingsplan för ekonomi i
balans

Länstrafiken (-34,9 mnkr)
Prognosen på minus 34,9 mnkr baseras bl.a. på bedömning
som Sveriges Kommuner och Regioner gjort i sin prognos
om att samhället öppnar upp under andra halvåret och att vi
då har en återhämtningsfas efter coronapandemin. I
prognosen har inte någon budgetförstärkning medräknats
som följd av det besked om statlig kompensation för bortfall
av intäkter till kollektivtrafikmyndigheterna som nyligen
kommit.
Bedömningen är att det utifrån den nu gällande budgeten blir
ett stort underskott på biljettintäktssidan som till viss del
vägs upp av överskott inom Serviceresor. För den allmänna
trafiken bygger bedömningarna på normal produktion i
trafiken och att kostnaderna håller budget, men att det blir
ett underskott för biljettintäkter. Inom Serviceresor är
bedömningen att det blir ett överskott på kostnadssidan för
färdtjänst och att sjukresekostnaderna ryms inom
budgetramen, tack vare regionens särskilda budgettillskott
för corona-transporter.
Centrala anslag (+0,5 mnkr)
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel
och nämndens egna kostnader.
I helårsprognosen ingår ett litet kvarvarande budgetutrymme
för projektmedel. Det är svårt att i nuläget bedöma
helårsutfallet på detta anslag, men det kan mycket väl bli så
att utrymmet kommer att utnyttjas fullt ut. För nämndens
egna kostnader förväntas budgetbalans för helåret.

Analys
Prognostiseras underskott om totalt minus ca 34,9 mnkr för Länstrafiken
2020. För den allmänna trafiken är prognosen minus ca 81 mnkr medan det
för Serviceresor prognostiseras ett överskott om ca 46 mnkr. I den allmänna
trafiken körs alla turer enligt fastställd tidtabell trots resandeminskning för att
inte öka på trängseln ombord. Ska trafiken reduceras måste det enligt avtal
aviseras till trafikföretagen minst tre månader i förväg, vilket innebär att det
blir svårt att ta igen underskottet under det sista tertialet i år utan att göra
kraftiga nerdragningar i trafikutbudet. Det kan i så fall sammanfalla med en
trolig återhämtning i slutet på året, vilket skulle öka på trängseln avsevärt.
Regeringen har aviserat ett tillskott av medel till regionerna för att täcka
biljettintäktsbortfall. Det är ännu oklart hur stor del av tillskottet som skulle
tillfalla Region Jönköpings län och i avvaktan på besked föreslås inga större
förändringar i trafiken.
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Framgångsfaktorer:
Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

60 %

68 %

Skattesubventionsgraden ökar kraftigt när biljettintäkterna
minskar och kostnaderna ligger kvar på samma nivåer.

Inte öka
mer än
index
21,96
kr/km

24,21
kr/km

Kostnaden per resenär ökar då det är en större andel som
reser ensamma. Samkörningen har minskat.

Skattesubventions
grad - allmän
trafik
Kostnad per
resenär - km
(serviceresor)
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD
Arbetet inom hälso- och sjukvården har till stora delar under årets första tertial handlat om
coronapandemin. I mitten av mars skapades Regional särskild sjukvårdsledning. Stora satsningar har
gjorts för att ställa om vården för att möta ett ökat behov av intensivvårdsplatser och vårdplatser för
patienter som är sjuka i Covid-19.
Under våren har arbete pågått med att anpassa vården för att möta den prognos som Region
Jönköpings län fick från Folkhälsomyndigheten, att behovet skulle kunna komma upp i 150
vårdplatser och 40-50 IVA platser. Denna prognos ökades senare till närmare det dubbla utifrån hur
det sett ut i Norra Italien. Region Jönköpings län har inte hittills kommit upp i dessa nivåer. Högsta
antalet inneliggande hittills har varit 71 patienter och 21 patienter samtidigt på IVA. Många av
medarbetarna har bytt arbetsplats för att möte det utökade behovet av rätt kompetens på IVA,
infektionskliniken och Covid-19 enheterna.
Särskild infektionsmottagning primärvård (SIMP) sattes upp på tre orter från morgonen till klocka 22
alla dagar i veckan för att ta emot patienter med symptom på Covid-19. SIMP bemannas från
primärvården och beräknas finnas kvar över sommaren till att börja med. På Ryhov sattes ett tält upp
provisoriskt för denna verksamhet men under juni månad flyttar verksamheten in på akutmottagningen
på Ryhov. I Värnamo och i Eksjö fanns lämpliga lokaler i anslutning till akutmottagningarna. Ett stort
arbete har gjorts för att få fram skyddsutrustning. Likaså har provtagningen av patienter och personal
ökat. Ytterligare ökning av provtagning är på gång.
Covid-19 patienter har vårdats på alla tre sjukhus och gjort att mycket av den planerade verksamheten
har ställts in. Omkring 5000 operationer har skjutits på framtiden. Fram till och med den 30 april hade
47 patienter avlidit inneliggande på något av våra sjukhus till följd av Covid-19. Till och med 30 april
har 272 patienter vårdats inneliggande och 48 patienter på IVA.
Inledningen av maj har visat något avtrappande kurvor och arbete pågår för att säkra upp covid-19 och
IVA vårdplatser under sommaren.

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer:
Nära vård
Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och
utskrivning från sjukhuset

Arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen har fortsatt under
2020. Arbetet ingår i länsgrupp i samverkan Trygg och säker vård och
omsorg under Strategigrupp Äldre. Arbetssätten fungerar bra och antal
personer som vårdas utskrivningsklara på sjukhus ligger på en lägre stabil
nivå.

Trygg och säker vård och
omsorg i hemmet

Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att säkra samverkan mellan
vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. Coronapandemin har
bidragit med ytterligare samverkan gällande digitala kontakter mellan
huvudmännen.

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL
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Uppdrag/mål:
Samarbetsvård - kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska
sjukdomar

Arbetet fortsätter inom projektet för personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp.

Somatisk hälsa vid psykisk
sjukdom

Fortsatt arbete pågår främst inom de vuxenpsykiatriska klinikerna.
Samarbete har etablerats med Folkhälsa och Rehabiliteringscentrum

Uppdrag/mål:
Arbeta med omställning till den nära vården
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för utveckling
av den nära vården

Arbetet med att ta fram den plan för framtidens hälso- och sjukvård har
fortsatt. Coronapandemin har förskjutit arbetet något men ett först utkast
till plan planeras att kunna presenteras för Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård innan sommaren och vara klart under hösten 2020.

Dietister i den nära vården

Arbetet har inte kommit igång. Förutsättningarna undersöks.

Uppdrag/mål:
Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och
sjukvård tillgodoses.
Aktiviteter

Analys

Erbjuda patientkontrakt

Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan med spridning inom
flertalet verksamheter, bland annat har genombrottsmetodiken använts som
spridningsmodell. Mätningar och berättelser visar på lärande och värde för
både patienter och medarbetare. Patientkontrakt som arbetssätt bidrar till
att konkretisera personcentrering och samskapandet i praktiken.


Rutiner har arbetats fram för hur patientkontraktet dokumenteras



Innehållet i dokumentationen har förbättras



Innovativt arbete pågår tillsammans med invånare



Metoden Esther Sim lab har utvecklats och spridits inom flera
verksamhetsområden.



Patientkontrakt integreras i arbetet med införande av
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt inom
arbetet med Trygg och säker

 Interaktiv följeforskning pågår
Flera av angreppssätten och sprids nu också nationellt inom ramen för
Sveriges kommuner och regioners arbete med införandet av
patientkontrakt
Erbjuda patienter en fast
vårdkontakt

Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker,
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från slutenvård där
personer med behov av samordning får fast vårdkontakt. Det är
vårdsamordnare på listad vårdcentral som är fast vårdkontakt under den
processen. Arbete pågår för att sprida arbetssätt även till personer med
behov av samordning som får vård hemma.

Läkarstödet i kommunerna

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den
kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 2020 och fastställs i
REKO.
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23(67)

Uppdrag/mål:
Tvärprofessionella närsjukvårdsteam
Aktiviteter

Analys

Arbete med mobila
tvärprofessionella
närsjukvårdsteam

Överenskommelse som synliggör samverkansstruktur och arbetssätt utifrån
Esthers behov i hemmet tas fram. Ytterligare insatser för att utveckla
samverkan när Esther är hemma pågår.

Uppdrag/mål:
Livsstilsutmaningen
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för
utveckling kring
livsstilsutmaning

Livsstilsutmaningen knyts an till arbetet med framtidens hälso- och
sjukvård. En viktig grund är etableringen av hälsocenter i samverkan med
länets kommuner. Värnamo hälsocenter har fått extra stöd för att kunna
genomföra studiebesök och medverka i samverkan med fler kommuner i
ett spridningssyfte. Kick off för det praktiska arbetet sker den 8 oktober
och då förväntas färdiga lokala team medverka.
En handlingsplan presenteras under maj månad där hälsocenter,
hälsoguider i närsamhället och utökad hälsokommunikation är exempel på
delar i satsningen. Uppdraget att ta fram en handlingsplan kommer
slutföras under 2020.

Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av lärcaféer

En arbetsgrupp är startad för att ta fram en struktur för samordning av
lärcaféer i länet - med målet att regelbundet kunna erbjuda invånare med
kroniska sjukdomar att delta. En del av arbetet med kroniska sjukdomar.
Pågående coronapandemi har påverkat arbetet, framförallt möjligheten att
utbilda fler lärcafé-ledare. Det pågår även ett arbete att ta fram en digital
ram för hur gruppverksamheter kan hållas webbaserat.

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.

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är den
personcentrerade vården central och utgår från patienten/brukarens och
närståendes behov och förmåga att hanteras sin sjukdom.
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Uppdrag/mål:
Existentiell hälsa och andlig vård
Aktiviteter

Analys

Arbeta med WHO:s åtta
existentiella dimensioner

Samtalsgrupper med WHO:s existentiella dimensioner som grund är delvis
pausade på grund av coronapandemin men försök pågår för att framöver
kunna starta digitala grupper. Existentiella teman finns samtidigt med som
en viktig del i reflektionsgrupper för personal inom covidvården.

Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Höja den etiska kompetensen
hos medarbetare och
förtroendevalda

Utbildningsaktiviteter har varit begränsade med anledning av
coronapandemin.

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

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska reflektionen på
arbetsplatsnivå. Utöver utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet
löpande i framför allt intern debatt och opinionsbildning.

Ge vägledning och stöd kring
etik och förhållningssätt

Behov av etisk vägledning efterfrågas kontinuerligt från regionens
verksamheter, både i generella frågor och i specifika kliniska fall.
Skriftliga riktlinjer publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

85 %

Resultatet har under våren successivt förbättrats. Beror
sannolikt på ett minskat inflöde av patienter till
primärvården relaterat till coronapandemin.

80 %

78 %

Under pågående coronapandemi ses en påtaglig minskning
av antalet väntande. Generellt ses även ett minskat
remissinflöde. Är ännu inte belagt varför denna minskning
sker och effekterna av den på folkhälsan. De besök som
genomförs är de trå senaste månaderna över målnivån, vilket
kan förväntas då man prioriterar de mest akuta fallen.

80 %

81 %

Den pågående coronapandemin har medfört en minskning av
antalet genomförda operationer. Kön av väntande ökar med
10-20 % varje månad. Utfallet speglar att de prioriterade
ingreppen genomförs och därför en tillfällig måluppfyllelse,
men vid återgång till normalläge kommer väntetiderna att
vara långa till operation.

90 %

80 %

Många patienter avböjer sina återbesök på grund av
coronapandemin, andra följs upp via distanskontakt/telefoni.

80 %

72 %

Under perioden januari till och med april utfördes 6 537
stycken prio 1 larm. Vilket är 345 stycken (5 procent) färre
jämfört med motsvarande perioden föregående år. SOS har

Medicinsk
bedömning i
primärvården
inom tre dagar.
Faktisk väntetid
till första besök
inom 60 dagar i
specialiserad vård
nationell
rapportering.
Faktisk väntetid
till
operation/åtgärd
inom
specialiserad vård
Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum
Tid till ambulans
- andel prio 1
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Mätetal
larm inom 20
minuter

Målvärde

Resultat

Analys
arbetat aktivt med arbetssätt och utbildningar för operatörer
vilket bidragit till en högre träffsäkerhet i bedömningen av
inkommande samtal. Detta har sannolikt bidragit till en del
av det minskade antalet prio 1 larm. Totalt har antalet
transporter minskat med 166 stycken (1 procent). Från och
med september 2019 startade länets två nya dagambulanser
(Mullsjö och Aneby). Detta ska på sikt förbättra
tillgängligheten för prio 1 larm.

Aktiviteter

Analys

Uppföljning och åtgärder för att
förbättra tillgänglighet utifrån
ny kömiljad

På grund av pågående coronapandemi är det inte möjligt att arbeta med
denna fråga. Målet är att det så snart sim möjligt återuppta arbetet med att
förbättra tillgängligheten. Det råder oklarhet i hur regeringen och Sveriges
Kommuner och Regioner kommer att hantera överenskommelsen. Det
mesta talar för att prestationskraven kommer att tas bort, men besked i
frågan finns inte ännu.

Uppdrag/mål:
Arbete inom barn- och ungdomspsykiatri
Inom BUP pågår flera aktiviteter för att möta det ökande behovet av framförallt neuropsykiatriska
utredningar. "Barn och unga - en väg in" har etablerats som arbetssätt tillsammans med barn- och
ungdomshälsan. Arbetssättet förväntas ge en mer korrekt bedömning och fördelning av patienter
mellan enheterna. Utredningar skickas även externt för att minska väntelistan snabbare.

Uppdrag/mål:
Anpassa öppettider utifrån patientens behov
Aktiviteter

Analys

Stöd för flexibla öppettider på
vårdcentralerna

Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade öppettider utöver
9 timmar per dag 08:00–17:00 vardagar. Vårdenheten ska under den
utökade öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för
telefonrådgivning. De utökade öppettiderna ska gälla under en längre
period, kommuniceras tydligt till invånarna som valt vårdenheten samt
meddelas Region Jönköpings län i god tid i förväg. Tio vårdcentraler
erbjuder utökade öppettider.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och
implementering av e-hälsa som
skapar värde för invånare och på
ett kostnadseffektivt sätt leder
till kvalitetsförbättringar inom
vården.

Arbetet pågår med full kraft då coronapandemin gör digitala vårdmöten,
chattfunktioner och andra digitala lösningar högaktuella. Andra funktioner
för att underlätta för vården har genomförts i form av exempelvis enklare
journalmallar, översikter med mera.
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Framgångsfaktorer:
Jämlik psykiatrisk vård
Uppdrag/mål:
Arbeta för att uppnå en jämlik psykiatrisk vård i länet
Aktiviteter

Analys

Enhet för omhändertagande av
berusade personer etableras
(Tillnyktringsenhet TNE)

Rekrytering av personal pågår med målet att slutföras i juni för en uppstart
av TNE i september.

Integrerad beroendemottagning
utreds i samverkan med
kommunerna

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång i avvaktan på
etablering av TNE. Fokus i beroendevården har under året varit att
uppdatera och revidera samverkansöverenskommelse och insatstrappa. Det
utgör också ett viktigt underlag för planering av integrerad mottagning.
Socialutskottet har nyligen lagt förslag om utredning av
huvudmannaskapet för vårdansvar för personer med psykisk ohälsa och
beroendesjukdom.

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

Under första tertialen har diplomering pågått. I samverkan med övriga sju
regioner som ingår i "Regioner i samverkan" har tre nya
utbildare/föreläsare utbildats för att kunna arbeta med
diplomeringsutbildningen. Grupper har under våren fått avbokas med
anledning av coronapandemi.

Arbeta för att förbättra
tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning

Vid förändring eller utveckling av verksamheter bör frågan alltid ställas
om beslutet/aktiviteten/projektet är inkluderande för personer med
funktionsnedsättning (nedsatt syn-, hörsel-, kognition, rörelseförmåga eller
nedsättning p.g.a. medicinska orsaker).

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningarna för nyanlända genomförs. Dessa påverkas delvis
av pågående coronapandemi.

Anpassad kommunikation kring
hälsa och svensk sjukvård

Hälsokommunikationen med nyanlända har varit en aktiv del i att minska
smittspridning och stärka hälsan med anledning av pågående pandemi.
Hälsokommunikatörerna har gjort informationsfilmer som har fått
nationell uppmärksamhet och arbetat utåtriktat i bostadsområden i länet
där nyanlända befolkningsgrupper finns, med syfte att informera och
uppmärksamma. Hälsoskolan genomförs men med restriktioner och
undervisningen har börjat genomföras digitalt.

Fortsatt samverkan och
samarbete tillsammans med
kommuner

Under våren har samverkan med kommunerna i stor utsträckning handlat
om information om Covid -19 på olika språk.
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Framgångsfaktorer:
Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
Barn och ungdomars hälsa
Aktiviteter

Analys

Metodstöd för ungas psykiska
hälsa.

Följande metoder har varit i fokus under tertial 1:
Din Inre Styrka Aktiveras: En utbildning för gruppledare i DISA-metoden
genomfördes februari 2020.
Mindfulness: Undersöker möjligheter att utbilda fler pedagoger och
elevhälsoteam i länet.
Dansa utan krav: Pågående grupper har påverkats av coronapandemin.
En förälder blir till: Arbetet fortsätter utifrån goda resultat i utvärderingen
från genomförd pilot.

Uppdrag/mål:
Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Alla barn ska genomgå det
nationella
barnhälsovårdsprogrammet

Under pågående coronapandemi beslutade barnhälsovårdens (BHV)
ledningsgrupp att hembesöken i barnhälsovårdens program ersätts av
hälsobesök på BHV-mottagningarna.

Uppdrag/mål:
Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Utveckling av familjecentraler i
länet

Arbete pågår för att fortsatta utveckla familjecentralerna i länet med
förebyggande insatser som stöd till nyblivna föräldrar.

Uppdrag/mål:
Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Öka tillgängligheten genom att
fortsätta att utveckla den digitala
ungdomsmottagningen.

Öppettiderna har utökats. Antal kommuner där ungdomar har tillgång till
en fysisk UM har ökat från 10 till 12 kommuner
Antalet medarbetare som kan erbjuda återbesök online har ökat från 5 till
25 medarbetare.

Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med
Barnskyddsteamet

Barnskyddsteamet fortsätter att arbeta konsultativt mot verksamheterna
inom Region Jönköpings län.
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Uppdrag/mål:
Äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för arbetet med
att förbättra äldres psykiska
hälsa

Målsättning är att ha ett utkast på plan för arbetet under juni månad.
Hänsyn tas till framtagande av överenskommelse för suicidprevention där
samverkan pågår med länets kommuner, Räddningstjänst m.fl.
Coronapandemin påverkar processen med ett mer skyndsamt agerande då
behovet av insatser för äldres psykiska hälsa växer.

Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:
God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål:
Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

35 %

28%

Av de personer som önskat munhälsobedömning har 28 %
fått denna utförd, 1016 utav 3685 (2019:1852 utav 3930).

35 %

32 %

Antal berättigade till Nödvändig tandvård 5 865 (2019:6
113), 2 537 män (2019:2 651) och 3 328 kvinnor (2019:3
462)
Andel som fått Nödvändig tandvård är 32 % (2019:35%).
32% män (2019:37%) och 32 % kvinnor (2019:34%).
Antal behandlade inom den nödvändiga tandvården är 1 882
(2019:2 161). Folktandvården har behandlat 1 164 och
privata vårdgivare 795 personer (1 164+795=1 959),
differensen beror på att några personer fått behandling både
hos Folktandvården och privata vårdgivare.

0

2 036

Antalet remisspatienter som väntat mer än 60 dagar har
minskat med 257 sedan årsskiftet. Utifrån en årsproduktion
på 68 000 undersökningar och behandlingar motsvarar
antalet väntande cirka 1,6 veckors produktion. Ett antal av
de patienter som väntar mer än 60 dagar gör det av
odontologiska skäl - det som i vården kallas "medicinskt
orsakat väntan".

90 %

86 %

Tillgängligheten inom länets norra och södra delar har
förbättrats. Flera kliniker tog fram till coronapandemins
utbrott emot patienter som stod på kölista. Från mitten av
mars finns begränsade möjligheter att som ny patient
komma in till Folktandvården i annat fall än för akuta
besvär.
18 av 26 kliniker (ca 69%) klarar tillgänglighetsmålet på
90 % för revisionspatienter.
6 av 26 kliniker (ca 23%) har en tillgänglighet mellan 7089%

Täckningsgrad för
den uppsökande
verksamheten
(munhälsobedöm
ningar)
Andel berättigade
till nödvändig
tandvård som fått
den utförd

Specialisttandvård
en: Antal
remisspatienter
som väntat mer än
60 dagar

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

Målvärde

Resultat

Analys
Endast 2 kliniker (ca 8%) har en lägre måluppfyllelse.
Av inkomna svar från 34 privata tandvårdsmottagningar är
samtliga i tid med revisionsintervallerna (ingen har mer än 6
månaders eftersläpning). Alla utom 5 mottagningar kan ta
emot nya patienter.

Strategiska mål:

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa,
jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål:
Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa
och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt
jämställdhetsperspektiv i
samtliga verksamheter

Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar utveckling. I
arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har området social
hållbarhet/vi är till för alla, stort fokus och här tas delmål och
aktiviteter/handlingsplan fram. Tidplanen för revideringen av
hållbarhetsprogrammet har skjutits fram med anledning av
coronapandemin. Det finns även ett uppdrag i budget 2020 att ta fram en
jämställdhetspolicy, även detta arbete är framskjutet.

Möjligheten att ta del av
regionfullmäktiges
sammanträden ska utvecklas, ett
exempel är att under 2020 införa
teckenspråks- och skrivtolkning

Projektet med att ta del av regionfullmäktiges sammanträden har pausats
på grund av coronapandemin.

Uppdrag/mål:
Fortsatt arbete med Barnkonventionen
Aktiviteter

Analys

Revidering av handlingsplanen

Den fyraåriga handlingsplanen kring Barnkonventionen har reviderats
under 2019-2020 för att gälla 2020-2023. Handlingsplanen och
aktiviteterna följer Sveriges kommuner och regioners framgångsfaktorer
för barnrättsarbetet.

Webb-utbildning om
barnkonventionen

Spridning av webbutbildningen finns med som en aktivitet i
handlingsplanen för Barnkonventionen och kommer att följas upp i den.
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Process och produktion
Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:
Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande

Personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare och
Fysisk aktivitet på recept (FaR)-samordnare har kompletterats med digitala
stöd via Stöd och behandlingsplattformen 1177 Mina vårdtjänster.
Årets arbete inom överenskommelsen Idrott & folkhälsa har löpt på.
Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats märkbart av
rådande coronapandemi. Merparten av dansklasserna har ställts in och
några delar har kunnat genomföras via länk/webbaserat
Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård som används för medfinansiering och
spridning av nya arbetssätt inom området levnadsvanor.

Handlingsplan för jämlik hälsa.

På grund av rådande coronapandemi har revideringen av handelsplanen
"Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län" flyttats
fram ett år.

Utvärdering av hälsosamtal och
fortsatt arbete

Utvärderingen av effekter och erfarenheter av hälsosamtal är påbörjad.
Coronapandemin har påverkat arbetet och begränsat möjligheten att
genomföra uppföljningar med verksamheterna.

Uppdrag/mål:
Bidrag inom folkhälsoområdet
Aktiviteter

Analys

Uppföljningsbesök till
föreningar genomförs

Stickprovsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog form med
ansvariga från verksamheterna. Årets dialoger genomförs under juni
månad och digital mötesform erbjuds som komplement med anledning av
coronapandemin.

Fördelning av bidrag inom
folkhälsoarbetet

Årets bidragsprocess påverkas till viss del av pågående coronapandemin
då några bidragstagare inte har kunnat genomföra planerade insatser.
Dialog förs med dessa och en möjlighet är att förlänga uppdraget för att
skapa mer tidsutrymme för genomförande.

Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i Hälsa för livet där
såväl digitala som fysiska stöd för invånarnas hälsa testas,
konceptualiseras och sprids i länet. Delar av arbetet har högaktualiserats i
samband med coronapandmin.
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Aktiviteter

Analys
Hälsocoach-online prövas med målet att komplettera de fysiska centren.

Utveckling och spridning av fler
mötesplatser och hälsocaféer
likt hjärtats hus i länet

Mötesplatsen Hjärtas hus är stängd tills vidare så länge coronapandmin
pågår. Istället träffas man utanför mötesplatserna och går en promenad
tillsammans.

Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med att utveckla
jämlik rehabilitering utifrån
patientens behov, tillsammans
med kommun, primärvård och
specialistvård

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan primärvård,
kommun och specialiserad vård. I samarbetet har det varit fokus på arbete
med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett i hela
rehabkedjan.

Uppdrag/mål:
Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden.
Aktiviteter

Analys

Optimera sjukskrivningarna
inom området psykisk ohälsa

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete
gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta.
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet är att förenkla och
optimera sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral samt
frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet har resulterat i att
man tagit fram enhetliga rutiner för sjukskrivningsprocessen. Rutinerna
kommer att spridas till alla regionens vårdcentraler.

Optimera sjukskrivningar för de
med problem med
rörelseapparaten

Se ovan.

Uppdrag/mål:
Samordningsförbunden
Aktiviteter

Analys

Översyn samordningsförbund

En översyn har genomförts utifrån uppdraget att belysa fördelar, nackdelar
och konsekvenser utifrån tre huvudalternativ:
Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som idag.
Alternativ 2: Samordnad administration för de tre samordningsförbunden.
Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund.
Rapporten redovisas på Kommunalt forum den 12 juni.

Uppdrag/mål:
Strategi för hälsa
Aktiviteter

Analys

Gemensam handlingsplan för
hälsa

Samverkansarbetet med länets kommuner fångas via ledningssystemet för
samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna. Delar av
samverkansarbetet finns med i arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa
och jämlik vård (såsom samarbetsvård, hälsocafé/peer support, samverkan
för ungas hälsa respektive äldre).
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Uppdrag/mål:
Samordning av det suicidpreventiva arbetet
Aktiviteter

Analys

Arbeta med samordning av
suicidprevention

En treårig överenskommelse för samordnad suicidprevention och psykisk
hälsa är under framtagande inom ledningssystemet för samverkan med
länets kommuner. Överenskommelsen speglar den nationella inriktningen.
Arbetet har blivit än mer angeläget i takt med pågående coronapandemi.
Pågående insatser med koppling till kompetensutveckling:


Psyk E bas suicid (webbutb-material) finns nu tillgänglig via
webben för personal inom Region Jönköpings län och kommunal
personal.



Planering pågår för att nå målgruppen äldre.



Dialog/informationsträffar har påbörjats tillsammans med
Räddningstjänsten till kommuner i syfte att stödja dem i det
suicidpreventiva arbetet.



Med anledning av coronapandemin har extra utbildningsträffar
tagits fram som erbjuds företagare m.fl.



En film har börjat spelas in. Målgrupp är män.

Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:
Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

83 %

Andel patienter som fått åtgärd utfört har ökat mot
föregående period. Systematiska utbildningar genomförs till
alla nyanställda sjuksköterskor samt återkommande
utbildningar för undersköterskor. Vi har ju även förbättrat
förutsättningarna för dokumentation.

Vårdprevention

Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Arbetet pågår, men i långsammare takt än förväntat med anledning av
coronapandemin. Samtidigt har arbetet med coronapandemin medfört att
några nya moment har införts för att säkra patientsäkerheten på covid-19
enheterna.

Genomför
patientsäkerhetsronder

Vårens inplanerade patientsäkerhetsronder kommer inte att kunna
genomföras fullt ut som planerat då verksamheterna nu har fokus på
rådande coronapandemi. Ett nytt koncept med patientsäkerhet i realtid
(PiR) för covid-19 enheter genomförs och testas nu.

Patientsäkerhetsdialoger

Patientsäkerhetsdialoger kommer att genomföras till hösten enligt årshjul
för patientsäkerhet.
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Uppdrag/mål:
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt och
uppföljning av strategiska
fokusområden

Under det pågående arbetet med coronapandemin har utvecklingsarbetet
med dessa områden fått ta en paus. Det grundläggande
patientsäkerhetsarbetet i dessa områden i verksamheterna har dock fortsatt.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:
Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling
och genomför lokala
anpassningar vid behov

Förvaltningsutredning för Nationellt kliniskt kunskapsstöd pågår.
Revideringar har inte genomförts i någon större omfattning än tidigare. En
plan finns för att starta med publicering på webbplats Folkhälsa sjukvård
av de vårdförlopp för kroniska sjukdomar som nu ska införas.

Praktisk användning av
nationella kvalitetsregister.

I samband med coronapandemin är kvalitetsregistrens roll också viktig.
Registret kan ge stöd i det kliniska arbetet med att höja kvaliteten på
vården för personer med olika sjukdomar. Att jämföra kliniska resultat
mellan olika kliniker ger en möjlighet att lära av varandra genom att arbeta
i lärande nätverk.

Uppdrag/mål:
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Aktiviteter

Analys

Påbörja arbetet med
personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp

Förberedelsearbete gällande implementering av personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp pågår i förväntad omfattning.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Riktlinjerna för rörelseorganens
sjukdomar

Remissversion publicerades i slutet av april. I slutet av maj genomförs
sjukvårdsregionalt seminarium. Parallellt pågår målnivåarbetet för
riktlinjen. Huvudmannarepresentant för målnivåarbetet från Region
Östergötland.
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Uppdrag/mål:
Palliativ vård - vård i livets slutskede
Aktiviteter

Analys

Delta i förbättringsarbete
palliativ vård i samverkan

Utvecklingsarbete inom SSIH (specialiserad vård i hemmet) pågår med
fokus på att utveckla processer och utöka inkluderande diagnoser som inte
är cancerrelaterade.
Coronapandemin har haft som effekt att primärvården har genomfört fler
brytpunktssamtal än tidigare.

Uppdrag/mål:
Våld i nära relationer
Inom rehabiliteringscentrum pågår ett arbete med att utveckla en modell för att erbjuda behandling av
personer som utsätts för våld i nära relationer.

Uppdrag/mål:
Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättningar
Ett fortsatt arbete pågår med att se över lokalerna för habiliteringens lokaler i Värnamo.

Uppdrag/mål:
Funktionsvariation
Aktiviteter

Analys

Samverkan med länets
kommuner och föreningsliv
inom funktionshinderområdet.

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet sker på flera
olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 ggr/år. Länsrådet för
funktionsnedsättningar sammanträder 4 ggr/år. Däremellan sker
samverkan i gemensamma aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt
etc.

Arbeta med att förbättra
tillgängligheten

Tillgängligheten finns med som område i revideringen av
hållbarhetsprogrammet - med koppling till social hållbarhet/vi finns till för
alla. Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är viktigt att
kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter att få tillgång till
information, stöd och miljö.

Uppdrag/mål:
God läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Regelbundet genomföra
läkemedelsdialoger samt arbeta
med identifierade
förbättringsområden.

Läkemedelsdialoger är genomfört med 8 kliniker. Flera
läkemedelsdialoger är uppskjutna på grund av coronapandemin.

Förstärkning av
läkemedelskommittén

En apotekare har anställts på halvtid och påbörjat arbetet, men med
anledning av coronapandemin har arbetet inriktats på vårdnära stöd.

Arbeta med identifierade
förbättringsområden för
läkemedel t.ex. för ökad
kostnadseffektivitet, ordnat
införande eller patientsäker.

Flera åtgärder genomförs såsom läkemedelsdialoger, identifiera
budgetbehov och ordnat införande enligt nationella beslut.
Läkemedelsdialoger sker via kliniska apotekare och patientsäkerhetsarbete
tillsammans med verksamhetsområdena. Arbetet har avstannat något med
anledning av coronapandemin.

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

35(67)

Aktiviteter

Analys

Minska olämplig polyfarmaci

Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat arbete med statistik
genomgång. Utbildning sker i primärvården.

Uppdrag/mål:
Smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Införa vaccination mot humant
papillomvirus (HPV) för pojkar.

Definitivt beslut om införande av HPV-vaccination till alla barn i årskurs 5
fattades av Folkhälsomyndigheten 20200506 och den ändrade föreskriften
träder i kraft 1 augusti 2020. Elevhälsan är informerade om detta och
förberedelser för införandet pågår.

Uppdrag/mål:
Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter

Analys

Planläggning, utbildning och
övningar

Under våren har Region Jönköpings län deltagit i totalförsvarsövning 2020
på ledningsnivå.
Övrigt deltagande i övningar har ställts in på grund av coronapandemin
och kommer att återupptas till hösten om det är möjligt.

Risk och sårbarhetsanalyser

Arbetet med risk och sårbarhetsanalyser följs upp kontinuerligt.
Samverkan kring området säkerhet på akutmottagningar har påbörjats med
angränsande regioner.

Civilt försvar

Under våren har fokus legat på att stärka signalskydd och säkerhetsskydd
som ingår i överenskommelserna för civilt försvar. På grund av pågående
coronapandemi har vissa delar som planerats för civilt försvar satts i drift,
t.ex. lägesbildsrapportering till socialstyrelsen.

Uppdrag/mål:
Idéburen offentligt partnerskap
Aktiviteter

Analys

Ta fram en strategi för arbetet
med idéburen offentligt
partnerskap

Folkhälsa, Regional utveckling och inköp arbetar med att ta fram en
strategi. Nationellt finns framtaget underlag om principer och riktlinjer för
olika samverkansformer.
Arbetet har delvis påverkats av coronapandmin, men uppdraget bör kunna
avslutas under 2020.

Uppdrag/mål:
Tydliggöra länsklinikernas uppdrag
Aktiviteter

Analys

Nya riktlinjer för länsklinikerna

Framtagandet av riktlinjer utgår från arbetet med akutsjukhusens uppdrag
och har inte kommit igång med anledning av coronapandemin. Osäkert hur
mycket som hinner bli klart under året.
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Uppdrag/mål:
Akutsjukhusens uppdrag
Aktiviteter

Analys

Tydliggöra akutsjukhusens
uppdrag

Projektledare är tillsatt men på grund av coronapandemi har arbetet inte
kommit igång. Förhoppningen är att arbetet ska kommer igång under
hösten 2020.

Uppdrag/mål:
Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020
Aktiviteter

Analys

Införa och marknadsföra
tjänsten SMS-livräddare

Med anledning av coronapandemin är införandet pausat.

Framgångsfaktorer:
Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma
aktiviteter och projekt i
samverkan

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på är en satsning för barn och unga
med inspiration från Skottland. Region Jönköpings län i samverkan med
kommunerna gör detta inom arbetet för Strategi för hälsa och har särskilt
prioriterat tre områden så som fullföljda studier, psykisk hälsa och fysisk
aktivitet. Arbete har kommit igång tillsammans med några kommuner i
länet.

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma
aktiviteter och projekt i
samverkan

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter 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

Strategigrupp Äldre har i samband med coronapandmin intensifierat sitt
arbete och har avstämningsmöten varje vecka. Uppföljning av
utskrivningsprocess, korttidsplatsbehov, rehabiliteringsfrågor och
övergripande samverkansfrågor för att bidra till att äldre får god vård och
omsorg hanteras.
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Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter

Analys

Länsövergripande strategi för ehälsa - Handlingsplan 2020

En handlingsplan är framtagen tillsammans med kommunerna och
godkänd i ehälsorådet. I handlingsplanen är det framtaget ett antal
övergripande mål och aktiviteter som strategigrupperna jobbar vidare med.
Exempelvis hur man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för
att öka trygghet och självständighet samt avlasta för personalen. Arbetet
har under rådande coronapandemi har fokuserat på utökad användning av
digitala mötesformer vid vårdplanering i samverkan.

Uppdrag/mål:
Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen
Aktiviteter

Analys

Samverkan med kommunerna
kring rehabiliteringsprocessen

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen sker inom
ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp rehabilitering under REKO.

Framgångsfaktorer:
God cancervård
Uppdrag/mål:
Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av cancersjukdom hos
barn
Aktiviteter

Analys

Utreda möjligheterna för
mottagning

Arbetet är påbörjat inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionala
cancercentrum har satsat statliga medel på att etablera
kompetenscentrum/nätverk för långtidsuppföljning för
barncancerpatienter. En projektledare är utsedd.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

70 %

57 %

Periodens resultat ligger totalt sett en bit från uppsatt mål
men förloppen bröstcancer, livmoderkroppscancer samt
tjock- och ändtarmscancer är exempel på förlopp där stor
andel inkluderas.

80 %

43 %

Inget vårdförlopp når uppsatt målvärde under perioden.
Föreligger dock en variation mellan de olika förloppen där
SVF Hudmelanom samt SVF matstrups- och
magsäckscancer är de vårdförlopp som ligger närmast
uppsatt mål.

Standardiserade
vårdförlopp
- andel patienter i
SVF
Standardiserade
vårdförlopp
- andel inom max
ledtid

Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och
förvaltning av standardiserade
vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie arbetssättet.
Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt utifrån
patienternas väg i vården.
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Uppdrag/mål:
Screening av tjocktarmscancer
Aktiviteter

Analys

Samordning och planering av
tarmscreening

Sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för att ansluta till region Stockholms
gemensamma samordnings kansli för att fortsätta arbetet med
implementering av tarmcancerscreening inom region Kalmar, Östergötland
och Jönköping.

Uppdrag/mål:
Prostatacancertestning
Aktiviteter

Analys

Aktivt delta i Sydöstra
sjukvårdsregionens arbete för
införande av organiserad
prostatacancertestning

Ett inriktningsbeslut är taget om införande motsvarande det som tagits för
tarmcancerscreening.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Arbete pågår inom kunskapsstyrningen och ingår i den strategiska planen
för cancervården som är framtagen av RCC Sydöst. Arbete pågår inom
respektive klinik.

Uppdrag/mål:
Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer
Testet med det nya flödet för det diagnostiska centret pågår. Patienterna uttrycker att det fungerar väl.
Dock innebär resandet till Stockholm en fördröjning av SVF- förloppet men det kommer att förbättras
då utrustningen som krävs kommer till Värnamo.

Uppdrag/mål:
Cancerrehabilitering
Aktiviteter

Analys

Införa arbetssätt för att i varje
patientmöte beakta
förebyggande och
hälsofrämjande arbete

I cancervården arbetar vi med att få in cancerrehabilitering i ett tidigt
stadium för att ge patienten redskap för att hantera sin sjukdom och sitt
tillfriskande.
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Framgångsfaktorer:
God tandvård
Uppdrag/mål:
Allmäntandvård barn och unga
Aktiviteter

Analys

Utbildning och uppföljning av
”rationell barntandvård”

Samtliga tandläkare och tandhygienister har utbildats i ”rationell
barntandvård”. Det innebär att med barnets bästa i centrum ska behandlingar
utföras som främjar god munhälsa långsiktigt, vilket innebär minsta möjliga
lidande för barnet. Granskningen visar att flertalet behandlingar utförts
rationellt enligt utbildningens riktlinjer.

