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Regionstyrelsen §§ 182-205 
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 193  
 
Delårsrapporter 2020 
Diarienummer: RJL 2020/85 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna delårsrapport per augusti 2020 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 Delårsrapport augusti 2020 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden meddelar att koalitionen till protokoll vill ha antecknat 
följande: I delårsrapporten per augusti 2020 finns systemmätetal med ej 
uppnådd måluppfyllelse. Enligt direktiv i budget till nämnder och styrelse 
ska då beskrivas vilka åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i syfte 
att nå förbättrad måluppfyllelse.  
Regionstyrelsen noterar att det för de regiongemensamma systemmätetalen 
finns en koppling till Coronapandemin och den verksamhetsomställning som 
den medfört våren och sommaren 2020. Regionstyrelsen har tagit del av 
verksamhetsområdenas delårsrapporter per augusti och ser i nuläget inga 
skäl att lägga till ytterligare krav på åtgärder. 
  
 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till att delårsrapporten godkänns med 
följande anteckning: Vi uppfattar att planen för att ta igen uppskjuten vård 
har målsättningen att detta ska vara gjort inom ett år.  
 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till att delårsrapporten godkänns, med 
instämmande av Marcus Eskdahl (S),  
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Beslutsgång 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
År 2020 har hittills varit ett annorlunda år såväl för hela samhället som för Region Jönköpings län som 
organisation. Sedan den 31 januari, då Sveriges första sjukdomsfall i Covid-19 upptäcktes och 
pandemin sedan tog fart i mars månad har mycket av vårt fokus varit på att hantera Coronapandemin. 
Denna delårsrapport är därför till stora delar präglad av detta, det syns i form av lägre måluppfyllelse 
för många av systemmätetalen och i beskrivningar av hur det går med uppdrag och aktiviteter där 
mycket har fått skjutas framåt i tiden. I tertialrapporten per april månad redovisades ett negativt 
ekonomiskt resultat. Sedan dessa har regioner och kommuner fått stora ekonomiska tillskott för att 
täcka merkostnader och minskade skatteintäkter vilket gör att den ekonomiska situationen har 
förändrats sedan den första delårsrapporten.  

Även om Coronapandemin haft stort fokus har det ordinarie arbetet med vårt uppdrag gentemot länets 
invånare pågått i så stor utsträckning som det varit möjligt. De snabba omställningar och förändring av 
verksamheterna som gjorts innebär ett stort lärande som vi har glädje av och där det blir viktigt att 
bevara och vidareutveckla de förändrade arbetssätt som vi behöver för framtiden. 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 och arbetet har 
återupptagits i augusti.  

Coronapandemins påfrestning på samhället och vår egen verksamhet ställer krav på snabba beslut och 
omställningar. Vi har till stora delar arbetat i befintliga ledningsstrukturer. Politiskt har några extra 
sammanträden påkallats och några ordförandebeslut har fattats av tidsskäl. Intresset från media med 
frågor, önskemål om kommentarer, uppgifter, medverkan i olika sammanhang har varit mycket stort 
under hela perioden och fortsätter delvis att vara det. I tjänstemannaorganisationen har hälso- och 
sjukvårdens ledningsstruktur varit förstärkt sedan mitten av mars genom inrättandet av regional 
särskild sjukvårdsledning. Denna är nu avvecklad sedan slutet av augusti. Inför hösten finns en 
planering där Covid-19 ska inrymmas i den ordinarie vården samtidigt som beredskap finns att skala 
upp om behovet blir större igen. Sedan början av juni pågår intensivt arbete med provtagning för 
Covid-19, något som framför allt påverkar vårdcentralerna men även laboratorieverksamheterna. 
Mycket fina insatser har gjorts av alla inblandade i såväl sjukvården som i stödverksamheterna.  

I de verksamheter som verkar inom huvudområdet Regional utveckling har ordinarie 
ledningsstrukturer varit igång under hela pandemin. Förändringar och anpassningar har skett inom 
både utbildningsverksamheten, kulturverksamheten och för kollektivtrafiken som har påverkats 
kraftigt av pandemin. 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. 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. Under augusti har det mer långsiktiga arbetet kunnat återupptas. 

Flera uppföljningar och utvärderingar av hur vi arbetat under Coronapandemin pågår nu. Syftet med 
dessa är att lära, både på kort och lång sikt och vi arbetar under hösten med några av dem för att stå 
bättre rustade framåt, några exempel är samverkansstrukturen med fackliga organisationer och 
semesterplanering. 

Den täta samverkan som alltid finns, men som blir än tydligare i en händelse som Coronapandemin, 
har visat sig vara mycket betydelsefull. Nationell samverkan, inom såväl nätverk inom Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) som med myndigheter har fungerat bra och hjälpt oss. Liksom den 
viktiga samverkan som sker i länet med andra aktörer inom ramen för F-samverkan.  

Den verksamhet som skjutits framåt under årets första åtta månader behöver nu återupptas i den mån 
det är möjligt utifrån restriktioner som fortfarande gäller. Planering för att genomföra uppskjutna 
operationer är igång och bedömningen är att det tar ungefär ett år innan tillgängligheten är på samma 
nivå som före pandemin.  

Det ekonomiska resultatet per augusti är ett överskott på 572 miljoner kronor, vilket är 156 miljoner 
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kronor över periodbudget. Den stora resultatökningen sedan april är framför allt kopplad till att staten 
skjutit till statsbidrag för att kompensera kommuner och regioner för pandemins effekter. Staten har 
även ersatt sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli, vilket motsvarade cirka 45 miljoner kronor. 
Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt 
värde) påverkar resultatet, försämrade kraftigt första tertialets ekonomiska resultat. Under andra 
tertialet har finansnettot återhämtats något.  

Det är fortfarande osäkert kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende effekter 
av Coronapandemin. Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 850 miljoner kronor vilket är 
509 miljoner kronor högre än budgeterat resultat på 341 miljoner kronor. I prognosen ingår stöd från 
staten för merkostnader inom hälso- och sjukvården på 214 miljoner kronor samt beräknat stöd för 
intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 30 miljoner kronor. Det är fortfarande osäkert hur 
fördelningen av dessa riktade stödsatsningar kommer ske och hur mycket som kommer vår region till 
del. 

Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna 
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är 
478 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 1 003 miljoner kronor.  
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Måluppfyllelse och god hushållning 
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region Jönköpings 
läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges mål uppnås. 
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, bemötande, 
patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen och prioriteringar för regional utveckling har 
sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2020-08-31 Andel 2019-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

5 17% 7 25% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

10 35% 13 46% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

14 48% 8 29% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

29 100% 28 100% 

 
Av de 29 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som mäts 
efter andra tertialet har 15 mål (52 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 19 procent 
jämfört med föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på måluppfyllelsen i delår 2 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 några av mätetalen, vilket främst förklaras av pågående 
cornapandemi. Målet för sjukfrånvaro uppnås inte, då sjukfrånvaron ökat på grund av rådande situation. 
Målet för kompetensutvecklingsplaner och medarbetarsamtal uppfylls inte heller vilket förklaras av att på 
grund av coronapandemin har detta skjutits fram. Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat, vilket 
innebär att målet att minska kostnader för bemanningsföretag inte uppfylls. 

Efter 8 månaders utfall är ekonomin i balans och årsprognosen pekar på en positiv 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 har genomförts med goda resultat där flera företag 
tagit fram en handlingsplan för hållbar utveckling. 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 har fokuserats på att stödja kommunerna i arbetet med mål och 
indikatorer för Agenda 2030. Det har lett till en ökad medvetenhet och 
kunskap om hur vi tillsammans kan arbeta effektivt med mål och 
indikatorer. 

Miljöprojekt för att minska 
andel läkemedelsrester i vattnet. 

Inventering av behov och möjliga insatser har startat. Arbetet har kommit 
igång men kommer inte att kunna 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 Arbetet med en etablering av Grön mack i länet har resulterat i en djupare 
dialog mellan det etablerande företaget och en av länets kommuner. 
Fortsatt samverkan sker där RJL stöttar och bidrar till en plattform för 
dialog. 

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 

Arbete med livsmedelsstrategin fortgår enligt plan. Handlingsplanerna är 
klara och flera av dess aktiviteter genomförs nu digitalt under hösten. Inom 
arbetet för livsmedelsstrategin märks en tydlig ökning av intresse för bland 
annat lokalt producerad mat och förmågan till självförsörjning. 
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Innovation och företagande 
Strategiska mål: Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med 
tillväxt av jobb och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt 
ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Ledningssystemet är under implementering i både 
samverkansplattformarna och innovation och kompetensråden enligt plan. 

E-merge Projektet fortlöper i stort sett planenligt i två av delmålen. En fördröjning 
med anledning av Coronapandemin har konstaterats i det tredje, dels ute 
hos företagen där vi nu har svårt att få komma in och dels hos 
kommunernas näringslivsavdelningar som har behövt prioritera 
pandemiinsatser. En ansökan om förlängning med 6 – 12 månader har 
därför lämnats in till TVV. 

Projekt Innovation Runway Projektet har fram till Corona-utbrottet löpt på enligt plan. Därefter har 
man delvis fått ställa om så som redovisats den 8 maj till finansiärerna. En 
projektförlängning är också aktuell till följd av denna utveckling. Ett 
vidareutvecklat fortsättningsprojekt lämnas in till ERUF i 
septemberutlysningen. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Strukturfondsprojektet ARK-II avslutades vid årsskiftet. Nu pågår enbart 
det S3-projekt (Smart Specialisering), STURK som enligt beslutet ska 
avslutas vid årsskiftet. Som följd bl.a. av projekthemvistflytt till 
Högskolan (JTH) under 2019 samt coronapandemin, finns ett stort behov 
av projektförlängning. En sådan avses sändas in till finansiärerna för att 
möjliggöra verksamhet även under våren 2021. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Projektsatsningen KKraft som är det andra projektet i Tillväxtverkets S3-
satsning som drivs med koppling till länet, löpte fram till pandemiutbrottet 
enligt plan. Därefter har arbetet fått anpassas vilket bl.a. medfört att 
internationella delar i projektet inte kunnat genomföras som tänkt. 
Projektet förväntas slutredovisas vid årsskiftet. 

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 inlett och förväntas bli klart under detta år. Arbetet inriktas i 
första hand på att ta fram ett standardiserat redovisnings- och 
uppföljningsmaterial till aktörer med verksamhetsbidrag som ska kunna 
ligga till grund för uppdraget och utvärdering av beviljade 
verksamhetsbidrag. 

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 Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en 
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Aktiviteter Analys 
hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer inte att kunna 
slutföras under 2020 på grund av Coronapandemin. 

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 

En förstudie är initierad och kommer att slutföras under början på 2021. 

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

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar En analys av checkarna strukturomvandlade effekt pågår och beräknas 
vara klar under året. Kvar att fatta beslut för under resten av året på 
Tillväxtverkets anslag utgörs av 555 000 kr. Till 31 augusti har totalt 3 st 
beslut fattats, 2 st inom internationalisering på sammanlagt 295 000 kr, 
och 1 st avseende digitalisering på 150 000 kr av totala ramen på 1 miljon 
kronor. Almi som också avsätter egna medel för checkar har utökat sin 
ram under hösten med ytterligare 1 miljon kronor. 

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 vid JU pågår i stor 
samverkan. Coronapandemin påverkar till viss del påverkansarbetet. 

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. 

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

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens senaste budget (BP 
20). Fler platser har tillkommit under året. Fler högskoleplatser förväntas 
komma i höstens regeringsbudget (BP 21). Regional utveckling har en 
kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan tilldelas fler 
utbildningsplatser. 
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. Analys av kompetensbehov har 
inlämnats till MYH. 
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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 

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 

Lärcentra finns 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 startat och fortsätter under hösten och 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. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande 
bland utrikesfödda. 

Aktiviteter Analys 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Ett projekt pågår men Coronapandemin påverkar planerade aktiviteter. På 
grund av nytt projekt, Framtidssäkrad industri, minskas 
projektomfattningen till hälften. Projektet avslutas under hösten. 

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" 
har pågått under ett år och kommer att avslutas i höst. Coronapandemin 
har påtagligt försvårat genomförandet av planerade insatser. 
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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. Projektet avslutas under hösten. 

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 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 bidraget kan användas, fler kommuner en de fyra som 
upprätthåller bidraget kommer att söka framöver. 

Digitaliseringsrådet Enligt plan, samverkansupplägg är upprättat med Kommunal utveckling, 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Arbetet pågår med fördröjning på grund av pandemin, kommer ej att 
slutföras under 2020. 

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 

Arbetet har påbörjats men har stannat av på grund av andra prioriteringar, 
kommer ej att slutföras under 2020. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Inom digitaliseringsrådet fortsätter samarbetet med Handelshögskolan, JU 
och Jönköping Academy med syftet 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 ej påbörjat, kommer vara en del av arbetet i den kommande 
regionala besöksnäringsstrategin. 
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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 Samarbete har etablerats med grannregionerna i Västra Götaland, 
Östergötland och Skåne. Informationsinsatser är under utarbetande. 