Uppdrag/mål:
Specialisttandvård
Aktiviteter

Analys

Framtagande av mätetal för
specialisttandvården

Aktiviteten är inte påbörjad.

Verksamhetsstatistik
Länets vårdkonsumtion januari-april
Somatisk vård
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

2020-04
59 518
15 863
126 226
110 362

2019-04
65 435
17 997
138 752
119 421

Förändring
-5 917
-2 134
-12 526
-9 059

%
-9%
-12%
-9%
-8%

Psykiatrisk vård
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

2020-04
15 101
1 335
8 905
36 973

2019-04
16 399
1 450
10 467
38 466

Förändring
-1 298
-115
-1 562
-1 493

%
-8%
-8%
-15%
-4%

Primärvård
Antal besök, läkare
Antal besök, annan personalkategori

20200-4
143 292
243 977

2019-04
162 640
279 373

Förändring
-19 348
-35 396

%
-12%
-13%

Invånarna i länet har konsumerat mindre vård jämfört med föregående år. Det gäller såväl öppen som
slutenvård. Minskningen uppgår till ca 10 % för perioden januari till april. Minskningen hänförs främst
till månaderna mars och april, då minskningen är betydligt högre än 10 %. Bakom minskningen av
besöken i primärvården finns också en ökning av digitala besök. De digitala besöken ökar både inom
länet och från andra aktörer utanför länet.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:
Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Att bedriva god och relevant forskning inom Region Jönköpings län är viktigt för att utveckla och
säkerställa att sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda
förutsättningar för klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal, strategiplaner,
handlingsplaner. Att vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra förutsättningar för forskning.

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

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

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Arbetet med att organisera och koordinera VFU för 18 vårdprofessioners
utbildning har löpt på. En del anpassningar av VFU har skett i dialog med
lärosätena på grund av coronapandemin. Strategin har varit att flexibelt
genomföra VFU och säkerställa att inga studenters examen blir försenade.
Vi har hittills lyckats med detta.

AT-organisationen

AT-organisationen har nu förts över till Futurum till alla delar inklusive
ekonomin. Verksamheten är välfungerande.

Uppdrag/mål:
Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning
i samverkan i sydöstra
sjukvårdsregionen.

Den decentraliserade läkarutbildningen växer gradvis och nu finns tre
kullar med studerande på plats med Jönköping som huvudstudieort. För
varje termin tillkommer cirka 30 nya studenter. Lärarförsörjningen har gått
bra, utbildningslokalerna är ändamålsenliga men har bara i begränsad
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Aktiviteter

Analys
omfattning använts på grund av att universitetens distansläge på grund av
coronapandemin. Invigningen av lokalerna är framflyttad. Studenterna har
varit nöjda med sin utbildning inklusive den digitala som varit aktuell
under coronapandemin. VFU har i huvudsak kunnat genomföras med vissa
mindre justeringar. Arbete pågår för planering av de sista terminerna men
det mesta är på plats nu dock skall ytterligare några lärartjänster rekryteras.
Dessutom kommer utbildningen att gå från 11 terminer till 12 terminer
vilket innebär ytterligare en studentkull i Jönköping och ytterligare
planeringsarbete.

Utveckling av
universitetssjukvård inom RJL
kopplat till RALF avtalet

Det pågår ett arbete med att utveckla universitetssjukvården i Region
Jönköpings län.

Uppdrag/mål:
Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa teknologier
Aktiviteter

Analys

Arbete utifrån Life Science
strategin

Sjukvårdsregionens Life science strategin genomförs på olika sätt. Inom
Forum Sydost har en arbetsgrupp tillsatts för att utveckla en
samarbetsmodell mellan sjukvården och läkemedelsbolag som bedriver
kliniska prövningar i syfte att underlätta genomförandet av kliniska
prövningar. Region Jönköpings län leder denna grupp och har idag en
välfungerande arbetsmodell för att genomföra kliniska prövningar i Region
Jönköpings län. Life science strategin innefattar också utveckling av
universitetssjukvården och aktiviteter med denna. I Region Jönköpings län
har det etablerats flera universitetssjukvårdsenheter med särskilda
utvecklingsuppdrag. Coronapandemin har bromsat planeringen och
samverkan kring denna fråga. En arbetsgrupp ska bildas för att få ihop
utveckling, forsknings- och innovationsuppdragen.

Uppdrag/mål:
Utveckling av tandvården
Aktiviteter

Analys

Ansöka om att etablera
tandläkarutbildning

Ansökan om att få starta tandläkarutbildningen är inskickad i mars. Nästa
fas i ansökan är att den skriftliga ansökan värderas och att en på-platsvärdering görs. Sannolikt kommer detta ske i höst
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Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:
Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-80 502 tkr

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har efter fyra månader
en negativ avvikelse mot budget på 80 miljoner kronor. Det
motsvarar en avvikelse mot periodiserad budget på 2,5
procent.

Ekonomi i balans

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

Utfall

Budget

Avvikelse

Privata vårdgivare

-23,5

-19,6

-3,9

Vårdcentralerna Bra Liv

-36,0

-7,4

-28,6

Folktandvården

-85,9

-81,9

-4,0

Medicinsk vård

-987,1

-956,7

-30,3

Kirurgisk vård

-940,3

-917,1

-23,3

Psykiatri rehab o diagnostik

-373,8

-362,5

-11,3

-2 446,7

-2 345,3

-101,4

-904,0

-924,9

20,9

-3 350,6

-3 270,1

-80,5

Summa verksamhetsområde inkl privata
Regionens åtagande
Totalt

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har efter fyra månader en negativ avvikelse mot budget på 80
miljoner kronor. Det motsvarar en avvikelse mot periodiserad budget på 2,5 procent. Den negativa
avvikelsen beror på att nettokostnaden ökar mer än vad budgetutrymmet medger. Det är flera
kostnadsposter som ökar utöver index. Det är bland annat löner och läkemedel. Nettokostnaden
påverkas också negativt av att patientintäkterna minskar såväl i sjukvården som tandvården till följd av
coronapandemin (totalt ca 17 mnkr). Samtidigt har nämnden erhållit statsbidrag för tillgänglighet på
drygt 30 miljoner kronor till och med april vilket minskar nettokostnaden och även bidrag för ökade
sjuklönekostnader i april (ej för mars).
Samtliga verksamhetsområden har minusresultat efter april månad. Underskott för Privata vårdgivare
beror på ökat köp av utredningar inom barn och ungdomspsykiatrin från Bräcke Diakoni.
Regionens åtagande/centralt har ett plusresultat på 21 miljoner. Orsaken till plusresultatet är främst de
tillgänglighetspengar som hanteras centralt av FS nämnden. I övrigt är det plus och minusposter som
tar ut varandra. På plussidan finns t ex budgetmedel för livsstilsutmaning och psykisk hälsa äldre som
inte disponerats ännu och på minussidan finns köpt psykiatrisk vård inklusive rättspsykiatri.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-81 000 tkr

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har en ekonomisk
prognos för helåret på minus 81 miljoner kronor. Det är en
försämring på närmare 100 miljoner kronor jämfört med
2019. Samtidigt är det en positiv prognos där ekonomin
förväntas vara i balans under resterande del av året.

Prognos

Tabell: Bokslut 2018-2019 och prognos 2020, miljoner kronor
Verksamhetsområden

Bokslut 2018

Privata vårdgivare

Bokslut 2019

Prognos 2020

Förändring jmf
2019

7,9

5,8

-5

-10,8

Vårdcentralerna Bra Liv

-25,3

-12,5

-44

-31,5

Folktandvården

-16,7

9,3

-10

-19,3

Medicinsk vård

17,5

5,3

-55

-60,3

Kirurgisk vård

-62,7

-41,1

-50

-8,9

Psykiatri rehab o diagnostik

-24,9

7,9

-40

-47,9

-104,3

-25,2

-204

-178,8

Centralt/Regionens åtagande

-66,7

42,3

123

80,7

Totalt FS nämnd

-171

17,1

-81,0

-98,1

Summa verksamhetsområde inkl privata

Centralt/regionens åtagande finns reserverad budget för läkemedel som tekniskt ligger periodiserad i
december månad och bidrar till den förhållandevis positiva prognosen. Coronapandemin har påverkat
såväl kostnadssidan som intäktssidan. Samtliga verksamhetsområden prognostiserar underskott där
ökade personal-, material- och läkemedelskostnader är orsaken. För folktandvården är det framförallt
minskade intäkter som bidrar till ett underskott. Regionens åtagande, som innehåller flera centrala
poster, har en positiv prognos på 123 miljoner kronor.
Av det centrala överskottet avser 65 miljoner kronor reserverad budget för läkemedel som kommer att
fördelas till verksamhetsområdena under året och förbättra deras prognoser med motsvarande. Inom
regionens åtagande finns också delar av tillgänglighetspengarna för 2020, cirka 50 miljoner kronor.
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MEDARBETARE
Strategiska mål:

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktorer:
Attrahera och rekrytera
Uppdrag/mål:
Försörjning av vårdpersonal
Futurum fortsätter att stödja verksamhetsförlagd utbildning för 18 vårdprofessioner och
vidareutbildning av läkare (AT/ST). Vi planerar även för den kommande bastjänstgöringen för läkare
(BT) som förväntas starta juli 2021.

Uppdrag/mål:
Attrahera nya medarbetare
Aktiviteter

Analys

Målgruppsarbete

Utveckling av målgruppsplaner pågår. Fokus på gemensamma aktiviteter
inom attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla.

Stärka arbetsgivarvarumärket

Utveckling av arbetssätt ihop med kommunikationsavdelningen pågår.
Profilering utlandsrekrytering genomfört.

Uppdrag/mål:
Kompetensbaserad rekrytering
Aktiviteter

Analys

Utveckla anställningsprocessen

Arbete med utveckling anställningsprocessen i rekryteringssystemet pågår.
Målet är att digitalisera, förenkla och säkerställa att uppgifter som förs in i
Heroma är korrekta. Målet är att delar av utvecklingen ska vara
implementerad innan sommaren.

Implementering tester i
rekrytering

Integrering samt arbete med kravprofiler för screeningtester pågår.
Fördjupade tester testas som en del av chefsrekryteringsprocessen och
specialistroller.

Utveckla
Kompetensförsörjningsenheten

Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande. Bland annat med en
ny bemanningsenhet för sjuksköterskor.

Framgångsfaktorer:
Kompetenta och engagerade medarbetare
Uppdrag/mål:
Kompetensplanering och rätt använd kompetens
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

75 %

Möjliga orsaker kan vara eftersläpning i registrering,
förskjutning av medarbetarsamtal på grund av centralt
avtalsläge med vissa fackförbund och coronapandemin.
Bedömningen är att måluppfyllelse kommer ske under året.

Kompetensutveck
lingsplan
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-17 %

17 %

Kostnaden för bemanningsföretag är efter 4 månader 51
miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor (16%) högre än
motsvarande period 2019. Det är i april som kostnaden ökar
relativt mycket och det är inom Bra Liv och Kirurgisk vård
som ökningen är störst. Kostnaden för bemanningsföretag
motsvarar 2,6% av den totala lönekostnaden.
Sjuksköterskorna är fortsatt en relativt liten del men ökar.

Minskning av
kostnaderna för
bemanningsföreta
g

Aktiviteter

Analys

Utbildningsanställningar 2020

Ca 100 medarbetare har just nu en pågående utbildningsanställning, det
motsvarar ca 75 årsarbetare.
Drygt 190 personer har sökt till höstens antagning av
utbildningsanställningar, rekryteringsprocesser pågår i verksamheterna.
Utvecklingsarbete av konceptet med utbildningsanställning pågår.

Länsövergripande resursenhet
för sjuksköterskor

Underlag för en bemanningsenhet är framtaget och under samverkan.
Sjuksköterskepoolen kommer starta med 10 stycken sjuksköterskor för att
kunna testa, utvärdera, justera och testa igen i liten skala. Till
bemanningsenheten kopplas även den befintliga poolen av timanställda
som har byggts upp 2020 som en del i att bemanna sjukhusen under
coronapandemin.

Arbetstidsmodeller, 80-10-10

Arbetet med schemamodell/arbetstidsmodell 80-10-10 fortsätter under
2020. Enheter som har påbörjat arbete enligt ny schemamodell/
arbetstidsmodell har startat med fördelning på 90-5-5.
Personal är mestadels positiv till projektet. Svårighet finns i att fördela
bemanningen på ett så effektfullt sätt som möjligt.

Karriärtjänster för
yrkesskickliga sjuksköterskor

Under 2020 kommer fler kliniker efter behov kunna anställa inom ramen
för roll som teamsjuksköterska. Verksamheterna som har
teamsjuksköterskor beskriver att de har haft och har stor nytta av
teamsjuksköterskerollen inom slutenvården. Inom Psykiatrisk vård införs
inte rollen då den inte gäller specialistsjuksköterskor.
På grund av rådande situation kring coronapandemin har rekrytering och
tillsättning av teamsjuksköterskor blivit något fördröjd.

Implementering av ny
kompetensplattform

Kompetensplattformen är prioriterad för införande under 2020, med
planering att breddinförande under nästa år.

Arbete med
kompetensförsörjningsplan

Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner pågår och
systemstöd kommer utvecklas i LoK (plattform för lärande och
kompetens). Arbetet med kompetensplanering och behov bör ha sin
utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och vara del i arbetet med det
årliga planeringsarbetet inom respektive verksamhet.

Förutsättningar för äldre
medarbetare

Arbetet är pausat.

Uppdrag/mål:
En välfungerande lönebildning
Aktiviteter

Analys

Riktlinjer för lönebildning

Nya riktlinjer för lönebildning och principer för ingångslönesättning
(lathunden) är framtagna och beslutade och samverkade. Införande sker
löpande under året.

Riktad lönesatsning

Stor del av satsningen genomförd och utbetald med löneöversynen 2020.
De yrkesgrupper som är identifierade och ligger längst från den önskade
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Aktiviteter

Analys
målbilden har prioriteras och tagit del av del av den riktade satsningen
enligt plan. Fördelning har skett utifrån gruppernas relativa löneläge i
förhållande till önskad målbild.

Framgångsfaktorer:
Hälsa, delaktighet och likabehandling
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

5,4 %

6,6 %

Sjukfrånvaron har i genomsnitt till och med april ökat i
jämförelse med samma period föregående år. Året inleddes
med en förväntad minskning av sjukfrånvaron som i januari
och februari låg ca en halv procentenhet lägre än samma
månader 2019. Under mars och april ökade sjukfrånvaron
och var istället ca 3 procentenheter högre än samma period
föregående år. Ökningen sammanfaller med de riktlinjer
folkhälsomyndigheten gick ut med i mitten av mars att alla
som känner minsta symptom ska stanna hemma.
Förändringarna motsvarar i årsarbetare jämfört med
föregående år drygt 320 fler sjukfrånvarande under mars och
april jämfört med ca 45 färre under jan-feb. Sett till
yrkesgrupper följer generellt sjukfrånvaron tidigare mönster
med en relativ ökning utifrån tidigare nivå. Undantaget är
personal inom utbildning, fritid och kultur som har en lägre
sjukfrånvaro första tertialet 2020 jämfört med samma period
föregående år.

Personalhälsa
- sjukfrånvaro

Uppdrag/mål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Aktiviteter

Analys

Arbete med resultat från
medarbetarundersökning

Arbetet med resultatet från medarbetarskap- och säkerhetsenkäten ska
genomföras inom respektive verksamhets arbete med det systematiska
arbetsmiljöarbetet. En viss fördröjning kan finnas med anledning av
coronapandemin.

Uppdrag/mål:
Medarbetarskap och delaktighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

80 %

Målet ej uppnått för tertial 1. Möjliga orsaker kan vara
eftersläpning i registrering, förskjutning av
medarbetarsamtal på grund av centralt avtalsläge med vissa
fackförbund och coronapandemin. HR påminner om vikten
av registrering av genomförda samtal. Bedömningen är att
måluppfyllelse kommer ske under året.

Medarbetarsamtal

Aktiviteter

Analys

Introduktion till att jobba i
Region Jönköpings län

Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att jobba med
frågan. Koppling till pågående projekt med chefers introduktion.

Avslutningssamtal

Hanteras i samband med införandet av plattformen för lärande och
kompetens.
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Aktiviteter

Analys

Översyn samverkansavtal

Arbetet är pausat på grund av coronapandemin

Framgångsfaktorer:
Chef- och ledarskap
Uppdrag/mål:
Ett stärkt- chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefer och ledare ska delta i
chefs-/ledarutvecklingsprogram
och chefsutbildningar.

Fyra chefsutvecklingsprogram beroende på chefsroll och erfarenhetsgrad
genomförs löpande. Under 2020 startar fyra nya grupper där sammanlagt
53 chefer deltar. Utöver det genomförs programmet Framtida chefskap för
medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i Region
Jönköpings län.
Samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer, drygt 500 chefer
sammantaget, deltar i Nätverk för engagerat ledarskap. Vårens träffar har
med anledning av coronapandemin fått anpassas efter nya förutsättningar.

Chefsutbildningar HR

Utbildningar genomförs i den mån det går i dagsläget. Digitala delar samt
distansutbildningar kan ofta genomföras medan de moment/utbildningar
som bygger på fysisk närvaro skjuts på framtiden.

Förändring årsarbetare
En genomsnittlig ökning med drygt 48 faktiska årsarbetare jämfört med samma period föregående år.
Förändringen baseras på en ökning av antalet anställda årsarbetare med ca 221 samtidigt som
frånvaron ökat med motsvarande 173 årsarbetare.
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STÖD OCH SERVICE
Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:
Vårdnära service
Uppdrag/mål:
Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det
är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd
kompetens
Aktiviteter

Analys

Skapa personella förutsättningar
inom område närservice för att
möta kundens behov gällande
vårdnära service.

Pågående coronpandemi har skapat fler möjligheter till vårdnära service
tjänster då Region Jönköpings läns arbetar enligt Rätt använd kompetens
(RAK). Detta innebär att vi levererar fler vårdnära service tjänster till
Covid-19 avdelningar och till Cohortvård IVA. Arbetet fortsätter med att
förbereda för uppstart av fullskalig vårdnära service i hus D1-D2.

Process och produktion
Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:
Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Välfungerande hjälpmedelsverksamhet
Aktiviteter

Analys

Arbeta för ett gemensamt
arbetssätt inom samtliga
produktområden

Hjälpmedelscentralen har byggt en struktur med utsedda förvaltare inom
varje process. Dessa har som uppgift att gå igenom sin process minst en
gång per år. Man har haft och kommer att ha ett årligt möte då alla
processägare och processförvaltare samlas för att tydliggöra roller och
uppdrag.

Medverka till god kontroll av
förskrivningsmönster och
ekonomi/uppföljning inom
samtliga områden

Tas löpande upp vid kunddialogerna och kundrådet.
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Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:
Rätt beteende – avtal
Uppdrag/mål:
Upphandlingsavtal som möjliggör inköp av lokalproducerade livsmedel.
Aktiviteter

Analys

Möjliggöra inköp av
lokalproducerade livsmedel
genom att anpassa
upphandlingens storlek

Livsmedelsupphandlingar har delats upp i fem olika områden för att
möjliggöra för mindre och lokala leverantörer att lämna anbud.

Uppdrag/mål:
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla
Aktiviteter

Analys

Krav på kollektivavtalsliknande
villkor ska användas om det är
behövligt. Kravet gäller i alla
led, även underentreprenörer.

Arbetsrättsliga villkor används i de upphandlingar där det är behövligt.
Finns idag infört i våra avtalsmallar.

Uppdrag/mål:
Personalövertagande och sysselsättningskrav vid upphandling
Aktiviteter

Analys

Krav på personalövertagande
och sysselsättningskrav ska
finnas med i de upphandlingar
där det är relevant

Genomförs om det blir aktuellt.

Uppdrag/mål:
Upphandling ska utgå från välfärdens och medborgarnas behov
Aktiviteter

Analys

Upphandling ska utgå från
välfärdens och medborgarnas
behov

Område inköp planerar upphandlingar utifrån de behov som finns i
verksamheterna med utgångspunkt i välfärdens och medborgarnas behov.

Uppdrag/mål:
Möjliggöra för små och medelstora aktörer att konkurrera om avtal när det är relevant
Aktiviteter

Analys

Möjliggöra för små och
medelstora aktörer att
konkurrera om avtal när det är
relevant

Område inköp gör det möjligt för små och medelstora aktörer att lämna
anbud bl a genom att dela upp upphandlingar som är möjliga att dela upp, i
delområden och utvärderar möjligheten att göra egna, lokala
upphandlingar i förhållande till nationella ramavtal.
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Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:
Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

0 tkr

19 000 tkr

0 tkr

47 000 tkr

Ekonomi i balans
Prognos

Uppdrag/mål:
Lokalförsörjning
Aktiviteter

Analys

Aktivt arbete med
fastighetsutvecklingsplaner som
stäms av varje tertial

Arbete med fastighetsutvecklingsplan Höglandssjukhuset Eksjö pågår.
Statusbedömningar och klassificering av byggnadsdelar och hus går mot
färdigställande. Installationer ej påbörjade. Arbetet med Värnamo sjukhus
fastighetsutvecklingsplan är tillfälligt pausad. Uppdatering av
fastighetsutvecklingsplan för länssjukhuset Ryhov är inte påbörjad.

Aktivt arbete med
lokalförsörjningsplaner som
stäms av varje tertial

Lokalförsörjningsplan för Värnamo sjukhus finns framtagen. Inväntar
synpunkter av verksamheterna innan färdigställande.
Lokalförsörjningsplan Höglandssjukhuset Eksjö, rapportskrivning pågår,
utkast planeras vara framme för presentation under juni.
Uppdatering lokalförsörjningsplan länssjukhuset Ryhov är inte påbörjad.
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EKONOMI
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:
Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Ekonomi i balans, budgetavvikelse

0 tkr

-327 104 tkr

Prognos, budgetavvikelse

0 tkr

-181 000 tkr

Delårsresultatet sämre än budget i verksamheten men mest i finansnettot
Efter första tertialet visar utfallet ett underskott på 221 miljoner kronor, vilket är 327 miljoner kronor
lägre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 63 miljoner kronor sämre än budget medan
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 61 miljoner kronor bättre än budget. Det gör att
verksamhetens resultat i det närmaste är i balans med 2 miljoner kronor lägre än budget.
Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt
värde) påverkar resultatet, har kraftigt försämrat första tertialet. Till och med april ingår orealiserade
värdesänkningar på 279 miljoner kronor, vilket är 322 kronor sämre än budget. Samtidigt så visar
ränteintäkter och realiserade vinster/förluster 5 miljoner kronor sämre än budget. Finansiella
kostnaderna på skuldsidan (pensioner) visar 2 miljoner kronor bättre än budget.

Årsprognosen omfattas av stor osäkerhet
Det råder stor osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende effekter av
coronapandemin. Prognosen är mer osäker än någonsin, men den baseras på att en viss återhämtning
påbörjas det tredje kvartalet. De besked som lämnats i vårpropositionen eller på annat sätt och avser en
förstärkning av sektorn genom generella statsbidrag och som främst kompenserar för det mycket lägre
skatteunderlaget är medtagna i prognosen, även om alla ännu inte är beslutade. Däremot ingår inget
stöd för merkostnader inom sjukvården till följd av coronapandemin, 5 miljarder till regionerna, eller
stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, 3 miljarder kronor. Det är fortfarande mycket osäkert
hur fördelningen av dessa riktade stödsatsningar kommer ske och hur mycket som kommer vår region
till del.
Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 160 miljoner kronor vilket är 181 miljoner kronor
lägre än budgeten på 341 miljoner kronor.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 11,5 miljarder kronor vilket är 66 miljoner kronor sämre än
budget. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 418 miljoner kronor för överenskommelser inom
hälso- och sjukvård. Det är cirka 30 miljoner kronor högre än budget främst beroende på högre
ersättning från kömiljarden.
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 12,1 miljarder kronor vilket motsvarar 289 miljoner
kronor bättre än budget. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 559 miljoner
Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

52(67)

kronor, vilket är 223 miljoner kronor bättre än budget. Det nya kostnadsutjämningssystemet bidrar då
med netto 170 miljoner kronor, vilket inte budgeterades då det inte var beslutat vid budgettillfället.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt med drygt 160 miljoner kronor, vilket är 409 miljoner
kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Det ligger ingen värdering i att utfallet
kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. Nästan hela finansavvikelsen utgörs
av dessa poster då övriga finansposter som räntor, utdelning och bankkostnader med mera i det
närmaste beräknas följa budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 238 miljoner
kronor vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget.
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2019 med knappt 1 040 miljoner kronor. Här utgör
totala finansnettot cirka 750 miljoner kronor och verksamhetens resultat knappt 290 miljoner kronor. I
förändringen av verksamhetens resultat ingår lägre riktade statsbidrag på cirka 40 miljoner kronor men
även den lägre kostnadsutjämningsavgiften med 170 miljoner kronor.
Prognostiserat årsresultat motsvarar 1,3 procent av skatter och generella statsbidrag och
nettokostnaden uppgår till 95,4 procent av skatter och generella statsbidrag.
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas inte
kunna nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 938 miljoner kronor,
vilket är 34 miljoner kronor lägre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 972 miljoner kronor.
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 97 procent, vilket är bättre än budgeten på 57 procent. Totalt
för åren 2015-2020 beräknas investeringarna inte fullt ut ha finansierats med egna medel.
Egenfinansieringsgraden är 98 procent, och det saknas 82 miljoner kronor till full egenfinansiering.
Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
1:2019

Bokslut

2 367

902

2 761

-4 589

-13 498

-4 448

-13 052

-119

-380

-119

-361

-3 894

-11 511

-66

-3 665

-10 651

Skatteintäkter

2 986

8 959

-389

3 024

9 123

Generella statsbidrag/kommunal
utjämning

1 002

3 111

678

793

2 375

94

559

223

152

846

-236

-161

-409

383

593

-79

-238

5

-105

-243

-221

160

-181

430

1 196

Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens resultat
Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Utfall
Tertial
1:2020

Prognos
2020

814

Avvikelse
årsbudget

2019

Enligt LKBR ska finansnettot redovisas som finansiella intäkter och finansiella kostnader. Enligt detta hade finansnettoraderna varit:
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

50

127

-124

393

695

-365

-526

-280

-115

-345

Verksamhetens nettokostnad högre än budget
Nettokostnaden har till och med första tertialet ökat med 6,2 procent jämfört med samma period 2019
och överskrider periodbudget med 63 miljoner kronor. Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11 511
kronor, vilket är 66 miljoner kronor högre än budget. Nettokostnadsökningen blir då 8,1 procent.
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Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör 5,0 procent. Då ingår nya
kostnadsutjämningen med netto 170 miljoner kronor efter införandeavdrag. Justerat för detta så är

ökningen 3,5 procent.
Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr)
Nämnd

Periodavvikelse
-80
-97
+17

Prognosavvikelse
-81
-199
+118

Kostnadsomslutning
-11 914
-10 048
-1 866

Avvikelse
i procent
-0,7
-2,0
6,3

ANA
varav verksamhetsområde
varav centralt

+2
+1
+1

+2
+1
+1

-514
-466
-48

0,4
0,1
2,9

TIM
varav verksamhetsområde
varav centralt

-5
-6
+1

-34
-35
+1

-1 553
-1 542
-11

-2,2
-2,3
4,6

RS
varav verksamhetsområden
varav centralt

-19
+9
-28

-59
+34
-93

-3 179
-2 905
-275

-1,9
1,2
-33,7

RSÖ
varav riktade statsbidrag
varav internränta/avskrivning mm
varav pensioner mm

+38
+20
-2
+20

+106
+58
-2
+50

-17

616,2

RF
Totalt

+1
-63

0
-66

-18
-17 195

0,0
-0,4

FS
varav verksamhetsområden
varav centralt

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 underskott mot budget som prognostiseras för RS avser främst direktavskrivningar för lös
utrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, vilket prognosticeras till 68 miljoner kronor och är
budgeterat i investeringsramen. Utöver detta ingår stödinsatser till personalen kopplade till
coronapandemin. Överskottet inom verksamhetsområdena avser Verksamhetsstöd och service och
Regionledningskontoret. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 106 miljoner kronor för
2020. Den största delen, 58 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag som bidrar till finansiering av
permanentade budgetsatsningar i verksamheten. Överskott beräknas också inom pensionsområdet, då
kostnaderna för pensionsavsättning förväntas bli 72 miljoner lägre än vad verksamheterna avsätter.
Detta är 42 miljoner kronor högre än budget.

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

54(67)

Lönekostnader ökar mer än avtal och hyrpersonalkostnader stiger
Lönekostnaderna, beräknas öka med 4,6 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda lönesatsningen
och helårseffekt från 2019 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 63
miljoner kronor högre än avtals- och lönesatsningsökningen.
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 52 miljoner
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 4 miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor högre än
samma period 2019, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 4 miljoner kronor. Kostnaden har ökat
inom samtliga områden under mars och april förutom inom psykiatrin. Hyrpersonalkostnaden 2019
blev 159 miljoner kronor, där andra halvåret var 20 miljoner kronor dyrare än första halvåret.
Bedömningen för 2020 är att kostnaden kommer bli något högre än 2019.

Läkemedelskostnaderna ökar första tertialet, men en positiv prognos
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 län totala kostnadsutveckling för läkemedel före återbäringar/rabatter är 11 procent
vilket är i nivå med riket. Kostnadsutvecklingen för januari-april för förmånsläkemedel är något högre
än riket och för rekvisitionsläkemedel lägre än riket. Den totala kostnadsökningen är klart högre än
normalt, och förklaras till stor del av att kostnaden för förmånsläkemedel under mars månad var 15-20
miljoner kronor högre än budgeterat. Detta berodde troligtvis på att många personer hämtade ut sina
läkemedel för att klara en eventuell bristsituation till följd av coronapandemin. Det återstår att se om
kommande månader innebär lägre kostnader eller om våra invånare kommer att fortsätta att hålla
större lager hemma. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på cirka 50 miljoner kronor, vilket
förklaras av flera samvarierande faktorer, såsom en lägre kostnadsutveckling för nya läkemedel,
läkemedelsåterbäringar samt lägre kostnader för vissa smittskyddsläkemedel.

Skatteintäkterna minskar och kommer inte i närheten av budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 959 miljoner kronor 2020 vilket är hela 389 miljoner kronor
lägre än budget och 164 miljoner kronor lägre än 2019. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) bedömning i april, vilken är 322 miljoner kronor lägre än prognosen i februari. Det
förklaras naturligtvis av det extrema konjunkturras som covid-19 och åtgärder för att förhindra
smittspridningen orsakat, som inte alls kunde förutses i februari.

Generella statsbidrag och utjämning mycket högre än budget till följd av
statliga krisåtgärder och ny kostnadsutjämning
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i miljoner kronor

Tertial 1
2020

Prognos
2020

Avvikelse
årsbudget

Tertial 1
2019

Bokslut
2019

Inkomstutjämningsbidrag

591

1 774

-14

579

1 736

Kostnadsutjämningsavgift

-31

-93

265

-113

-339

Regleringsbidrag/avgift

-29

-86

-14

-23

-70

Läkemedelsbidrag

356

1 069

20

335

999
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Välfärdsmiljard flyktingar

9

26

0

15

44

Livmoderhalsscreening

0

0

0

1

5

Januariavisering 5 mdr*

18

53

53

0

0

9

26

26

0

0

53

158

158

0

0

0

106

106

0

0

26

79

79

0

0

1 002

3 111

678

793

2 375

Februariavisering 2,5 mdr*
Vårpropositionsavisering 15 mdr*
Majavisering 6 mdr**
Periodiseringsfondskompensation
Summa

* satsningarna avser hela sektorn, där regionerna får 30 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen
** satsningen avser hela sektorn, där regionerna får 50 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen.

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2020, blir 1 595 miljoner kronor.
Detta är 237 miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på den genomförda ändringen av
kostnadsutjämningsavgiften baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för
kommuner och regioner. Regionen har fått sänkt kostnadsutjämningsavgift årligen med cirka 262
miljoner kronor med start 2020 till följd av förändringen. För att mildra effekterna för de regioner som
får ökade avgifter införs ett införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med att finansiera.
För 2020 är införandeavgiften inom regleringsavgiften 253 kronor/invånare, vilket för regionen utgör
cirka 92 miljoner kronor. Införandeavgiften kommer för 2021 vara 102 kronor/invånare och för 2022
vara 16 kronor/invånare.
Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2020 ger knappt 1 111 miljoner kronor brutto. I
avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till
staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 42 miljoner kronor för 2020. Totala
läkemedelsbidraget 2020 beräknas därmed till cirka 1 069 miljoner, vilket är 20 miljoner kronor högre
än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket påverkar nettokostnaden positivt
och bidrar till budgetöverskottet inom läkemedelsområdet på 50 miljoner kronor, vilket framgår av
läkemedelsavsnittet ovan.
Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner
kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom
regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 600 miljoner kronor avseende
flyktingbaserat stöd. Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket särredovisats i tabellen ovan.
Från och med 2021 ingår hela denna anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i
regleringsposten och fördelas efter invånare.
De föregående årens separata bidrag för livmoderhalsscreening ingår från 2020 i regleringsposten.
Regeringen och samarbetspartierna har under året föreslagit flera ökningar av de generella
statsbidragen till sektorn, främst till följd av situationen med coronapandemin och den vikande
konjunkturen för att kompensera för minskade skatteintäkter. I januari föreslogs en ökning med 5
miljarder kronor (varav 1,5 till regionerna) och i april aviserades om ytterligare 15 miljarder kronor
(varav 4,5 till regionerna). Riksdagen förväntas besluta om dessa förslag i juni. I februari fattade
riksdagen beslut om ytterligare höjning med 2,5 miljarder kronor (varav 0,75 till regionerna). Dessa
medel betalades ut, som en engångsutbetalning i mars. Den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder
kronor (varav 3 till regionerna). Detta föreslås överlämnas till riksdagen i en ändringsbudget. Alla
dessa förstärkningar av de generella statsbidragen är medräknade i prognosen, trots att endast de 2,5
miljarderna från februari är beslutade.
Utöver ovanstående satsningar så avser regeringen att justera för effekterna på det kommunala
skatteunderlaget till följd av förslaget om ökad avsättning till periodiseringsfond för enskilda
näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Över tid kommer förslaget vara
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neutralt för skatteunderlaget, men det minskar för 2019 och ökar 2020-2025 när
periodiseringsfonderna återförs till beskattning. Kompensationen planeras till höständringsbudgeten,
då det finns underlag för hur mycket skatteintäkterna har påverkats. SKR bedömer att de generella
statsbidragen för regionerna ökar med 2,25 miljarder kronor 2020 för att sedan 2021-2025 minska med
450 miljoner årligen. Även denna del är medräknad i prognosen och även i aprilutfallet. För vår region
motsvarar det 79 miljoner kronor för 2020 vilka är särredovisade i tabellen ovan.

Stort underskott på finansnettot
Som nämnts i inledningen av ekonomiavsnittet så är en stor förklaring till delårets negativa
budgetavvikelse den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen där finansiella placeringars
marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut visas i resultatet.
Till och med första tertialet redovisas ett negativt finansnetto för tillgångar på 236 miljoner kronor,
vilket är 326 miljoner kronor sämre än periodbudget. Till och med april ingår orealiserade
värdeminskningar på 279 miljoner kronor i resultatet. I övrigt visar finansnettot på tillgångssidan 47
miljoner kronor sämre än budget beroende på lägre ränteintäkter, lägre orealiserade vinster samt
realiserade förluster.
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 minus 160 miljoner kronor, vilket är 408
miljoner kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Som nämnts i inledningen ligger det
ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. Nästan
hela finansavvikelsen på tillgångssidan utgörs av de orealiserade och de realiserade posterna.
Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdeminskningarna uppgår för fyra
månader till -3,8 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör -2,6 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med första
tertialet en kostnad på 79 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget. På helår
beräknas kostnaden bli 238 miljoner kronor. Det är 5 miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar nås inte i år
Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan (värdesäkring
av pensioner) och är inte avsett för investeringar. Då de orealiserade förändringarna är svåra att
förutsäga för enskilda år, har definitionen för egenfinansiering sedan 2019 ändrats till verksamhetens
resultat. Det innebär resultatet före finansnetto, exklusive avskrivningar i förhållande till
nettoinvesteringar.
Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 938 miljoner kronor, vilket är 34
miljoner kronor lägre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 972 miljoner kronor.
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 97 procent.
Totalt för åren 2015-2020 beräknas investeringarna inte fullt ut finansierasmed egna medel. Det
saknas 82 miljoner kronor. Enligt budget 2018 beslutades att 200 miljoner kronor av placerade medel
kunde ianspråktas för investeringar och enligt budget 2020 hanteras investeringar som avser köp av
tåg som tidigare leasats (156 miljoner kronor 2019) samt kommande byggnation av tågdepå
(2021,2022) utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta ligger periodens
egenfinansiering fortfarande inom ram. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
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egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg det budgeterade verksamhetsresultatet exklusive
avskrivningar med 566 miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansieringsgrad på 57 procent.
Årets bruttoinvesteringar beräknas till 1 016 miljoner kronor, vilket är 306 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 3 miljon kronor av immateriella tillgångar i form
av programvaror, 654 miljoner kronor av byggnader inklusive bussdepån samt 359 miljoner kronor av
övriga materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.
Utöver bruttoinvesteringarna så ingår i nettoinvesteringar försäljning av anläggningstillgångar på cirka
44 miljoner kronor, vilket främst avser tåg.
Under årets första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 389 miljoner kronor.
Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar

Byggprojekt

Hus D1 Ryhov

Utbetalning
2020,
miljoner
kronor
200

Råslätts VC/FTV

65

Komponentutbyten

60

Hus 37 Eksjö

55

HAI, tre lab förhybrid-angiografi

45

Hållbarhetsprogram, solpaneler

20

Elkraftsförsörjning Ryhov

14

Ombyggnad 3T Höglandssjukhuset

14

Operation Värnamo

14

Öron-Näsa-Hals Höglandssjukhuset

12

Ombyggnad MR 3 T Ryhov

10

Laddstolpar

10

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 160 miljoner kronor samt med
ingående justeringen av icke offentliga investeringsbidrag på 18 miljoner kronor. Det innebär att
soliditeten beräknas öka till cirka 17 procent.