Skapa en testbädd för fossilfritt 
flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

Inledande kontakter har tagits och följts upp, men med anledning av 
Coronapandemin kommer arbetet inte att slutföras under 2020. 

Strukturbilder Förberedande kartläggningsarbete är genomfört. 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Projektplan under framtagande. 

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

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Arbetet pågår enligt plan. Politisk referensgrupp är under tillsättande. 

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. 
Arbete pågår med förberedelser inför vad ett kommande stödsystem skulle 
kunna komma att innebära. 

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

Personalresurserna med bredbandskompetens har förstärkts. Arbetet med 
handlingsplaner har påverkats av coronapandemin. Arbetet har kommit 
igång men kan inte slutföras under 2020 

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 

Internationaliseringssatsningar påverkas uppenbart pga. reserestriktioner 
m.m. av coronapandemin. En del igångvarande satsningar har därmed fått 
gå ner på sparlåga eller pausas. Två beslut på Tillväxtverkets anslag är 
fattade under året. Hur resten av året utvecklar sig är svårbedömt. 
Eftersom grundanslaget även får användas till satsningar inom 
digitalisering, förväntas den delen kunna utnyttja ev. kvarvarande medel 
från Tillväxtverket under hösten. 

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 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 Strukturfondsprojektet löpte enligt plan fram till coronapandemins utbrott. 
Internationaliseringssatsningar påverkas starkt bl.a. till följd av 
reserestriktioner etc. Vissa företag har därför fått pausa sina satsningar och 
andra gått ner på sparlåga. Även kompetensutvecklingsinsatser etc. av 
deltagande företag har fått ställas om till övervägande digitala kanaler eller 
skjutits fram. Projektet avser att begära tidsförlängning pga. denna 
fördröjning. 
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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 Stort fokus på att ta fram underlag och rapporter som stöd i 
coronapandemin. Arbete pågår med att utveckla en regional 
företagsbarometer.  
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 

I lämnade prognoser under året gällande bemyndigandet och vårt anslag 
visade Region Jönköping län 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 

Arbetet med ERUF-programmering pågår och kommer att slutföras under 
2020. Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna. 
Programgrupp och styrgrupp för hela NUTS2-området finns. Fler 
funktioner involveras vid behov. Tidsfristen är förlängd till 31 december 
2020. 
Uppdraget att ta fram regional handlingsplan för ESF har inte kommit. 

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 Arbetet är beroende av arbetet med handlingsplaner, ledningssystem och 
finansieringsstrategi kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. 
Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin. Under förutsättning att 
finansieringsstrategin beslutas under hösten kommer utlysningar att kunna 
genomföras framåt. 

Ta fram en finansieringsstrategi 
för Regionala 
utvecklingsstrategins 
genomförande 

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.  
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UTBILDNING OCH KULTUR 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 
kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria 
kulturlivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler 
mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Betalande 
publik Smålands 
Musik och Teater 

25 000 7 629 
 

Två föreställningar med betalande publik är genomförda 
sedan tertial 1 med sammanlagt ytterligare 85 betalande 

 Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

13 000 6 824 
 

Två barnproduktioner har spelats sedan tertial 1 med 
sammanlagt ytterligare 877 barn. 

Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Smålands musik och teater Utfall 2020-08 Utfall 2019-08 Förändring 
antal 

Förändring 
% 

Betalande publik Smålands Musik 
och Teater 

7 629 u.s   

varav Kulturhuset Spira 7 629 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

0 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 0 u.s   

Publik Smålands Musik och Teater 18 013 38 481 -20 468 -53% 

varav Kulturhuset Spira 12 819 30 421 -17 602 -58% 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

2 845 *   

varav Övriga kommuner i länet 2 349 8 060 *   

Publik vid föreställningar för barn 
och ungdom Smålands Musik och 
Teater 

6 824 14 154 -7 330 -52% 

varav Kulturhuset Spira 4 261 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

1 705 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 858 u.s   
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Publik Smålands Musik och Teater per verksamhetstyp i kulturhuset Spira 

  Utfall 2020-08 Utfall 2019-08 Förändring 
antal 

Förändring 
% 

Egen produktion 9 753 u.s   

Gästspel 779 u.s   

Uthyrningar 2 287 u.s   

Programaktivitet 2 234 ** u.s   

Summa 15 053 u.s   

5 190 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 2 2019 redovisades mätetalet Publik utanför Spira. I tertial 2 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 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr 12 890 tkr 
 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+5,2 
mnkr) 
Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på 5,2 
mnkr efter augusti månad. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv 0,7 mnkr. 
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är negativ 
och uppgår för perioden till - 1,0 mnkr. 
Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning samt 
kulturprojekten har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 
5,5 mnkr, vilket förklaras av vakanser inom både kultur och 
utveckling och regionbiblioteksverksamheten. 
Sammantaget är verksamhetsområdets resultat osäkert, då 
pandemin och de inskränkningar av folksamlingar som 
gäller kommer att påverka verksamhetsområdets resultat 
betydligt. 
B. Centrala anslag (+7,7 mnkr) 
Ett överskott finns på anslaget för projektmedel (+2,9 mnkr) 
som hittills i år inte utnyttjats i den omfattning som 
budgeten tillåter samt på anslaget för valideringscheckar 
(+0,5 mnkr) som i likhet med föregående år inte har kunnat 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
utnyttjas p g a gällande regelverk. Det finns också ett mindre 
överskott på anslaget för kulturplanens genomförande. 
I resultatet ingår även ett överskott på 3,7 mnkr i form av ett 
extra statsbidrag till följd av coronapandemin. Detta 
statsbidrag har per augusti inte fördelats ut till några 
verksamheter inom regionen och heller inte till några externa 
aktörer. 
Nämndens egna driftskostnader är i budgetbalans. 

 Prognos 0 tkr 4 700 tkr 
 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+1,9 mnkr) 
Prognosen för verksamhetsområdet visar ett sammantaget 
överskott på 1,9 mnkr. Helårsprognosen för år 2020 utgår från 
att skolorna har full verksamhet under hösten medan Smålands 
musik och teater fortfarande har begränsad publik på 50 
personer per föreställning. Coronapandemin har framförallt 
påverkat intäktsnivån för Smålands musik och teater. 
Beräkningarna visar att ett stort antal konferenser avbokats och 
att de inställda produktionerna kan innebära en 
intäktsminskning runt 10 mnkr totalt under året. Eftersom vissa 
kostnader kan begränsas samt att Kulturrådet beslutat om höjt 
bidrag vilket beräknas innebära ett tillskott på ca 1,9 mnkr kan 
budgetavvikelsen begränsas till -4,4 mnkr. 
Coronapandemin har även påverkat intäkterna för 
folkhögskolorna. Det är intäkterna för kost och logi, 
vandrarhem och inställda sommarkurser som berörs. Minskade 
kostnader, välfyllda elevhem samt högre intäkter för 
etableringskursen bidrar till att budgetavvikelsen bli positiv 
och uppgå till 1,5 mnkr.  
B. Centrala anslag (+2,8 mnkr) 
För flertalet av budgetanslagen förväntas ett utfall som är i nivå 
med budgeten. Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr 
kommer sannolikt dock inte att kunna utnyttjas som följd av att 
denna typ av stöd till näringsidkare inte har ansetts tillåtet. 
Utfallet för projektmedel för helåret 2020 beror till stor del på 
vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas under 
resterande del av året. Ett budgetutrymme på 2 mnkr finns kvar 
i den årsprognos som gjorts, men bedömningen av vilka 
projekt som kommer att beslutas under resterande del av året är 
svår att göra. Nämndens egna kostnader förväntas vara i 
budgetbalans för helåret. Statsbidragen förväntas uppgå till 
budgeterad nivå. Det extra statsbidrag på 3,7 mnkr (till följd av 
coronapandemin) som finns redovisat som överskott t o m 
augusti månad förväntas användas under det sista tertialet till 
externa organisationer och till den egna organisationen. Något 
budgetöverskott för denna post kommer därför inte att uppstå. 
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LÄNSTRAFIKEN 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor 
- för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prisvärdhet 50 % 43 % 
 

Resultatet är något bättre jämfört med årsskiftet och är även 
fyra procentenheter högre än landets genomsnitt. 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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

55 % 51 % 
 

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

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

65 % 62 % 
 

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

 Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI 
- serviceresor 

85 % 82 % 
 

Resultatet har förbättrats under året och ligger i nivå med 
landet i övrigt. 

 Andel tåg som 
går enligt tidtabell 

95 % 98 % 
 

Andel tåg som går enligt tidtabell når målet efter andra 
tertialet. 

Process och produktion 
Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2020-08 Utfall 2019-08 Förändring 
antal Förändring % 

Antal resor- buss och tågtrafik 9 268 14 020 -4 752 -34% 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

21 22 -1 -4,50% 

Antal serviceresor 330 465 -135 -29% 

- Varav färdtjänstresor 264 383 -119 -31% 

- Varav sjukresor 66 82 -16 -19,50% 

Antalet resor i buss- och tågtrafik samt inom Serviceresor har minskat kraftigt sedan mitten av mars 
pga Corona-pandemin. 
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Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal 
påstigande/mil 

9,2 5,5 
 

Påstigande per mil har sjunkit kraftigt som en följd av lägre 
antal resenärer pga Coronapandemin och antalet resor som 
inte registreras. Motsvarande resultat efter förra årets andra 
tertial var 8,8 påstigande/mil. 

 Antal resor Ökning 
med 1 % 

-33 % 
 

Resandet har fortsatt att minska under sommarmånaderna i 
samtliga trafikslag. I augusti månad är minskningen ca 43% 
vilket ändå är mindre än före sommaren då minskningen per 
månad var över 50 %. Det finns dock brister i statistiken 
eftersom inte alla resor valideras och därmed inte registreras 
i biljettstatistiken. Enligt statistiken är minskningen störst 
inom regionbusstrafiken och där beror en stor del på att man 
inte kan validera resekort när påstigning sker i bakre dörren. 

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 

 Ekonomi i 
balans 

0 tkr -16 237 tkr 
 

A. Länstrafiken (-17,9 mnkr) 
Utfallet jämfört med budget tom augusti avviker med minus 
17,9 mnkr. Då ingår kostnader för konsulter i projekt med 
ca 1,7 för vilka det ska tilldelas budget. Resultatet är därefter 
minus 16,2 mnkr. 
Det är fortsatt biljettintäkterna inom den allmänna trafiken 
som avviker mest. Tom augusti är avvikelsen minus ca 62 
mnkr. I slutet på september kommer man kunna ansöka om 
statsbidrag för intäktsbortfall hos Trafikverket. Det är i 
dagsläget oklart hur mycket som tillfaller Region 
Jönköpings län eftersom tilldelning görs proportionellt till 
hur mycket varje region/trafikhuvudman förlorat i intäkter 
jämfört med föregående år. I helårsprognosen räknas med ett 
bidrag på 30 mnkr. 
Det har under året varit lägre kostnader för bränsle och 
personal för trafikföretagen vilket påverkat indexeringen i 
ersättningen och därmed ger det ett visst överskott på 
trafikkostnaderna. 
Det är ett ackumulerat överskott inom Serviceresor som 
beror på en minskat resande sedan pandemin började. I 
augusti har resandet ökat vilket inte genererat ytterligare 
överskott. Det finns särskilt avsatta fordon och förare inom 
serviceresor för Covid-smittade för resor till vård och för de 
resorna har ett budgettillskott om 12 mnkr erhållits för 
perioden april-juli. Bedömningen är att de 12 mnkr har 
använts efter september och därefter behövs ytterligare 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
budgettillskott om transporterna ska finnas kvar. 
Uppdelat per Resultatenhet är avvikelserna: 
Stab, ekonomi, marknad +4,3 mnkr 
Allmän trafik -44,4 mnkr 
Serviceresor +22,2 mnkr 
B. Centrala ansvar (+ 1,7 mnkr) 
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel 
samt nämndens egna kostnader. 
Ett överskott på 1,6 mnkr finns för anslaget för projektmedel 
som ännu inte utnyttjats under året. Budgetanslaget för 
nämndens egna driftskostnader visar på ett litet överskott 
(+0,1 mnkr). 