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 +1 miljon kronor. Här ingår
orealiserade förluster på värdepapper på 279 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i
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balanskravsresultatet som då blir +280 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några
balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper
Redovisning av finansiella pensionsplaceringar ändrades 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 181231 ökade balansräkningens tillgångar och
det egna kapitalet.
Investeringsbidrag från icke offentliga ska från och med 2020 intäktsföras när investeringen skett. För
att anpassa till denna nya princip har 18,3 miljoner kronor överförts från långfristig skuld till egna
kapitalet. Då varje enskilt år sedan 2012 och även 2019 endast har påverkats med 0,8 mnkr/år har
omräkning av 2019 inte skett.
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2019.
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HÅLLBARHET
Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:
Vi är klimatsmarta
Aktiviteter

Analys

Vi ska öka trafiksäkerheten i våra interna och
upphandlade transporter genom att följa upp och
utveckla trafiksäkerhetsarbetet.

Krav är ställda i transportupphandlingar. Vid
avtalsuppföljning ställs frågan om och på vilket sätt kravet
på Trafiksäkerhetsplan följs.
Leverantören ska vid kontrakts start ha ett ledningssystem
som främjar en bättre trafiksäkerhet. Systemet ska omfatta
den verksamhet som utför transporterna och ska minst
inkludera följande delar:
- en införd policy som omfattar trafiksäkerhet- en införd
policy rörande droger, alkohol och medicin samt rutiner
för att hantera alkoholdrog- och
medicineringsproblematik,- rutiner för att säkerställa att
alla förare som omfattas av uppdraget har rätt behörighet
för d fordon och den trafik som utförs- rutiner för att
säkerställa att alla förare som omfattas avtalet är
införstådda med vad avtalet innebär- rutiner för övriga
faktorer för trafiksäkerhet såsom: användning av
mobiltelefon, arbetstider, kör- och vilotider, användning av
bilbälte.

Genomföra analys för klimatanpassning

Arbetet är något förskjutet på grund av coronapandemin.
Den planerade workshopen med representanter från
smittskydd och medicinska programgrupperna blir istället
till hösten.

Uppdrag/mål:
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar
under programperioden.
Uppdrag/mål:
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal
Levererad energi
värmeförbrukning

Levererad energi
elförbrukning

Målvärde

Resultat

Analys

85
kWh/m2

81,6
kWh/m2

Total prognos för årsförbrukning av el och värme är 158,8
kWh/m2 vilket uppfyller målvärdet 160 kWh/m2. Den totala
värmeförbrukningen uppgår till 81,6 kWh/m2 och uppnår
därmed målvärdet 85 kWh/m2.

75
kWh/m2

77,1
kWh/m2

Total prognos för årsförbrukning av el och värme är 158,8
kWh/m2 vilket uppfyller målvärdet 160 kWh/m2.
Elförbrukningen har sjunkit från 78,3 kWh/m2 (helår 2019)
till 77,1 kWh/m2 men uppfyller inte målvärdet 75 kWh/m2.
De uppsatta solcellsanläggningarna kommer att minska
mängden köpt el under tertial 2.
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Aktiviteter

Analys

Nya byggnader ska vara nära-noll-energihus
för levererad energi.

I nybyggnation/ombyggnationer projekteras det för näranoll-energihus.

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

En rutin med tillhörande checklista är fastställd och
implementerad i Region Jönköpings län. Uppföljning av
genomförd energirond görs vid årlig miljödialog.

Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal
Koldioxidutsläpp
från
arbetspendling

Målvärde

Resultat

Analys

0,93
ton/anställ
d

0,9
ton/anställ
d

Vår klimatpåverkan från arbetspendling har minskat med
15 % per person sedan 2016, vilket uppfyller målvärdet.

-30 %

-24,1 %

En sammantaget stor minskad användning av privat bil i
tjänsten har skett jämfört med motsvarande period 2017
(utfall -24 %) med minskning i 9 av 11
verksamhetsområden. Målvärdet -30 % uppnås dock inte.
Coronapandemin har troligen påverkat resultatet.

-15 %

-26,2 %

Tjänsteresor med poolbil/hyrbil har minskat kraftigt jämfört
med 2017 och målvärdet (-15 %) har uppnåtts. Utfallet är 26 % med minskningar på 9 av 11 verksamhetsområden.
Coronapandemin har påverkat resultatet.

85 %

60 %

Eftersom laddinfrastruktur för elbilar delvis saknas och
möjligheten att tanka biogas är begränsad inom vissa delar
av länet ges dispenser för elhybrider, vilket inte är i linje
med drivmedelsstrategin. I slutet av 2019 beslutades om en
fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur och parkeringsplatser
för laddning för cirka hälften av Region Jönköpings läns
verksamhetsbilar och poolbilar. När denna laddinfrastruktur
finns på plats kommer andelen fordon som lever upp till
drivmedelsstrategin att öka.
För närvarande ersätts äldre etanolbilar i stor utsträckning
vilket också bidrar till att andelen fordon som lever upp till
drivmedelsstrategin inte ökar.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)

Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)
Andel fordon som
lever upp till
Region
Jönköpings läns
drivmedelsstrategi

-30 %

På grund av Coronapandemin har många bokade flygningar
ställts in under perioden. Det finns en eftersläpning i
underlaget beträffande avbokade flygningar som gör att
uppföljning under perioden inte är möjlig.

-20 %
Tjänsteresor, antal
km utrikesflyg

På grund av Coronapandemin har många bokade flygningar
ställts in under perioden. Det finns en eftersläpning i
underlaget beträffande avbokade flygningar som gör att
uppföljning under perioden inte är möjlig.

Aktiviteter

Analys

Inköp och tankning i enlighet med
drivmedelsstrategi

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd
drivmedelsstrategi.

Arbeta med hållbart resande.

Arbete pågår med att öka användning av webb- och
videomöten och antalet resfria möten ökar, för fysiska möten
används i första hand poolbilar.

Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg
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Aktiviteter

Analys

Laddstolpar till elbilar för besökande och
personal ska i samarbete med el-nätägaren
byggas ut vid våra fastigheter.

Beslut om ny laddinfrastruktur och laddpunkter togs 3
december 2019 i regionfullmäktige. Detta omfattar 146
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter vid
andra verksamheter. Arbete med förfrågningsunderlag för
upphandling pågår. Planerad upphandling under tidig höst.

Översyn av parkeringsavgifter (handlingsplan
reseanalys)

Förslag på parkeringsavgift framtaget och presenterat för
ledningen.

Säkra cykelförvaringsplats med cykelservice
(handlingsplan reseanalys)

Uppförandet av cykelförvaringsplatser med cykelservice
enligt beslut färdigställda inom Region Jönköpings läns
fastigheter.

Försörja med fler ladd-P-platser
(handlingsplan reseanalys)

Beslut om ny laddinfrastruktur och laddpunkter togs 3
december 2019 i regionfullmäktige. Detta omfattar 146
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter vid
andra verksamheter. Arbete med förfrågningsunderlag för
upphandling pågår. Planerad upphandling under tidig höst.

Översyn av bilbokningssystem (handlingsplan
reseanalys)

Målet är att upphandla ett nytt system under 2020. Det nya
systemet bör innehålla en effektivare nyckelhantering,
samåkningsfunktioner, elektronisk körjournal och effektiv
administration av fordon med tillhörande statistikfunktion.
Möten med fem leverantörer är gjorda. Utvärdering var tänkt
att ske under tertial 1, 2020, men med tanke på rådande
situation gällande Corona så skjuts detta något framåt.
Förhoppningen är tertial 2. Införandet av nytt system kan
tidigast ske tertial 3 eller i början av 2021.

Undanröj tekniska hinder för webb- videooch telefonmöten (handlingsplan reseanalys)

I och med Coronapandemin har användningen av Region
Jönköpings läns plattformar för videomöten ökat markant.
Signalerna från användarna är blandade. Analys pågår på de
rapporterade fel som finns, men det finns relativt få
felanmälningar.
Ett analysarbete är också uppstartat för att se om det finns
produkter på marknaden som skulle förbättra
användarupplevelsen och minska på de tekniska problem
som finns. Arbetet pågår under mars - maj.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan
reseanalys)

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

Genomföra informationskampanjer
(handlingsplan reseanalys)

Ingen kampanj är hittills inplanerad nu under våren. Idéer
finns kring kampanj för tjänstecyklar.

Fysiska åtgärder för ökad cykling
(handlingsplan reseanalys)

Några få cykelparkeringar är ännu inte klara men beräknas
bli klara under våren. Även möjlighet till däckpumpning
finns numera vid de större cykelparkeringarna. Diskussion
har förts med Jönköpings kommun om att tillhandahålla
sopsaltade cykelvägar upp till Ryhov men det kan bli
aktuellt först till vintern 20/21.
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Framgångsfaktorer:
Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Aktiviteter

Analys

Genomföra hälsoekonomiska beräkningar

En hälsoekonomisk utvärdering har påbörjats utifrån
artikel som Hans Lingfors publicerat under 2019 kring
hälsosamtal bland vuxna. Det finns planer för
genomförande av ytterligare hälsoekonomiska beräkningar
på Kulturunderstödd rehabilitering (KUR), Hälsocenter,
Hälsosam uppväxt (HUV) och rehabiliteringsinsatser för
patienter som har eller har haft cancer.
Planering pågår för kompetenshöjning och strategiska
dialogseminarier i politiska forum kring hälso- och
samhällsekonomi, i samverkan med Jönköping Academy
for Improvement of Health and Welfare (JA) vid
Jönköping University.
Ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och
idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området
samhällsekonomisk utvärdering är etablerat.
Coronapandemin och de hälsoekonomiska konsekvenserna
av pandemin är ett område som är under nationellt intresse
och Region Jönköpings län bevakar och deltar i arbetet i
samarbete med bl.a. Folkhälsomyndigheten och Sveriges
Kommuner och Regioner.

Uppdrag/mål:
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

47,4 %

Matsvinnet har ökat kraftigt under perioden men resultatet är
osäkert. Genomförda mätveckor är starkt påverkade av
Coronapandemin och antalet gäster i restaurangerna har inte
varit normalt men matsvinnet förmodas ha påverkats positivt
av att maten numera portioneras i restaurangerna. Måltid
Jönköping har numera med tallrikssvinn i mätningarna vilket
bidrar till ökade mängder. Arbete pågår med att utveckla
kommunikationen med matgästerna och prognosen är att
målet kan nås för måltidsverksamheten på årsbasis.
Mätningar har inte kunnat genomföras alls under perioden
på folkhögskolor och gymnasier på grund av att
undervisning skett på distans.

-10 %

11,8 %

Matsvinn per patientportion har ökat under perioden (12 %)
jämfört med 2017 och målvärdet (-10%) uppnås inte
förutom i Värnamo. I Eksjö har en kraftig ökning skett och
enheten ser en problematik med överbeställning från vårdens
sida som resulterar i orörda matbrickor, d.v.s. matsvinn. I
mars har enportionslådor lanserats till vården i Eksjö som ett
alternativ till överbeställningar. Om vården tar till sig det
arbetssättet bör detta kunna bidra till minskat matsvinn.
Prognosen är osäker om målvärdet för matsvinn per
patientportion ska kunna nås på årsbasis.

Matsvinn per
restaurangportion

Matsvinn per
patientportion
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Aktiviteter

Analys

Mätning av matavfall och åtgärder för
minskning av matsvinnet

Inom område måltid har mätningar av matsvinn
genomförts som planerat. Inom skolorna har mätning inte
kunnat göras med anledning av att det inte är några elever
på skolan, på grund av Coronapandemin.

Användning av engångsmaterial ska utredas

Fortsatta uppdateringar av handbok för klokare materialval
görs löpande. Inköpsstatistik tas fram för att kartlägga
vilka avdelningar som använder mest av de prioriterade
förbrukningsmaterialen.

Utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning
av miljökrav

En ny modell för att tidigare i upphandlingsprocessen
kunna sätta en strategi för miljökrav har tagits fram.
Strategin ska lyfta effekterna och eventuella ekonomiska
konsekvenser av ställda miljökrav. Rutin finns för
uppföljning av hållbarhetskrav.

Vara aktiva och medverka i utvecklingen av det
nationella samarbetet (CSR)

Arbetet pågår enligt handlingsplan.

Minska användningen av buteljerat vatten.

Område måltid har en liten andel buteljerat vatten. På
patientsidan finns Vichyvatten att beställa av medicinska
skäl. Loka efterfrågas av vårdavdelningarna och
patienterna och är en viktig del för att främja aptiten. I
restaurangerna används inte buteljerat vatten utan vatten
på tappkran tillhandahålls. Vår butik på Höglandet säljer
av naturliga skäl buteljerat vatten då det efterfrågas av
kund. Inom intern service tappas vatten upp på
kanna/flaska då det är möjligt, i undantagsfall skickas
buteljerat vatten med beställningen om det har beställts av
kund.

Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten
Framgångsfaktorer:
Vi är socialt hållbara
Aktiviteter

Analys

Grönstrukturplan Eksjö och Värnamo

Planering av arbetet med grönstrukturplaner för Värnamo
sjukhus och Höglandssjukhuset Eksjö pågår.

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

Analys

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på
vad medarbetare kan göra

Miljödelen av denna hållbarhetsutbildning har tagits fram
och den genomförs av alla nyanställda.

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

Arbete pågår fortsatt med att ta fram en
finansieringsstrategi som visar vilka framtida
projektutlysningar vi kommer att ha för att stötta ett
hållbar utveckling och tillväxt i länet. I och med
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Aktiviteter

Analys
Coronapandemin kan eventuellt beslut flyttas fram då
denna situation kommer kräva flexibilitet och en förmåga
till att ta snabba beslut för att stödja aktörer i kris.

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet

Coronapandemin påverkar insatsen.
I den uppkomna situationen med Corona har arbetet
fokuserat på att stötta näringslivet på olika sätt.
Avstämningar har gjorts löpande med
näringslivsrepresentanter i hela länet, en nationell
företagsakut har startat inom regional utveckling som ett
led i att hjälpa och lotsa företag i den kris som vi befinner
oss i.
Ett antal insatser och projekt har beslutats som ett led av
coronapandemin. Insatserna har hela tiden två perspektiv;
att hjälpa aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en
omställning mot ett mer hållbar framtid.

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

Analys

Återkommande kompetensutveckling i
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och
likabehandling

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I
den ingår delar av områdena. En särskild
fördjupningsmodul om kränkande
särbehandling/likabehandling kommer arbetas fram.

Arbeta med CEMR-deklarationen

Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete.

Uppdrag/mål:
Integration
Aktiviteter

Analys

Sociala aspekter beaktas i samtliga omfattande
byggprojekt

I våra större investeringsprojekt har våra upphandlade
entreprenörer egna program för att beakta sociala aspekter.

Framgångsfaktorer:
Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter
och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

80 %

60,7 %

Tertial 1 2020 följer tyvärr den negativa trend som
konstaterades under tertial 3 2019 (utfall 61% jämfört med
målvärde 80 %). Regionfastigheter behöver se över
arbetssätt och rutiner så trenden vänder igen. Det är dock
viktigt att tänka på att siffran som redovisas miljödatabasen
Sundahus är en ögonblicksbild och speglar resultatet över en
längre period. Vissa projekt har pågått i flera år och vissa
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Andel A- och Bklassade
byggmaterial vid
om- och
nybyggnation.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
har nyss startat. I byggnader med extra mycket avancerad
teknik kan det vara svårare att hitta A-och B-klassade
alternativ. Adderas de C-klassade produkter som på förhand
är godkända av tredje part landar resultatet på 69 % jämfört
med 75 % förra tertialet.

Aktiviteter

Analys

Utveckla strategier, mål och arbete med att
minimera mängden hormonstörande ämnen i
upphandlade varor

Projektet är en integrerad del i arbetet med Region
Jönköpings läns kemikaliestrategi och trafikljusmodell.
Detta arbete pågår enligt plan.

Genomföra projektet giftfri sjukvård för barn
för att säkerställa en kemikaliesäkrad miljö

Del 1 – Leksaker


Upphandling av leksaker och belöningsleksaker är
klar och finns att beställa i Raindance.



Guiden för rensning av leksaker är uppdaterad och
publicerad.
Del 2 - Sjukvårdsmaterial

Ha en bra kännedom om de mjukgörare som
ingår i plastprodukter som används inom
sjukvården



Planerad slutrapportering av projektet för sydöstra
sjukvårdsledningen den 8 april 2020 har skjutits till
hösten på grund av Coronapandemi, men
presentationsmaterial är klart.



Plan finns för produkter som skulle kunna innehålla
farliga ämnen. Vi arbetar fram
presentationsmaterial för verksamheterna.

Projektet pågår enligt plan. Information om innehåll av
mjukgörare samlas kontinuerligt in via avtalsuppföljningar.
Projektet kommer att avslutas till årsskiftet och
sammanfattas i en rapport.

Uppdrag/mål:
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

95 %

97,4 %

Målnivån (95%) för andel svenskproducerat kött, mjölk och
ägg nås under tertial 1 2020 med ett resultat på 97 %.
Resultatet visar en marginell minskning sedan 2019. Att
leverantörerna minskar sitt utbud med anledning av
Coronapandemin påverkar utfallet samt att vissa
utbytesprodukter inte alltid når upp till de krav som är
ställda på den först beställda produkten.

Andel
svenskproducerat
oberett kött, mjölk
och ägg

20 %

Det saknas uppgift om ursprungsland på många större poster
vilket innebär att nyckeltalet inte kan följas upp för denna
period. Dialog kommer att inledas med Martin & Servera för
att förbättra underlaget till nästa tertialuppföljning.

Andel
svenskodlad frukt
och grönt
70 %

91,6 %

Andel MSCmärkt fisk och
skaldjur
Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

Målnivån (70 %) för MSC-märkt fisk och skaldjur uppnås
med god marginal med utfallet 92 %.

66(67)

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

60 %

58,9 %

Årets mål (60 %) för andel ekologiska livsmedel uppnås
nästan under perioden med ett utfall på 59 %. Ett
målmedvetet arbete har givit ett högt resultat med en ökning
på cirka fyra procentenheter jämfört med helåret 2019. Det
finns en problematik med att ej ekologiska utbytesprodukter
levereras. Coronapandemin har även medfört att
leverantörerna begränsat sitt sortiment vilket påverkar
resultatet.

100 %

98,7 %

Målet (100 %) för andel kaffe, te och kakao med sociala och
etiska krav har inte uppnåtts under perioden (utfall 99 %).
Arbetet fortskrider för att nå högt ställt mål.

Andel ekologiska
livsmedel

Andel kaffe, te
och kakao med
sociala och etiska
krav

Aktiviteter

Analys

Inköp av livsmedel anpassas efter säsong

Att anpassa livsmedelsinköp efter säsong är ett ständigt
pågående arbete. Dialog förs i den regiongemensamma
eko/krav-gruppen, ortens menygrupp samt andra
arbetsgrupper. Respektive enhetschef för också
individuella samtal om inriktningar med de medarbetare i
organisationen som planerar menyer och gör inköp.
Kunskap och erfarenheter utbyts mellan orterna för att nå
ett så bra resultat som möjligt.

Uppdrag/mål:
Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra
restauranger och caféer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

20 %

25 %

Andel hälsofrämjande fikautbud för möten och konferenser
uppnår fastställd målnivå. Område måltid har arbetat med att
uppdatera sortimentet för hälsofika och det kommer inom
kort att lanseras till kund. Syftet är att nå en förnyelse,
likriktning regionalt samt att ännu bättre nå kundernas
behov.

20 %

16,6 %

Under tertial 1 2020 uppnås inte målet (20%) för andelen
vegetariska portioner (utfall 17%). Område måltid arbetar
kontinuerligt med att förbättra menyerna, anpassa till
matgästernas önskemål och kommunicera det vegetariska
utbudet i Region Jönköpings läns restauranger. På sikt är
förhoppningen att åtgärderna ska leda till att våra matgäster i
högre grad väljer vegetarisk mat. Coronapandemin har
påverkat antalet restauranggäster.
För närvarande är prognosen osäker för om målet för
andelen vegetariska portioner kommer uppnås på årsbasis.

Andel
hälsofrämjande
fikautbud för
möten/konferens

Andel vegetariska
portioner i
regionens
restauranger
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Uppgiftslämnare

Förvaltning/resultatområde
Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal)

Tertialbokslut

Bokslut

2020-04-30

2019

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

10xx

34,7

39,2

1. Mark och byggnader

11xx

4 381,3

4 225,7

2. Maskiner och inventarier

12xx

1 019,7

999,5

13xx

252,4

197,3

5 688,0

5 461,7

82,1

64,7

II. Materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar
Summa Anläggningstillgångar
B. Omsättningstillgångar
I. Förråd

14xx

II. Fordringar

15xx-17xx

1 004,6

904,4

III. Kortfristiga placeringar

18xx

6 547,2

6 840,5

IV. Kassa och bank

19xx

Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar

489,3

563,2

8 123,2

8 372,8

13 811,2

13 834,6

2 306,9

622,4

Eget kapital, avsättningar och skulder
A. Eget kapital
I. Landstingskapital
II. Justering ingående Eget kapital pga principförändringar
III. Årets resultat

3xxx-8xxx

Summa Eget kapital

18,3

488,5

-220,8

1 196,0

2 104,5

2 306,9

9 036,9

9 007,9

B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner

221x-222x

II. Övriga avsättningar

223x

Summa Avsättningar

0,0

0,0

9 036,9

9 007,9

C. Skulder
I. Långfristiga skulder

23xx

II. Kortfristiga skulder

24xx-29xx

Summa Skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande inklusive löneskatt
Pensionsåtagandeförändring
Borgensåtagande

47,4

66,7

2 622,3

2 453,0

2 669,8

2 519,7

13 811,2

13 834,6

0,0
0,0
71,4

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämningssystem

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot
2020T1
2020 budget
813,7
2 366,5
-4 588,6
-13 497,9
-118,6
-379,9

Tertialutfall Utfall
2019T1
2019
901,5
2 761,3
-4 448,0
-13 051,9
-118,8
-360,8

-3 893,5

-11 511,4

8 958,6
3 111,4

-389,4
678,4

-66,4

-3 665,3

-10 651,4

94,4

558,6

151,5

382,7
-104,7

845,9

592,7
-242,5

429,5

1 196,0

429,5

1 196,0

2 986,2
1 001,7

VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner)
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-235,8
-79,3

-160,6
-238,0

-220,8

160,0

222,6
-408,6
5,0
-181,0

ÅRETS RESULTAT

-220,8

160,0

-181,0

Extraordinära poster

Finansiella nyckeltal
Likviditet
Soliditet fullfondering
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag
Nettkostnadsökning mot föregående år
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl nya kostnadsutj
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res)
Rörelsekapital miljoner kronor
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor

0,0

Tertialutfall
2020T1

3,10
15,2%
97,6%
-5,5%
6,2%
4,5%

5 501
293

0,0

Prognosutfall
2020

17,0%
95,4%
1,3%
8,1%
5,0%
3,5%
96,5%

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

0,0

3 023,7
793,1

9 122,5
2 374,7

0,0

0,0

Tertialutfall
2019T1

3,59
12,1%
96,0%
11,3%

5 748
495

Utfall
2019

3,41
16,7%
92,6%
10,4%
2,3%
7,8%
4,2%
101,8%
5 920
455

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 87
Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena
folkhälsa, utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa föreliggande förslag till policy inom områdena folkhälsa
och utbildning och kultur med ändringar enligt följande:
1. Tillägg fjärde stycket på sid. 1:
Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande
värderingar och alla människors lika värde.
2. Tillägg på sidan 7 - sista meningen i stycket om bidrag till övriga
ungdomsorganisationer: Verksamhetsbidraget fördelas …… för
bidragsåret i enlighet med denna policy.
3. Ändringar på sid. 9 - Arrangörsbidrag byter namn till
Arrangemangsbidrag. Utvecklingsbidrag byter namn till
Projektbidrag. Första meningen i det stycket ändras till: Bidraget
syftar till att stödja, bredda och förnya….. i hela länet. Kan ges till
etablering, produktion och utveckling. Bidraget kan utgå ………
Reservationer
Malin Wengholm, M och Samuel Godrén, SD reserverar sig till förmån för
egna och gemensamma yrkanden.
Mikael Ekvall reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera kriterierna för
kulturbidrag i policyn för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och
utbildning och kultur. Revideringen har utgått från de förslag till
förändringar som revisionen presenterat
Ärendet har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård och nämnden
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2020-03-18
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-05
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och
kultur
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, M och Samuel Godrén, SD yrkar bifall till gemensamt
yrkande samt egna yrkanden i enlighet med nämndernas FS och ANA:s
behandling av ärendet, se protokollsutdrag och yrkanden.
Mikael Ekvall, V yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkanden i nämnden ANA,
se protokollsutdrag och yrkande, samt bifall FS-nämndens beslut om tillägg
i fjärde stycket på sidan 1 lydande: Bidragsgivningen ska utgå från
regionens grundläggande värderingar och alla människors lika värde,
Rune Backlund, C yrkar bifall till beslut som togs på nämnden ANA samt
avslag på yrkanden från Malin Wengholm, M, Samuel Godrén, SD samt
Mikael Ekvall, V.
Rachel De Basso, S yrkar bifall till beslut som togs på nämnden FS samt
avslag på yrkanden från Malin Wengholm, M, Samuel Godrén samt Mikael
Ekvall, V.
I ovanstående yrkanden från Rune Backlund och Rachel De Basso
instämmer Mattias Ingesson.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag från nämnderna
ANA och FS och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med dessa,
samt att föreslå regionfullmäktige fastställa policyn i sin helhet med
föreslagna justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 3042
Tid:

2020-03-18 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 38
Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena
folkhälsa, utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430
Beslut
Nämnden
1. Ställer sig bakom följande tillägg som lämnats i nämnden för
folkhälsa och sjukvård, fjärde stycket på sid. 1:
Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande
värderingar och alla människors lika värde.
2. Föreslår tillägg på sid. 7, sista meningen i stycket om bidrag till
övriga ungdomsorganisationer: Verksamhetsbidraget fördelas ……
för bidragsåret i enlighet med denna policy.
3. Föreslår ändringar på sid. 9,
Arrangörsbidrag byter namn till Arrangemangsbidrag
Utvecklingsbidrag byter namn till Projektbidrag
där eventuella juridiska konsekvenser kan finnas, gällande byte av
namn, utreds inför regionstyrelsens behandling.
Första meningen i det stycket ändras till: Bidraget syftar till att
stödja, bredda och förnya….. i hela länet. Kan ges till etablering,
produktion och utveckling. Bidraget kan utgå ………
4. I övrigt godkännes föreslagen policy för bidragsgivning inom
områdena folkhälsa och utbildning och kultur.
Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.
Sammanfattning
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera kriterierna för
kulturbidrag i policyn för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och
utbildning och kultur. Revideringen har utgått från de förslag till
förändringar som revisionen presenterat
Ärendet har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård och nämnden
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 3042
Tid:

2020-03-18 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal A

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-05
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och
kultur
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för de tillägg som lämnades vid nämnden för folkhälsa
och sjukvård: På sid 1, lägga till meningen:
”Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande värderingar och
alla människors lika värde.”
Ulf Svensson (SD) överlämnar gemensamt yrkande från Moderaterna och
Sverigedemokraterna enligt bilaga 1. I yrkandet instämmer Olle Moln Teike
(SD).
Adam Starck (S) och Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till föreliggande
förslag samt överlämnar yrkanden från koalitionen enligt bilaga 2.
Kristina Nero (V) överlämnar yrkande från Vänsterpartiet enligt bilaga 3,
samt yrkar bifall till tillägget som föreslogs i nämnden för folkhälsa och
sjukvård.
Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till koalitionens ändringsyrkanden
bilaga 2, samt yrkar bifall till tillägget som föreslogs i nämnden för
folkhälsa och sjukvård. Vidare yrkar Monica Samuelsson avslag på
Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkande samt Vänsterpartiets
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot framlagda yrkanden från
Moderaterna och Sverigedemokraterna (bilaga 1) och behandlar dem sida
för sida.
Votering begärs och genomförs på yrkandena gällande sid, 1, sid 6, sid 8
och sid 9 med följande propositionsordning: (JA) för avslag och (NEJ) för
bifall.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 3042
Tid:

2020-03-18 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal A
JA röstar följande ledamöter:
Kristina Nero (V), Per Svenberg (S), Adam Starck (S), Hans Jarstig (KD),
Raymond Pettersson (C), Helen Skogelin Torvaldsson (BA), Annki Stark
(S), Jon Heinpalu (MP), Monica Samuelsson (KD), Rune Backlund (C).
NEJ röstar följande ledamöter:
Gun Lusth (M), Olle Moln Teike (SD), Ulf Svensson (SD), Ann-Katrin
Löfstedt (M), Dan Sylvebo (M).
Omröstningsresultat
Nämnden har alltså funnit samma utfall på samtliga voteringar.
10-JA röster, mot 5 NEJ-röster. Därmed bifalls föreliggande förslag på
sidorna 1, 6, 8 och 9.
Beslutsgång
Därefter ställer ordföranden koalitionens förslag till ändringar (bilaga 2) på
sid 7 och 9 under proposition och finner dem antagna.
Nämnden föreslår även att där eventuella juridiska konsekvenser finns
gällande byte av namn utreds inför regionstyrelsens behandling.
Slutligen ställer ordförande Vänsterpartiets yrkanden (bilaga 3) under
proposition och finner dem avslagna.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
3

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

ANA 2020-03-18

Pkt 14 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom folkhälsa utbildning och kultur
Yrkande från Moderaterna och Sverigedemokraterna i ärende 14, Policy och riktlinjer för
bidragsgivning inom områdena folkhälsa utbildning och kultur.
(Sidan 1)
Vi yrkar att det på sidan 1 läggs till följande.
Stöd ges inte till organisationer som uppmuntrar till etnisk eller kulturell enklavisering i syfte att skapa parallella
samhällsstrukturer.
Skäl för yrkandet

Tillägget ovan är ett förtydligande av Region Jönköpings läns bidragsgivning som bör, med utgångspunkt i
bidragskriterierna inkludering och demokrati, bidra till att integrationen ska fungera. Bidragspolitiken inom
Region Jönköpings län bör förhålla sig till ett mer diversifierat samhälle och vad skattebetalarnas pengar aktivt
ska stödja och inte.
Region Jönköpings län slår vakt om föreningsfriheten och privatfinansierade organisationer har all rätt att
bedriva sin verksamhet inom lagens ramar, men det offentliga har ett ansvar att inte spä på segregation och
polarisering. Segregationsproblemen är tillräckligt omfattande och ska definitivt inte fördjupas ytterligare med
skattemedel.

(Sidan 6)
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Vid eventuellt överskott inom budgeterad utgiftsram skall medel tillföras kontot för regionstyrelsens oförutsedda
utgifter.
Skäl för yrkandet: Man ska inte tilldelas mer än sökt bidrag.

(Sidan 8)
Bidrag till pensionärsorganisationer
Särskilda villkor
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom länet och lokalföreningar i
minst fem av länets kommuner.
Större möjligheter till fler föreningar.

(Sidan 9)
Arrangörsbidrag
Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd för att uppnå:


ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare.

Skäl för yrkandet: Vi vill inte låsa oss vid att bara bidra till kulturarrangemang med professionella utövare.
Även amatörteater och lokala alternativ ska kunna ansöka om bidrag.

För Moderaterna,

För Sverigedemokraterna,

Dan Sylvebo

Ulf Svensson

Koalitionen – ändringsyrkanden i policy för bidragsgivning

Sidan 7
Tillägg sista meningen i stycket om bidrag till övriga ungdomsorganisationer
Verksamhetsbidraget fördelas …… för bidragsåret i enlighet med denna policy

Sidan 9
Arrangörsbidrag byter namn till Arrangemangsbidrag
Utvecklingsbidrag byter namn till Projektbidrag
Första meningen i det stycket ändras till
Bidraget syftar till att stödja, bredda och förnya….. i hela länet. Kan ges till etablering,
produktion och utveckling. Bidraget kan utgå ………

Ärende 14 Policy för bidragsgivning inom områden folkhälsa, utbildning och kultur
Vänsterpartiet yrkar:
- att vid översynen, för att samla handläggningen av skilda bidragskategorier, koordinera
terminologin för att undvika missförstånd: verksamhetsbidrag/projektbidrag (folkhälsa) respektive
verksamhetsbidrag/arrangörsbidrag/utvecklingsbidrag (utbildning och kultur).
- att efter ett första år i bruk görs en utvärdering av de nya bedömningskriterierna i ansökan för olika
kulturbidrag samt att resultatet av utvärderingen delges nämnden.
- att begreppet nyskapande i handlingar och ansökningar definieras att omfatta såväl konstnärliga
bedömningar som ”spridning av bred och mångsidig kultur i hela länet” enligt kulturplanen.

Kristina Nero (V)
2020-03-18

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 29-42
Tid:

2020-03-05 kl. 09:00

Plats:

Regionens hus, sal B

§ 36
Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena
folkhälsa, utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna föreslagen policy för bidragsgivning inom områdena
folkhälsa och utbildning och kultur.
2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att göra redaktionella
justeringar i policyn.
Sammanfattning
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera kriterierna för
kulturbidrag i policyn för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och
utbildning och kultur. Revideringen har utgått från de förslag till
förändringar som revisionen presenterat
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och
kultur
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att samverkan med civilsamhället vävs in i texten och
att ett antal redaktionella justeringar görs.
Dan Sylvebo (M) anmäler att Moderaterna återkommer i ärendet vid
nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-25

1(2)

RJL 2019/2430

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Policy för bidragsgivning inom
områdena folkhälsa och utbildning och
kultur
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreslagen policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa
och utbildning och kultur.

Sammanfattning
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera kriterierna för kulturbidrag
i policyn för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och utbildning och kultur.
Revideringen har utgått från de förslag till förändringar som revisionen
presenterat.

Information i ärendet
Vid revisorernas granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet angav revisorerna att nämndens
interna kontroll inte fullt ut är tillräcklig. Bedömningen grundades på att det för
vissa bidragsslag inte tydligt angavs i riktlinjerna hur bidrag ska fördelas, att det
saknades tydliga rutiner för processen samt hur uppföljning av dessa bidrag
hanteras. Beslut har tagits som en följd av revisionen att en ny policy bör arbetas
fram som se över detta.
För bidragen inom utbildning och kultur har policyn tydligare knutits till den
regionala utvecklingsstrategin samt den regionala kulturplanen. Kopplingen till
den regionala kulturplanen är tydligt fastställd och är det styrdokument som,
utöver policyn, i första hand används vid bedömning av samtliga kulturbidrag.
Målet med bidragen i denna policy är att stödja och stimulera verksamheter i hela
länet som bidrar till denna utveckling.
Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och
kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull
fritid för länets invånare.
Stöden ska bidra till att:

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2019/2430

- stärka och utveckla demokratin i hela länet
- ge människor möjlighet att påverka sin livssituation i hela länet
- utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i hela länet
- bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet i hela länet
- främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare
Vid revisorernas granskning framkom det även att en organisationsöversyn bör
genomföras för att samla handläggningen av nämndens samtliga
bidragskategorier. Nära samverkan sker idag mellan utbildning och kultur och
regional utveckling. För att samla handläggningen och få ett lika sätt att hantera
ansökningar och utbetalningar planeras att för 2021 använda det statliga systemet
som kallas Nyps. Systemet används idag i hela Sverige för de statliga
finansieringsmedlen (1:1-medel) inom regional utveckling. Region Jönköpings län
har delgivit Tillväxtverket som förvaltar systemet att intresse finns för att även
använda Nyps för andra bidrag. Denna önskan samt arbete gör även andra
Regioner i Sverige. Planen är att det ska vara möjligt 2021 och då skulle alla våra
bidrag inom Region Jönköpings län kunna hanteras i detta system. En rättssäker
process och transparens skulle då gälla för alla våra olika stöd och bidrag.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur
Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård, Utbildning och kultur
REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional
utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö
Regional utveckling

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65
Tid:

2020-03-17 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 57
Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa,
utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna föreslagna förslag till förändringar i policyn för
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och
kultur, med följande tillägg i fjärde stycket på sid. 1:
Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande
värderingar och alla människors lika värde
2. Nämnden ser behov av att revidera policy för bidragsgivning när
planen för framtidens hälso- och sjukvård är fastslagen.
Reservationer
Thomas Bäuml och Lisbeth Andersson, (M) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Mona Milton (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera reglerna i policyn för
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och kultur.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Maria List Slotte, utredare
Folkhälsa och sjukvård
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och
kultur
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65
Tid:

2020-03-17 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår nämnden godkänna föreliggande förslag till policy,
med följande tillägg i fjärde stycket på sid. 1:
Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande värderingar och
alla människors lika värde,
samt att följande tillägg görs i beslutssatsen:
Nämnden ser behov av att revidera policy för bidragsgivning när planen för
framtidens hälso- och sjukvård är fastslagen.
Elisabeth Töre (V) instämmer i ovan tilläggsyrkande.
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att ett tillägg i form av ett nytt
stycke görs på sid. 1 i policyn, bilaga 1.
Mona Milton (SD) yrkar att ett antal tillägg och strykningar görs i policyn,
bilaga 2, samt instämmer i Moderaternas tilläggsyrkande.
Ordföranden yrkar avslag på Moderaternas och Sverigedemokraternas
yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
godkänner föreliggande förslag till policy för bidragsgivning inom
områdena folkhälsa, utbildning och kultur, med de av ordföranden
föreslagna tilläggen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-20

1(1)

RJL 2019/2430

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Policy och riktlinjer för bidragsgivning
inom områdena folkhälsa och
utbildning och kultur
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreslagna förslag till förändringar i policyn för bidragsgivning
inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och kultur.

Sammanfattning
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera reglerna i policyn för
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och kultur.