 Prognos 0 tkr -27 300 tkr 
 

Länstrafiken (-28,3 mnkr) 
Prognosen på minus 28,3 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. Vi har räknat med att 
återhämtningsfasen börjar i oktober och pågår året ut samt 
att det dröjer in på nästa år innan vi är tillbaka i ett 
normalläge. Därför prognostiserar vi ett stort underskott på 
biljettintäktssidan (-ca 100 mnkr) och vi räknar med ett 
statsbidrag för intäktsbortfall om ca 30 mnkr. Resterande 
underskott vägs till viss del upp av överskott pga lägre 
indexeringar av trafikersättningarna än budgeterat samt visst 
överskott på färdtjänstresor. Sjukresekostnaderna håller i 
princip budget, tack vare särskilt budgettillskott för Covid-
transporterna. 
Centrala anslag (+1 mnkr) 
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel 
och nämndens egna kostnader. 
I helårsprognosen ingår ett kvarvarande budgetutrymme för 
projektmedel. Om det skulle bli så att detta utrymme 
kommer att utnyttjas uppstår ingen budgetavvikelse. 
För nämndens egna kostnader förväntas budgetbalans för 
helåret. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 

I den allmänna trafiken körs alla turer enligt fastställd tidtabell trots 
resandeminskning för att inte öka 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. Hur 
underskottet på biljettintäkter ska hanteras inför 2021 måste bli en fråga i 
budgetprocessen. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Skattesubventions
grad - allmän 
trafik 

60 % 73 % 
 

Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom 
biljettintäkterna är lägre och kostnaderna är kvar på samma 
nivåer eller högre än tidigare. Vid samma period förra året 
var skattesubventionsgraden ca 61 procent. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
21,96 
kr/km 

26,28 
kr/km 

 

Kostnaden per resenärkilometer ökar då det är en större 
andel som reser ensamma och samkörningen har därför 
minskat. Dessutom finns särskilda fordon för transport av 
smittade som driver upp kostnad/km. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Arbetet inom hälso- och sjukvården har hittills i år till stor del handlat om coronapandemin. I början 
av maj hade Region Jönköpings län som flest inneliggande patienter, 72 patienter varav 21 patienter på 
intensivvårdsavdelningen. Under sommaren minskade antal inskrivna Covid-19 patienter och den 30 
augusti låg endast 3 Covid-19 patienter inlagda på sjukhus i Region Jönköpings län och inga patienter 
fick intensivvård på grund av Covid-19. Den regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) som skapades 
under våren avvecklades i slutet av augusti. Fram till och med den 30 augusti har det vårdats drygt 600 
patienter inneliggande med covid-19 varav 100 patienter avlidit på något av våra sjukhus. 

Den särskild infektionsmottagning primärvård (SIMP) som startade under våren för att ta emot 
patienter med symptom på Covid-19 avvecklades i mitten av september. 

Provtagning för att se om man är smittad av Covid-19 har genomförts på vårdcentraler under hela 
sommaren och har i slutat av augusti ökar något. Det är en omfattande testning med upptill 1500 prov 
per dag under vardagarna. Andel positiva svar låg den 31 augusti på 1,3 procent. Planering för 
antikroppsprovtagning för allmänheten pågår. 

Samtidigt har den vanliga vården påverkats av coronapandemin. Cancervård och screening har kunnat 
genomföras, men det har varit färre som sökt till såväl primärvården som sjukhusen. Operationer som 
har kunnat anstå har skjutits upp till hösten, och det rör sig om cirka 1500 ingrepp vilket normalt kan 
genomföras på 1-2 månader. Planering pågår nu för hur denna uppskjutna vård ska kunna genomföras. 

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. Även de psykiatriska klinikerna har arbetat med översyn av 
vårdsamordningsprocessen under våren efter uppdrag från strategigrupp 
psykiatri och missbruk. 

Trygg och säker vård och 
omsorg i hemmet 

Ny överenskommelse tillsammans med länets kommuner om 
gemensamma arbetssätt är under framtagande. Underlättar samarbetet i 
vården runt personer med behov från båda huvudmännen. 

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 

I arbetet beskrivs samarbete med primärvård, kommun och psykiatrisk 
specialiserad vård. 
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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 planen för framtidens hälso- och sjukvård har 
fortsatt. Ett tjänstemannaförslag "Tillsammans möter vi framtidens behov 
av hälso- och sjukvård 2020-2030" är framtaget och lämnat till Nämnden 
för Folkhälsa och sjukvård. 

Dietister i den nära vården Möjligheten att tillgängliggöra dietister i den nära vården 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. 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. 
Flera av angreppssätten 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. 

Läkarstödet i kommunerna Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den 
kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 2020 och fastställs i 
REKO. 

Uppdrag/mål: Tvärprofessionella närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila 
tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Integreras med arbetet med Trygg och säker vård och omsorg i hemmet. 

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för 
utveckling kring 
livsstilsutmaning 

Livsstilsutmaningen knyts an till arbetet med framtidens hälso- och 
sjukvård. Ingående delar är tilläggsuppdrag via vårdval om förebyggande 
arbete i samverkan med närsamhället, samt etableringen av hälsocenter i 
Jönköpings län. 
Tilläggsuppdraget är riktat under tre år till de sju vårdcentraler som har 
högst CNI och befinner sig i närområden med hälsomässiga utmaningar. 
Pandemin har haft viss påverkan på arbetet men har också motiverat en 
satsning kring hälsa för riskgrupper lokalt och över länet. 

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

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Det finns ledare till Lärcafé och självhjälpsgrupper inom specialistvården i 
hela länet. På höglandet finns det även utbildade ledare inom 
primärvården. Arbetet fortgår för att få Lärcafé som en integrerad del av 
vården. 
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Aktiviteter Analys 
Ett arbete är påbörjat för gemensam administration och grundutbildning 
för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek, peer och 
volontärer. 

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. 

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med WHO:s åtta 
existentiella dimensioner 

Samtalsgrupper för främjande av existentiell hälsa har legat nere med 
anledning av coronapandemin. Inför hösten är emellertid flera grupper 
inbokade för personal i hela länet. För patienter har tester inletts vad gäller 
digitala samtalsgrupper. 

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen 
hos medarbetare och 
förtroendevalda 

Utbildningsaktiviteter för personal i större grupper har inte varit möjliga 
att genomföra under andra tertialet på grund av pandemin och med 
anledning av semesterperioden. Etikrådet medverkar emellertid som 
vanligt på begäran av nskilda arbetsplatser. 

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. Det sker bland 
annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och via övriga 
kommunikationskanaler. 

Ge vägledning och stöd kring 
etik och förhållningssätt 

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor med etisk 
anknytning. 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 

 Medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom tre dagar. 

90 % 86 % 
 

Resultatet förbättrades successivt fram till sommaren 
därefter har det åter försämrats något. 5 av 28 Bra liv 
vårdcentraler når i augusti mål med 90 % tillgänglighet inom 
3 dagar, bland de privata vårdcentralerna når 2 av 12 målet. 
De allra flesta av de övriga når mellan 80 - 90 %. 2 privata 
enheter ligger under 70%. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Faktisk 
väntetid till första 
besök inom 60 
dagar i 
specialiserad vård 
nationell 
rapportering. 

80 % 81 % 
 

Väntetiderna till besök inom specialistsjukvården har inte 
påverkats i någon stor omfattning, når målet. Antalet 
inkommande remisser har minskat. Det är cirka 25% färre 
som väntar på ett besök vid jämförelse med för ett år sedan. 
Det som skulle kunna ske under hösten är en ökande 
efterfrågan och därmed ökande köer, men svårt att veta om 
så sker. 

 Faktisk 
väntetid till 
operation/åtgärd 
inom 
specialiserad vård 

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 för en stor mängd patienter. Ett arbete pågår inom 
kirurgisk vård för att skapa en plan med mål att återgå till 
2019 års nivå av tillgänglighet i ett första steg. 

 Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 80 % 
 

Stabil nivå som inte når upp till målvärdet. Många patienter 
avbokar fortsatt besök på grund av uppmaningar kring fysisk 
distans. Här ses dock en liten förändring som troligen 
kommer att ha genomslag kommande månader. 

 Tid till 
ambulans - andel 
prio 1 larm inom 
20 minuter 

80 % 71 % 
 

Resultatet för augusti uppgår till 70 procent. Antalet 
ambulanser är reducerat enligt sommarrutin och beroende på 
coronapandemin. Detta kan vara en del av förklaringen till 
det lägre resultatet i augusti. Genomsnittligt resultat under 
perioden januari till och med augusti uppgår till 71 procent. 
Under perioden januari till och med augusti utfördes 676 
stycken (5 procent) färre prioritet 1-larm jämfört med 
motsvarande perioden föregående år. SOS har 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 prioritet 1-larm. Prioritet 2-larm har ökat 
med 3 procent. Totalt har antalet transporter (prioritet 1 -
larm samt övriga transporter) minskat med 455 stycken (1,4 
procent) till och med augusti. September 2019 startade 
länets två nya dagambulanser (Mullsjö och Aneby). Detta 
ska på sikt förbättra tillgängligheten för prioritet 1-larm. 

 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning och åtgärder för att 
förbättra tillgänglighet utifrån 
ny kömiljard 

På grund av coronapandemin har arbetet med tillgängligheten avstannat 
och antalet som väntar till en operation har ökat med 30-40%. Samtliga 
regioner erhöll ersättning avseende Kömiljarden utan krav på 
måluppfyllelse, för Region Jönköpings län något mer än 
befolkningsandelen. Under hösten startar arbetet med att normalisera 
väntetiderna för att så snart som möjligt uppnå en nivå som fanns före 
pandemin. 

EUppdrag/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. 
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Uppdrag/mål: Anpassa öppettider utifrån patientens behov 

Aktiviteter Analys 

Stöd för flexibla öppettider på 
vårdcentralerna 

Region Jönköpings län ersätter vårdcentralerna 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. 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. 

Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla 
vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Stort arbete kvarstår 
under hösten och 2021 med att bredda användningen till fler medarbetare 
och säkerställa arbetssätten. Användningen av digitala vårdmöten var som 
högst i april med ca 6500 genomförda digitala möten. Projekt för att jobba 
vidare utifrån målbilden ”Digitalt när det går, fysiskt om det behövs” 
startar i september. 
Användningen av Journalen via nätet har ökat under våren och i juni ökade 
användningen kraftigt på grund av provsvaren för Covid-19 till 9000 
inloggningar per dag.  Arbete pågår med att utöka antalet 
informationsmängder i Journalen via nätet med Läkemedel, 
uppmärksamhetssignal och remisstatus. 
Under vårens coronapandemi har1177.se till stor del används för spridning 
av information. I mars var användningen uppe i 452 000 besökare från 
Jönköpings län. Tillsammans i Sverige har vi tagit fram en 
självskattningstjänst som i dagsläget används av ca 100 personer per dag 
och en chatbot som svarar på frågor. Användningen av Fråga 
sjuksköterskan har haft mer än dubbelt så många frågor än normalt under 
våren. 

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) 

Planerat startdatum för tillnyktringsenhet (TNE) är den 1 oktober. 

Integrerad beroendemottagning 
utreds i samverkan med 
kommunerna 

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång i avvaktan på 
etablering av tillnyktringsenhet (TNE). Fokus i beroendevården har under 
året varit att uppdatera och revidera samverkansöverenskommelse och 
insatstrappa. 

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 

Utbildningar och diplomeringar har påverkats av pandemin, men har 
kunnat fortgå i begränsad omfattning. Årets Qom-ut-vecka genomfördes 
som ett digitalt evenemang och Region Jönköpings del var en av de 
sammanhållande aktörerna. 
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Aktiviteter Analys 

Arbeta för att förbättra 
tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning 

Vid förändringar av verksamheten ska tillgängligheten beaktas och 
säkerställas så att personer med funktionsnedsättning får tillgång, på lika 
villkor som andra, till den fysiska miljön, transporter, information, 
kommunikation och IT- system. Även service och utbud av tjänster som 
erbjuds allmänhet ska vara tillgängligt. 

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 

Hälsoskolan fortsätter att genomföras på olika samhällsarenor i hela länet. 
Arbetet inriktar sig på människor som står långt i från arbetsmarknaden. 
Pågående pandemi har intensifierat det utåtriktade arbetet med 
hälsokommunikation för nyanlända och utlandsfödda invånare. 
Hälsoskolan är utökad med nya ämnen som fysisk aktivitet och 
Patientkontrakt. 

Fortsatt samverkan och 
samarbete tillsammans med 
kommuner 

Utvecklingsarbete inom "Bästa plats att växa upp, leva och bo" sker på 
uppdrag av Strategigrupp barn. 
Hälsocenter sprids till länets kommuner och vårdcentraler. 
Inom äldreområdet är fokus på psykisk hälsa och samverkan med 
samhällsaktörer genom gruppverksamheter 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska 
hälsa. 

Ett flertal aktiviteter och riktade insatser pågår för barn och unga. 
Exempelvis DISA (Din Inre Styrka Aktiveras), mindfulness i skolan, 
Dansa utan krav, En förälder blir till, Folkhälsoenkät Ung och Kultur. 

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.  
BHV sjuksköterskorna är uppmanade att göra veckovisa kontroller av 
alla inskrivna barn och på så sätt vill verksamheten arbeta för att säkra att 
alla barn får vaccinationer i tid och erbjuds de hälsobesök som ingår i det 
svenska barnhälsovårdsprogrammet. Hembesöken har återupptagits från 
vecka 34.  