Information i ärendet
Texten i det avsnitt som beskriver folkhälsoområdet har uppdaterats enligt ny
begreppsformulering och att målen för folkhälsoarbetet har anpassats från tidigare
11 till 8 nationella målområden.
Det finns önskemål från Folkhälsa att dela eller särskilja policy mellan områdena
Folkhälsa och Kultur och utbildning då de hanteras i olika nämnder.
Det finns också önskemål från Folkhälsa att se över policy för bidragsgivning
inom folkhälsoområdet på ett djupare plan inom de närmaste åren.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur
Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
REGIONLEDNINGSKONTORET
Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Jesper Ekberg
Folkhälsochef

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 27-43
Tid:

2020-03-04 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 36
Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa,
utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430
Beslut
Presidiet
 Avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.
Sammanfattning
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera reglerna i policyn för
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och kultur.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och
kultur
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

1(10)

2020-02-17

RJL 2019/2430

Förvaltningsnamn
Avsändare

Policy för bidragsgivning inom
områdena folkhälsa, utbildning och
kultur
Policy
Den regionala utvecklingsstrategin 2020- 2035 är en viktig utgångspunkt för
policyn för att skapa attraktivitet och tillväxt tillsammans med andra aktörer där
förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är
avgörande för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är
människor som bidrar med kompetens, som driver företag och investerar. De
söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete,
service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka
och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs
och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som
möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett
samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.
Målet med bidragen i denna policy är att stödja och stimulera verksamheter i hela
länet som bidrar till denna utveckling. Det är även av stor vikt att skapa
meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och
integration i samverkan med civilsamhället.
Denna policy avser bidrag inom kultur, demokrati och folkhälsa.
Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och
kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull
fritid för länets invånare.
Stöden ska bidra till att:


stärka och utveckla demokratin i hela länet



ge människor möjlighet att påverka sin livssituation i hela länet



utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i hela
länet
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bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet i hela länet



främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare

Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt att beakta:


FN:s barnkonvention och deklarationen om de mänskliga rättigheterna



ett mångfaldsperspektiv med tillgänglighet och användbarhet även för
personer med olika funktionsvariationer



förutsättningar för ett livslångt lärande samt den demografiska strukturen



föreningen/organisationens självständiga och oberoende roll

Allmänna förutsättningar för bidrag
Verksamhetskrav
Verksamheter som får bidrag från regionen ska vara demokratiskt uppbyggda och
ha hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, demokratiska
och/eller sociala funktioner. Med demokratiskt uppbyggda avses att
medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De verksamheter
som stöds av Region Jönköpings län ska bedriva sin verksamhet över större delen
av länet.

Administrativa rutiner -beslutsordning
Ansökan
Ansökan om bidrag ska ske via Region Jönköpings läns plattformar. Ansökan ska
vara inlämnad senast sista datum för ansökan och vara fullständig. Sen inkommen
eller ej fullständig ansökan handläggs inte.
Handläggning
Efter sista ansökningsdatum bereds ansökningar i enlighet med gällande riktlinjer.
Beslut
Beslut fattas i politisk nämnd eller enligt delegationsordning.
Uppföljning och kontroll

Alla former av bidrag ska återrapporteras i enlighet med framtagna riktlinjer i
syfte att säkerställa att bidrag används på ett riktigt sätt.
Ett bidrag som inte används på det sätt som beslutats ska återbetalas.
Återbetalningsskyldighet föreligger om beslut om bidrag har fattats på felaktiga
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grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om
redovisning uteblir.
Region Jönköpings län har rätt ta del av räkenskaper och andra uppgifter som
krävs för kontroll av bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett
ändamål.
Verksamhetskontroll sker regelbundet genom stickprov. Granskningen kan ske
genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga
verksamhetsberättelser. Uppföljning sammanställs årligen och anmäls till
respektive nämnd.

Bidrag inom folkhälsoområdet
Bidrag kan utgå till förening som verkar inom ramen för ett eller flera av Sveriges
övergripande målområden för folkhälsoarbetet; "att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetens och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Bidragets syfte
Bidraget syftar till att stimulera föreningar att arbeta för en jämlik hälsa.
Hälsa gäller individen och handlar inte bara om vilket hälsotillstånd man har
fysiskt och psykiskt utan också om den upplevda hälsan. Att anse sig ha en god
hälsa betyder inte alltid att man är fri från sjukdom eller funktionshinder, liksom
att vara fri från medicinsk sjukdom inte alltid upplevs som god hälsa.
Levnadsvillkor påverkar också hälsan. Livsvillkoren formas av det samhälle vi
lever i, strukturerna och välfärdssystemet, och har nära samband med socialt
nätverk och omgivning.
Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Att arbeta med folkhälsa
handlar i grunden om att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer (socialt,
kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt och emotionellt) för att förbättra
människors livsvillkor i syfte att uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Därtill
ingår arbete för att ge kunskap om och underlätta hälsosamma levnadsvanor.
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Bidragskonstruktion och fördelning
Bidragsgivningen kan ges genom organisations- och verksamhetsbidrag eller
projektbidrag.
Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i
verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet.
Bedömning för varje förening görs utifrån hur organisationen;







samverkar med regionen och andra aktörer
har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka
antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter
arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar för allas hälsa i länet
arbetar ur ett mångfaldsperspektiv
kompletterar regionens folkhälso- och sjukvårdsarbete
bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning

Projektbidrag

För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett
samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt. Projekt
förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala
aktörer.
Särskilda villkor
Funktionshinderorganisationer

Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation.
Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I
övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda:




vara partipolitiskt och religiöst obunden
medlemmar har erfarenhet av egen funktionsnedsättning eller företräder
personer med funktionsnedsättningar
medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning

Funktionsrätt Jönköpings län

Del av bidrag ges till Funktionsrätt för samordning och gemensam
intressebevakning för organisationens medlemsföreningar. Bidraget ska täcka del
av organisationens kostnader för





administration
lokalkostnader
samverkan med regionen
verksamhet och information i syfte att öka kunskap om olika
funktionshinder
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Bidraget ska årligen uppgå till cirka 20 prisbasbelopp.
Nykterhetsfrämjande- och folkhälsofrämjande verksamheter

Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som omfattar större
delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där
ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet
Idrottsrörelsen

Bidrag kan utgå till inom regionen verksamma distrikts- och specialförbund
anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.
Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen
(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län.
Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation (SISU
idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram.
Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är
 arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept)
 arbete för ökad delaktighet av personer utifrån ett mångkulturellt perspektiv
 tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller
fysiska funktionsnedsättningar

Bidrag inom utbildning och kulturområdet
Bidrag till studiedistrikt
Bidrag kan utgå till studiedistrikt som är verksamma inom länet och som främjar
länsinvånarnas behov och intressen av bildning, gemenskap och kultur.
Studiedistriktet ska vara anslutet till studieförbund som får statsbidrag via
Folkbildningsrådet.
Bidrag till idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet (SISU)
anvisas ur ramen för bidrag till Idrottsrörelsen.
Bidragets syfte
Studiedistrikten ska använda bidraget för den regionala verksamheten i Jönköpings län för stöd och samordning av
 administration
 utbildning av cirkelledare, funktionärer och förtroendevalda
 anordnande av kulturarrangemang.
Bidraget ska stödja studiedistriktens utveckling i syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar och arbeta inkluderande för alla i länet.
Särskilda villkor
Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i minst fem av länets tretton kommuner.
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Bidragskonstruktion och fördelning
Den av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet anvisade ramen
fördelas med

60 procent som organisationsbidrag
Bidraget beräknat för varje studiedistrikt som relativ andel av
statsbidragstilldelning under de två föregående åren före ansökningsåret.

35 procent som verksamhetsbidrag
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens antal studietimmar
året före ansökningsåret. Studietimmar för samarbetsprojekt inom
folkhälsoområdet är inte bidragsgrundande.

5 procent som verksamhetsbidrag för kulturarrangemang.
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens kulturarrangemang
under de två närmast föregående verksamhetsåren.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet.
Bidragets syfte
Främja barns- och ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och
deltagande i samhällsutvecklingen. Organisationsbidraget är ett stöd för
administration och verksamhetsbidrag är ett stöd till utbildning av ledare,
funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk informationsverksamhet bland
ungdomar.
Bidragets konstruktion och storlek – särskilda villkor
Bidrag kan utgå i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag
 organisationsbidrag beräknas som summan av två delar
- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i
regionfullmäktige
- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation
utifrån moderpartiets mandat i regionfullmäktige
 resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag som kan ges till
ungdomsorganisationer som kvalificerat sig för organisationsbidrag.
Bidragets storlek bedöms utifrån verksamhetens omfattning för föregående
verksamhetsår (årsredovisning).
Vid eventuellt överskott inom budgeterad utgiftsram skall medel fördelas jämt till
de bidragsberättigade ungdomspartierna som bedöms uppfylla kriterier och lämnat
in ansökan.

Bidrag till övriga ungdomsorganisationer
Bidrag kan utgå till ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län
och har en riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet.
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för politiska ungdomsorganisationer utgår bidraget ur anslaget till politiska
ungdomsorganisationer
för nykterhetsorganisationer och funktionshinderorganisationer utgår
bidraget ur folkhälsoanslaget

Bidragets syfte
Stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom
medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och målsättning.
Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag är ett
stöd för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda.
Särskilda villkor
Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda inom
länet samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. Med medlem avses
en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och
accepterats i organisationen.
Bidragsberättigade medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ha ett reellt
inflytande över verksamheten.
Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag kan utgå i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Av den av
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet anvisade utgiftsramen
fördelas

60 % som organisationsbidrag

40 % som verksamhetsbidrag
Organisationsbidraget består av:
 ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation
 ett medlemsbidrag, där det som återstår av utgiftsramen, fördelas i
proportion till varje organisations medlemsantal.
Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av varje organisations
verksamhetsplan för bidragsåret.

Bidrag till pensionärsorganisationer
Bidrag kan utgå till pensionärsorganisationer som är verksamma i länet.
Huvudorganisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för
medlemskap för alla pensionärer.
Bidragets syfte
Organisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i länet.
Bidraget är avsett för administration men även för information och utbildning av
organisatörer och förtroendevalda.
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Särskilda villkor
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom
länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.
Om organisationen har medlemmar som inte är förtids- eller ålderspensionärer,
ska de bidragsberättigade medlemmarna vara i majoritet och ha ett reellt inflytande över verksamheten.
Bidragskonstruktion och fördelning
Ramanslaget fördelas som organisationsbidrag på följande sätt
 85 % baseras på antalet medlemmar
 15 % baseras på antalet lokalavdelningar
Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.

Kulturbidrag
Bidragets syfte
Syftet med bidragsgivning är att utifrån regional utvecklingsstrategi och den
regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd i form av





verksamhetsbidrag
arrangörsbidrag
utvecklingsbidrag
kultur- och arbetsstipendier

Verksamhetsbidrag
Bidrag kan utgå till i länet verksamma organisationer (juridiska personer) som
bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak och där
verksamheten bedöms vara viktig i länets kulturpolitiska infrastruktur.
Kriterier för en sådan bedömning är att ansökande organisations verksamhet ska:
 bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin samt
kulturplanen
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling,
attraktionskraft och livsmiljö samt bidra till tillgång till kultur i hela länet
 samarbeta och samverka med andra aktörer
 arbeta med ett hållbarhetsperspektiv och bidra till en hållbar utveckling
inom de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
 arbetar för att uppfylla ett eller fler kulturpolitiska prioriteringar i den
regionala kulturplanen
Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.
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Arrangörsbidrag
Bidrag i form av arrangörsstöd kan utgå för kulturarrangemang i Jönköpings län
inom områdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild,
bildning, litteratur samt museum och kulturarv.
Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd
för att uppnå:
 ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare
 förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i hela länet
 förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid
 en positiv utveckling av lokala arrangörer
Arrangörsbidrag riktar sig till ideella organisationer inom civilsamhället och kan
inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till
största delen är finansierad av Region Jönköpings län.
Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis
utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin
huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet.
Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.

Utvecklingsbidrag
Bidraget syftar till att bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till
kulturyttringar i hela länet. Bidrag kan utgå och sökas av juridiska personer såsom
föreningar, bolag utan vinstintresse, stiftelser och kommuner.
En förutsättning för regionalt stöd är att finansiering även sker genom egen insats
alternativt från annan aktör.
Utvecklingsbidrag bedöms även utifrån den regionala kulturplanens prioriteringar.
Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars budgetomslutning överstiger 50 000
kronor.
Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.

Kultur- och arbetsstipendier
Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och
uppmuntran inom litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild
och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.
Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom
konstområdena. Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under
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viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och
uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.
När det gäller Kulturstipendium nomineras kandidater och när det gäller
arbetsstipendium skickas ansökan in från den sökande.
Ansökningsperiod kommuniceras via regionens plattformar.
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Policy för bidragsgivning inom
områdena folkhälsa, utbildning och
kultur
Policy
Den regionala utvecklingsstrategin 2020- 2035 är en viktig utgångspunkt för
policyn för att skapa attraktivitet och tillväxt tillsammans med andra aktörer där
förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är
avgörande för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är
människor som bidrar med kompetens, som driver företag och investerar. De
söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete,
service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka
och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs
och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som
möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett
samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.
Målet med bidragsgivning inom rubricerade områden är att stödja och stimulera
ideell verksamhet som bidrar till denna utveckling. Det är även av stor vikt att
skapa meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet
och integration i samverkan med civilsamhället.Inom såväl folkhälsa, bildning
som kultur finns en gedigen ideell verksamhet inom det civila samhället som
bidrar till att förverkliga regionens vision om Ett bra liv i en attraktiv region.
Att erbjuda länsinvånaren sjukvård är en av regionens huvuduppgifter men att
arbeta med förebyggande insatser är minst lika viktigt. Ett aktivt folkhälsoarbete
är en central fråga och regionens vision "För ett bra liv i en attraktiv region"
knyter ihop regionens ambitioner inom områden som folkhälsa, hälso- och
sjukvård, tandvård samt regional utveckling (utbildning och kultur). Genom
bidrag till ideella aktörer, organisationer, föreningar och inom kulturområdet även
till enskilda personer så skapas förutsättningar för verksamheter som ger fler
länsinvånare möjlighet att uppleva god hälsa och en bättre livskvalitet.
Denna policy och riktlinjer avser bidrag inom kultur, demokrati och folkhälsa.
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Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och
kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull
fritid för länets invånare.
Denna policy och riktlinjer avser bidrag inom följande utgiftsområden:
 Folkhälsa
 Studiedistrikt
 Politiska ungdomsorganisationer
 Övriga ungdomsorganisationer
 Pensionärsorganisationer
 Kulturbidrag
Genom bidragsgivning ges ett stöd på regionnivå för att bidragsmottagare
självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera
medlemmar att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att
Stöden ska bidra till att:


stärka och utveckla demokratin



ge människor möjlighet att påverka sin livssituation



utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån



bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet



främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare

Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt att beakta:

att beakta såväl FN:s barnkonvention som och deklarationen om de
mänskliga rättigheterna vilket innebär en gemensam värdegrund om alla
människors lika värde och jämställdhet.


ett mångfaldsperspektiv med tillgänglighet och användbarhet även för
personer med funktionsvariationer funktionshinder



meningsfull fritid för barn och ungdomar



god och jämlik hälsa bland befolkningen



förutsättningar för ett livslångt lärande och samt den demografiska
utmaningen strukturen



att ideella föreningen/organisationens självständiga och oberoende roll
beaktas

Riktlinjer för bidragsgivning
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De flesta föreningar är organiserade med lokalföreningar, regionala organisationer
och riksorganisationer. Regionens organisations- och verksamhetsbidrag avser
regionala organisationer. Lokala föreningar får som regel offentligt stöd från
kommunerna och riksorganisationer från staten. Projektbidrag/utvecklingsbidrag
kan ges till lokala projekt som är av regionalt intresse.

Bidragsformer


organisationsbidrag – för att regionen anser det viktigt att organisationen
finns och bidrar till samhällsutvecklingen
verksamhetsbidrag – bidrag lämnas för kontinuerlig verksamhet som
beskrivs i föreningens/organisationens verksamhetsplaner.
projektbidrag/utvecklingsbidrag – tidsbegränsade bidrag för viss
verksamhet eller projekt.




Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån resultatet av föregående års
verksamhet (verksamhetsberättelsen) och den verksamhetsplan man har för det år
man söker bidraget. Hänsyn tas till organisationens ekonomi och förmåga att själv
stå för sina kostnader.

Allmänna förutsättningar för bidrag
Verksamhetskrav Organisationskrav
Organisationer som får bidrag från regionen ska vara demokratiskt uppbyggda och
ha hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, demokratiska
och/eller sociala funktioner. Med demokratiskt uppbyggda avses att
medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De verksamheter
organisationer som stöds av regionen Region Jönköpings län ska ha bedriva sin
verksamhet över större delen av länet, det vill säga regional verksamhet.
För att erhålla bidrag ställs i övrigt krav på att organisationen har







fastställda stadgar
styrelse och revisorer (föreningar som har en omsättning som uppgår till
eller överstiger 20 basbelopp ska ha godkänd eller auktoriserad revisor)
ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
eget plus- eller bankgirokonto
firmatecknare
stadigvarande verksamhet

Administrativa rutiner -beslutsordning
Ansökan
Ansökan om bidrag ska ske via Region Jönköpings läns plattformar. Ansökan ska

4(16)

2019-10-08

RJL 2019/2430

vara inlämnad senast sista datum för ansökan och vara fullständig. Sen inkommen
eller ej fullständig ansökan handläggs inte.
Handläggning
Efter sista ansökningsdatum bereds ansökningar i enlighet med gällande riktlinjer.
Beslut
Beslut fattas i politisk nämnd eller enligt delegationsordning.
Uppföljning och kontroll

Alla former av bidrag ska återrapporteras i enlighet med framtagna riktlinjer i
syfte att säkerställa att bidrag används på ett riktigt sätt.
Ett bidrag som inte används på det sätt som beslutats ska återbetalas.
Återbetalningsskyldighet föreligger om beslut om bidrag har fattats på felaktiga
grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om
redovisning uteblir.
Region Jönköpings län har rätt ta del av räkenskaper och andra uppgifter som
krävs för kontroll av bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett
ändamål.
Verksamhetskontroll sker regelbundet genom stickprov. Granskningen kan ske
genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga
verksamhetsberättelser. Uppföljning sammanställs årligen och anmäls till
respektive nämnd.
Bidragsansökan

Ansökan ska, om inte annat anges inom respektive bidragsområde, lämnas före 1
september året före bidragsåret.
Krav på ansökan
 Ansökan ska göras via regionens hemsida plattformar
 Ansökan ska innehålla efterfrågade bilagor
 Ansökan ska vara inkommen i tid
Beslut om bidrag

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård fattar beslut inom område
 Folkhälsa
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet fattar beslut inom områdena
 Studiedistrikt
 Politiska ungdomsorganisationer
 Övriga ungdomsorganisationer
 Pensionärsorganisationer
 Kulturbidrag
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Nämnd kan genom delegationsbeslut överlåta till utskott/enskild ledamot eller
enskild tjänsteman att fatta beslut inom avgränsade områden.
Utbetalning

Organisations- och verksamhetsbidrag utbetalas under februari månad om
bidraget inte överstiger två prisbasbelopp där bidrag till hälften utbetalas i februari
och hälften i juli månad.
Projektbidrag/utvecklingsbidrag utbetalas enligt beslut.
Uppföljning och kontroll

För verksamhetsbidrag och projekt/utvecklingsbidrag ska en återrapportering från
bidragsmottagare och/eller verksamhetskontroll initierad av bidragsgivaren göras
för att säkerställa att bidrag använts på riktigt sätt.
Ett bidrag som inte används på det sätt som överenskommits ska återbetalas.
Återbetalningsskylighet föreligger om beslut om bidrag har fattats på felaktiga
grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om
redovisning uteblir.
Bidrag från regionen förutsätter att mottagaren accepterar att regionen har rätt ta
del av räkenskaper och andra uppgifter som krävs för kontroll av
bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett ändamål.
Verksamhetskontroll sker regelbundet genom stickprov. Granskningen kan ske
genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga
verksamhetsberättelser. Uppföljning sammanställs årligen och anmäls till
nämnden.
Övrigt

Specifika administrativa riktlinjer kan föreligga för respektive bidragsområde
vilka i så fall redovisas under respektive område.

Bidrag inom folkhälsoområdet
Bidrag kan utgå till förening som verkar inom ramen för ett eller flera av Sveriges
övergripande målområden för folkhälsoarbetet; de elva övergripande nationella
målet för folkhälsoarbetet i Sverige dvs "att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".
1.
2.
3.

Det tidiga livets villkor Delaktighet och inflytande i samhället
Kunskaper, kompetens och utbildning Ekonomiska och sociala
förutsättningar
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö Barn och ungas uppväxtvillkor
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Inkomster och försörjningsmöjligheter Hälsa i arbetslivet
Boende och närmiljö Miljöer och produkter
Levnadsvanor Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Kontroll, inflytande och delaktighet Skydd mot smittspridning
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Sexualitet och reproduktiv hälsa
Fysisk aktivitet
Matvanor och livsmedel
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

9.
10.
11.

Bidragets syfte
Bidraget syftar till att stimulera föreningar att arbeta för en jämlik hälsa. mot
gemensamma nationella mål.
Hälsa gäller individen och handlar inte bara om vilket hälsotillstånd man har
fysiskt och psykiskt utan också om den upplevda hälsan. Att anse sig ha en god
hälsa betyder inte alltid att man är fri från sjukdom eller funktionsnedsättning
funktionshinder, liksom att vara fri från medicinsk sjukdom inte alltid upplevs
som god hälsa. Levnadsvillkor påverkar också hälsan. Livsvillkoren formas av det
samhälle vi lever i, strukturerna och välfärdssystemet, och har nära samband med
socialt nätverk och omgivning.
Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Att arbeta med folkhälsa
handlar i grunden om att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer (socialt,
kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt och emotionellt) för att förbättra
människors livsvillkor i syfte att uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Därtill
ingår arbete för att ge kunskap om och underlätta hälsosamma levnadsvanor.
Bidragskonstruktion och fördelning
Bidragsgivningen kan ges genom organisations- och verksamhetsbidrag eller
projektbidrag.
Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i
verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet.
Bedömning för varje förening görs utifrån hur organisationen;






samverkar med regionen och andra aktörer
har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka
antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter
arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar för allas hälsa i länet
arbetar ur ett mångfaldsperspektiv
kompletterar regionens folkhälso- och sjukvårdsarbete
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bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning

Projektbidrag

För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett
samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt. Projekt
förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala
aktörer.
Särskilda villkor
Funktionshindersorganisationer

Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation.
Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I
övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda:




vara partipolitiskt och religiöst obunden
medlemmar har erfarenhet av egen funktionsnedsättning funktionshinder
eller företräder personer med funktionsnedsättningar funktionshinder
medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning

Funktionsrätt Jönköpings län HSO

Del av bidrag ges till Funktionsrätt Handikappföreningarnas Samarbetsorgan,
HSO, för samordning och gemensam intressebevakning för organisationens
medlemsföreningar. Bidraget ska täcka del av organisationens kostnader för





administration
lokalkostnader
samverkan med regionen
verksamhet och information i syfte att öka kunskap om olika
funktionsnedsättningar funktionshinder

Bidraget ska årligen uppgå till cirka 20 prisbasbelopp.
Nykterhetsfrämjande- och folkhälsofrämjande verksamheter

Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som omfattar större
delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där
ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet
Idrottsrörelsen

Bidrag kan utgå till inom regionen verksamma distrikts- och specialförbund
anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.
Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation (SISU
idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram.
Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen
(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län.
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Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är
 arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept)
 arbete för ökad delaktighet av personer utifrån ett mångkulturellt perspektiv
med annan etnicitet
 tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller
fysiska funktionsnedsättningar funktionshinder

Bidrag inom utbildning och kulturområdet
Bidrag till studiedistrikt
Bidrag kan utgå till studiedistrikt som är verksamma inom länet och som främjar
länsinvånarnas behov och intressen av bildning, gemenskap och kultur.
Studiedistriktet ska vara anslutet till studieförbund som får statsbidrag via
Folkbildningsrådet.
Bidrag till idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet (SISU)
anvisas ur ramen för bidrag till Idrottsrörelsen.
Bidragets syfte
Studiedistrikten ska använda bidraget för den regionala verksamheten i Jönköpings län för stöd och samordning av
 administration
 utbildning av cirkelledare, funktionärer och förtroendevalda
 anordnande av kulturarrangemang.
Bidraget ska stödja studiedistriktens utveckling i syfte att skapa likvärdiga
förutsättningar och arbeta inkluderande för alla i länet.
Särskilda villkor
Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i minst fem av länets tretton kommuner.
Bidragskonstruktion och fördelning
Den av regionfullmäktige anvisade ramen fördelas med

60 procent som organisationsbidrag
Bidraget beräknat för varje studiedistrikt som relativ andel av
statsbidragstilldelning under de två föregående åren före ansökningsåret.

35 procent som verksamhetsbidrag
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens antal studietimmar
året före ansökningsåret. Studietimmar för samarbetsprojekt inom
folkhälsoområdet är inte bidragsgrundande.

5 procent som verksamhetsbidrag för kulturarrangemang.
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens kulturarrangemang
under de två närmast föregående verksamhetsåren.
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Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet.
Bidragets syfte
Främja barns- och ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och
deltagande i samhällsutvecklingen. Organisationsbidraget är ett stöd för
administration och verksamhetsbidrag är ett stöd till utbildning av ledare,
funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk informationsverksamhet bland
ungdomar.
Bidragets konstruktion och storlek – särskilda villkor
Bidrag ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag
 organisationsbidrag beräknas som summan av två delar
- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i
regionfullmäktige
- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation
utifrån moderpartiets mandat i regionfullmäktige
 resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag som kan ges till
ungdomsorganisationer som kvalificerat sig för organisationsbidrag.
Bidragets storlek bedöms utifrån verksamhetens omfattning för föregående
verksamhetsår (årsredovisning).
Vid eventuellt överskott inom budgeterad utgiftsram skall medel fördelas jämt till
de bidragsberättigade ungdomspartierna som bedöms uppfylla kriterier och lämnat
in ansökan.
Bidrag till övriga ungdomsorganisationer
Bidrag kan utgå till ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län
och har en riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet kan
erhålla bidrag.
 politiska ungdomsorganisationer får bidrag ur anslaget till politiska
ungdomsorganisationer
 nykterhetsorganisationer och funktionshinderorganisationer får bidrag ur
folkhälsoanslaget
Bidragets syfte
Stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom
medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och målsättning.
Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag är ett
stöd för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda.
Särskilda villkor
Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda inom
länet samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. Med medlem avses
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en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och
accepterats i organisationen.
Bidragsberättigade medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ha ett reellt
inflytande över verksamheten.
Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag lämnas i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Av den av
regionfullmäktige anvisade utgiftsramen fördelas

60 % som organisationsbidrag

40 % som verksamhetsbidrag
Organisationsbidraget består av:
 ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation
 ett medlemsbidrag, där det som återstår av utgiftsramen, fördelas i
proportion till varje organisations medlemsantal.
Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av varje organisations
verksamhetsplan för bidragsåret.
Bidrag till pensionärsorganisationer
Bidrag kan utgå till pensionärsorganisationer som är verksamma i länet.
Huvudorganisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för
medlemskap för alla pensionärer.
Bidragets syfte
Organisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i länet.
Bidraget är avsett för administration men även för information och utbildning av
organisatörer och förtroendevalda.
Särskilda villkor
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom
länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.
Om organisationen har medlemmar som inte är förtids- eller ålderspensionärer,
ska de bidragsberättigade medlemmarna vara i majoritet och ha ett reellt inflytande över verksamheten.
Bidragskonstruktion och fördelning
Ramanslaget fördelas som organisationsbidrag på följande sätt
 85 % baseras på antalet medlemmar
 15 % baseras på antalet lokalavdelningar
Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.
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Kulturbidrag
Bidragets syfte
Ändamål Syftet med bidragsgivning är att utifrån regional utvecklingsstrategi och
den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd i form av





verksamhetsbidrag
arrangörsbidrag
utvecklingsbidrag
kultur- och arbetsstipendier

Verksamhetsbidrag
Bidrag kan utgå till i länet verksamma organisationer (juridiska personer)
verksamma i länet som bedriver stadigvarande verksamhet inom huvudsakligen
kulturområdet i huvudsak och där verksamheten bedöms vara viktig i regionens
kulturpolitiska infrastruktur.
Kriterier för en sådan bedömning är att ansökande organisations verksamhet
verksamheten (organisationen) ska
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling,
attraktionskraft och livsmiljö
 samarbeta och samverka med andra aktörer
Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i
verksamhetsplanen och hur väl den stödjer kulturplanens mål och inriktning.
Verksamheten ska vara betydelsefull för länets kulturutveckling.
Kriterier för en sådan bedömning är att ansökande organisations verksamhet ska:
 bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin samt
kulturplanen
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling,
attraktionskraft och livsmiljö samt bidra till tillgång till kultur i hela länet
 samarbeta och samverka med andra aktörer
 arbeta med ett hållbarhetsperspektiv och bidra till en hållbar utveckling
inom de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
 arbetar för att uppfylla ett eller fler kulturpolitiska prioriteringar i den
regionala kulturplanen
Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.
Ansökan och
Ansökan om verksamhetsbidrag ska lämnas senast 1 september oktober.
Årsredovisning för föregående år ska lämnas ska lämnas senast i samband med
denna ansökan.
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Arrangörsbidrag
Bidrag i form av arrangörsstöd kan ges utgå för kulturarrangemang i Jönköpings
län inom områdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig
bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.
Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd
för att uppnå:
 ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare
 förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet
 förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid
 en positiv utveckling av lokala arrangörer
Arrangörsbidrag riktar sig till ideella organisationer inom civilsamhället och kan
inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till
största delen är finansierad av Region Jönköpings län regionen.
Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis
utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin
huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet.
Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.
Verksamhet som till största delen är finansierad av regionen kan inte erhålla
arrangörsbidrag. Med verksamhet som till största delen är finansierad av regionen
avses regionens egna kulturverksamheter, Stiftelsen Jönköpings läns museum,
länets folkhögskolor, bildningsförbunden samt verksamheter som ingår i
kultursamverkansmodellen. Dessa verksamheter kan ändå samverka och
samarbeta med organisationer som får stöd genom arrangörsbidrag. Organisation
som får utvecklingsbidrag kan inte få del av arrangörsbidrag för samma projekt.
Kriterier och bidragskonstruktion
Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis
utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin
huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet.
Arrangörsstöd ges i form av ett bidrag på maximalt 50 procent av
bidragsgrundande gagekostnad för en grupp eller enskild person. Gagekostnad
räknas samman för arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i
en serie.

Gagekostnad är bidragsgrundande
- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn
och unga
- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang.

Arrangörsstöd reduceras
- om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag
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- med belopp som motsvarar den del av överskottet som överstiger beslutat
bidrag.
En arrangör kan under ett år maximalt erhålla 45 000 kronor i arrangörsstöd.

Se bilagda räkneexempel
Ansökan och redovisning
Bidrag för arrangemang som ska genomföras under perioden 1 januari-30 juni kan
sökas från 1 december. För perioden 1 juli – 31 december kan ansökan om
arrangörsstöd inges från 1 juni.
Efter slutfört arrangemang ska ekonomisk redovisning lämnas som styrks med
räkenskapsutdrag.
Utvecklingsbidrag
Bidraget syftar till att bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till
kulturyttringar i hela länet. Bidrag kan sökas av utgå till juridiska personer såsom
föreningar, bolag utan vinstintresse, stiftelser, kommuner. Utvecklingsbidrag kan
även anvisas till regionens egna verksamheter och då som medfinansiering till
projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande.
Detta för att stärka kapaciteten i länet och möjliggöra att större satsningar kommer
länets kulturutveckling till nytta.
En förutsättning för regionalt stöd är att finansiering även sker genom egen insats
alternativt från annan aktör.
Utvecklingsbidrag bedöms även utifrån den regionala kulturplanens prioriteringar.
Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars budgetomslutning överstiger 50 000
kronor.
Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.
Kriterier och bidragskonstruktion
En förutsättning för regionalt stöd är att finansiering även sker genom egeninsats
alternativt från annan aktör.
Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets
 regionala potential
- bidrar till kulturell infrastruktur,
- utvecklar kulturell samverkan över kommungränser,
- sprids utanför den egna orten
 möjlighet till breddat deltagande i kulturliv genom att engagera, nå och
involvera nya målgrupper exempelvis
- barn- och unga
- nya svenskar/integration
 möjlighet att motverka alla former av diskriminering
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nyskapande
- metodutveckling, konstnärlig förnyelse och experiment
konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer

Utvecklingsbidrag bedöms även utifrån den regionala kulturplanens prioriteringar.
Ansökningarna bedöms av en intern tjänstemannagrupp samt av en extern
referensgrupp inom aktuella konstområden.
Utvecklingsbidrag kan inte ges för
 ordinarie verksamhet eller pågående projekt
 investeringar i lokaler eller utrustning
 projekt med enbart amatörverksamhet (professionell medverkan förutsätts)
 ett projekt som avser enbart produktion av scenkonst, inspelning av musik
och slutproduktion av media, böcker, film, konstverk.
Utvecklingsbidrag lämnas under högst tre år. För projekt som avser mer än ett år
ska ny ansökan lämnas för respektive år. Med ansökan ska följa en lägesrapport
för föregående/innevarande år.
Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars budgetomslutning överstiger 50 000
kronor.
Projekt för utveckling inom kulturområdet kan efter projekttidens utgång resultera
i bedömning att verksamheten har sådan regional betydelse att ett stadigvarande
verksamhetsbidrag ska ges.
Regionens kultur- och arbetsstipendier finansieras inom detta utgiftsområde.
Ansökan
Beslut om utvecklingsbidrag tas vid två ett tillfällen utifrån ansökningar som
inkommit senast 15 mars respektive 15 oktober september.
Redovisning
Efter projekttidens slut, eller för fleråriga projekt: inför ett nytt projektår, ska
bidragsmottagare återrapportera hur projektet genomförts och vilka effekter som
uppnåtts. Ekonomisk redovisning efter projekttidens slut ska vara styrkt med
revisionsintyg.
Kultur- och arbetsstipendier
Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och
uppmuntran inom litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild
och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.
Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom
konstområdena. Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under
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viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och
uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.
När det gäller Kulturstipendium nomineras kandidater och när det gäller
arbetsstipendium skickas ansökan in från den ansökande.
Ansökningsperiod kommuniceras via regionens plattformar.
Kriterier och bidragskonstruktion
För Kulturstipendium sker förslag via nominering och för arbetsstipendium
skickas ansökan in från den ansökande. Det är nämnden som bestämmer hur
stipendierna ska fördelas mellan kulturstipendiater och arbetsstipendiater.
Utdelning av stipendium görs av nämnden och sker i samband med
Regionfullmäktiges höstmöte. Ansökningsperiod kommuniceras via regionens
plattformar.






Stipendier ges till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Utdelning till
samma person eller personer kan ske högst två år i följd.
Arbetsstipendium delas ut efter ansökan, där det ska anges hur stipendiet
är tänkt att användas.
Ansökningar och nomineringar ska vara Region Jönköpings län tillhanda
innan utlysningsperioden har utgått. Det åligger nämnden att minst en
månad före ansökningstidens utgång genom annons eller och på annat
lämpligt sätt annonsera stipendierna. Ansökan inkommen efter
ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till beslutssammanträdet lägga
fram förslag på stipendiater.
Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på
annat sätt har anknytning till länet. Nämnden kan adjungera en expert
inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla frågan.

Redovisning, kontroll
Kulturstipendiater behöver inte inkomma med redovisning. Arbetsstipendiater
ombes inkomma med en redovisning om hur stipendiaten har använt sig av
arbetsstipendiet senast ett år efter utdelning
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Bilaga

Regionalt arrangörsbidrag – räkneexempel
Arrangörsbidrag beräknas utifrån bidragsgrundande gagekostnad som är
- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn
och unga
- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang.
Om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag reduceras detta
med belopp som motsvarar den del av överskott som överstiger beslutad nivå.

Ex 1

Ex 2

Ex 3

Kostnader
- faktisk gagekostnad
20 000
- övr kostn (marknad, teknik, resor etc) 10 000
Summa kostnader
30 000

30 000
10 000
40 000

40 000
10 000
50 000

Intäkter
- biljettintäkter
- sponsring
- bidrag främjandeorg, kommuner
- regionalt arrangörsstöd
Summa intäkter

20 000
5 000
10 000
10 000
45 000

20 000
5 000
10 000
15 000
50 000

20 000
5 000
10 000
15 000
50 000

Överskott

15 000

10 000

0

Regionens faktiska arrangörsstöd

5 0001)

15 0002)

15 0003)

1) Överskott 15 000 överstiger regionens arrangörsstöd på 10 000 kronor varför
detta reduceras med överskjutande belopp 5 000.
2) Överskott understiger regionens arrangörsstöd varför ingen reduktion sker.
3) Inget överskott föreligger – innebär oförändrat arrangörsstöd.