Tillsammans för bästa möjliga 
hälsa och jämlik vård-projekt 
mellan barnhälsovård, tandvård 
och socialtjänst 

Delar av arbetet har påverkats av den pågående coronapandemin. 
Barnhälsovårdens hembesök har under våren ersatts av 
mottagningsbesök på barnhälsovården men har återupptagits från och 
med vecka 34. Besök tillsammans med socialtjänst har inte heller kunnat 
genomföras i samma utsträckning men har återupptagits under hösten. 
Flera familjecentraler erbjuder nu utvidgade hembesöksprogram i 
samverkan med socialtjänst. 
Sambesök barnhälsovård/tandvård genomförs på fyra familjecentraler. 
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Uppdrag/mål: Familjecentraler 

Aktiviteter  Analys 

Utveckling av familjecentraler i 
länet 

Planering för nya lokaler för familjecentral i Nässjö, Råslätt och 
Norrahammar fortgår. Planering för familjecentral i Gnosjö har 
försenats. Planering för familjecentral i Mullsjö har återupptagits i 
samverkan med kommunen. 

Familjecentralsamordnare arbetar på uppdrag av strategigrupp barn och 
har under året presenterat en länsgemensam överenskommelse för 
familjecentralssamverkan samt bjudit in till samordnarträffar och 
utbildningssatsningen En förälder blir till, där flera familjecentraler 
deltagit. 

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 ungdomsmottagning har ökat från 10 till 12 kommuner. 
Antalet medarbetare som kan erbjuda återbesök online har ökat från 5 till 
25 medarbetare. Marknadsföring är genomförd enligt 
kommunikationsplan 

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

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med 
Barnskyddsteamet 

Arbetet med barnskyddsteamet har fungerat väl över sommaren. Ingen 
ökning av samtal med anledning av coronapandemin. Broschyr framtagen 
gällande information till vårdnadshavare vid orosanmälan. 

Uppdrag/mål: Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

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

Arbete med framtagandet av planen pågår. Ingående delar berör 
integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter i Jönköpings län, 
samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och 
insatser för minskad ensamhet. 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Täckningsgrad 
för den 
uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedöm
ningar) 

70 % 29% 
 

Under coronapandemin har den uppsökande verksamheten 
inte kunnat utföras, därav det oförändrade antalet utförda 
munhälsobedömningar sedan tertial 1. 

 Andel 
berättigade till 

47 % 38 % 
 

Antalet berättigade till Nödvändig tandvård 6 114 (2019:2 6 
499). 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 29(67) 
 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 
nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

Andel berättigade som fått nödvändig tandvård 38 % 
(2019:2 47 %). 
 

 
Specialisttandvård
en: Antal 
remisspatienter 
som väntat mer än 
60 dagar 

0 2 521 
 

I augusti 2020 var det 2 521 remisspatienter som väntat mer 
än 60 dagar. I december 2019 var motsvarande antal 2 293 
remisser. Trots coronapandemin har det endast varit en liten 
ökning i antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar 
inom specialisttandvården. Ökningen är 228 remisspatienter. 
Ett antal av de patienter som väntar mer än 60 dagar gör det 
av odontologiska skäl - det som i vården kallas "medicinskt 
orsakat väntan". Utifrån en årsproduktion på 68 000 
undersökningar och behandlingar motsvarar antalet väntande 
cirka 1,9 veckors produktion. 

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

90 % 84 % 
 

Tillgängligheten inom länet där tillgången på personal är 
acceptabel, främst i länets norra och södra delar, har 
förbättrats avsevärt. Flera kliniker tog fram till 15 mars emot 
patienter som stod på kölista och de flesta kliniker hade 
möjlighet att flytta resurser till delar av länet där behovet är 
akut, framför allt i Tranås- och Vetlandaområdet. Efter 
coronapandemins utbrott finns mycket begränsade 
möjligheter att som ny patient komma till Folktandvården 
annat än för akuta besvär. 
14 av 26 kliniker (ca 54%) klarar tillgänglighetsmålet på 
90 % för revisionspatienter 
10 av 26 kliniker (ca 38%) har en tillgänglighet mellan 70-
89% 
2 av 26 kliniker (ca 8%) har en lägre måluppfyllelse 

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 delmål och 
aktiviteter/handlingsplan tas 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 

Delvis påbörjad i och med ny upphandling av system. 

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med Barnkonventionen 

Aktiviteter Analys 

Revidering av handlingsplanen Handlingsplanen kring Barnkonventionen för åren 2020-2023 har antagits. 
Den övergripande målsättningen är att samtliga medarbetare inom Region 
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Aktiviteter Analys 
Jönköpings läns verksamheter arbetar utifrån Barnkonventionen. 

Webb-utbildning om 
barnkonventionen 

Webbutbildningen kring Barnkonventionen från Barnombudsmannen finns 
tillgänglig på webben för folkhälsa och sjukvård. Information sprids 
genom befintliga nätverk och genom verksamheternas barnrättsombud. 

Process och produktion 
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 

Ett stort antal aktiviteter och initiativ pågår där några har påverkats av 
coronapandemin och några har kunnat kompletteras med digitalt stöd. 
Exempelvis personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade 
matrådgivare och Fysisk aktivitet på recept (FaR)-samordnare. Rutiner och 
arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför operation har införts och 
samverkan har skett inom sydöstra sjukvårdsregionen. 
En ny överenskommelse för "Idrott och folkhälsa" är under framtagande. 
Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats märkbart av 
rådande coronapandemi. Flera aktiviteter är inställda eller genomförts 
digitalt. Under våren har fyra fulltecknade grupper utifrån 
Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) startats. KulturLust är en metod för 
seniorer i ordinärt boende som tagits fram och testats. 
Gällande området sexuell och reproduktiv hälsa inväntas nationell strategi 
för SRHR i september. 
En artikel om genomfört förbättringsarbete för multifunktionella 
förskolegårdar har blivit publicerad. Lärdomarna summeras för att sprida 
till fler förskolor om hur de kan förbättra sin utemiljö på förskolegården. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. Handlingsplanens revidering är framskjuten med anledning av pandemin. 
Ny plan antas inför 2022. 