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 88
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen. Region Jönköpings län arbetar aktivt med
suicidprevention och erbjuder utbildning i området enligt uppdrag
från regeringen och myndigheter samt samarbetar med andra aktörer.
Avslaget baseras på att motionären fokuserar på en specifik
utbildning.
Reservationer
Mikael Ekvall, V, Thomas Bäuml, M och Samuel Godrén, SD reserverar sig
till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till
psykisk hälsa att:
 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen.
Motion har behandlats av nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2020-04-21
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar i första hand på återremiss, i andra hand om bifall till
motionen.
Rachel De Basso yrkar avslag på återremiss och bifall till nämnden FS
förslag.
Samuel Godrén, SD och Thomas Bäuml, M yrkar på att motionen ska anses
besvarad.
Beslutsgång
På ordförandes fråga om återremiss beslutar regionstyrelsen att ärendet ska
avgöras idag.
Regionstyrelsen bifaller nämnden FS förslag och avslår yrkanden om bifall
och besvarad.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88
Tid:

2020-04-21 kl. 13:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 81
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen. Region Jönköpings län arbetar aktivt med
suicidprevention och erbjuder utbildning i området enligt uppdrag
från regeringen och myndigheter samt samarbetar med andra aktörer.
Avslaget baseras på att motionären fokuserar på en specifik
utbildning.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till
psykisk hälsa att:
 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att följande
tillägg görs i beslutssatsen:
Region Jönköpings län arbetar aktivt med suicidprevention och erbjuder
utbildning i området enligt uppdrag från regeringen och myndigheter samt
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88
Tid:

2020-04-21 kl. 13:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
samarbetar med andra aktörer. Avslaget baseras på att motionären
fokuserar på en specifik utbildning.
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att motionen ska anses besvarad.
I Thomas Bäumls (M) yrkande instämmer Helena Elmqvist (SD) och Mona
Milton (SD).
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras.
Eftersom arbetssättet i motionssvaret egentligen inte står i motsättning mot
att också arbeta med Första hjälpen för psykisk hälsa så anser Vänsterpartiet
att motionssvaret måste kompletteras. En mer tydlig motivering till avslag
behövs i den mån förslag till beslut skall vara avslag.
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar i andra hand bifall till motionen.
Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå motionen, med det av
ordföranden föreslagna tillägget i beslutssatsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

SKRIVELSE
2020-04-08
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Utbilda i Första hjälpen
till psykisk hälsa
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till
psykisk hälsa att:
 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
För Region Jönköpings län är det viktigt att arbeta med suicid prevention. På 1
suicid görs 10 suicidförsök. Erfarenheter från blåljuspersonal i Jönköpings län
säger att det istället är ungefär 20 suicidförsök på 1 suicid. På ett suicid har 200
stycken allvarliga planer på att genomföra ett suicid. För Jönköping läns del
motsvarar det att ungefär 10600 personer har suicidplaner vilket talar för vikten av
att arbeta med suicidprevention.
Det finns flera verktyg och metoder att utbilda och arbete med suicidprevention:
Att tala om självmord är ett skydd för livet
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) /
Karolinska Institutet, har sammanställt olika videoavsnitt – Att tala om självmord
är ett skydd för livet. Det består av 10 stycken filmer som består av flera olika
delar med olika scenarier
NASP har även tagit fram en bok som handlar om Första hjälpen vid
självmordsrisk. Den ger baskunskaper om tecken och enkla, konkreta råd för att
förhindra självmord. Boken vänder sig till personal som i sitt arbete möter
människor i kris, såsom socialtjänst, skola, primärvård, polis m.fl. samt till
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studerande inom människovårdande yrken. Filmerna och boken kan med fördel
användas ihop eftersom det i slutet på varje film är hänvisning till kapitel i boken.
Målgruppen för filmerna och boken är yrkesverksamma som inte arbetar inom
psykiatrin men som möter personer i psykiatriskt kristillstånd (ex personal i vård
och omsorg, hemtjänst, ambulans, skola, idrott, kriminalvård, socialtjänst,
migrationsmyndighet, kyrkor, ideella organisationer)
Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA
Ett annat utbildningspaket är det som föreslås i motionen att medarbetare utbildas
i Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA som det kallas. Det innebär att först
utbilda instruktörer som sedan i sin tur kan hålla utbildningar i första hjälpen för
personal.
Utbildningen riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal
inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården, brandkåren, individ-,
familje- och äldreomsorgen, stöd för personer med funktionsnedsättning,
ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor men även till den ideella sektorn
och allmänheten.
Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som
exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och
akuta psykostillstånd. Kursen lär även ut hur du tar emot information, bekräftar
och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra
användandet av olika självhjälpsstrategier. Programmet är baserat på vetenskaplig
evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.
Instruktörsutbildningen sker på Karolinska Institutet (KI) alternativt att KI kan
organisera en lokal utb. Första hjälpare, dvs. medarbetare som blir utbildade.
Psyk-E bas, senior och suicid
Befintlig utbildning inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är
utbildning i Psyk-E bas, senior och suicid. Utbildningen är finansierad via
statsbidrag för psykisk hälsa. Utbildning är framtaget på uppdrag från Regeringen
och myndigheter som fått uppdrag av Regeringen (Folkhälsomyndigheten). PsykE bas utbildningarna finns tillgängliga att använda för all personal inom Region
Jönköpings län. Detta gäller även all kommunal personal som precis har fått in
materialet.
Psyk-E är uppbyggt av webbutbildningar och faktablad som är avsett att användas
i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Utbildningarna berör psykisk
ohälsa, prevention och psykiatri. Programmet är självinstruerande och är fria att
använda. En del verksamheter har börjat gå igenom psyk-E bas suicid såväl inom
Region Jönköpings län som kommuner medan andra verksamheter önskar mer
information och stöd. Målet har varit att informera och stödja verksamheter som
är intresserade att komma igång under våren 2020.
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Basutbildningen är för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer
med psykisk ohälsa. Senior är utbildning för personal som möter personer 65 år
och äldre. Suicid är för personal där det finns intresse av fördjupad kunskap om
att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. http://psyk-e.se/
Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos
personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården.
Programmet utvecklades för landstings- och kommunpersonal, men är av värde
för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk
sjukdom.
Psyk-E bas Suicid är en utbildning som riktar sig till en bred målgrupp inom t ex
kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av
fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor.
Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med faktablad, filmade
diskussioner och fallbeskrivningar samt en manual och en ordlista.
Föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektiveområden
och är baserade på bästa tillgängliga evidens. Föreläsningarna är avsedda och
utformade för att visas i grupp med avbrott för diskussion. Detta gör det möjligt
för deltagarna att relatera till sitt eget arbete och sina egna patienter. Tanken är att
deltagarna ska diskutera och reflektera över egna reaktioner, erfarenheter och
associationer för ett ökat lärande.
Faktabladen kan användas som förberedelse, att läsa innan man tittar på filmen
ihop men fungerar också som uppslagsverk och påminnelse om föreläsningarnas
innehåll. Materialet går att återkomma till så många gånger man vill.
Planering pågår för att en insatsledare från Räddningstjänsten kommer
tillsammans med regional samordnare för suicidprevention att hålla i korta
informationsträffar om suicidprevention för kommunal personal. Detta erbjuds
fysiskt på plats och digitalt. Vid dessa tillfällen informeras även om psyk-E bas
suicid och behov av eventuellt stöd fångas upp.
Vad gäller verksamheter inom Region Jönköpings län ytterligare information och
stöd om psyk-E bas suicid att erbjudas. Det finns redan förankring inom
exempelvis psykiatrin och Bra Livs vårdcentraler.
Under rådande omständigheter med covid-19 har arbetet med suicidprevention
som helhet påverkats och vissa aktiviteter som planerats under våren är
senarelagda.
Eftersom vi vet från tidigare kriser och stora störningar att det finns många som
mår dåligt och risken för psykisk ohälsa och suicid ökar har Räddningstjänsten i
länet och Region Jönköpings län (regional samordnare suicidprevention samt
kurator på psykakuten Ryhov) nu tagit fram en halvdagsutbildning om psykisk
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hälsa och suicid. Syftet är att stötta kommuner och näringsliv. Detta har ingen
direkt koppling till psyk-E bas suicid men är ett exempel på den samverkan som
finns i länet och hur vi försöker tillmötesgå olika former av information och
utbildning.

Beslutsunderlag










Motionssvar daterat 2020-04-08
Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
Motionsunderlag daterat 2020-03-31
Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 44-61
Tid:

2020-04-03 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, sal F

§ 56
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till
psykisk hälsa att:
 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Thomas Bäuml (M) avstår från att delta i beslutet och återkommer vid
nämndens sammanträde.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MOTION
2020-03-31
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Utbilda i Första hjälpen till
psykisk hälsa
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till
psykisk hälsa att:


Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen.

För Region Jönköpings län är det viktigt att arbeta med suicid prevention. På 1
suicid görs 10 suicidförsök. Erfarenheter från blåljuspersonal i Jönköpings län
säger att det istället är ungefär 20 suicidförsök på 1 suicid. På ett suicid har 200
stycken allvarliga planer på att genomföra ett suicid. För Jönköping läns del
motsvarar det att ungefär 10600 personer har suicidplaner vilket talar för vikten av
att arbeta med suicidprevention.
Det finns flera verktyg och metoder att utbilda och arbete med suicidprevention:
Att tala om självmord är ett skydd för livet
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) /
Karolinska Institutet, har sammanställt olika videoavsnitt – Att tala om självmord
är ett skydd för livet. Det består av 10 stycken filmer som består av flera olika
delar med olika scenarier
NASP har även tagit fram en bok som handlar om Första hjälpen vid
självmordsrisk. Den ger baskunskaper om tecken och enkla, konkreta råd för att
förhindra självmord. Boken vänder sig till personal som i sitt arbete möter
människor i kris, såsom socialtjänst, skola, primärvård, polis m.fl. samt till
studerande inom människovårdande yrken. Filmerna och boken kan med fördel
användas ihop eftersom det i slutet på varje film är hänvisning till kapitel i boken.
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Målgruppen för filmerna och boken är yrkesverksamma som inte arbetar inom
psykiatrin men som möter personer i psykiatriskt kristillstånd (ex personal i vård
och omsorg, hemtjänst, ambulans, skola, idrott, kriminalvård, socialtjänst,
migrationsmyndighet, kyrkor, ideella organisationer)
Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA
Ett annat utbildningspaket är det som föreslås i motionen att medarbetare utbildas
i Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA som det kallas. Det innebär att först
utbilda instruktörer som sedan i sin tur kan hålla utbildningar i första hjälpen för
personal.
Utbildningen riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal
inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården, brandkåren, individ-,
familje- och äldreomsorgen, stöd för personer med funktionsnedsättning,
ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor men även till den ideella sektorn
och allmänheten.
Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som
exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och
akuta psykostillstånd. Kursen lär även ut hur du tar emot information, bekräftar
och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra
användandet av olika självhjälpsstrategier. Programmet är baserat på vetenskaplig
evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.
Instruktörsutbildningen sker på Karolinska Institutet (KI) alternativt att KI kan
organisera en lokal utb. Första hjälpare, dvs. medarbetare som blir utbildade.
Psyk-E bas, senior och suicid
Befintlig utbildning inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är
utbildning i Psyk-E bas, senior och suicid. Utbildningen är finansierad via
statsbidrag för psykisk hälsa. Utbildning är framtaget på uppdrag från Regeringen
och myndigheter som fått uppdrag av Regeringen (Folkhälsomyndigheten). PsykE bas utbildningarna finns tillgängliga att använda för all personal inom Region
Jönköpings län. Detta gäller även all kommunal personal som precis har fått in
materialet.
Psyk-E är uppbyggt av webbutbildningar och faktablad som är avsett att användas
i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Utbildningarna berör psykisk
ohälsa, prevention och psykiatri. Programmet är självinstruerande och är fria att
använda. En del verksamheter har börjat gå igenom psyk-E bas suicid såväl inom
Region Jönköpings län som kommuner medan andra verksamheter önskar mer
information och stöd. Målet har varit att informera och stödja verksamheter som
är intresserade att komma igång under våren 2020.
Basutbildningen är för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer
med psykisk ohälsa. Senior är utbildning för personal som möter personer 65 år
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och äldre. Suicid är för personal där det finns intresse av fördjupad kunskap om
att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. http://psyk-e.se/
Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos
personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården.
Programmet utvecklades för landstings- och kommunpersonal, men är av värde
för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk
sjukdom.
Psyk-E bas Suicid är en utbildning som riktar sig till en bred målgrupp inom t ex
kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av
fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor.
Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med faktablad, filmade
diskussioner och fallbeskrivningar samt en manual och en ordlista.
Föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektiveområden
och är baserade på bästa tillgängliga evidens. Föreläsningarna är avsedda och
utformade för att visas i grupp med avbrott för diskussion. Detta gör det möjligt
för deltagarna att relatera till sitt eget arbete och sina egna patienter. Tanken är att
deltagarna ska diskutera och reflektera över egna reaktioner, erfarenheter och
associationer för ett ökat lärande.
Faktabladen kan användas som förberedelse, att läsa innan man tittar på filmen
ihop men fungerar också som uppslagsverk och påminnelse om föreläsningarnas
innehåll. Materialet går att återkomma till så många gånger man vill.
Planering pågår för att en insatsledare från Räddningstjänsten kommer
tillsammans med regional samordnare för suicidprevention att hålla i korta
informationsträffar om suicidprevention för kommunal personal. Detta erbjuds
fysiskt på plats och digitalt. Vid dessa tillfällen informeras även om psyk-E bas
suicid och behov av eventuellt stöd fångas upp.
Vad gäller verksamheter inom Region Jönköpings län ytterligare information och
stöd om psyk-E bas suicid att erbjudas. Det finns redan förankring inom
exempelvis psykiatrin och Bra Livs vårdcentraler.
Under rådande omständigheter med covid-19 har arbetet med suicidprevention
som helhet påverkats och vissa aktiviteter som planerats under våren är
senarelagda.
Eftersom vi vet från tidigare kriser och stora störningar att det finns många som
mår dåligt och risken för psykisk ohälsa och suicid ökar har Räddningstjänsten i
länet och Region Jönköpings län (regional samordnare suicidprevention samt
kurator på psykakuten Ryhov) nu tagit fram en halvdagsutbildning om psykisk
hälsa och suicid. Syftet är att stötta kommuner och näringsliv. Detta har ingen
direkt koppling till psyk-E bas suicid men är ett exempel på den samverkan som
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finns i länet och hur vi försöker tillmötesgå olika former av information och
utbildning.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46
Tid:

2020-02-26 kl. 13:30

Plats:

Hooks Herrgård, Hok

§ 33
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431
Information om Mental Health First Aid (MHFA) och kostnadsexempel för
genomförande av detta samt befintlig utbildning på området inom Region
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till
presidiet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26
Tid:

2020-02-07 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 13
Informationsärenden till nämnden

Protokollsutdrag, bestyrkande



Månadsrapport
Chefscontrollern informerar om att en fullständig månadsrapport för
december kommer att ges vid nämndsammanträdet. Informationen
läggs till handlingarna



Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
RJL 2019/1431



Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
RJL 2019/1760



Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i mars.

Justerare, signatur

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§149

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Vid nämndsammanträdet den 21 januari kommer inte
resultatet för december månad att vara färdigställt.
Chefscontrollern kommer att ge en sammanställning av
det ekonomiska läget och redogöra för detta på
sammanträdet.



Information om arbetet gällande disponering av
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.



Uppdrag gällande framtidens hälso- och sjukvård
Föredragande: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg
Folkhälsa och sjukvård.



Program för hållbar utveckling 2021-2025
Föredragande: Maria Cannerborg, miljöchef.



Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431



Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760



Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i februari.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§87

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. juli 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Avstämningar efter sommarsituationen
- Projekt gällande patientdokumentation
- Förändringar inom tjänstemannaledningen



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om riktade
statsbidrag för 2019 och presenterar kommande
beslutsunderlag.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om det
fortsatta arbetet med våld i nära relationer, utifrån det
uppdrag som presidiet gav den 10 april 2019 om att utreda
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en
länsövergripande funktion. Ett underlag har tagits fram för
presidiet att lämna synpunkter på. Presidiet beslutar att
återkomma med besked om hur ärendet ska behandlas
vidare.



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 89
Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Samuel Godrén, SD reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:
 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region
Jönköpings län.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2020-04-21
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-08
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén, SD yrkar bifall till motionen.
Mikael Ekvall, V yrkar avslag till motionen.
Rachel De Basso, S yrkar bifall till nämndens förslag om avslag till
motionen.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot yrkande om
bifall och finner att regionstyrelsen beslutar föreslå att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88
Tid:

2020-04-21 kl. 13:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 82
Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för motionen.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:
 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region
Jönköpings län.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-08
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att motionen
avslås i enlighet med presidiets förslag.
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att motionen ska
bifallas.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88
Tid:

2020-04-21 kl. 13:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

SKRIVELSE
2020-04-08
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Förstärk den geriatriska
vården i länet
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna föreslår
i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:
 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region
Jönköpings län.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Verksamhet inom den medicinska specialiteten geriatrik bedrivs idag på alla
länets tre sjukhus. På Länssjukhuset Ryhov bedrivs denna verksamhet inom den
Geriatriska kliniken, på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus inom Medicinoch geriatrikklinikerna.
På alla länets tre sjukhus finns vårdplatser för akutgeriatrik. Vårdplatserna är
inriktade på multiprofessionellt teambaserat omhändertagande av sköra multisjuka
äldre som har behov av inneliggande akut sjukhusvård men inte behöver mer
specialiserad vård på annan vårdavdelning. Inom processgrupp geriatrik bedrivs
ett kontinuerligt arbete med att likforma intagnings kriterier och vårdinnehåll för
dessa geriatriska vårdplatser.
I Jönköping finns 18 vårdplatser på GAVA (akutstrokeplatserna som tidigare var
förlagda inom Geriatriska kliniken på Ryhov finns idag på Med B med totalt 12
vårdplatser för strokevård). I Eksjö finns 13 GAVA platser på Med G som totalt
har 20 vårdplatser inklusive akutstroke. I Värnamo finns 12 GAVA vårdplatser på
Med B (akutstrokeplatserna i Värnamo är förlagda på Med C med totalt 12
vårdplatser för strokevård).
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På alla tre sjukhus finns också en mottagningsverksamhet. Inriktning kognitiva
sjukdomar/demens, motorikstörningar hos äldre (i huvudsak Parkinsons sjukdom)
och osteoporos. I Jönköping finns även amputationsmottagning/gåskola.
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) med i huvudsak palliativ vårdinriktning
bedrivs i en länsövergripande organisation.
Idag finns vid länets geriatriska verksamheter 10 specialister inom geriatrik
(Jönköping 4, Eksjö 3 och Värnamo 3), samt 8 ST-läkare. Vid Geriatriska
kliniken i Jönköping finns dessutom 2 dubbelspecialister. På Medicin- och
geriatrikkliniken vid Höglandssjukhuset finns ytterligare 2 läkare som innehar
specialistkompetens inom geriatrik men är verksamma inom andra delar av
kliniken. Inom SSIH finns utöver detta ytterligare 7 läkare som helt eller delvis
arbetar främst med palliativ medicin. Det finns också ett tydligt fokus även på
utbildning av specialistsköterskor inom området vård av äldre.
Länets geriatriska verksamheter har en etablerad god samverkan sinsemellan i
olika forum. Inom Processgrupp geriatrik möts de tre klinikernas
verksamhetsföreträdare regelbundet 3-4 ggr/termin i fysiska möten eller
videomöten, med tydlig målsättning att erbjuda lika vård över länet.
Regelbundna regionövergripande möten, ofta via videomöten, hålls inom de
specialiserade öppenvårdsinriktningarna demenssjukdomar, motorikstörningar
och osteoporos. Det finns också en väl sammanhållen ST-läkargrupp inom
geriatrik i regionen, som regelbundet möts inom en uppskattad gemensam
återkommande utbildnings- och mötesplats, så kallad ST-akademi.
Under 2019 har en av länets geriatriker disputerat, (finns en disputerad sedan
tidigare). Det finns en etablerad forskningsmässig koppling mellan Region
Jönköpings läns geriatrik och såväl Hälsouniversitetet i Linköping som
Hälsohögskolan i Jönköping. För att stärka geriatrisk forskning, kompetens och
utveckling inom regionen har ”Geriatrikum” skapats på initiativ av Strategigrupp
äldre.
Geriatrikum är ett nätverkssamarbete med representation från specialiserad vård,
primärvård, kommunal vård och Hälsohögskolan och olika yrkesprofessioner.
Verksamheten har identifierat och initialt prioriterat 5 utvecklingsområden:
Läkemedel för äldre, demenssjukdomar, fall/osteoporos, psykisk ohälsa och
munhälsa/tandvård för äldre. Geriatrikum uppmuntrar bland annat till geriatrisk
forskning och utvecklingsprojekt. Det finns idag ett forskningsintresse hos flera
av länets geriatriker och det finns också via Futurum erbjudande om möjligheter
till forskar-ST inom området geriatrik.
Geriatriken har ett stort, växande och viktigt utbildningsuppdrag. Länets
geriatriska verksamheter erbjuder en uppskattad och efterfrågad sidotjänstgöring
för blivande specialister inom närliggande specialiteter. Ämnesområdet geriatrik
har också en större plats i den nya läkarutbildningen där utbildningen i geriatrik
flyttats till termin 11 (K11) och där de första studenterna med detta upplägg, bland
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annat i Jönköping, skall läsa geriatrik hösten 2021. Diskussioner om upplägg av
denna utvidgade placering har påbörjats i samråd mellan de sjukhus som
samverkar inom LiU:s läkarutbildning.
I Sverige finns vårdval inom geriatrisk öppen- och slutenvård enbart i Region
Stockholm.

Beslutsunderlag










Motionssvar daterat 2020-04-08
Protokollsutdrag presidiet 2020-04-08
Motionsunderlag daterat 2020-03-31
Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 44-61
Tid:

2020-04-03 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, sal F

§ 57
Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:
 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region
Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-03-12
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-08-17
 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MOTIONUNDERLAG
2020-03-12

1(3)

RJL 2019/1760

Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Förstärk den geriatriska vården i
länet
Inledning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona
Milton, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för folkhälsa och sjukvård
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna föreslår
i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:


Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region
Jönköpings län.

Verksamhet inom den medicinska specialiteten geriatrik bedrivs idag på alla
länets tre sjukhus. På Länssjukhuset Ryhov bedrivs denna verksamhet inom den
Geriatriska kliniken, på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus inom Medicinoch geriatrikklinikerna.
På alla länets tre sjukhus finns vårdplatser för akutgeriatrik. Vårdplatserna är
inriktade på multiprofessionellt teambaserat omhändertagande av sköra multisjuka
äldre som har behov av inneliggande akut sjukhusvård men inte behöver mer
specialiserad vård på annan vårdavdelning. Inom processgrupp geriatrik bedrivs
ett kontinuerligt arbete med att likforma intagnings kriterier och vårdinnehåll för
dessa geriatriska vårdplatser.
I Jönköping finns 18 vårdplatser på GAVA (akutstrokeplatserna som tidigare var
förlagda inom Geriatriska kliniken på Ryhov finns idag på Med B med totalt 12
vårdplatser för strokevård). I Eksjö finns 13 GAVA platser på Med G som totalt
har 20 vårdplatser inklusive akutstroke. I Värnamo finns 12 GAVA vårdplatser på
Med B (akutstrokeplatserna i Värnamo är förlagda på Med C med totalt 12
vårdplatser för strokevård).
På alla tre sjukhus finns också en mottagningsverksamhet. Inriktning kognitiva
sjukdomar/demens, motorikstörningar hos äldre (i huvudsak Parkinsons sjukdom)
och osteoporos. I Jönköping finns även amputationsmottagning/gåskola.
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Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) med i huvudsak palliativ vårdinriktning
bedrivs i en länsövergripande organisation.
Idag finns vid länets geriatriska verksamheter 10 specialister inom geriatrik
(Jönköping 4, Eksjö 3 och Värnamo 3), samt 8 ST-läkare. Vid Geriatriska
kliniken i Jönköping finns dessutom 2 dubbelspecialister. På Medicin- och
geriatrikkliniken vid Höglandssjukhuset finns ytterligare 2 läkare som innehar
specialistkompetens inom geriatrik men är verksamma inom andra delar av
kliniken. Inom SSIH finns utöver detta ytterligare 7 läkare som helt eller delvis
arbetar främst med palliativ medicin. Det finns också ett tydligt fokus även på
utbildning av specialistsköterskor inom området vård av äldre.
Länets geriatriska verksamheter har en etablerad god samverkan sinsemellan i
olika forum. Inom Processgrupp geriatrik möts de tre klinikernas
verksamhetsföreträdare regelbundet 3-4 ggr/termin i fysiska möten eller
videomöten, med tydlig målsättning att erbjuda lika vård över länet.
Regelbundna regionövergripande möten, ofta via videomöten, hålls inom de
specialiserade öppenvårdsinriktningarna demenssjukdomar, motorikstörningar
och osteoporos. Det finns också en väl sammanhållen ST-läkargrupp inom
geriatrik i regionen, som regelbundet möts inom en uppskattad gemensam
återkommande utbildnings- och mötesplats, så kallad ST-akademi.
Under 2019 har en av länets geriatriker disputerat, (finns en disputerad sedan
tidigare). Det finns en etablerad forskningsmässig koppling mellan Region
Jönköpings läns geriatrik och såväl Hälsouniversitetet i Linköping som
Hälsohögskolan i Jönköping. För att stärka geriatrisk forskning, kompetens och
utveckling inom regionen har ”Geriatrikum” skapats på initiativ av Strategigrupp
äldre.
Geriatrikum är ett nätverkssamarbete med representation från specialiserad vård,
primärvård, kommunal vård och Hälsohögskolan och olika yrkesprofessioner.
Verksamheten har identifierat och initialt prioriterat 5 utvecklingsområden:
Läkemedel för äldre, demenssjukdomar, fall/osteoporos, psykisk ohälsa och
munhälsa/tandvård för äldre. Geriatrikum uppmuntrar bland annat till geriatrisk
forskning och utvecklingsprojekt. Det finns idag ett forskningsintresse hos flera
av länets geriatriker och det finns också via Futurum erbjudande om möjligheter
till forskar-ST inom området geriatrik.
Geriatriken har ett stort, växande och viktigt utbildningsuppdrag. Länets
geriatriska verksamheter erbjuder en uppskattad och efterfrågad sidotjänstgöring
för blivande specialister inom närliggande specialiteter. Ämnesområdet geriatrik
har också en större plats i den nya läkarutbildningen där utbildningen i geriatrik
flyttats till termin 11 (K11) och där de första studenterna med detta upplägg, bland
annat i Jönköping, skall läsa geriatrik hösten 2021. Diskussioner om upplägg av
denna utvidgade placering har påbörjats i samråd mellan de sjukhus som
samverkar inom LiU:s läkarutbildning.
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I Sverige finns vårdval inom geriatrisk öppen- och slutenvård enbart i Region
Stockholm.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46
Tid:

2020-02-26 kl. 13:30

Plats:

Hooks Herrgård, Hok

§ 34
Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Information om nuläget för den geriatriska verksamheten i Region
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till
presidiet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26
Tid:

2020-02-07 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 13
Informationsärenden till nämnden

Protokollsutdrag, bestyrkande



Månadsrapport
Chefscontrollern informerar om att en fullständig månadsrapport för
december kommer att ges vid nämndsammanträdet. Informationen
läggs till handlingarna



Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
RJL 2019/1431



Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
RJL 2019/1760



Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i mars.

Justerare, signatur

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§149

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Vid nämndsammanträdet den 21 januari kommer inte
resultatet för december månad att vara färdigställt.
Chefscontrollern kommer att ge en sammanställning av
det ekonomiska läget och redogöra för detta på
sammanträdet.



Information om arbetet gällande disponering av
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.



Uppdrag gällande framtidens hälso- och sjukvård
Föredragande: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg
Folkhälsa och sjukvård.



Program för hållbar utveckling 2021-2025
Föredragande: Maria Cannerborg, miljöchef.



Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431



Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760



Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i februari.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§101

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. augusti 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Förändrade rutiner gällande osteoporosmottagningarna
- Status för antalet vårdplatser på länets sjukhus
- Förslag till disponering av vårdenheter i det nybyggda
hus D1 på Ryhov



Ordföranden informerar om att ärendet gällande den
regionala utvecklingsstrategin 2019-2035 återremitterades
på regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober. Utifrån
strategin, när den beslutats, ska ett antal handlingsplaner
med mätetal/indikatorer tas fram. Redan nu finns
möjlighet att se över relevanta mätetal/indikatorer
gällande hälsa.
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att vara
delaktiga i arbetet med att ta fram mätetal/indikatorer
gällande hälsa till framtida handlingsplaner utifrån den
regionala utvecklingsstrategin.



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 24-30
Tid:

2019-08-14, kl 13.30-14.30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 30

Fördelning av inkomna motioner




Borttagande av dolda nummer – RJL 2019/1681
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1760
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1811

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 25-55
Tid:

2020-03-03 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 34
Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand,
Vänsterpartiet föreslår i motionen Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft:
 att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar tas fram,
förteckningen skall ta avstamp från år 2000
 att de långsiktiga effekterna av genomförda vårdcentraliseringar
utreds
 att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning om
akutvården i Sverige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden folkhälsa och sjukvård 2020-01-21
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-04
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 25-55
Tid:

2020-03-03 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar att första att-satsen ska anses besvarad samt att andra
och tredje att-satsen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
regionstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 15
Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand,
Vänsterpartiet föreslår i motionen Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft:
 att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar tas fram,
förteckningen skall ta avstamp från år 2000
 att de långsiktiga effekterna av genomförda vårdcentraliseringar
utreds
 att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning om
akutvården i Sverige.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-04
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar att första att-satsen ska anses besvarad samt
att andra och tredje att-satsen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Utred vilka effekter
genomförda centraliseringar har haft
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand,
Vänsterpartiet föreslår i motionen Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft:
 att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar tas fram,
förteckningen skall ta avstamp från år 2000
 att de långsiktiga effekterna av genomförda vårdcentraliseringar utreds
 att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning om akutvården i
Sverige.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Rikssjukvård (Nationell högspecialiserad vård)
Socialstyrelsen avgör på vilket eller vilka sjukhus som den nationella
högspecialiserade vården får bedrivas. Med nationell högspecialiserad vård menas
offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där
endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens,
tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Regionsjukvård (Sydöstra sjukvårdsregionen)
I princip alla förändringar avseende förflyttning av vård de senaste 20 åren har
varit en flytt från Universitetssjukhuset i Linköping till något eller några av
Region Jönköpings läns 3 sjukhus. Några exempel är ingrepp inom
hjärtsjukvården, vård av hematologiska patienter, cancerbehandlingar,
barnortopedi.
Undantag är några kirurgiska operativa ingrepp inom cancersjukvården där
förflyttning av ingreppet skett från Region Jönköpings län till
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Universitetssjukhuset i Linköping. Skälet till detta var att volymen av ingrepp var
för liten för att fördelas till fler än ett sjukhus.

Vården inom Region Jönköpings län
Exempel på förändringar som skett inom Region Jönköpings län i närtid är:
• All bröstcancer sjukvård till ett sjukhus (Jönköping)
• All kärlkirugisk sjukvård till ett sjukhus (Jönköping)
• Elektiva gall – och bråckoperationer fördelades till två sjukhus (Värnamo
och Eksjö)
• Elektiva knäplastikoperationer fördelades till två sjukhus (Värnamo och
Eksjö).
• Urologisk sjukvård fördelades till en inriktning per sjukhus, istället för att
göra allt på alla 3 sjukhusen
Samtidigt som viss koncentrering av verksamhet har skett så har det också skett
en utveckling med kortare vårdtider, förflyttning från inneliggande vård till
dagsjukvård och dagkirurgi. Diagnostik och behandling har under senaste 20 åren
utvecklats. Kliniska resultat har förbättrats och dödligheten i exempelvis cancer
har minskat. Därför är det svårt att just utifrån vårdcentraliseringer dra några
tillförlitliga slutsatser. En utredning enligt motionens intentioner är ett omfattande
arbete.

Beslutsunderlag












Motionssvar daterat 2020-01-02
Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
Motionsunderlag daterat 2019-12-04
Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04
Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET
Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§155

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim
Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utred vilka effekter
genomförda centraliseringar har haft:
 att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar
tas fram, förteckningen skall ta avstamp från år 2000
 att de långsiktiga effekterna av genomförda
vårdcentraliseringar utreds
 att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning
om akutvården i Sverige
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-12-04
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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2019-12-04
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Utred vilka effekter
genomförda centraliseringar har haft
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove
Eriksson och Kim Strand, Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till nämnd
för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa
och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand,
Vänsterpartiet föreslår i motionen Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft:


att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar tas fram,
förteckningen skall ta avstamp från år 2000



att de långsiktiga effekterna av genomförda vårdcentraliseringar utreds



att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning om akutvården i
Sverige

Rikssjukvård (Nationell högspecialiserad vård)
Socialstyrelsen avgör på vilket eller vilka sjukhus som den nationella
högspecialiserade vården får bedrivas. Med nationell högspecialiserad vård menas
offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där
endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens,
tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Regionsjukvård (Sydöstra sjukvårdsregionen)
I princip alla förändringar avseende förflyttning av vård de senaste 20 åren har
varit en flytt från Universitetssjukhuset i Linköping till något eller några av
Region Jönköpings läns 3 sjukhus. Några exempel är ingrepp inom
hjärtsjukvården, vård av hematologiska patienter, cancerbehandlingar,
barnortopedi.

MOTIONSUNDERLAG

2(2)

RJL 2019/314

Undantag är några kirurgiska operativa ingrepp inom cancersjukvården där
förflyttning av ingreppet skett från Region Jönköpings län till
Universitetssjukhuset i Linköping. Skälet till detta var att volymen av ingrepp var
för liten för att fördelas till fler än ett sjukhus.

Vården inom Region Jönköpings län
Exempel på förändringar som skett inom Region Jönköpings län i närtid är:
• All bröstcancer sjukvård till ett sjukhus (Jönköping)
• All kärlkirugisk sjukvård till ett sjukhus (Jönköping)
• Elektiva gall – och bråckoperationer fördelades till två sjukhus (Värnamo
och Eksjö)
• Elektiva knäplastikoperationer fördelades till två sjukhus (Värnamo och
Eksjö).
• Urologisk sjukvård fördelades till en inriktning per sjukhus, istället för att
göra allt på alla 3 sjukhusen
Samtidigt som viss koncentrering av verksamhet har skett så har det också skett
en utveckling med kortare vårdtider, förflyttning från inneliggande vård till
dagsjukvård och dagkirurgi. Diagnostik och behandling har under senaste 20 åren
utvecklats. Kliniska resultat har förbättrats och dödligheten i exempelvis cancer
har minskat. Därför är det svårt att just utifrån vårdcentraliseringer dra några
tillförlitliga slutsatser. En utredning enligt motionens intentioner är ett omfattande
arbete.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§185

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information om nationell högspecialiserad vård och exempel på
organisatoriska förändringar inom länets sjukhus ges av Anette
Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§121

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid
informationen på nämndsammanträdet.



Information om disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov



Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76102
Tid:

2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§88

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Beslut
Ärendet utgår.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Peter Iveroth

Anne Karlsson

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

§44

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. februari 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrateg
- Arbete med sommarplaneringen
- Statsbidrag



Information om projektet Alternativ till våld (ATV) för
våldsutsatta av Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare.
Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och en
utvärdering har gjorts.
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en
länsövergripande funktion i Region Jönköpings län, i
samverkan med kommunerna.



Skrivelse från läkarföreningen med mötesinbjudan
gällande framtagen handlingsplan om oberoende av
bemanningsföretag. Presidiet kommer att träffa
läkarföreningen från nämndens sida.



Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Information ges på kommande nämndsammanträde.



Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information ges på nämndsammanträdet i juni.



Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Information ges på kommande nämndsammanträde.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 42-55
Tid:

2019-04-10 kl. 08:30-11:00



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information ges på nämndsammanträdet i juni.



Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Information ges på kommande nämndsammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 53

Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Martin NedergaardHansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 25-55
Tid:

2020-03-03 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 35
Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Reservationer
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, Sverigedemokraterna till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Borttagande av dolda nummer att:
 Patienter inte rings upp från dolda nummer inom regionens Hälsooch sjukvård då det inte finns särskilda skäl för det.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård 2020-01-21
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-11
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-18-14
 Motion - Borttagande av dolda nummer
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Karlsson Nyborg yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
regionstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att anse
motionen besvarad.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 25-55
Tid:

2020-03-03 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 16
Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för
motionen.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Borttagande av dolda nummer att:
 patienter inte rings upp från dolda nummer inom regionens Hälsooch sjukvård då det inte finns särskilda skäl för det.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-11
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-18-14
 Motion - Borttagande av dolda nummer
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till motionen.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att anse motionen besvarad.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MOTIONSSVAR
2020-01-02
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RJL 2019/1681

Regionfullmäktige

Motionssvar - Borttagande av dolda
nummer
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson, Sverigedemokraterna,
föreslår i motionen Borttagande av dolda nummer att:
 patienter inte rings upp från dolda nummer inom regionens Hälso- och
sjukvård då det inte finns särskilda skäl för det.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns riktlinjer för dolda respektive
synliga telefonnummer
Region Jönköpings läns verksamheter har sedan 2017 möjlighet att välja synliga
telefonnummer.
Region Jönköpings län strävar efter en hög service och tillgänglighet för länets
invånare, näringsliv och för olika typer av samarbetspartners. En god
telefonikultur är ett viktigt verktyg för detta och ett väl fungerande telefonisystem
är också en förutsättning för att de interna processerna i verksamheten ska fungera
väl.
Före 2017 var samtliga Region Jönköpings läns telefonnummer dolda för
mottagaren med invånarnas integritet och sekretess som de huvudsakliga
argumenten; ingen annan ska kunna se att vården har sökt mig.
Då fler och fler invånare men också verksamheter frågade efter möjligheten att
visa utringningsnummer fastställdes i november 2017 nya principer för vad som
ska gälla för dolda respektive synliga nummer. Invånarnas integritet och
verksamheternas möjlighet att organisera sitt arbete för att ge invånarna en god
service är dock viktiga utgångspunkter.

MOTIONSSVAR
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Tre olika kategorier
1. Möjlighet till synliga nummer (hela nummerserier)
Verksamheter med uppgifter/roller utan sekretessperspektiv till exempel:
• Regionledningskontoret
• Smålands musik och teater
• Naturbruksgymnasier, Folkhögskolor
• Länstrafiken
• Tjänstemän i verksamhetsområdesledning (t.ex. Verksamhetsstöd och
service, IT-centrum)
Inom ovanstående verksamheter kan det finnas undantag för visning av nummer,
behovsinventering görs av respektive verksamhet
2. Möjlighet till synliga nummer kan prövas på specifika nummer (delar av
nummerserier)
•
•
•
•

Vårdmottagningar
Vårdavdelningar
Vårdcentraler
Folktandvårdskliniker

En förutsättning för synligt nummer är att det nummer som visas är kopplat till ett
gemensamt nummer inom verksamheten. Det är alltid detta nummer som visas.
Rutiner ska då finnas för hur telefonsamtalet är dokumenterat och hur angivet
telefonnummer är bemannat eller utrustad med talsvar/röstbrevlåda.
3. Nummer som inte bör visas på grund av sekretesskäl
•
•
•
•
•

Barnahus
Barn och ungdomshälsan
Ungdomsmottagning
STD-mottagning
Abortrådgivning

Beslutsunderlag








Motionssvar daterat 2020-01-02
Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
Motionsunderlag daterat 2019-12-11
Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-18-14

MOTIONSSVAR
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Motion - Borttagande av dolda nummer

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§156

Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Borttagande av dolda
nummer att:
 patienter inte rings upp från dolda nummer inom
regionens Hälso- och sjukvård då det inte finns särskilda
skäl för det.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-12-11
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-18-14
 Motion - Borttagande av dolda nummer
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-12-11
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RJL 2019/1681

Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Borttagande av dolda
nummer
Inledning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders
Gustafsson, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson, Sverigedemokraterna,
föreslår i motionen Borttagande av dolda nummer att:


patienter inte rings upp från dolda nummer inom regionens Hälso- och
sjukvård då det inte finns särskilda skäl för det.

Region Jönköpings läns riktlinjer för dolda respektive
synliga telefonnummer
Region Jönköpings läns verksamheter har sedan 2017 möjlighet att välja synliga
telefonnummer.
Region Jönköpings län strävar efter en hög service och tillgänglighet för länets
invånare, näringsliv och för olika typer av samarbetspartners. En god
telefonikultur är ett viktigt verktyg för detta och ett väl fungerande telefonisystem
är också en förutsättning för att de interna processerna i verksamheten ska fungera
väl.
Före 2017 var samtliga Region Jönköpings läns telefonnummer dolda för
mottagaren med invånarnas integritet och sekretess som de huvudsakliga
argumenten; ingen annan ska kunna se att vården har sökt mig.
Då fler och fler invånare men också verksamheter frågade efter möjligheten att
visa utringningsnummer fastställdes i november 2017 nya principer för vad som
ska gälla för dolda respektive synliga nummer. Invånarnas integritet och
verksamheternas möjlighet att organisera sitt arbete för att ge invånarna en god
service är dock viktiga utgångspunkter.

MOTIONSUNDERLAG
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Tre olika kategorier
1. Möjlighet till synliga nummer (hela nummerserier)
Verksamheter med uppgifter/roller utan sekretessperspektiv till exempel:
• Regionledningskontoret
• Smålands musik och teater
• Naturbruksgymnasier, Folkhögskolor
• Länstrafiken
• Tjänstemän i verksamhetsområdesledning (t.ex. Verksamhetsstöd och
service, IT-centrum)
Inom ovanstående verksamheter kan det finnas undantag för visning av nummer,
behovsinventering görs av respektive verksamhet
2. Möjlighet till synliga nummer kan prövas på specifika nummer (delar av
nummerserier)
•
•
•
•

Vårdmottagningar
Vårdavdelningar
Vårdcentraler
Folktandvårdskliniker

En förutsättning för synligt nummer är att det nummer som visas är kopplat till ett
gemensamt nummer inom verksamheten. Det är alltid detta nummer som visas.
Rutiner ska då finnas för hur telefonsamtalet är dokumenterat och hur angivet
telefonnummer är bemannat eller utrustad med talsvar/röstbrevlåda.
3. Nummer som inte bör visas på grund av sekretesskäl
•
•
•
•
•

Barnahus
Barn och ungdomshälsan
Ungdomsmottagning
STD-mottagning
Abortrådgivning

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§209

Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information om genomförd översyn av Region Jönköpings läns
rutiner för visning av telefonnummer ges av Anette Peterson,
hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Eva Eliasson (S)

Helena Elmqvist (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§137

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
På grund av nämndsammanträdets datum den 10 december
kommer inget resultat att finnas färdigt till nämnden.
Chefscontrollern kommer att göra en sammanställning av
det ekonomiska läget och redogöra för detta på
sammanträdet.



Information om pågående arbetet gällande disponering av
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§101

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. augusti 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Förändrade rutiner gällande osteoporosmottagningarna
- Status för antalet vårdplatser på länets sjukhus
- Förslag till disponering av vårdenheter i det nybyggda
hus D1 på Ryhov



Ordföranden informerar om att ärendet gällande den
regionala utvecklingsstrategin 2019-2035 återremitterades
på regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober. Utifrån
strategin, när den beslutats, ska ett antal handlingsplaner
med mätetal/indikatorer tas fram. Redan nu finns
möjlighet att se över relevanta mätetal/indikatorer
gällande hälsa.
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att vara
delaktiga i arbetet med att ta fram mätetal/indikatorer
gällande hälsa till framtida handlingsplaner utifrån den
regionala utvecklingsstrategin.



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 24-30
Tid:

2019-08-14, kl 13.30-14.30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 30

Fördelning av inkomna motioner




Borttagande av dolda nummer – RJL 2019/1681
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1760
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1811

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 25-55
Tid:

2020-03-03 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 36
Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, Sverigedemokraterna till
förmån för eget yrkande.
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Patientavgift för språktolk att:
 Patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att
tolkkostnaden efter 2 år ska betalas av patienten själv.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård 2020-01-21
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-12
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-08-14
 Motion - Patientavgifter för språktolk
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Karlsson Nyborg, Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen.
Thomas Bäuml, Moderaterna yrkar bifall till motionen och vill till
protokollet göra följande anteckning vilket beviljas:
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 25-55
Tid:

2020-03-03 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Moderaterna anser att denna fråga bör utsättas för rättslig prövning.
Motionens intentioner handlar om personer som inte har svenska språket
som modersmål och i övrigt inga funktionshinder eller dylikt. Vilka krav kan
samhället ställa på dessa personer att lära sig svenska språket under sin tid
i Sverige? Om avgifter får införas anser vi att personer med olika
funktionshinder, där det inte finns möjlighet att klara sig utan språktolk,
undantas avgift.
Rachel De Basso, Socialdemokraterna yrkar bifall till nämndens förslag
tillika föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
regionstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 17
Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar
sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Patientavgift för språktolk att:
 patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att
tolkkostnaden efter 2 år ska betalas av patienten själv.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-12
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-08-14
 Motion - Patientavgifter för språktolk
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till motionen.
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till motionen och lämnar
för Moderaterna följande protokollsanteckning:
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 2-23
Tid:

2020-01-21 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A
I motionssvaret anförs lagliga skäl för avslag. Vi anser att denna fråga bör
utsättas för rättslig prövning.
Motionens intentioner handlar om personer som inte har svenska språket
som modersmål och i övrigt inga funktionshinder eller dylikt. Vilka krav kan
samhället ställa på dessa personer att lära sig språket under sin tid i
Sverige? Om avgifter får införas anser vi att personer med olika
funktionshinder, där det inte finns möjlighet att klara sig utan språktolk,
undantas avgift.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen.
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MOTIONSSVAR
2020-01-02

1(3)

RJL 2019/1811

Regionfullmäktige

Motionssvar - Patientavgifter för
språktolk
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna,
föreslår i motionen Patientavgift för språktolk att:
 patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att tolkkostnaden
efter 2 år ska betalas av patienten själv.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Patientlagen – Rätt till information
En patient har enligt Patientlagen 1 och 2 § rätt att på ett begripligt sätt få besked
om sitt hälsotillstånd och vård, likaså om olika rättigheter kopplade till vård.
Patientlagen ställer stora krav på att informationen anpassas till mottagarens ålder,
mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkrar sig om att
mottagaren har förstått.
Rätt till språktolk
När man saknar ett gemensamt språk är professionell tolkhjälp ett nödvändigt
redskap för att båda parter ska kunna förvissa sig om att den information som
förmedlas blir ömsesidigt förstådd. Målet för det tolkade samtalet är att det ska
vara så likt ett vanligt samtal som möjligt. Patienter och medborgare informeras
på 1177 om sina rättigheter till språktolk.
En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har
tystnadsplikt, viket betyder att hen inte får lämna ut information om patienten utan
hens godkännande. Tolkning via anhöriga bör i möjligaste mån undvikas eftersom

MOTIONSSVAR

2(3)

RJL 2019/1811

man då riskerar patientsäkerheten och klienters rättsäkerhet. Familj och vänner
som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.
Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen eller delta i mötet genom
högtalartelefon. Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så
kallad videotolkning.
Patientavgifter i Jönköpings län
• Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet - ingen avgift
• Språktolk vid besök i vården - ingen avgift
Om språktolk är bokad till ett besök i vården och patienten uteblir utan att avboka,
eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas, får patienten betala 310
kronor i avgift för tolken.
I 13 § förvaltningslagen framgår det bl.a. att en myndighet ska använda tolk om
det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har
kontakt med någon som inte behärskar svenska språket. Som det framgår av
lagtext är rätten till tolk behovsbaserat utifrån myndighetens bedömning.
Angående kostnadsfrågan framgår följande av förvaltningslagens förarbete (prop.
2016/17:180 s. 84):
”Om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt, har
myndigheterna alltså redan en skyldighet att använda tolkar och översättare och
låta det allmänna stå för kostnaderna.”
och (prop. 2016/17:180 s. 299):
”Tolkning eller översättning kan också vara en förutsättning för att relevant
material ska kunna beaktas vid prövningen av ärendet, oavsett om materialet
tillförs av den enskilde själv eller av någon annan. Bestämmelsen hindrar inte att
myndigheterna även i annat syfte använder sig av tolk utan kostnad för den
enskilde, om de anser det motiverat för att ärendet ska bli tillfredsställande
behandlat.”
Utifrån ovanstående är uppfattningen att det åligger det allmänna att stå för
tolkkostnader om det bedöms finnas ett behov av tolk.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under hösten svarat på en motion om
att verka för att avskaffa gratis tolktjänst. Motionen avslogs med motiveringen att
begränsa kostnadsfri tolktjänst bland annat kan resultera i att tolk inte används och
att individer då inte kan förstå och göra sig förstådda.

Beslutsunderlag






Motionssvar daterat 2020-01-02
Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
Motionsunderlag daterat 2019-12-12
Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27

MOTIONSSVAR

3(3)

RJL 2019/1811





Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-08-14
Motion - Patientavgifter för språktolk

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§157

Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Patientavgift för
språktolk att:
 patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att
tolkkostnaden efter 2 år ska betalas av patienten själv.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-12-12
 Protokollsutdrag nämnden 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-08-14
 Motion - Patientavgifter för språktolk
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen avslås.
Thomas Bäuml (M) deltar inte i beslutet utan återkommer vid
nämndens sammanträde.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 146-159
Tid:

2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-12-12

1(2)

RJL 2019/1811

Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Patientavgifter för
språktolk
Inledning
Med anledning av motion från Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne
Karlsson, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna,
föreslår i motionen Patientavgift för språktolk att


patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att tolkkostnaden
efter 2 år ska betalas av patienten själv.

Patientlagen – Rätt till information
En patient har enligt Patientlagen 1 och 2 § rätt att på ett begripligt sätt få besked
om sitt hälsotillstånd och vård, likaså om olika rättigheter kopplade till vård.
Patientlagen ställer stora krav på att informationen anpassas till mottagarens ålder,
mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkrar sig om att
mottagaren har förstått.
Rätt till språktolk
När man saknar ett gemensamt språk är professionell tolkhjälp ett nödvändigt
redskap för att båda parter ska kunna förvissa sig om att den information som
förmedlas blir ömsesidigt förstådd. Målet för det tolkade samtalet är att det ska
vara så likt ett vanligt samtal som möjligt. Patienter och medborgare informeras
på 1177 om sina rättigheter till språktolk.
En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har
tystnadsplikt, viket betyder att hen inte får lämna ut information om patienten utan
hens godkännande. Tolkning via anhöriga bör i möjligaste mån undvikas eftersom
man då riskerar patientsäkerheten och klienters rättsäkerhet. Familj och vänner
som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

MOTIONSUNDERLAG
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Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen eller delta i mötet genom
högtalartelefon. Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så
kallad videotolkning.
Patientavgifter i Jönköpings län
• Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet - ingen avgift
• Språktolk vid besök i vården - ingen avgift
Om språktolk är bokad till ett besök i vården och patienten uteblir utan att avboka,
eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas, får patienten betala 310
kronor i avgift för tolken.
I 13 § förvaltningslagen framgår det bl.a. att en myndighet ska använda tolk om
det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har
kontakt med någon som inte behärskar svenska språket. Som det framgår av
lagtext är rätten till tolk behovsbaserat utifrån myndighetens bedömning.
Angående kostnadsfrågan framgår följande av förvaltningslagens förarbete (prop.
2016/17:180 s. 84):
”Om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt, har
myndigheterna alltså redan en skyldighet att använda tolkar och översättare och
låta det allmänna stå för kostnaderna.”
och (prop. 2016/17:180 s. 299):
”Tolkning eller översättning kan också vara en förutsättning för att relevant
material ska kunna beaktas vid prövningen av ärendet, oavsett om materialet
tillförs av den enskilde själv eller av någon annan. Bestämmelsen hindrar inte att
myndigheterna även i annat syfte använder sig av tolk utan kostnad för den
enskilde, om de anser det motiverat för att ärendet ska bli tillfredsställande
behandlat.”
Utifrån ovanstående är uppfattningen att det åligger det allmänna att stå för
tolkkostnader om det bedöms finnas ett behov av tolk.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under hösten svarat på en motion om
att verka för att avskaffa gratis tolktjänst. Motionen avslogs med motiveringen att
begränsa kostnadsfri tolktjänst bland annat kan resultera i att tolk inte används och
att individer då inte kan förstå och göra sig förstådda.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§210

Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information om gällande lagstiftning och förarbeten ges av Anette
Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Eva Eliasson (S)

Helena Elmqvist (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§137

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
På grund av nämndsammanträdets datum den 10 december
kommer inget resultat att finnas färdigt till nämnden.
Chefscontrollern kommer att göra en sammanställning av
det ekonomiska läget och redogöra för detta på
sammanträdet.



Information om pågående arbetet gällande disponering av
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§101

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. augusti 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Förändrade rutiner gällande osteoporosmottagningarna
- Status för antalet vårdplatser på länets sjukhus
- Förslag till disponering av vårdenheter i det nybyggda
hus D1 på Ryhov



Ordföranden informerar om att ärendet gällande den
regionala utvecklingsstrategin 2019-2035 återremitterades
på regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober. Utifrån
strategin, när den beslutats, ska ett antal handlingsplaner
med mätetal/indikatorer tas fram. Redan nu finns
möjlighet att se över relevanta mätetal/indikatorer
gällande hälsa.
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att vara
delaktiga i arbetet med att ta fram mätetal/indikatorer
gällande hälsa till framtida handlingsplaner utifrån den
regionala utvecklingsstrategin.



Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 24-30
Tid:

2019-08-14, kl 13.30-14.30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 30

Fördelning av inkomna motioner




Borttagande av dolda nummer – RJL 2019/1681
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1760
Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1811

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 56-72
Tid:

2020-03-24 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 65
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Beslut
Regionfullmäktige föreslås
 Avslå motionen.
Reservationer
Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget förslag, i vilket Moderaterna
och Sverigedemokraterna instämmer i.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Omskärelse av
minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!:



att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande kring att
erbjuda omskärelse av minderåriga barn
att Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt
till sin egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation
med staten för att omskärelse av minderåriga skall förbjudas när inga
medicinska skäl föreligger.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och föreslår att
densamma avslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Motionsunderlag daterat 2020-01-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp!
Min kropp!
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 56-72
Tid:

2020-03-24 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av Håkan
Nyborg-Karlsson (SD) samt Malin Wengholm (M).
Rachel De Basso yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen avslår motionen efter omröstning
med följande utfall:
JA för avslag röstar: Pontus Lundgren, Martin Nedergaard-Hansen, Emilie
Walfridsson, Jimmy Ekström, Per Svenberg, Rachel De Basso, Mattias
Ingesson, Rune Backlund, Marcus Eskdahl och Maria Frisk.
NEJ för bifall röstar: Håkan Nyborg-Karlsson, Samuel Godrén, Thomas
Bäuml, Malin Wengholm och Mikael Ekvall.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46
Tid:

2020-02-26 kl. 13:30

Plats:

Hooks Herrgård, Hok

§ 38
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar
sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Omskärelse av
minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!:



att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande kring att
erbjuda omskärelse av minderåriga barn
att Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt
till sin egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation
med staten för att omskärelse av minderåriga skall förbjudas när inga
medicinska skäl föreligger.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen.
Presidiet avvaktade med beslut till nämndsammanträdet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Motionsunderlag daterat 2020-01-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp!
Min kropp!
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46
Tid:

2020-02-26 kl. 13:30

Plats:

Hooks Herrgård, Hok
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samtliga ledamöter för Moderaterna avstår från att delta i beslutet.
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.
Helena Elmqvist (SD) instämmer för Sverigedemokraterna i Elisabeth Töres
yrkande.
Jimmy Ekström (L) yrkar för Koalition för Region Jönköpings län avslag på
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Jimmy Ekströms (L) yrkande om avslag på
motionen.
Votering begärs där Jimmy Ekströms (L) yrkande av avslag på motionen
(JA) ställs mot Elisabeth Töres (V) yrkande om bifall till motionen (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Erik Wågman (S), Eva Eliasson (S), Emma Evaldsson (KD), Peter Iveroth
(KD), Helena Stålhammar (C), Linda Gerdin (BA), Jimmy Ekström (L),
Sibylla Jämting (MP), Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Rachel De
Basso (S).
NEJ röstar följande ledamöter:
Helena Elmqvist (SD), Anita Winberg (SD) och Elisabeth Töre (V).
Avstår från att rösta gör följande ledamöter:
Lisbeth Andersson (M) och Thomas Bäuml (M).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10 JA-röster mot 3 NEJ-röster bifallit Jimmy
Ekströms (L) yrkande om att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.
2 ledamöter avstod från att rösta.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26
Tid:

2020-02-07 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 24
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Beslut
Presidiet
 Avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Omskärelse av
minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!:



att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande kring att
erbjuda omskärelse av minderåriga barn
att Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt
till sin egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation
med staten för att omskärelse av minderåriga skall förbjudas när inga
medicinska skäl föreligger.

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-01-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp!
Min kropp!
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar
måste upphöra - Stopp! Min kropp!
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, lämnas information
i ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för
folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Omskärelse av minderåriga
pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!:



att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande kring att
erbjuda omskärelse av minderåriga barn
att Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt till sin
egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation med staten
för att omskärelse av minderåriga skall förbjudas när inga medicinska skäl
föreligger.

I motionen anges en rad ställningstaganden och rekommendationer.

Innebörd, regelverk, förekomst
Information om innebörden av och regler för omskärelse av män ges redan idag
på 1177 Vårdguiden. Medicinskt innebär omskärelse av män att förhuden som
sitter över penisens yttersta del, ollonet, helt eller delvis tas bort. Att ta bort
förhuden är ett oåterkalleligt ingrepp. Man kan inte operera tillbaka förhuden.
På pojkar som är yngre än två månader får omskärelser enligt lag göras av läkare
och av personer med ett särskilt tillstånd som utfärdas av Inspektionen för vård
och omsorg (IVO). Ingreppet ska alltid, oavsett ålder, göras med smärtlindring
som ges av läkare eller sjuksköterska. På barn som är äldre än två månader får
förhuden bara opereras bort av en läkare. Den som omskär en pojke utan att vara
legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd kan dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader.
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Inom Region Jönköpings län utförs få omskärelser.
Ålder vid ingreppet 0 1 2 4 5 6 8 9 Summa/år
1
2017
1
4
2018
3
1
3
2019
3
8
Totalsumma
Figur 2: Antal omskärelser inom Region Jönköpings län 2013 – 2019 i åldrarna
0 – 18 år.
Den som är myndig och vill operera bort sin förhud utan att det finns medicinska
skäl får själv betala för operationen. Kostnaden varierar i olika i olika regioner.
Inom Region Jönköpings län är kostnaden densamma oavsett om det handlar om
ett barn eller en vuxen: Omskärelse av pojkar av icke medicinska skäl (DRG
N20O) kostar enligt 2019 års prislista 14 331 kr. Inga barn har under 2018-2019
debiterats för omskärelse av icke medicinska skäl. Omskärelse av barn på
medicinsk grund är kostnadsfri i enlighet med all annan barnsjukvård.

Motiv för omskärelse
Mellan 15 - 30 procent av världens män uppskattas vara omskurna. Motiven för
omskärelse kan vara
 Religiösa, kulturella eller sociala.
 Medicinska, till exempel vid trång förhud eller inflammationer under
förhuden.
 Hygieniska (en omskuren penis är inte mer hygienisk i sig själv, men är
lättare att hålla ren). Det finns studier som pekar på att omskärelse
motverkar spridning av HIV.
 En initiationsrit i samband med puberteten.
 Estetiska.
Inom judendomen utgör omskärelse ett av de mest centrala och allmänt
praktiserade buden. Omskärelse utgör tecknet på det förbund som Gud slöt med
Abraham, religionens och folkets grundare. Judendomen är unik i bemärkelsen att
man förlägger omskärelsen till dag åtta efter födelsen. Den är central för pojkens
namngivning och ses som inledningen på föräldrarnas ansvar att hos barnet skapa
en judisk identitet. En majoritet av världens judar, även sekulariserade, praktiserar
omskärelse. Omskärelsen utgör i hög grad en identitetsmarkör och har således
även kulturella/sociala motiv.
Inom islam föreskrivs inte omskärelse i Koranen men nämns i de islamiska
traditionerna. Även bland muslimer är omskärelse vanlig och såväl den religiösa
som kulturella betydelsen är stor. En skillnad jämfört med judendomen är att
omskärelsen kan utföras senare i livet, vanligast är dock att det sker före
puberteten.
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Skilda ståndpunkter – etiska aspekter
Debatten om omskärelse av pojkar handlar i första hand om omskärelse som görs
av kulturella, religiösa och sociala skäl. Det finns skilda synsätt beträffande vad
som kan anses vara det icke autonoma barnets bästa.
Motståndare till omskärelse av barn och unga anför att ett kirurgiskt ingrepp utan
medicinska motiv aldrig bör utföras utan samtycke. Omskärelse betraktas därför
som ett onödigt och icke försvarbart ingrepp på ett barn. Barnet har rätt att själv
bestämma över sin kropp, särskilt med tanke på att omskärelse är ett oåterkalleligt
ingrepp.
De som av religiösa, kulturella och sociala skäl förespråkar omskärelse anför ofta
religionsfriheten som motiv och ser frågan som en minoritetsrättighet. Redan det
faktum att två världsreligioner praktiserar och betonar omskärelse som en central
rit talar mot förbud och begränsningar. I en kontext där majoriteten är omskuren
utsätter man i stället barnet för att vara avvikande i förhållande till sin omgivning.

Sveriges Kommuner och Landsting - ställningstagande
SKL rekommenderade 2009 alla landsting att erbjuda omskärelse på icke
medicinska grunder, baserat bland annat på regeringens och riksdagens
uppfattning att omskärelse på icke medicinsk grund är förenligt med
Barnkonventionen.
SKL:s kongress har i november 2019 på nytt behandlat frågan utifrån en motion
från SD. I motionen pläderades för en ändring av lagen (2001:499) om omskärelse
av pojkar till följd av att Barnkonventionen blir svensk lag. Motionären föreslår
kongressen besluta:



att SKL arbetar aktivt för att Barnkonventionen efterlevs och att inga
pojkar omskärs utan medicinska skäl.
att SKL arbetar för att lagen om omskärelse, lag 2001:299 tas bort ur
svensk lagstiftning då den är ett direkt brott mot Barnkonventionen.

I beslutsunderlaget betonas att omskärelse av små pojkar är en svår och
komplicerad fråga och man pekar både på det faktum att den är etiskt komplicerad
och att det finns olika uppfattningar om omskärelse hos bland annat forskare och
andra experter. FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderar att staterna
ska verka för att omskärelse sker av personer som har utbildning för detta och
under hygieniska omständigheter. Detta kan tolkas som att omskärelse på icke
medicinska grunder inte står i strid med Barnkonventionen. SKL:s slutsats blir att
inga ställningstaganden har gjorts av som föranleder en ändrad inställning i
förhållande till den rekommendation som togs fram år 2009.

Konsekvenser av ett förbud
Enligt förarbetena till lagen om omskärelse av pojkar var Regeringens
grundinställning att det inte var självklart att landstingen kunde åläggs att
tillhandahålla omskärelser. Motivet handlade dels om det faktum att det finns
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personal som inte vill medverka till omskärelse, dels om nödvändigheten av
prioriteringar av behov som är mest angelägna etc. Å andra sidan såg Regeringen
argument för att landstingen borde kunna åläggas att tillhandahålla omskärelser.
Risken finns annars att föräldrar som bor inom ett landsting där det inte går att få
omskärelse utförd, hamnar hos personer som inte är behöriga att utföra
omskärelse. I de fall en omskärelse sker utanför hälso- och sjukvården och
ingreppet ger upphov till komplikationer, måste pojken dessutom ändå tas om
hand i ett senare skede av sjukvården.
De sistnämnda argumenten anförs också i debatten om ett generellt förbud mot
omskärelse i Sverige. Det finns en oro för att ett förbud skulle innebära olagliga
ingrepp miljöer med bristfällig hygien, utförda av personer som inte är
sjukvårdskunniga. Att säkra att omskärelse på pojkar utförs 1) av legitimerad
läkare eller av personer med särskilt tillstånd och 2) med smärtlindring och under
betryggande hygieniska förhållanden kan ses som en central utgångspunkt för att
förhindra att barn far illa.
Förespråkare för omskärelse av religiösa skäl hävdar dessutom att en
kriminalisering skulle omöjliggöra för judar och muslimer att fullt ut leva i och
praktisera sin religion i Sverige. En förmodad konsekvens är att många föräldrar
kommer att vilja utföra ingreppet någon annanstans än i Sverige.
Den direkta konsekvensen av att Region Jönköpings län skulle neka utförande av
förhudsoperationer som inte är medicinskt motiverade måste ses som begränsad,
med tanke på att efterfrågan är så liten. Patientlagen ger dessutom rätt att söka
vård i en annan region, eller att kontakta en privat kirurgmottagning eller
urologmottagning.

Källor




Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar
Regeringens proposition 2000/01:81 s. 33 ff. ang. skyldighet att
tillhandahålla omskärelse
1177 Vårdguiden: omskärelse av män.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 145173
Tid:

2019-10-15 kl. 13:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§157

Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar
måste upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information om nationella riktlinjer och rekommendationer
gällande omskärelse ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Elisabeth Töre (V) lämnar ett skriftligt medskick som
underlag till beredningen. Regionledningskontoret får i uppdrag
att ta fram ett faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Jimmy Ekström (L)

Elisabeth Töre (V)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§102

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport samt delårsrapport per augusti
Chefscontroller informerar om att månadsrapporten för
september beräknas vara klar att presentera på
nämndsammanträdet.



Uppföljning av åtgärder intern kontroll 2018.
Chefscontroller presenterar upplägg för
informationsärendet inför nämndsammanträdet.



Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434



Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 99-117
Tid:

2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§76

Informationsärenden


Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna Jämförelser.



Presidiet diskuterar arbetet med att ta fram mätetal för
nämnden inför år 2020 och kommer överens om följande
process.
- En sammanställning av samtliga mätetal som följs av
nämnden tas fram
- Information ges på kommande nämndsammanträde
- Partigrupperna ges möjlighet att senast den 2 september
inkomma med förslag på mätetal
- Presidiet behandlar inkomna förslag på sammanträdet
den 3 september
- Diskussion på nämndsammanträdet den 17 september
- Beslutsunderlag klart till presidiesammanträdet den
2 oktober
- Beslut om mätetal för år 2020 på nämndsammanträdet
den 15 oktober.



Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Inkommen skrivelse angående personliga ombud
(RJL 2019/1438). Regionledningskontoret får i uppdrag
att ta fram ett svar på skrivelsen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 74-83
Tid:

2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-47
Tid:

2019-04-09 kl. 09.00-17.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§44

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar
måste upphöra - Stopp! Min kropp!
 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning
 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik
och teater
 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Desiré Törnqvist (S)
Ordförande §§ 24-35, 40-47

Anders Gustafsson (M)
Ordförande §§ 36-39

Leif Anderson (C)

Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 91
Allmän trafikplikt Krösatåg
Diarienummer: RJL 2020/729
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Besluta med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
(”Kollektivtrafiklagen”) att fastställa allmän trafikplikt på de
trafiksträckor inom Krösatågssystemet som ligger i Jönköpings län
samt till närmast angränsande station på andra sidan länsgräns för
tågplaneperioden 2022 – tågplaneperioden 2033 (12 år).
Sammanfattning
I december 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och nytt kommer att
upphandlas under 2020.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065)
om kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om
allmän trafikplikt för den berörda trafiken. Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal
med tillträdande trafikföretag tecknas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2020-04-21
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 RJL 2019/318 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt
för Krösatågs- och Kustpilensystemet
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av Krösatågstrafiken
daterad 2020-03-25
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61
Tid:

2020-04-21 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 57
Allmän trafikplikt Krösatåg
Diarienummer: RJL 2020/729
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 besluta med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
(”Kollektivtrafiklagen”) att fastställa allmän trafikplikt på de
trafiksträckor inom Krösatågssystemet som ligger i Jönköpings län
samt till närmast angränsande station på andra sidan länsgräns för
tågplaneperioden 2022 – tågplaneperioden 2033 (12 år).
Sammanfattning
I december 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och nytt kommer att
upphandlas under 2020.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065)
om kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om
allmän trafikplikt för den berörda trafiken. Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal
med tillträdande trafikföretag tecknas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 RJL 2019/318 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt
för Krösatågs- och Kustpilensystemet
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av Krösatågstrafiken
daterad 2020-03-25
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 3756
Tid:

2020-04-06 kl. 14:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 46
Allmän trafikplikt Krösatåg
Diarienummer: RJL 2020/729
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 besluta med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
(”Kollektivtrafiklagen”) att fastställa allmän trafikplikt på de
trafiksträckor inom Krösatågssystemet som ligger i Jönköpings län
samt till närmast angränsande station på andra sidan länsgräns för
tågplaneperioden 2022 – tågplaneperioden 2033 (12 år).
Sammanfattning
I december 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och nytt kommer att
upphandlas under 2020.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065)
om kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om
allmän trafikplikt för den berörda trafiken. Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal
med tillträdande trafikföretag tecknas.
Beslutsunderlag
 RJL 2019/318 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt
för Krösatågs- och Kustpilensystemet
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av Krösatågstrafiken
daterad 2020-03-25
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Allmän trafikplikt inför upphandling av
Krösatågstrafiken
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta
 med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik (”Kollektivtrafiklagen”)
att fastställa allmän trafikplikt på de trafiksträckor inom
Krösatågssystemet som ligger i Jönköpings län samt till närmast
angränsande station på andra sidan länsgräns för tågplaneperioden 2022 –
tågplaneperioden 2033 (12 år).

Sammanfattning
I december 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och nytt kommer att upphandlas
under 2020.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt för den berörda trafiken. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet.
Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal med tillträdande trafikföretag
tecknas.

Information i ärendet
Samråd inför upphandling (SIU) i syfte att informera om trafiken och utröna
intresset för att bedriva kommersiell tågtrafik inom ramen för det avtal som
planeras att upphandlas under 2020 har genomförts under perioden april september 2019. Både offentligt hållna samråd samt enskilda samråd har erbjudits
intressenter. Ett flertal trafikföretag och underhållsleverantörer önskade ha
enskilda samråd vilka genomfördes i september 2019. Inget trafikföretag
framförde intresse av att bedriva hela eller delar av trafiken kommersiellt i egen
regi.
Inför upphandlingen tar Jönköpings Länstrafik tillsammans med övriga berörda
län fram underlag som beskriver trafikutbudet i form av tidtabeller och
produktionsvolymer i tidtabellskilometer och tidtabellstimmar. Underlaget
kommer att vara uppdelat på ett sammanhållet trafikåtagande.
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Krösatågssystemet kommer initialt vid trafikstart i december 2021 att omfatta
dagens Krösatågssystem samt Kustpilensystemet med möjlighet att successivt
kunna byggas ut under avtalsperioden för att kunna möjliggöra den måluppfyllelse
som finns beskriven i trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län.
Det aktuella trafikområdet där allmän trafikplikt ska införas beskrivs mer
ingående i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag




RJL 2019/318 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för
Krösatågs- och Kustpilensystemet
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av Krösatågstrafiken
daterad 2020-03-25

Beslut skickas till
Regionledningskontoret
Länstrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

7

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Bilaga – Trafikpliktsutredning inför
upphandling av Krösatågstrafiken 2021
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Ärendebeskrivning

Nuvarande avtal avseende allmän kollektivtrafik för Krösatågen upphör att gälla i
december 2021. Idag består trafiken och underhållet av tre olika avtal som berör

Jönköpings län och totalt fem för hela trafiksystemet. De fem avtalen har i
grunden olika avtalsmodeller.
För att nytt avtal ska hinna tecknas i sådan tid att eventuella nya trafikföretag får
skälig tid på sig att förbereda ett trafikövertagande står Länstrafiken nu i begrepp
att tillsammans med övriga berörda påbörja upphandling av den framtida
kollektivtrafiken. Målsättningen är att upphandlingen ska genomföras med sådan
tidsplan att avtal kan tecknas senast i december 2020, dvs. cirka ett år före
trafikstart för den nya trafiken.
Enligt 3 kap. 3 §, lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska alla avtal om allmän
trafik, till vilken samhällsfinansierad kollektivtrafik hänförs, grunda sig på ett
beslut om allmän trafikplikt.
Ett beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur trafikförsörjningsprogrammet och får bara avse regional trafik. Med regional trafik menas sådan
trafik som med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose
resenärers behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med
hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.
Inför kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt har behov, krav
och förutsättningar avseende kollektivtrafiken i det aktuella området
sammanställts i föreliggande trafikpliktsutredning.

Sammanfattning

Jönköpings Länstrafik planerar att under 2020 tillsammans med övriga berörda
län i Krösatågssystemet upphandla kollektivtrafik med tåg tillsammans med
tillhörande underhåll.
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Avtalsstarten för det kommande trafikavtalet planeras till december 2021 för
tågplan 2022 (T22).
Trafikpliktsutredningen visar att trafiken överensstämmer med
trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier. Beslut om allmän trafikplikt
kommer innebära att intentioner och mål i ovanstående dokument kan
verkställas genom att trafiken kan upphandlas. Genom trafikpliktsbeslutet åtar
sig kollektivtrafikmyndigheten att tillhandahålla länets invånare och besökare en
sammanhållen, attraktiv och kostnadseffektiv kollektiv tågtrafik i aktuella
områden.
Under 2019 har samråd skett med trafikföretag, fordons- och
underhållsleverantörer. Inget trafikföretag har visat intresse att utföra trafiken,
eller delar av den, på kommersiella grunder. Inga önskemål har heller
framkommit om att undanta trafik från beslut om allmän trafikplikt.

Trafikområdet

Geografiskt område som ingår i trafikpliktsutredningen avser de delar av
nedanstående karta som ligger inom Jönköpings län samt närmaste station på
andra sidan länsgräns. Linjesträckningar kan förändras och nya kan tillkomma
under avtalsperioden.
De sträckor som omfattas av trafikplikt inom Region Jönköpings län och till
närmaste angränsande station i grannlän är:
• Jönköping – Nässjö – Alvesta
• Jönköping/Nässjö – Värnamo – Landeryd
• Värnamo – Alvesta
• Nässjö – Tranås
• Nässjö – Eksjö
• Nässjö – Vetlanda
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Bild 1: Ovanstående områden och linjenät (T20) i Jönköpings län ingår i trafikpliktsutredningen.
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Dagens trafiksystem
Trafikutbud, resande och nyckeltal
Den trafiken som ska upphandlas och inkluderar Krösatågen och Kustpilen
omfattar 7 600 000 årliga tidtabellskilometer (primär fastställelse av T20) och 3.3
miljoner årliga resor. De två systemet är idag till stor del separerade från varandra.
I nuläget finns begräsande kontaktytor där samverkan sker mellan Krösatågen och
Kustpilen. I ett framtida läge med ett gemensamt avtal kommer nya
kontaktytorna skapas som i sin tur ger möjligheter till synergier genom att
samutnyttja fordon och depåresurser i en högre grad inom systemet. Jönköpings
län berörs av Krösatågssystemet idag.
Resandet har varit långsamt ökande under en längre period. Bilden nedan
sammanfattar antalet resenärer på de olika linjerna som ska upphandlas.

Fördelning av tidtabellkilometer mellan fordonstyper efter preliminär fastställd
tågplan för T20
Itino
X11/X14
Y2

Hela systemet
2 305 315
3 977 757
1 288 375

Varav i Jönköpings län
1 377 000
1 660 000
0
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Planerade förändringar av dagens trafiksystem

Den trafik som idag bedrivs inom Jönköpings län kan komma att förändras under
avtalsperioden.
Primärt är det fördelningen av tåglägen på Jönköpingsbanan som kan komma att
beröras för att möjliggöra en mer ändamålsenlig trafikering med
multipelkopplade fordon på sträckan Jönköping-Nässjö. Det är även sannolikt att
Krösatågssystemet sträcks ut till Mjölby och att Mjölby i framtiden blir
knutpunkten mellan Krösatågssystemet och Östgötapendeln istället för Tranås
för att därigenom skapa en bättre pendlingstrafik med en bättre trafikekonomi än
vad dagens system har.
Det kan även bli annan trafikering på Kust-till-kustbanan, som berör de södra
och sydvästra delarna av länet.
Under avtalsperioden kan linjer och linjesträckningar förändras, tillkomma eller
utgå.

Nya Fordon
Under avtalstiden kommer nya fordon att levereras. Beställningen av nya fordon
omfattar 20 st eldrivna motorvagnsfordon (avsedda för dagens Krösatågstrafik)
samt 10 st bimodala motorvagnsfordon (avsedda för dagens Kustpiltrafik). De 10
Itino (Y31/Y32) fordon som går i dagens Krösatågstrafik ska behållas under hela
avtalstiden. Övriga fordon i dagens trafik ska fasas ut i samband med leverans av
nya fordon.
Nuvarande:
Krösatågen
10 st Itino
26 st X11/X14
Kustpilen
5 st Itino
6 st Y2

Framtida:
Krösatågen
10 st Itino
20 st ER3
10 st BR1

Depå

Inför leverans av nya tågfordon kommer det att byggas en ny tågdepå i Nässjö.
Depån möjliggör konkurrensneutrala förutsättningar och möjligheter att på sikt
expandera trafikvolymen då beställaren har rådighet över depån.

Infrastruktur
Nedan finns en sammanställning med åtgärder som är beslutade i nationell- eller
regionalplan som gäller för perioden 2018-2029 och som berör såväl Jönköpings
län som övriga delar regionaltågssystemet.
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Tidplanerna nedan påverkas av många faktorer. Det innebär att projekt kan både
skjutas framåt eller bakåt i tiden. Projekt kan även helt utgå.

Nationell plan
European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt
signalsystem som kommer att införas på hela eller delar av de linjer som
upphandlas under avtalsperioden, primärt på södra stambanan. Det är i skrivande
inte helt klart med införandeplanen för ERTMS, för aktuell tidsplan hänvisas till
Trafikverket www.trafikverket.se/ERTMS.
Jönköping
Nybyggd bana mellan Tenhult och Byarum. Samt elektrifiering av Byarum/Nässjö
– Värnamo. Planerad för åtgärd 2024-2029.
Elektrifiering av Nässjö – Eksjö genom regionalplan 2024-2029
Plattformsanpassningar med anledning av nya fordon.
Halland
Halmstad Resecentrum etapp 3 är med i nationellplan i tidsspannet 2024-2029
Kronoberg
Triangelspår i Alvesta för att komma från KtK-banan mot Södra stambanan
söderut. Planerad för åtgärd 2024-2029.
Plattformsanpassningar med anledning av nya fordon

Utöver de ovan nämnda åtgärderna finns medel avsatta för banarbeten som
kommer ha trafikpåverkan.

Kommersiell trafik

I det aktuella området finns kommersiell trafik på södra stambanan och SJ
trafikerar även en dubbeltur Jönköping-Stockholm. Stoppbilden för den
kommersiella trafiken avviker markant från regionaltågssystemet Krösatågen.
Kommersiell trafik som trafikerar övriga banor i trafiksystemet saknas.

Samråd

Gemensamt samråd inför upphandling genomfördes våren 2019. På samrådet
deltog representanter från flera olika trafikföretag, fordons-, och
underhållsleverantörer med koppling till aktuellt uppdrag. Under mötet gavs
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information om arbetet inför beslut om trafikplikt samt upphandling av trafiken
och området. Även information om de olika länens utveckling samt befintlig
kollektivtrafik presenterades. De deltagande företagen erbjöds även möjlighet att
anmäla intresse för enskilda möten med representanter från den projektgrupp
som arbetar med upphandling av trafiken. Dessa möten genomfördes under
hösten 2019.
I inbjudan till och som en del i det gemensamma samrådet ställdes frågan om
någon av trafikföretagen ansåg att den aktuella trafiken skulle kunna utföras på
kommersiella grunder och därmed inte omfattas av trafikplikt. Inget av de
trafikföretag som deltog i samrådet framförde några argument eller planer på att
utföra trafiken, eller delar av den, i egen regi. Inga önskemål om att undanta
trafiken, eller delar av den, från beslut om allmän trafikplikt har framförts.

Beslut om trafikplikt
Förutsättningar för beslut

Bedömningen är att den kollektivtrafik som i föreliggande utredning föreslås
omfattas av trafikplikt, genom att den till övervägande del tillgodoser
resenärernas behov av arbets- och studiependling eller annat vardagsresande, är
att betrakta som sådan regional kollektivtrafik för vilken den regionala
kollektivtrafikmyndigheten svarar. Med vardagsresor avses då, på samma sätt
som i propositionen som föregick den nya kollektivtrafiklagen, resor som är en
naturlig del av människors mer regelbundna dagliga aktivitetsmönster med
arbete, studier, omsorg, service och fritidsaktiviteter. Sådant resande kan
förekomma under veckans alla dagar.
Ett beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av
trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är framtaget i
enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari
2012.
Kollektivtrafiken ska i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet utgå från
resbehovet hos regionens invånare med fokus på arbets- och studiependling.
Attraktiv kollektivtrafik erbjuds genom att utforma kollektivtrafiken utifrån
kundernas behov. Kollektivtrafiken ska vara ett tillgängligt och långsiktigt
hållbart trafiksystem med god klimat- och samhällsnytta. Detta utgör grunden för
beslut om allmän trafikplikt.

Skäl för beslut

Krösatågssystemet är av stor regional betydelse eftersom den erbjuder
resmöjligheter för en stor del av länets invånare. Resandeunderlaget för såväl
arbets- och studiependling samt annat vardagligt resande i det aktuella området
förekommer vilket föreliggande utredning visar.
Kollektivtrafik som syftar till att tillfredsställa behovet av vardagsresande
kännetecknas ofta av att det krävs mer omfattande kollektivtrafik än vad som är
kommersiellt lönsamt. Den aktuella trafiken kan genom ett beslut om allmän
trafikplikt fortsätta att vara en integrerad del av Jönköpings läns geografiskt
heltäckande kollektivtrafiksystem där det sammanhängande trafiksystemet,
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gemensamma prissystemet och centrala funktionerna för kundservice och övrigt
kundomhändertagande även fortsättningsvis möjliggör sammanhängande resor i
hela länet samt över länsgräns.
Trafikförsörjningsprogrammets skrivningar om kollektivtrafikens centrala roll i
ett regionalt utvecklingsperspektiv och den strukturpåverkan en väl utbyggd
kollektivtrafik kan få, visar på det stora behovet av långsiktighet och stabilitet vid
utformningen av regionens kollektivtrafik. Kommersiella aktörer bedöms utifrån
trafikförsörjningsprogrammets mål kopplat till dagens trafik inte kunna erbjuda
länets invånare en motsvarande trafik.
Vid samråd med representanter från trafikföretagen framkom inget intresse om
att genomföra den aktuella kollektivtrafiken eller delar av trafiken på
kommersiella villkor.

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 92
Period Barnvagn - priser för 2 zon och län samt
ändrade resevillkor
Diarienummer: RJL 2020/705
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Besluta om utökad giltighet för barnvagnskortet med följande
zonindelning: 1 zon 700:-, 2 zon 750:-, län 900:Sammanfattning
Barnvagnskortet som bara gällt i stadstrafik föreslås att gälla i samtliga
trafikslag fr.o.m tidtabellsskiftet i juni och med priser likt övriga produkter
efter zonindelningen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd TIM 2020-04-21
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61
Tid:

2020-04-21 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 56
Period Barnvagn - priser för 2 zon och län samt
ändrade resevillkor
Diarienummer: RJL 2020/705
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Besluta om utökad giltighet för barnvagnskortet med följande
zonindelning: 1 zon 700:-, 2 zon 750:-, län 900:Sammanfattning
Barnvagnskortet som bara gällt i stadstrafik föreslås att gälla i samtliga
trafikslag fr.o.m tidtabellsskiftet i juni och med priser likt övriga produkter
efter zonindelningen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 3756
Tid:

2020-04-06 kl. 14:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 45
Period Barnvagn - priser för 2 zon och län samt
ändrade resevillkor
Diarienummer: RJL 2020/705
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Besluta om utökad giltighet för barnvagnskortet med följande
zonindelning: 1 zon 700:-, 2 zon 750:-, län 900:Sammanfattning
Barnvagnskortet som bara gällt i stadstrafik föreslås att gälla i samtliga
trafikslag fr.o.m tidtabellsskiftet i juni och med priser likt övriga produkter
efter zonindelningen.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att följande justering görs för period barnvagn, 365
dagar: 1 zon 700:-, 2 zon 750:-, Län 900:-.
Presidiet ställer sig bakom förslaget.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Period Barnvagn - priser för 2 zoner
och län samt ändrade resevillkor
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår Regionfullmäktige
 besluta om utökad giltighet för Barnvagnskortet med tillhörande
zonindelning

Sammanfattning
Barnvagnskortet som bara gällt i stadstrafik föreslås att gälla i samtliga trafikslag
fr.o.m tidtabellsskiftet i juni och med priser likt övriga produkter efter
zonindelningen.

Information i ärendet
I nuvarande biljettsortiment finns produkten Period Barnvagn 365 dagar. Villkor
för produkten är följande: Period Barnvagn 365 dagar ger möjligheten till ett fritt
resande på alla en- och tvåsiffriga bussar (stadstrafik) i 365 dagar. Produkten är
giltig för en (1) Vuxen och max två (2) barn, inräknat barnet i barnvagn.
Syskonvagn/dubbelvagn räknas som en vagn. Mån av plats gäller, är bussens
”barnvagnsplatser” fulla får man ta nästa avgång.
En av anledningarna till att produkten infördes var för att bussarna vid tidpunkten
bara hade valideringsutrustning vid framdörren, vilket innebar att
barnvagnsföraren var tvungen att lämna sitt barn med barnvagn för att gå fram och
validera eller köpa biljett. Med Barnvagnskortet släpptes valideringskravet och
kortet ställs ut med fast datum, vilket innebär att biljetten aktiveras direkt vid
själva köpet och inte vid ombordstigning. Övriga produkter aktiveras vid själva
valideringstillfället.
Vid tidtabellskiftet i juni 2020 kommer några stadsbusslinjer i Jönköping övergå
till regionbusslinjer vilket innebär att det geografiska användningsområdet
kommer minska för Barnvagnskortet.
För att inte försämra för resenärer med barnvagn föreslås därför att
Barnvagnskortet ska gälla i samtliga trafikslag (stadsbuss, regionbuss och tåg),
men fortsatt i mån av plats. Då det skulle gälla i hela länet föreslås att införa
Barnvagnskortet med giltighet i olika zoner:
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1 zon
Period Barnvagn 650 kr
365 Dagar

2 zoner
765 kr

Län
930 kr

Antalet sålda kort per år är för närvarande ca 900 st och försäljningen uppgår till
ca 600 tkr. Bedömningen är att en utökning av giltigheten för Barnvagnskortet får
marginell påverkan på de totala intäkterna.

Beslutsunderlag


Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24

Beslut skickas till
Regionledningskontoret
Jönköpings Länstrafik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 93
Årsredovisning 2019 gällande samordningsförbunden
Diarienummer: RJL 2020/690
Vid behandling av ärendet så anger Jimmy Ekström jäv i den punkt som
avser ansvarsfrihet för Höglandets samordningsförbund.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet
2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet
för 2019 års verksamhet
3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet
för 2019 års verksamhet.
Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till
övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och
revisionsberättelser för år 2019. 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 2019.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-04-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-21
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2019 för de tre
samordningsförbunden i länet (bifogas).
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98
Tid:

2020-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 86
Årsredovisning 2019 gällande samordningsförbunden
Diarienummer: RJL 2020/690
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet
2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet
för 2019 års verksamhet
3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet
för 2019 års verksamhet.
Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till
övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och
revisionsberättelser för år 2019. 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 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-21
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2019 för de tre
samordningsförbunden i länet (bifogas).
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-21

1(2)

RJL 2020/690

Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionstyrelsen

Årsredovisning 2019 och ansvarsfrihet för
Samordningsförbunden
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet
för 2019 års verksamhet
2. bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet
3. bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2019.
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 2019.

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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Beslutsunderlag


Årsredovisningar och revisionsberättelser 2019 för de tre
samordningsförbunden i länet (bifogas).

Beslutet skickas till
Samordningsförbunden i länet
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm
T f ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 115
Hybridsal Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2020/170
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna ombyggnad av hybridsal till en maximal kostnad på
38 753 000 kronor.
2. Godkänna inköp av utrustning, inredning och IT-kostnader till en
maximal kostnad på 24 806 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnation till hybridsal är den andra delen av det tidigare beslutade
HAI-projektet (hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar) vid
Länssjukhuset Ryhov, där den fjärde salen förläggs på operation.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-06-02
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-28
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen och Pontus Lundgren, båda Bevara
Akutsjukhusen meddelar att de inte deltar i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 23-49
Tid:

2020-02-18 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 37
Hybridsal Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2020/170
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Inväntar synpunkter från nämnd för folkhälsa och sjukvård innan
beslut i ärendet.
Sammanfattning
Ombyggnation till hybridsal är den andra delen av det tidigare beslutade
HAI-projektet (hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar) vid
Länssjukhuset Ryhov, där den fjärde salen förläggs på operation.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-28
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Hybridsal Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår
1. Regionfullmäktige godkänna ombyggnad av hybridsal till en maximal
kostnad på 38 753 000 kronor.
2. Regionfullmäktige godkänna inköp av utrustning, inredning och ITkostnader till en maximal kostnad på 24 806 000 kronor.

Sammanfattning
Ombyggnation till hybridsal är den andra delen av det tidigare beslutade HAIprojektet (hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar) vid
Länssjukhuset Ryhov, där den fjärde salen förläggs på operation.

Information i ärendet
Ombyggnationen till hybridsal är en del av HAI-projektet på Länssjukhuset
Ryhov (hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar), där den fjärde
salen förläggs på operation. Den fjärde salen på operation, är en förutsättning för
att täcka regionens totala HAI-behov, som är framräknat till drygt 4 lab/salar inom
en 5-7-årsperiod. I salarna utförs kärlingrepp/operationer. Hybridsalen är också en
förutsättning för att 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). Nuvarande planering av labbkonfiguration och
lokaler på HAI röntgen är gjord med den fjärde salen som förutsättning.
I tjänsteskrivelse med Dnr 2019/1305 inför beslut om första delen av HAIprojektet framgår att en viktig del och förutsättning är att det kommande
delprojektet med hybridsal på operation ses som en del i hela projektet. Idag
utförs kärloperationer på labb 16 på röntgen och på operation, samt viss
produktion på labb 5 på röntgen. Idag finns ingen redundans för labb 16, vilket
medför att verksamheten ligger nere när det till exempel utförs funktionsunderhåll
på röntgenapparaterna. Detta gäller även vid fastighetsteknisk kontroll,
avhjälpande underhåll samt vid oplanerade stillestånd. Med en hybridsal på
operation skapas denna redundans. CFU-kravet (renhet och ventilationskrav) för
en hybridsal är 5 CFU, vilket kräver en nyinstallation av ett ventilationsaggregat.

TJÄNSTESKRIVELSE

2(3)

RJL 2020/170

I planlösningen som tagits fram har även behovet av sterilförråd på operation
utretts och optimerats för att få plats med det ökade behovet av sterilförråd i
närhet av hybridsal och totalt på operation. I samband med ombyggnationen av
sterilförråden ingår också uppdatering av ventilationen till de krav som idag finns
på CFU och luftfuktighet.
HAI-verksamheten finns idag på labb 16/17, labb 5 och operation (vanlig Cbåge). Lokalerna är inte optimala och samverkansbehovet är stort. Detta skapar
trängsel, värme och strålskyddsproblem för operatörer och kringpersonal.
Eftersom kapaciteten är lägre än behovet så uppstår flera gånger per dag behov av
att prioritera mellan olika patienter. Det löses alltid, men det är svåra beslut och
skapar stress. Planering, utveckling, utbildning och akuta livräddande åtgärder kan
inte separeras tillräckligt.
HAI-projektet syftar till att trygga behovet av komplicerade radiologiska
ingrepp/operationer inom hjärta, kärl och övrig röntgen. Det innebär ingen
förändring av flödet av patientgrupper inom länet jämfört med idag, utan är en
anpassning till gällande vårdprogram, och med hänsyn taget till aktuell
metodutveckling. En del radiologiska interventioner ska också fortsättningsvis
utföras på alla länets tre sjukhus. Det är en stor fördel att ha kompetensen samlad
nära på samma sjukhus, eftersom samverkan mellan olika professioner är viktig
och sker hela tiden. Personal från olika verksamheter hjälper varandra både med
tips och råd om bäst metodik, men också rent handgripligen under intervention,
vilket skapar redundans. Riskanalys har genomförts som tydligt visar på
fördelarna att fortsätta hålla ihop verksamheten till ett sjukhus.
Verksamhetens bedömning av investeringen
Bilaga till ärende Hybridsal – Dnr 2020/170
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Ökad tillgänglighet för kunden/patienten

5

Förbättrad kvalité för kunden/patienten

4

Förbättring vad gäller patientsäkerhet

3

Minskad risk för smittspridning

1

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Möjligheter att korta behandlingstider

4

Förändrat arbetssätt

4

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer

4

Förbättrad arbetsmiljö

4
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Finansiering
För finansiering kommer:
 12 000 000 kronor att ske inom ramen för utrymme för nya beslut om
spec investeringar för år 2021.
 12 806 000 kronor för övrig utrustning, inredning och IT-kostnader
finansieras inom verksamhetsområdenas ordinarie investeringsbudgetar
för ospec investeringar samt ordinarie budget för driftskostnader.
 För ombyggnationen på maximalt 38 753 000 kronor reserveras utrymme i
investeringsplanen för 2020 och 2021.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-28

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Verksamhetsstöd och Service
Kirurgisk vård
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 111
Ombyggnad familjecentral Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/735
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna ombyggnad av Nässjö vårdcentrum för lokalisering av
familjecentral i Nässjö till en maximal kostnad på 33 893 000
kronor.
2. Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Nässjö
kommun med en årshyra på 434 000 kronor som löper i tio år.
Sammanfattning
Verksamheterna inom familjecentralen i Nässjö har behov av större lokaler.
Nuvarande verksamheter bedrivs i externa lokaler och ombyggnaden
innebär att verksamheterna samlas och flyttar in i Region Jönköpings läns
egna lokaler på Nässjö Vårdcentrum.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26
 Protokollsutdrag nämnden FS 2020-05-11 samt 2020-05-25
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Hyresavtal Nässjö kommun
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 62-78
Tid:

2020-05-11 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 71
Ombyggnad familjecentral Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/735
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Ställa sig bakom förslag till ombyggnad av Nässjö vårdcentrum för
lokalisering av familjecentral i Nässjö till en maximal kostnad på
33 893 000 kronor.
2. Ställa sig bakom förslag till hyresavtal mellan Region Jönköpings
län och Nässjö kommun med en årshyra på 434 000 kronor som
löper i tio år.
Sammanfattning
Verksamheterna inom familjecentralen i Nässjö har behov av större lokaler.
Nuvarande verksamheter bedrivs i externa lokaler och ombyggnaden
innebär att verksamheterna samlas och flyttar in i Region Jönköpings läns
egna lokaler på Nässjö vårdcentrum.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Hyresavtal Nässjö kommun
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) ställer ett antal frågor kring underlag/andel av bashyran
för indexreglering och val av index utifrån uppgifter i föreslaget hyresavtal
mellan Region Jönköpings län och Nässjö kommun. Frågorna kommer att
besvaras vid nämndens sammanträde den 25 maj i samband med att ärendet
behandlas.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98
Tid:

2020-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 87
Ombyggnad familjecentral Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/735
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Skickar föreliggande förslag för behandling i Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård före beslut i regionstyrelsen.
Sammanfattning
Verksamheterna inom familjecentralen i Nässjö har behov av större lokaler.
Nuvarande verksamheter bedrivs i externa lokaler och ombyggnaden
innebär att verksamheterna samlas och flyttar in i Region Jönköpings läns
egna lokaler på Nässjö vårdcentrum.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Hyresavtal Nässjö kommun
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-26
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RJL 2020/735

Regionfullmäktige

Ombyggnad för ny lokalisering av
familjecentral i Nässjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna ombyggnad av Nässjö vårdcentrum för lokalisering av
familjecentral i Nässjö till en maximal kostnad på 33 893 000 kronor.
2. Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Nässjö kommun
med en årshyra på 434 000 kronor som löper i tio år.

Sammanfattning
Verksamheterna inom familjecentralen i Nässjö har behov av större lokaler.
Nuvarande verksamheter bedrivs i externa lokaler och ombyggnaden innebär att
verksamheterna samlas och flyttar in i Region Jönköpings läns egna lokaler på
Nässjö vårdcentrum.

Information i ärendet
Barnhälsovård, kvinnohälsovård, öppen förskola samt kurator för socialtjänsten
Nässjö finns idag belägna på extern privatägd fastighet i centrala Nässjö.
Tillsammans utgör dessa verksamheter familjecentralen i Nässjö.
Barnhälsovården har även en mindre mottagning placerad på Nässjö vårdcentrum.
Invånarantalet i Nässjö kommun ökar för varje år och så även antalet gravida
kvinnor och barn 0 - 6 år. Familjecentralen i Nässjö har för närvarande en för liten
lokal. Behov av samverkan mellan kvinnohälsovård, barnhälsovård, kurator och
öppen förskola är stort och försvåras när inte alla kan vara samlokaliserade.
Ombyggnaden innebär att verksamheterna flyttar in i Region Jönköpings läns
egna lokaler på Nässjö Vårdcentrum och att all verksamhet samlas. Nässjö
kommun har på tjänstemannanivå godkänt hyresavtalet för den lokal som Nässjö
kommun hyr. Ett villkor för genomförandet av ombyggnationen är att Nässjö
kommun beslutar om och godkänner hyresavtalet. Hyresavtalet innebär även att
om Nässjö kommun inte förlänger hyresavtalet efter 10 år, ska Nässjö kommun
betala ersättning för sin andel av den kvarstående investeringsutgiften.
Nytt system för kyla ska bytas och det är därför en ekonomisk fördel att
genomföra ombyggnaden samtidigt som ombyggnad av familjecentral, ärende
Dnr 2020/736.
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Verksamhetens bedömning av investeringen
Bilaga till ärende Ombyggnad familjecentral Nässjö –
DNR 2020/735
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Ökad tillgänglighet för kunden/patienten

5

Förbättrad kvalité för kunden/patienten

5

Förbättring vad gäller patientsäkerhet

5

Minskad risk för smittspridning

5

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Möjligheter att korta behandlingstider

3

Förändrat arbetssätt

3

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer

5

Förbättrad arbetsmiljö

5

Finansiering
För ombyggnationen reserveras 33 893 000 kronor ur investeringsplanens
befintliga utrymme för fastighetsinvesteringar. Tillkommande kostnader för
inventarier och utrustning finansieras inom verksamhetsområdets ordinarie
budget.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
Hyresavtal Nässjö kommun

Beslut skickas till
Kirurgisk vård
Medicinsk vård
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm
Tf ekonomidirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/735

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 112
Ombyggnad folktandvård Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/736
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna ombyggnad av folktandvården i Nässjö till en maximal
kostnad på 48 240 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnad av hur 09 på Nässjö vårdcentrum för att inrymma fler
behandlingsrum för både allmäntandvården och specialisttandvårdens
utökade behov.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26
 Protokollsutdrag från FS nämnden 2020-05-11, 2020-05-25
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26.
 Ritning
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107
Tid:

2020-05-25 kl. 13:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 107
Ombyggnad folktandvård Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/736
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Ställer sig bakom förslag till ombyggnad av folktandvården i Nässjö
till en maximal kostnad på 48 240 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnad av hus 09 på Nässjö vårdcentrum för att inrymma fler
behandlingsrum för både allmäntandvårdens och specialisttandvårdens
utökade behov.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Ritning
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 62-78
Tid:

2020-05-11 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 72
Ombyggnad folktandvård Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/736
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Ställa sig bakom förslag till ombyggnad av folktandvården i Nässjö
till en maximal kostnad på 48 240 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnad av hus 09 på Nässjö vårdcentrum för att inrymma fler
behandlingsrum för både allmäntandvårdens och specialisttandvårdens
utökade behov.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-04-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Ritning
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98
Tid:

2020-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 88
Ombyggnad folktandvård Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/736
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Skickar föreliggande förslag för behandling i Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård före beslut i regionstyrelsen
Sammanfattning
Ombyggnad av hus 09 på Nässjö vårdcentrum för att inrymma fler
behandlingsrum för både allmäntandvårdens och specialisttandvårdens
utökade behov.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Ritning
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-26
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RJL 2020/736

Regionfullmäktige

Ombyggnad folktandvård Nässjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna ombyggnad av folktandvården i Nässjö till en maximal kostnad
på 48 240 000 kronor.

Sammanfattning
Ombyggnad av hus 09 på Nässjö vårdcentrum för att inrymma fler
behandlingsrum för både allmäntandvårdens och specialisttandvårdens utökade
behov.

Information i ärendet
Bakgrund
På Folktandvården i Nässjö finns i dag allmäntandvård, ortodonti och tandtekniskt
laboratorium. Kliniken är en av de större i länet med 22 behandlingsrum och totalt
cirka 55 medarbetare.
Ortodontin och allmäntandvården har separata entréer, receptioner och väntrum.
Det finns ett gemensamt rengöringsrum vars kapacitet inte är tillräcklig för
nuvarande verksamhet.
Kliniken är inrymd i plan 2 i hus 09 på Nässjö vårdcentrum. Huset byggdes i
början av 1970-talet och en större ombyggnad gjordes för folktandvården 1996.
Vid den ombyggnaden gjordes förändringar för hyresgästens verksamhet, men
ingen förnyelse av teknisk försörjning gjordes.
Både allmäntandvården och ortodontin behöver fler behandlingsrum. I dag finns
22 behandlingsrum med totalt 23 behandlingsstolar. Allmäntandvården behöver
utöka antalet behandlingsrum bland annat för att möjliggöra en mer rationell
användning av kompetens genom att delegera arbetsuppgifter till tandsköterskor
som då självständigt kan ta emot patienter. De så kallade pride-rummen ska
ersättas med vanliga behandlingsrum för bättre arbetsmiljö och tillgänglighet.
Ortodontin har ett behandlingsrum med två behandlingsstolar i. Detta rum är inte
anpassat för arbete med assistans och är dessutom trångt och med dålig
tillgänglighet. Personalrummet är underdimensionerat och möjligheter till olika
former av möten är begränsat på grund av för små lokaler.
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Förslag
Syftet med ombyggnaden är att få en modern tandvårdsklinik som möjliggör ett
rationellt arbetssätt, flexibla lokaler, god fysisk tillgänglighet och god arbetsmiljö.
I den nya utformningen får enheten en ny gemensam entré, väntrum samt
reception, vilket innebär att det blir enklare för patienterna att hitta rätt samt
möjlighet till samverkan till exempel kring arbete i receptionen. Antalet
behandlingsrum utökas med fem och blir totalt 28 stycken. Alla behandlingsrum
utformas och utrustas på samma sätt för en ökad flexibilitet.
Jönköping University har ansökt om tandläkarutbildning placerad i Jönköping och
då kommer Nässjö att kunna ta emot studenter för klinisk träning. På enheten
kommer det att arbeta cirka 60 personer. Plats för utökningen av behandlingsrummen möjliggörs dels genom att ta före detta kökets yta i anspråk och dels
genom att det tandtekniska labbet läggs ner.
Fastighetsteknik
Ombyggnaden innebär förnyelse av tekniska installationer samt nya byggdelar
och ytskikt. I samband med planerad ombyggnad kommer fastighetstekniska
åtgärder att vidtas med tanke på husets och installationernas ålder.
Energieffektivisering sker genom utbyte av fönster samt byte av värmesystem,
från luftburen värme till vattenburen. Byggnaden kompletteras med ett kylsystem
som kan förse hela huset med kyla. Kylan distribueras till rum via kylbafflar.
Ventilationen byts i sin helhet till ett till- och frånluftssystem. Elanläggningen
byggs ut för att motsvara verksamhetens krav på kapacitet och säkerhet.
Ombyggnaden måste ske i etapper där det måste finnas rengöringsrum och så
många behandlingsrum som möjligt i drift samtidigt. Förslag till etappindelning
finns framtagen. I och med att det nya systemet för kyla ska bytas så är det en
ekonomisk fördel att genomföra ombyggnaden samtidigt som ombyggnad av
familjecentral, ärende Dnr 2020/735.
Verksamhetens bedömning av investeringen
Bilaga till ärende Ombyggnad folktandvård Nässjö –
DNR 2020/736
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)
Ökad tillgänglighet för kunden/patienten

5

Förbättrad kvalité för kunden/patienten

5

Förbättring vad gäller patientsäkerhet

3

Minskad risk för smittspridning

2

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen

5

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög påverkan)
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Möjligheter att korta behandlingstider

4

Förändrat arbetssätt

4

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer

5
5

Förbättrad arbetsmiljö

Finansiering
För ombyggnationen reserveras 48 240 000 kronor ur investeringsplanens
befintliga utrymme för fastighetsinvesteringar. Tillkommande kostnader för
inventarier och utrustning finansieras inom verksamhetsområdets ordinarie
budget. Folktandvården har godkänt hyresökningen på 1,1 miljoner kronor per år
som blir följden av ombyggnationen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26.
Ritning

Beslut skickas till
Folktandvården
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm
Tf ekonomidirektör

FÖRKLARINGAR
= Dörr med runt glas i
092089
DUSCH
092090
1,8 m²
WC
1,9 m²

092126
TRAPPA
10,6 m²
09:01
HISS
10,3 m²

092086
SOPRUM
7,3 m²

092080
KORRIDOR
17,5 m²

092088
OMKLÄDNINGSRUM
26,0 m²

092093
DUSCH
1,8 m²

092081
HALL
24,9 m²

092092
WC
1,9 m²

092094
ARKIV
20,0 m²

092095
PASSAGE
2,2 m²

Mx5
092102
VARUMOTTAGNING
44,7 m²

SCHAKT

skärm
092085
DAGRUM
22,6 m²

092084 092083
WC
DUSCH
1,8 m² 1,8 m²

skärm

DM

PERS. WC
2,1 m²
TELEQ
4,3 m²

BEH 1
14,6 m²

092108
WC
1,9 m²

KONTOR
5,9 m²

092116
STÄDRUM
3,0 m²

KORRIDOR
31,6 m²

KONTOR 4 P
9,3 m²

FRD KLÄDER
8,9 m²

092117
HWC
4,7 m²

092127
ELCENTRAL
1,0 m²

SCHAKT

09:03
HISS
4,3 m²

KONTOR
5,9 m²

FRD - SÄLLAN
20,2 m²

09:02
HISS
4,3 m²

BEH 28
15,5 m²

VILA PAT
11,5 m²

Takskena
Tidbokning

PERS. RWC
4,8 m²

BEH 27
15,5 m²

KONTOR 3 P
10,5 m²

Takskena

TANDTEK. RUM
15,3 m²

GÅRD

GÅRD
BEH 5
15,5 m²

BEH 15
15,7 m²

Tidbokning

BEH 2
14,6 m²

BEH 14
15,2 m²

BEH 3
14,6 m²

BEH 26
15,5 m²

Takskena
BEH 16
15,7 m²

BEH 13
15,2 m²

Plockstation

3D- Skrivare

2700

BEH 6
15,5 m²

Återställande
av fasad
BEH 25
15,5 m²

Plockstation+
Med.skåp

Apparatplats under väggskåp
Plockstation
+Med.Skåp

FRD
14,7 m²

Hylla 24m
Tidbokning

Takskena

SCHAKT

BEH 11
15,5 m²

BEH 4
14,6 m²

SAMTAL
8,1 m²

BEH 12
15,5 m²

BEH 17
15,7 m²

Apparatplats
under väggskåp

BEH 18
15,3 m²

BEH 24
15,5 m²

BEH 19
15,6 m²

KONTOR 2 P
10,1 m²

Foto

Tidbokning

NUT
3D-scanner
Genomräckning

Tidbokning

092129
ELCENTRAL
1,0 m²

Hylla 36m
FRD
6,6 m²

WC
1,7 m²

RWC
4,8 m²

WC
1,7 m²

SCHAKT

KONTOR 1 P
9,7 m²

PERS. WC
1,7 m²
ELCENTRAL
1,0 m²

Genomräckning

OPG
7,7 m²

Tidbokning
092118
ENTRÉ
12,7 m²

KONTOR 3 P
10,2 m²

2700

TERASS

KONTOR 2 P
13,3 m²

SCHAKT

Infoskärm
Arb. riktning

Plockstation+
Med.skåp

RENGÖRING
22,3 m²

Tidbokning

Anmäl/Bet
35pl+barnhörna
(+lösa pallar)

VÄNTRUM
97,0 m²

Plockstation

2700

Autoklav

2700

Plockstation Tidbokning
092067
HALL
20,1 m²

K
F
DM
M
DD
VF

WC
1,9 m²
DUSCH
1,8 m²

GASOL

KONTOR 6 P
15,2 m²

Plockstation

2700

OMKLÄDNINGSRUM
25,9 m²

PERS. RUM
23,3 m²

VF
VF
VF
VF

Tidbokning

= Helglasad dörr
(Gäller samtliga sjutdörrar)

WC
OMKLÄDNINGSRUM 1,9 m²
26,0 m²

092103
KORRIDOR
53,6 m²

092099
WC
1,5 m²

092100
WC
1,5 m²

DM Kaffe

Hylla 55(modeller)+15m
KONTOR 4 P
9,2 m²

092109
DUSCH
1,8 m²

092107
OMKLÄDNINGSRUM
26,0 m²

F

KONF. RUM
21,4 m²

12+5 pers

092104
KONTOR STUDENTER
30,3 m²

092010
HALL
66,2 m²

PERS. RUM
41,9 m²

FRD
11,9 m²

K K

PENTRY
11,9 m²

skärm

092082
OMKLÄDNINGSRUM
10,2 m²

DUSCH
1,8 m²

092096
WC
1,5 m²

092087
KORRIDOR
51,9 m²

092137
ELCENTRAL
1,0 m²

092136
ELCENTRAL
1,5 m²

092091
OMKLÄDNINGSRUM
26,0 m²

092097
VILRUM
7,5 m²

Plockstation+
Med.skåp

RENGÖRING 2
302,8 m²

Autoklav
Arb. riktning

RECEPTION
POST & COPY 16,9 m²
6,5 m²

DAC
1995

DD
DD

1590

DD

DAC

TELE
6,0 m²

BEH 7
14,6 m²

BEH 8
14,5 m²

BEH 9
14,6 m²

AK
SCHAKT

DD

AK

BEH 10
14,6 m²

AK

BEH 20
14,6 m²

VINDFÅNG
10,2 m²

BEH 21
14,6 m²

BEH 22
14,6 m²

BEH 23
14,6 m²

AK

Yttre anpassning
Tillgänglighet, cyklar, hcp-plats
mm i anslutning till befintlig
byggnad.

NÄSSJÖ FTV+ORTODONTI

SKALA 1:200

Tillkommande yta, vindfång:
BTA: 13,7m²

FÖRSTUDIE

SKALA 1:100
0 1 2
METER

6+22 Behandlingsrum
Ca 1400m², totalt.

5

10

SKISS 1.3
DATUM

RITAD/KONSTR. AV

SKALA

2020-01-15

SASK

1.200 (A3)

=
=
=
=
=
=

Kylskåp
Frys
Diskmaskin
Mikro
Diskdesinfektor
Värdefackskåp

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 117
Redovisning av icke slutbehandlade motioner jan-juni
2020
Diarienummer: RJL 2020/1230
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 2020-05-26
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-11
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 99-125
Tid:

2020-05-26 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 110
Redovisning av icke slutbehandlade motioner jan-juni
2020
Diarienummer: RJL 2020/1230
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 2020-05-11
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

FÖRTECKNING
2020-05-11

1(1)

RJL 2020/1230

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 2020-05-11
Förteckning över icke slutbehandlade motioner

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Siv Kullberg
Kanslidirektör

2020-05-12

Regionfullmäktige

Förteckning över icke slutbehandlade
motioner
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier
Från: Helena Elmqvist, Maria Högberg, Olle Moln Teike, SD
Inkommen; 2020-05-11
Dnr: RJL 2020/1222
Remitterad till:
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade
Från; Ulf Svensson, Agneta Lundberg, Anders Gustafsson, SD
Inkommen: 2020-04-06
Dnr: RJL 2020/883
Remitterad till:
Motion- Låt människors behov styra den offentliga välfärden
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, V
Inkommen: 2020-03-02
Dnr: RJL 2020/545
Remitterad till: Regionstyrelsen
Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn och unga
Från: Thomas Bäuml (M)
Inkommen: 2020-01-27
Dnr: RJL 2020/219
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Upplys om vårdens verkliga kostnader
Från: Carl-Johan Lundberg och Carina Källman (M)
Inkommen: 2019-10-28
Dnr RJL 2019/2561
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

2020-05-12

Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem
Från: Carl-Johan Lundberg (M)
Inkommen: 2019-10-28
Dnr RJL 2019/2561
Remitterad till: Regionstyrelsen
Klar för behandling i regionfullmäktige
Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-09-18
Dnr RJL 2019/2186
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Klar för behandling i regionfullmäktige
Motion - Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län
Från: Agneta Lundberg, Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-09-02
Dnr RJL 2019/2041
Remitterad till: Regionstyrelsen
Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Från: Samuel Godrén, Anne Karlsson, Maria Högberg (SD)
Inkommen: 2019-08-28
Dnr RJL 2019/2000
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Patientavgifter för språktolk
Från: Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-07-29
Dnr: RJL 2019/1811
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Klar för behandling i regionfullmäktige
Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Från: Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-07-15
Dnr: RJL 2019/1760
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Klar för behandling i regionfullmäktige

2020-05-12

Motion - Borttagande av dolda nummer
Från: Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-07-01
Dnr: RJL 2019/1681
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Klar för behandling i regionfullmäktige
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-05-29
Dnr: RJL 2019/1431
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Klar för behandling i regionfullmäktige
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
Klar för behandling i regionfullmäktige
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
Klar för behandling i regionfullmäktige

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 118
Styrelseledamöter RJL Älghunden 4 AB
Diarienummer: RJL 2020/1318
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Välja Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Malin Wengholm (M),
Rune Backlund (C), samt Pontus Lundgren (BA) att utses till
styrelseledamöter i RJL Älghunden 4 AB.
Regionstyrelsen
 Utser regiondirektör Jane Ydman till stämmoombud vid
bolagsstämma
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på
ägardirektiv för bolaget.
Sammanfattning
Region Jönköpings län äger 100 procent av RJL Älghunden 4 AB. Bolaget
ska bygga, äga och hyra ut bussdepå för stadstrafiken i Jönköping. Ny
styrelse ska utses.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-06-02
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, M, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med yrkande
från Moderaterna om att regionledningskontoret tar fram förslag på
ägardirektiv till bolaget som sedan fastställs av regionfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande
förslag med tillägg om uppdrag till regionledningskontoret att ta fram
ägardirektiv.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 126-129
Tid:

2020-06-02 kl. 10:30

Plats:

Bella Rosa

§ 129
Styrelse i RJL Älghunden 4 AB
Diarienummer: RJL 2020/1318
Beslut
Regionfullmäktige
 Väljer Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Malin Wengholm
(M), Rune Backlund (C), samt Pontus Lundgren (BA) att utses till
styrelseledamöter i RJL Älghunden 4 AB.
Regionstyrelsen
 Utser regiondirektör Jane Ydman till stämmoombud vid
bolagsstämma
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på
ägardirektiv för bolaget.
Sammanfattning
Region Jönköpings län äger 100 procent av RJL Älghunden 4 AB. Bolaget
ska bygga, äga och hyra ut bussdepå för stadstrafiken i Jönköping. Ny
styrelse ska utses.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, M, yrkar att regionledningskontoret tar fram förslag på
ägardirektiv till bolaget som sedan fastställs av regionfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande
förslag med tillägg om uppdrag till regionledningskontoret att ta fram
ägardirektiv.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

RS 2020-06-02
Ärende nummer 16- Styrelse i RJL ÄLGHUNDEN AB.
Moderaterna lägger samma yrkande som i RSAU nämligen;
- att Regionledningskontoret tar fram förslag på ägardirektiv för bolaget som sedan
fastställs av Regionfullmäktige.
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2020-05-24
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Regionfullmäktige

Styrelse i RJL Älghunden 4 AB
Förslag till beslut
Regionfullmäktige
 Väljer Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Malin Wengholm (M),
Rune Backlund (C), samt Pontus Lundgren (BA) att utses till
styrelseledamöter i RJL Älghunden 4 AB.
Regionstyrelsen
 Utser regiondirektör Jane Ydman till stämmoombud vid bolagsstämma

Sammanfattning
Region Jönköpings län äger 100 procent av RJL Älghunden 4 AB. Bolaget ska
bygga, äga och hyra ut bussdepå för stadstrafiken i Jönköping. Ny styrelse ska
utses.

Information i ärendet
Region Jönköpings län äger 100 procent av RJL Älghunden 4 AB. Bolaget ska
bygga, äga och hyra ut bussdepå för stadstrafiken i Jönköping. Ny styrelse ska
utses. Älghunden 4 AB är ett helägt bolag som ska bygga, äga och hyra ut
bussdepå för stadstrafiken i Jönköping.
Det helägda bolaget RJL Älghunden 4 AB tillträddes i augusti 2017. Syftet med
förvärvet av bolaget var att anskaffa lämplig mark för att bygga en bussdepå för
stadstrafiken i Jönköping. Vid tillträdet var det inte klarlagt om bolaget skulle
finnas kvar eller om fastigheten skulle införlivas i Region Jönköpings län.
Utredningen av konsekvenser vid olika alternativ ledde till att bolaget ska finnas
kvar som helägt till Region Jönköpings län och att bussdepån byggs i bolaget.
Under våren 2020 har Region Jönköpings län bildat ytterligare ett helägt bolag
vars syfte är att bygga, äga och hyra ut en tågdepå i Nässjö. I detta bolag, RJL
Tågdepån i Nässjö AB, utgörs styrelsen av ledamöterna i regionstyrelsens
arbetsutskott. Styrelsen i RJL Älghunden 4 AB har sedan tillträdet enbart haft två
tjänstemän i styrelsen. Förslaget är att styrelsen får samma sammansättning som
RJL Tågdepån i Nässjö AB det vill säga ledamöterna i regionstyrelsens
arbetsutskott.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionledningskontoret kansli
Verksamhetsstöd och service – område ekonomi
Regionfastigheter
Jönköpings Länstrafik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm
Tf ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 1-20
Tid:

2020-01-28 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 16
Granskning av intern styrning och kontroll, nämnden
för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/2535
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av intern styrning och kontroll.
Den gjorda granskningen syftar till att bedöma om den interna styrningen
och kontrollen för nämnden för folkhälsa och sjukvård är tillräcklig.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden delvis har en
tillräcklig intern kontroll och överlämnar ett antal rekommendationer.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11
 Regionrevisionens missiv avseende granskning av intern styrning
och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård daterat 2019-10-23
 Revisionsrapport från pwc, oktober 2019: Granskning av intern
styrning och kontroll
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Nyborg-Karlsson yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Regionsstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 13
Granskning av intern styrning och kontroll, nämnden
för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/2535
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av intern styrning och kontroll.
Den gjorda granskningen syftar till att bedöma om den interna styrningen
och kontrollen för nämnden för folkhälsa och sjukvård är tillräcklig.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden delvis har en
tillräcklig intern kontroll och överlämnar ett antal rekommendationer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11
 Regionrevisionens missiv avseende granskning av intern styrning
och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård daterat 2019-10-23
 Revisionsrapport från pwc, oktober 2019: Granskning av intern
styrning och kontroll
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-11
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Regionstyrelsen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Granskning av intern styrning och
kontroll
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av intern styrning och kontroll.
Den gjorda granskningen syftar till att bedöma om den interna styrningen och
kontrollen för nämnden för folkhälsa och sjukvård är tillräcklig.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden delvis har en tillräcklig
intern kontroll och överlämnar ett antal rekommendationer.

Information i ärendet
Revisionsrapporten belyser en rad olika aspekter på intern styrning och kontroll
och ger synpunkter på arbetsformer och rutiner inom detta område.

Revisorerna lämnar rekommendation till Region
Jönköpings län att:





dokumentera arbetssättet för riskbedömningsarbetet samt upprättad
riskanalys
involvera nämnden i framtagandet av riskbedömningen
säkerställa att anställda och förtroendevalda har tillräcklig kunskap
avseende intern kontroll
säkerställa att nämnden får uppföljning av genomförda kontrollmoment
löpande under året
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se över reglementet för intern kontroll avseende riskbedömning och
uppföljning

Kommentarer till revisionens bedömningar och
rekommendationer
Granskningen följer i stort sett samma upplägg som den granskning som gjordes
under 2018 av den interna kontrollen inom regionstyrelsen, nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö, samt nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet. Eftersom upplägget med intern styrning och kontroll är likartat för de
olika nämnderna blir även kommentarerna likartade.
Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett dokument som visar principer och
arbetssätt för hur riskanalyser görs och hur kontrollmoment för den gemensamma
kontrollplanen tas fram. Detta dokument kommer efter färdigställande att
publiceras på intranätet. I dagsläget finns en enkel inofficiell beskrivning som
kommer att ligga till grund för det nya dokumentet.
Frågan om nämndspecifika kontrollmoment har aktualiserats under de senaste
åren och därmed blir frågan om att involvera nämnden i riskbedömningar aktuell.
Det krävs en del eftertanke för att kunna hitta en bra arbetsprocess för detta och
sannolikt behöver förvaltningen i likhet med nuvarande upplägg göra ett förarbete
som nämnden kan diskutera och eventuellt komplettera.
I samband med introduktionsinsatser för nämnderna i inledningen i början av
mandatperioden har informationsinsatser om intern styrning och kontroll ägt rum i
varierande grad. En större utbildningsinsats har hållits för regionfullmäktige. Vid
introduktioner, arbetsplatsträffar och via information på intranätet ges allmän
information om målsättningar, policys och riktlinjer till alla anställda inom
Region Jönköpings län.
Det bedöms inte som lämpligt eller möjligt att arrangera en specifik
informationsinsats/utbildning för samtliga anställda när det gäller intern styrning
och kontroll. Olikheter i befattningar, funktioner och arbetsplatsernas struktur gör
att det nuvarande upplägget med information via arbetsplatsträffar, intranät med
mera kommer att behållas framöver. Revisorernas granskning ger dock en
påminnelse om att viktig information om intern styrning och kontroll bör spridas
och detta kommer kontinuerligt att göras via regionens ledningsgrupp och via
andra kanaler så att det får genomslag i organisationen.
Det är viktigt att nämnden får uppföljning av de genomförda kontrollmoment som
berör nämndens verksamhet. Uppföljning i form av föredragningar har skett vid
vissa tillfällen, men kan göras på ett mer systematiskt sätt. Frågan tas med i
planeringen av nämndens möten för det kommande året.
Arbetet med intern styrning och kontroll har under den föregående
mandatperioden anpassats till den nya nämndsorganisation som då infördes.
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Utveckling av rutiner och arbetssätt har förändrats successivt under de gångna
åren. Styrdokument och reglementen kan även fortsättningsvis komma att behöva
förändras och dessa kommer att uppdateras löpande när anledning till detta
uppstår. När det gäller reglementet för intern styrning och kontroll görs
bedömningen att detta ger tydlig vägledning för arbetet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11
Regionrevisionens missiv avseende granskning av intern styrning och
kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård daterat 2019-10-23
Revisionsrapport från pwc, oktober 2019: Granskning av intern styrning
och kontroll

Beslut skickas till
Regionrevisionen
Regionfullmäktige
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 103-120
Tid:

2019-11-05, kl 09:00-15:20, 2019-11-06, kl 09:0019:20.

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 109

Inkomna granskningar
Inkomna granskningar redovisas av ordförande enligt följande:





Granskning av tillgänglighet inom tandvården – fördelat
till nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen
– dnr: 2019/2346
Granskning delårsrapport 2019:2 – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård dnr: 2019/2536
Granskning av intern styrning och kontroll – fördelat till
nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen dnr: 2019/2535
Granskning av avvikelsehanteringen – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
dnr: 2019/2534

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Desiré Törnqvist (S)
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Elisabeth Englund (KD)

Anders Bengtsson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid:

2019-11-12 kl.09.00-12.10

Plats:

Regionens hus, sal A

§233

Granskningar
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar fördelning av följande
granskningar:
 Granskning delårsrapport 2019:2 – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård dnr: 2019/2536
 Granskning av intern styrning och kontroll – fördelat till
nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen dnr: 2019/2535
 Granskning av avvikelsehanteringen – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
dnr: 2019/2534

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 77-101
Tid:

2020-05-12 kl. 11:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 94
Granskning av samverkan kring utskrivningsklara
patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd
granskning av utskrivningsklara patienter.
Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de
pågående utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region
Jönköpings län och kommunerna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2020-04-21
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av
utskrivningsklara patienter daterat 2019-12-18
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av
utskrivningsklara patienter.
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98
Tid:

2020-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 89
Granskning av samverkan kring utskrivningsklara
patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd
granskning av utskrivningsklara patienter.
Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de
pågående utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region
Jönköpings län och kommunerna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-03-17
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvårds presidium 202003-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av
utskrivningsklara patienter daterat 2019-12-18
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av
utskrivningsklara patienter
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65
Tid:

2020-03-17 kl. 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 63
Granskning av samverkan kring utskrivningsklara
patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd
granskning av utskrivningsklara patienter.
Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de
pågående utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region
Jönköpings län och kommunerna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av
utskrivningsklara patienter daterat 2019-12-18
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av
utskrivningsklara patienter.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 27-43
Tid:

2020-03-04 kl. 08:30

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§ 38
Granskning av samverkan kring utskrivningsklara
patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd
granskning av utskrivningsklara patienter.
Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de
pågående utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region
Jönköpings län och kommunerna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av
utskrivningsklara patienter daterat 2019-12-18
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av
utskrivningsklara patienter.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionrevisionen

Granskning av utskrivningsklara
patienter
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning
av utskrivningsklara patienter.
Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de pågående
utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region Jönköpings län
och kommunerna.

Information i ärendet
Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och
sjukvård delvis säkerställer en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över
samverkan kring utskrivningsklara patienter.
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:
1. säkerställa att samtliga länets kommuner följer den
huvudöverenskommelse som har tagit fram
2. förtydliga och förankrar rollen vårdsamordnare
3. förbättrar slutenvårdens uppdrag att ange förväntad vårdtid och
utskrivningsdatum
4. utveckla slutenvårdens rutiner för registrering av läkemedel
5. utveckla förskrivning av hjälpmedel utifrån patientens behov
6. vidta åtgärder för att möjliggöra att en större andel vårdplaneringmöten
kan ske digitalt
I samband med Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård tecknade Region Jönköpings län och länets kommuner en
överenskommelse. Syftet var att främja god kvalitet för personer som skrivs ut
från sjukhus och minska antal patienter som vistas utskrivningsklara på sjukhus.
Innehållet består av en gemensam arbetsprocess där respektive aktörers uppdrag
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beskrivs. Överenskommelsen reglerar även den ekonomiska ersättningen mellan
huvudmännen då utskrivningsklara patienter vistas på sjukhus.
Revisionens rekommendationer överensstämmer till stor del med de pågående
utvecklingsområden som identifierats i samverkan mellan parterna. I flertalet
områden finns pågående förbättringsarbeten på flera håll i länet, på sjukhusen och
på länets vårdcentraler i samverkan med kommunerna. En länsgrupp i samverkan
är bildad för att leda arbetet. Enstaka kommuner har utvecklat egna
arbetsprocesser som i delar inte överensstämmer med överenskommen process.
Ansträngningar görs kontinuerligt för att de gemensamma arbetsprocesserna inte
ska tolkas olika.
En sammanhållande funktion för att stödja länets vårdsamordnare och utveckla
deras roll är framtagen. I uppdraget ingår stöd för ökad digitalisering av
vårdmöten, där just samordnad vårdplanering (SVPL) efter utskrivning är i fokus.
Utvecklingsarbeten pågår på sjukhusklinikerna för att ytterligare förbättra
bedömningen kring planerad vårdtid. En checklista för att underlätta och öka
förståelsen för hur och varför bedömningen ska göras är framtagen av läkare i
annan region och testas nu på Medicin- och geriatrikklinik inför spridning i länet.
Fördjupade datauttag under en mätvecka är planerad under våren. Då ska analyser
i samverkan ske lokalt angående genomförda ändringar i datum för beräknad
vårdtid. Detta ska förhoppningsvis öka förståelsen för de olika vårdgivarnas
utmaningar kopplat till dessa bedömningar.
En uppdatering pågår av hjälpmedelsförskrivning, i samband med översynen av
tillämpningsanvisningar efter uppföljning av KomHem-avtalet.
Ett långsiktigt arbete pågår utifrån Läkemedelskommittén för att säkerställa
läkemedelshanteringen i vårdens övergångar.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av utskrivningsklara
patienter daterat 2019-12-18
Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av utskrivningsklara
patienter.

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§9
Information om inkommen granskning: Granskning av
samverkan kring utskrivningsklara patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Inväntar svar på granskningen från nämnden för folkhälsa och
sjukvård och därefter för behandling i styrelsen.
Sammanfattning
Föreligger granskning kring samverkan kring utskrivningsklara patienter.
Granskningen ställd till nämnden för folkhälsa och sjukvård samt
regionstyrelsen för svar.
Beslutsunderlag
 Missiv och granskningsunderlag
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 121
Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård
Diarienummer: RJL 2020/246
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd
granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård.
En resurs är tillsatt som har ansvar för att genomföra både fördjupade och
övergripande analyser av tillgängligheten. Det kommer att underlätta för
verksamheter och ledningar att ge förslag på och genomföra åtgärder för att
förbättra vårdgarantin inom de områden där målen ännu inte nås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26
 Protokollsutdrag nämnden FS 2020-04-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av tillgänglighet
inom specialiserad vård daterad 2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av tillgänglighet inom
specialiserad vård.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén och Håkan Nyborg-Karlsson vill från Sverigedemokraterna
göra följande protokollsanteckning lydande:
För att förbättra tillgänglighet och minska administration förordrar vi att
specialistläkare ska finnas tillgängliga vissa tider i primärvården. Att kunna
träffa en specialist direkt har funnits med i Sverigedemokraternas
budgetförslag sedan 2017.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag. Godkänner
protokollsanteckning från Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

RS 2020-06-02

Pkt 21
Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård
Protokollsanteckning:
För att förbättra tillgänglighet och minska administration förordar vi att specialistläkare ska finnas
tillgängliga vissa tider i primärvården. Att kunna träffa en specialist direkt har funnits med i
Sverigedemokraternas budgetförslag sedan 2017.

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 99-125
Tid:

2020-05-26 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 113
Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård
Diarienummer: RJL 2020/246
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd
granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård.
En resurs är tillsatt som har ansvar för att genomföra både fördjupade och
övergripande analyser av tillgängligheten. Det kommer att underlätta för
verksamheter och ledningar att ge förslag på och genomföra åtgärder för att
förbättra vårdgarantin inom de områden där målen ännu inte nås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2020-04-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av tillgänglighet
inom specialiserad vård daterad 2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av tillgänglighet inom
specialiserad vård.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Granskning av tillgänglighet inom
specialiserad vård
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning
av tillgänglighet inom specialiserad vård.
En resurs är tillsatt som har ansvar för att genomföra både fördjupade och
övergripande analyser av tillgängligheten. Det kommer att underlätta för
verksamheter och ledningar att ge förslag på och genomföra åtgärder för att
förbättra vårdgarantin inom de områden där målen ännu inte nås.

Information i ärendet
Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och
sjukvård inte helt bedriver en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
tillgängligheten inom specialiserad vård.
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att
1. Vidta åtgärder där vårdgarantins efterlevnad är särskilt bristfällig för att
uppnå nationella mål och regionernas målsättningar
2. Säkerställer en fortsatt uppföljning av väntetider och vårdgarantins
uppfyllelse
3. Tillräckliga och fördjupade analyser görs kopplade till den bristande
tillgängligheten
4. Utveckla och genomför övergripande och samlade analyser på regionnivå.
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Tillgänglighet till vård är en viktig fråga för samtliga invånare i Region
Jönköpings län. Arbetet med att förbättra processerna och minska tiden som ägnas
åt att vänta har under många år varit pågående och en prioriterad del av arbetet
inom de olika verksamheterna. Resultatet av detta kan ses exempelvis på det
faktum att Region Jönköpings län var en av de regioner som hade bäst resultat och
utfall i 2019 års överenskommelse ”Kömiljarden”.
Under hösten 2019 tillsattes en resurs för att säkra rapportering och
återkommande uppföljning av tillgänglighetsresultaten utifrån kraven i
överenskommelsen om nya kömiljarden. Denna person ingår som Region
Jönköpings läns representant i nationella nätverk kring tillgänglighetsfrågor samt
är sammanhållande både för uppföljning av resultat och att lämna förslag på
åtgärder som behövs för att nå nationella mål och Region Jönköpings läns egna
målsättningar. En månadsuppföljning görs av väntetider, vårdgarantins
måluppfyllelse och resultat av överenskommelsen om Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården 2020 mellan Sveriges kommuner och Regioner(SKR) och staten.
Kommunikation med berörda verksamheter sker fortlöpande kring förslag på
åtgärder. Arbeten med Kapacitet och Produktions Styrning (KPS) pågår inom
verksamhetsområde Kirurgisk vård, vilket bör kunna leda till ytterligare förbättrad
tillgänglighet.
Under hösten identifierades verksamheter som behöver särskilt stöd för att nå sitt
uppdrag. Områden där ett stort antal väntande har ackumulerats under lång tid och
särskilda åtgärder i form av insatser för att korta köerna bedöms vara nödvändiga.
De tre främsta områden som identifierades var hudsjukvård, ögonsjukvård samt
utredningar inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Insatser har påbörjats, men mer
tid behövs innan målnivåerna kan uppnås.
Den resurs som nu är tillsatt har ansvar för att genomföra både fördjupade och
övergripande analyser av området, vilket kommer att underlätta för verksamheter
och ledningar att ge förslag på och genomföra åtgärder.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12
Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av tillgänglighet inom
specialiserad vård daterad 2020-01-16
Revisionsrapport från pwc: Granskning av tillgänglighet inom
specialiserad vård.
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Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88
Tid:

2020-04-21 kl. 13:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 85
Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård
Diarienummer: RJL 2020/246
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd
granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård.
En resurs är tillsatt som har ansvar för att genomföra både fördjupade och
övergripande analyser av tillgängligheten. Det kommer att underlätta för
verksamheter och ledningar att ge förslag på och genomföra åtgärder för att
förbättra vårdgarantin inom de områden där målen ännu inte nås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av tillgänglighet
inom specialiserad vård daterad 2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av tillgänglighet inom
specialiserad vård.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 21-38
Tid:

2020-04-07 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 37
Inkomna granskningar
Beslut
Regionfullmäktige
 Anmäler inkomna granskningar som läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 RJL 2020/246 Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.


RJL 2020/245 Granskning av regionens arbete med att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/244 Granskning av budget- och planeringsprocessen
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/811 Granskning av Regionens anpassning till ny
kommunallag och förvaltningslag
– Fördelad till regionstyrelsen.



RJL 2020/812 Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården
– Fördelad till nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/813 Granskning av läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelser
– Fördelad till nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/814 Granskning av årsredovisning2019
– Fördelad till regionstyrelsen, nämnd för folkhälsa och sjukvård,
nämnd för trafik, infrastruktur och miljö och nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 122
Granskning av budget- och planeringsprocessen
Diarienummer: RJL 2020/244
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Reservationer
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, M reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av budget- och
planeringsprocessen och ger några rekommendationer med anledning av
denna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS nämnden 2020-04-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-17
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av budget och
planeringsprocessen 2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av budget och
planeringsprocessen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, M yrkar enligt följande: Moderaterna ser fördelar med en
tidigarelagd budgetprocess bl.a. verksamhetsområdenas möjlighet att
planera för, förbereda och verkställa budgetens intentioner.
Yrkar: Bifall på tjänsteskrivelsens förslag på svar på frågorna 2-4, avslag på
tjänsteskrivelsens förslag på svar på fråga 1.
Beslutsgång
På ordförandes fråga om bifall eller avslag på fråga 1, bifaller styrelsen
föreliggande svar på fråga 1 och ställer sig i övrigt bakom förslaget till
yttrande.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

RS 2020-06-02
Ärende nummer 21- Granskning av budget- och planeringsprocessen.
Moderaterna ser fördelar med en tidigarelagd budgetprocess bl.a. verksamhetsområdenas
möjlighet att planera för, förbereda och verkställa budgetens intentioner.
Moderaterna yrkar;
- bifall på tjänsteskrivelsens förslag på svar på frågorna 2-4.
- avslag på tjänsteskrivelsens förslag på svar på fråga 1.

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 99-125
Tid:

2020-05-26 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 114
Granskning av budget- och planeringsprocessen
Diarienummer: RJL 2020/244
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av budget- och
planeringsprocessen och ger några rekommendationer med anledning av
denna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS nämnden 2020-04-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-17
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av budget och
planeringsprocessen 2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av budget och
planeringsprocessen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm meddelar att Moderaterna avstår från att delta i beslutet
och återkommer i ärendet på styrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ser att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Granskning av budget- och
planeringsprocessen
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av budget- och
planeringsprocessen och ger några rekommendationer med anledning av denna.

Information i ärendet
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionens budgetprocess i allt
väsentligt är ändamålsenlig och effektiv. Underskott i den kirurgiska vården har
funnits flertalet år och uppstår tidigt under året. Revisorerna bedömer att detta
tyder på att budgeten inte är tillräckligt styrande inom samtliga
verksamhetsområden. Revisorerna noterar att finansieringen avseende tågdepån
hanteras utanför målet om egenfinansiering.
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att
1. tidigarelägga regionstyrelsens beslut av budget till juni för att ge
nämnderna mer tid för budgetarbete
2. samtliga nämnder redogör för ekonomiska konsekvenser samt vilka
åtgärder som behöver vidtas för en ekonomi i balans
3. månadsuppföljningar hanteras som beslutsärenden i nämnder och styrelse
4. säkerställa att nämnder och styrelse med underskott vidtar åtgärder för en
ekonomi i balans.

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2020/244

1. tidigarelägga regionstyrelsens beslut av budget till juni för att ge nämnderna
mer tid för budgetarbete
Att tidigarelägga regionstyrelsens beslut av budget skulle inte ge nämnderna
bättre förutsättningar för budgetarbete. Den ekonomiska situationen är känd och
regionens strategi är att skapa bästa möjliga nytta för befintliga resurser.
Grundförutsättningarna i budgetarbetet är att utgå ifrån föregående års beslutade
budget med flerårsplan, justerad för pris och löneeffekter.
2. samtliga nämnder redogör för ekonomiska konsekvenser samt vilka åtgärder
som behöver vidtas för en ekonomi i balans
4. säkerställa att nämnder och styrelse med underskott vidtar åtgärder för en
ekonomi i balans
Utgångspunkten är att såväl nämnder som verksamhetsområden ska ha en
ekonomi i balans. Vid eventuell obalans ska handlingsplan för ekonomi i balans
redovisas i samband med verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för
nästkommande år, vilka beslutas i nämnden i december. Vid behov ska både
åtgärder och bedömda ekonomiska effekter revideras i samband med
delårsrapportering innevarande år.
3. månadsuppföljningar hanteras som beslutsärenden i nämnder och styrelse
Månadsuppföljningen hanteras som informationsärende i nämnder och styrelse,
dokumentationen finns diarieförd i särskilt ärende för månadsrapporter.
Månadsuppföljningen ger tillräcklig information för att nämnden ska kunna agera
snabbt vilket sker till exempel genom att nämnden efterfrågar fördjupad
information. Verksamhetsområden med ekonomisk obalans återrapporterar
kontinuerligt till Regiondirektör och Hälso- och sjukvårdsdirektör samt till
nämnderna.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-17
Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av budget och
planeringsprocessen 2020-01-16
Revisionsrapport från pwc: Granskning av budget och planeringsprocessen

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm
TF ekonomidirektör

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88
Tid:

2020-04-21 kl. 13:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 83
Granskning av budget- och planeringsprocessen
Diarienummer: RJL 2020/244
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av budget- och
planeringsprocessen och ger några rekommendationer med anledning av
denna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-17
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av budget och
planeringsprocessen 2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av budget och
planeringsprocessen
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 21-38
Tid:

2020-04-07 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 37
Inkomna granskningar
Beslut
Regionfullmäktige
 Anmäler inkomna granskningar som läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 RJL 2020/246 Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.


RJL 2020/245 Granskning av regionens arbete med att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/244 Granskning av budget- och planeringsprocessen
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/811 Granskning av Regionens anpassning till ny
kommunallag och förvaltningslag
– Fördelad till regionstyrelsen.



RJL 2020/812 Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården
– Fördelad till nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/813 Granskning av läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelser
– Fördelad till nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/814 Granskning av årsredovisning2019
– Fördelad till regionstyrelsen, nämnd för folkhälsa och sjukvård,
nämnd för trafik, infrastruktur och miljö och nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 123
Granskning av Regionens anpassning till ny
kommunallag och förvaltningslag
Diarienummer: RJL 2020/811
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd
granskning av anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag.
Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen delvis har vidtagit
ändamålsenliga åtgärder för att möta lagstiftningsförändringar i ny
kommunallag och förvaltningslag.
Revisorerna rekommenderar följande:
 Tillse att etablerad systematik finns för att hantera
lagstiftningsförändringar för att säkerställa att hela organisationen
står redo inför ny lagstiftning
 Tydligt presentera regionens aktuella styrdokument på hemsidan
 Regelbundet följa upp och omvärldsbevaka vilka effekter
förvaltningslagens förändringar får och även tillse att resurser finns
inom respektive nämnd för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på
sikt.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen 2020-03-27
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag till yttrande.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 99-125
Tid:

2020-05-26 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 115
Granskning av Regionens anpassning till ny
kommunallag och förvaltningslag
Diarienummer: RJL 2020/811
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd
granskning av anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag.
Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen delvis har vidtagit
ändamålsenliga åtgärder för att möta lagstiftningsförändringar i ny
kommunallag och förvaltningslag.
Revisorerna rekommenderar följande:
 Tillse att etablerad systematik finns för att hantera
lagstiftningsförändringar för att säkerställa att hela organisationen
står redo inför ny lagstiftning
 Tydligt presentera regionens aktuella styrdokument på hemsidan
 Regelbundet följa upp och omvärldsbevaka vilka effekter
förvaltningslagens förändringar får och även tillse att resurser finns
inom respektive nämnd för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på
sikt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen 2020-03-27
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2020-05-12

RJL 2020/811

Regionrevisionen

Granskning av regionens anpassning
till ny kommunallag och förvaltningslag
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning
av anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag.
Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen delvis har vidtagit ändamålsenliga
åtgärder för att möta lagstiftningsförändringar i ny kommunallag och
förvaltningslag.
Revisorerna rekommenderar följande:
 Tillse att etablerad systematik finns för att hantera
lagstiftningsförändringar för att säkerställa att hela organisationen står
redo inför ny lagstiftning
 Tydligt presentera regionens aktuella styrdokument på hemsidan
 Regelbundet följa upp och omvärldsbevaka vilka effekter
förvaltningslagens förändringar får och även tillse att resurser finns inom
respektive nämnd för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på sikt.

Information i ärendet
Som återkoppling och svar på ovanstående rekommendationer anförs följande:
Under 2018 genomfördes förändringar i kommunallagen och förvaltningslagen.
Kommande förändringar i nämnda lagar var kända och arbetet påbörjades initialt
under 2016/2017med en översyn av bland annat politiska styrdokument men även
andra styrdokument och processer som påverkades av detta.

2020-05-12

RJL 2020/811

Med anledning av lagstiftningsförändringarna genomfördes även en utbildning
september 2017 i ny kommunallag och utbildning i ny förvaltningslag januari
2019. Utbildningarna riktade sig till ordinarie ledamöter och 1:e ersättare i
regionfullmäktige samt delar av tjänstemannaorganisationen.
Det utbildningsmaterial som fanns vid utbildningstillfällena delgavs de ledamöter
som önskade detta.
Vid större förändringar i lagstiftning som berör organisationen genomförs en
adekvat genomgång av förändringar eller revideringar och vilken påverkan det får
på processer och styrdokument. Region Jönköpings län berörs som organisation
hela tiden av förändringar i lagar och förordningar allt ifrån hälso- och sjukvård
till kollektivtrafik, vilket gör att det ställs krav på verksamheten att nogsamt följa
och vidta åtgärder för vad som händer inom specifika områden.
För att underlätta för regionens verksamheter planeras att införas en digital tjänst
som bevakar ny lagstiftning men även nya förordningar som kommer.
Tilläggas kan att under 2018 genomfördes även en stor utbildningsinsats som
avsåg anpassning av Region Jönköpings läns verksamheter till GDPR.
Utbildningen genomfördes för all verksamhet inom regionen, inklusive
förtroendemannaorganisationen. Utbildningen finns att tillgå fortlöpande via
intranätet.
På Region Jönköpings läns hemsida under fliken demokrati finns styrdokument
presenterade under ämnesraderna: politisk organisation och styrdokument.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2020-05-12
Missiv och granskningsrapport 2020-03-27

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Regionledningskontoret – kansli
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 21-38
Tid:

2020-04-07 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 37
Inkomna granskningar
Beslut
Regionfullmäktige
 Anmäler inkomna granskningar som läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 RJL 2020/246 Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.


RJL 2020/245 Granskning av regionens arbete med att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/244 Granskning av budget- och planeringsprocessen
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/811 Granskning av Regionens anpassning till ny
kommunallag och förvaltningslag
– Fördelad till regionstyrelsen.



RJL 2020/812 Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården
– Fördelad till nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/813 Granskning av läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelser
– Fördelad till nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/814 Granskning av årsredovisning2019
– Fördelad till regionstyrelsen, nämnd för folkhälsa och sjukvård,
nämnd för trafik, infrastruktur och miljö och nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 124
Granskning av regionens arbete med att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda
Diarienummer: RJL 2020/245
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Reservationer
Malin Wengholm och Thomas Bäulm, M samt Samuel Godrén och Håkan
Nyborg-Karlsson, SD reserverar sig till förmån för gemensamt yrkande.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av regionens arbete med att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställd och lämnar ett
antal rekommendationer med anledning av denna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26
 Protokollsutdrag FS nämnden 2020-04-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av regionens
arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot
anställda
2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av regionens arbete med att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, M och Samuel Godrén, SD yrkar gemensamt följande:
Att styrelsens svar till revisorerna kompletteras med åtgärder som syftar till
att höja säkerheten för personalen såsom kameraövervakning där det behövs
och ordningsvakter vid behov.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 102-129
Tid:

2020-06-02 kl. 11:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum
Beslutsgång
På ordförandes fråga bifaller styrelsen föreliggande förslag till yttrande,
avslår tilläggsyrkande från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

RS 2020-06-02
Ärende nummer 23- Granskning av Regionens arbete med att förebygga, förhindra och
hantera hot och våld mot anställda.

Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkar;
- att styrelsens svar till revisorerna kompletteras med åtgärder som syftar till att höja
säkerheten för personalen såsom kameraövervakning där det behövs och ordningsvakter
vid behov.

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 99-125
Tid:

2020-05-26 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 116
Granskning av regionens arbete med att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda
Diarienummer: RJL 2020/245
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av regionens arbete med att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställd och lämnar ett
antal rekommendationer med anledning av denna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS nämnden 2020-04-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av regionens
arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot
anställda
2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av regionens arbete med att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-26

1(3)

RJL 2020/245

Regionstyrelsen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Granskning av regionens arbete med
att förebygga, förhindra och hantera hot
och våld mot anställd
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av regionens arbete med att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställd och lämnar ett antal
rekommendationer med anledning av denna.

Information i ärendet
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen, nämnden för
folkhälsa och sjukvård samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö bedriver
ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot
anställda. Revisorerna vill dock betona att det finns områden med allvarliga
brister.
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:
1. vidta åtgärder för att öka benägenheten att rapportera in avvikelser vad
gäller hot och våld i avvikelsesystemet
2. säkerställa att samtliga verksamheter genomför uppföljning och analys
avseende förekomsten hot och våld
3. säkerställa att systematisk riskanalys och arbetsmiljöronder genomförs där
hot och våld beaktas
4. upprätta förebyggande säkerhetsrutiner i de verksamheter där det saknas
5. genomföra uppföljning och genomgång av säkerhetsrutiner i enlighet med
riktlinje

TJÄNSTESKRIVELSE

2(3)

RJL 2020/245

6. genomföra en övergripande översyn gällande behovet av
utbildningsinsatser
Region Jönköpings län arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som
erbjuder en hållbar arbetsmiljö präglad av hälsa och säkerhet där medarbetarna
upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje. Region Jönköpings län har
drygt 500 chefer på olika nivåer och det finns ett kontinuerligt behov av att utbilda
och stötta både nya och gamla chefer inom olika områden.
Nedan framgår planerade åtgärder för att ytterligare förbättra arbetet med att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld;
 Upplysa chefer om vikten av rapportering.
 Utbilda chefer inom bemötande av riskfyllda situationer (hot och våld)
generellt och även i avvikelsesystemet.
 Ge medarbetarna kunskaper om arbetet och dess risker.
 Förankring av riktlinjer
i. Bemötande i riskfyllda situationer
ii. Riktlinje med rutiner för att förebygga och hantera kränkande
särbehandling, diskriminering, trakasserier och repressalier
iii. Hantering av krav på vård av viss behandlare inom hälso- och
sjukvården
 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det systematiska
arbetsmiljöarbetet, ex. arbetsmiljöronder och checklistor.
 Utveckla ett regiongemensamt systemstöd för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Ett gemensamt systemstöd synliggör och tydliggör vad som förväntas av
mig som chef och bygger på egenkontroll – det systematiska
arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Allt samlas på
ett ställe. Möjlighet att följa på övergripande nivåer. Planerat införande
under 2020-2021.
 Intensifiera det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undersöka och
bedöma risker regelbundet, bland annat vid planerade förändringar (ska
dokumenteras skriftligt). Omedelbart undanröja risker och brister i
arbetsmiljön och upprätta en skriftlig handlingsplan för åtgärder som inte
kan vidtas omgående. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.
 Regionövergripande utbildningsinsatser utifrån bemötande i riskfyllda
situationer ses över gemensamt mellan HR, arbetsmiljöenheten och
säkerhetsenheten. Översyn beräknas vara klart hösten 2020.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av regionens arbete med
att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda
2020-01-16
Revisionsrapport från pwc: Granskning av regionens arbete med att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda

TJÄNSTESKRIVELSE

3(3)

RJL 2020/245

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Sven Sällström Fägerskjöld
Tf HR-direktör

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88
Tid:

2020-04-21 kl. 13:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 84
Granskning av regionens arbete med att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda
Diarienummer: RJL 2020/245
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen, med följande tillägg på sid. 2, rubrik
Beslutsunderlag:
 Regionens riktlinjer att handlägga hot och våld mot
anställda (Se dokument Riktlinje för bemötande i riskfyllda
situationer i arbetsmiljön).
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av regionens arbete med att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställd och lämnar ett
antal rekommendationer med anledning av denna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av regionens
arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot
anställda
2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av regionens arbete med att
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Peter Iveroth (KD) yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att
följande tillägg görs i svaret till regionrevisionen:
Sid. 2, rubrik Beslutsunderlag:
 Regionens riktlinjer att handlägga hot och våld mot anställda (Se
dokument Riktlinje för bemötande i riskfyllda situationer i
arbetsmiljön).
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88
Tid:

2020-04-21 kl. 13:00

Plats:

Sal A, Regionens hus
Tillägget godkänns av nämnden.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 21-38
Tid:

2020-04-07 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 37
Inkomna granskningar
Beslut
Regionfullmäktige
 Anmäler inkomna granskningar som läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 RJL 2020/246 Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.


RJL 2020/245 Granskning av regionens arbete med att förebygga,
förhindra och hantera hot och våld mot anställda
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/244 Granskning av budget- och planeringsprocessen
– Fördelad till regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/811 Granskning av Regionens anpassning till ny
kommunallag och förvaltningslag
– Fördelad till regionstyrelsen.



RJL 2020/812 Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården
– Fördelad till nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/813 Granskning av läkemedelsgenomgångar och
läkemedelsberättelser
– Fördelad till nämnd för folkhälsa och sjukvård.



RJL 2020/814 Granskning av årsredovisning2019
– Fördelad till regionstyrelsen, nämnd för folkhälsa och sjukvård,
nämnd för trafik, infrastruktur och miljö och nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 21-38
Tid:

2020-04-07 kl. 09:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 35
Valärenden
Diarienummer: RJL 2019/2773, 2020/262,604, 606, 248, 479
Gun Lusth (M) och Hans Jarstig (KD) anmäler jäv i ärende RJL 2020/479
val av ledamöter till Smålands Turism.
Beslut
Regionfullmäktige
 Beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag, bilaga 4.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) föreslår att Björn Forsell (SD) väljs som ledamot i
Smålands Turism i stället för Gun Lusth (M).
Thomas Gustafsson (S) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Olle Moln Teikes förslag om ledamot till Smålands
turism mot valberedningsförslag och finner valberedningens förslag antaget.
Beslutet skickas till
Berörda
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2020-04-03

Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionfullmäktige

Val som ska förrättas vid regionfullmäktiges
sammanträde den 7 april
1
RJL
2020/
262

Nämndeman Kammarrätt
Mary Eklund, S, har begärt entledigande från ovanstående uppdrag.
Till nämndeman i Kammarrätt efter Mary Eklund, S, föreslås Ewa Wettebring,
S.

2
RJL
2019/
2773

Ledamot i regionfullmäktige
Pia Skogsberg, KD, har begärt entledigande från ovanstående uppdrag.
Förslag: Bevilja Pia Skogsberg, KD, begärt entledigande.

3
RJL
2020/
604
4
RJL
2020/
606

Ersättare i regionfullmäktige
Ervisa Dani, L, har begärt entledigande från ovanstående uppdrag.
Förslag: Bevilja Ervisa Dani, L, begärt entledigande.
Nämndeman Kammarrätt
Sven-Evert Gunnarsson, SD, har begärt entledigande från ovanstående
uppdrag.
Till nämndeman i Kammarrätt efter Sven-Evert Gunnarsson, SD, föreslås
Bahig Bhko, SD.

5
RJL
2020/
479

Val av ledamöter Smålands Turism
Valberedningen föreslår följande:
Mari Lindahl, L, ordförande
Berry Lilja, S, vice ordförande
Gabriella Mohlin, S
Hans Jarstig, KD
Gun Lust, M
Övriga nominerade
Björn Forsell, SD

Enligt uppdrag
Lena Strand
Sekreterare
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Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