Utvärdering av hälsosamtal och 
fortsatt arbete 

Utvecklingsarbete utifrån bland annat den pågående utvärderingen har 
påbörjats och blir från och med hösten en tydligare del i Tillsammans för 
bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till 
föreningar genomförs 

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

Fördelning av bidrag inom 
folkhälsoarbetet 

Många föreningar meddelar att årets medel har varit svårt att omsätta med 
anledning av pågående pandemi. Kommunikation sker med dessa och 
uppföljningsbesöken har genomförts enligt plan. Perioden för omsättning 
av bidragen föreslås förlängas. 
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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 coronapandemin exempelvis har efterfrågan på stöd att sluta 
röka ökat och tobakshjälpen har fått spridning. Motsvarande meny 
etableras inom området mat. Stöd- och behandlingsplattformen används 
som ett digitalt alternativ för behandling av ohälsosamma levnadsvanor. 
Hälsocoach-online prövas på hälsocentret i Värnamo med målet att 
komplettera de fysiska besöken. 

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

Mötesplatsen Hjärtas hus har startats upp även i Tranås, vilket innebär att 
Hjärtas hus finns på fyra platser i länet - Jönköping, Värnamo, Eksjö och 
Tranås. Det finns nu ledare till Lärcafé och självhjälpsgrupper i hela länet. 
Planering har påbörjats för gemensam administration och grundutbildning 
för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek, peer och 
volontärer. 

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 med 
patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers rehabpersonal från 
början. Under coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla 
Covid-19 rehabiliteringen på alla vårdnivåer inklusive den kommunala 
hälso- och sjukvården. 

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 länets vårdcentraler. 

Optimera sjukskrivningar för de 
med problem med 
rörelseapparaten 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete 
gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta.  
Samma arbete som ovan gäller även här. 

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 redovisades på Kommunalt forum den 12 juni. Under hösten 
fortsätter arbetet med utgångspunkt i rapporten hos alla 
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Aktiviteter Analys 
medlemsorganisationer. 

Uppdrag/mål: Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för 
hälsa 

Strategigrupp barn har en aktiv samverkan med Skottland och Cincinatti 
Children Hospital, med syfte att förbättra barn och ungas hälsa i länet. Tre 
förbättringsområden är valda utifrån SKR:s uppdrag Strategi för hälsa: 
Fullföljda studier, fysisk aktivitet och psykisk/mental hälsa. 
Ett lärande nätverk, "Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på", med 
lokala team från länets kommuner träffas regelbundet för att utbyta 
erfarenheter och stämma av sitt pågående förbättringsarbete. 

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av 
suicidprevention 

En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är framtagen och 
förankrad i ReKo. En samordningsgrupp håller samman arbetet 
tillsammans med den regionala samordnaren för uppdraget. 
Folkhälsomyndigheten har dialog med Region Jönköpings län för att 
erbjuda medel och utvecklingsstöd inom området anti-stigma, 
suicidprevention och psykisk hälsa. 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Vårdprevention 

90 % 82 % 
 

Andel patienter som fått åtgärd utförd är i paritet med 
föregående period. De systematiska utbildningar som 
tidigare genomförts till alla nyanställda sjuksköterskor samt 
de återkommande utbildningarna för undersköterskor har 
under pandemiperioden pausats. Dessa återupptas nu under 
hösten. Förebyggande insatser har varit särskilt viktiga för 
de mest utsatta patienterna där också de förbättrade 
förutsättningarna för dokumentation varit en viktig del. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Mycket av det ordinarie strategiska och utvecklande 
patientsäkerhetsarbetet har fått gå på sparlåga hittills under pandemin, då 
vårt fokus har fått vara att stödja patientsäkerhetsarbetet under de speciella 
förutsättningar som varit i den omställda sjukvården. Under hösten 2020 
kommer det ordinarie arbetet kunna återupptas. 

Genomföra 
patientsäkerhetsberättelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, diarieförd och 
förankrad i organisationen. 

Genomför 
patientsäkerhetsronder 

Vårens inplanerade patientsäkerhetsronder kunde inte genomföras fullt ut 
som planerat då verksamheterna hade fokus på coronapandemin. Ett nytt 
koncept med patientsäkerhet i realtid (PiR) för covid-19 enheter har testats 
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Aktiviteter Analys 
med bra resultat 

Patientsäkerhetsdialoger Planering av höstens patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av 
patientsäkerhetsarbetet pågår med fokus på att stödja 
patientsäkerhetsarbetet under de speciella förutsättningar som varit i den 
omställda sjukvården. 

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och 
uppföljning av strategiska 
fokusområden 

Under coronapandemin har mycket arbete fått läggas på att stödja arbetet 
med patientsäkerhet i verksamheterna i vårdens omställning. Arbetet med 
nationella handlingsplanen för patientsäkerhet och patientsäkerhet i det 
nationella systemet för kunskapsstyrning har också pausat på den 
nationella nivån. Nu under hösten 2020 förväntas vi kunna återta arbetet 
både nationellt och regionalt enligt tidigare planering. 

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 

Det redaktionella stödet på nationell nivå förstärks och erbjuder regionerna 
stöd för revidering av nationella riktlinjer. Lokala riktlinjer i FAKTA för 
de tre vårdförloppen kroniska sjukdomar har reviderats och ska godkännas. 
Samlad information samt kunskapsstöd för Covid-19 finns tillgängligt för 
personalen. 

Praktisk användning av 
nationella kvalitetsregister. 

Att tydliggöra uppdrag samt syfte och mål med Registercentrum Sydost 
(RCSO) är en del i arbetet. Organisationen har både ett nationellt och ett 
regionalt uppdrag, där det nationella uppdraget fokuserar på utveckling 
och stöd till de nationella kvalitetsregistren, medan det regionala uppdraget 
fokuserar på implementering av kvalitetsregister, främst i det regionala 
kunskapsstyrningsarbetet, men också med koppling till det nationella 
kunskapsstyrningsarbetet. RCSO är således att ses som en Regional 
Samverkansgrupp (RSG) och därmed en del av sydöstra 
sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsmodell. 

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Påbörja arbetet med 
personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 

Implementering på klinik och vårdcentralsnivå påbörjas enligt planering 
oktober 2020 med vårdförloppen stroke och TIA, Reumatoid artrit samt 
Höftledsartros. 

Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjerna för rörelseorganens 
sjukdomar 

Implementering av riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar samt det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet har påbörjats. 
Vården gäller vuxna med de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna 
reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit samt artros och 
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Aktiviteter Analys 
osteoporos. Det har även tagits fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd 
som innehåller vägledning för sjukskrivningsprocessen för 
inflammatoriska reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial 
spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. 
Dessutom revideras målnivåerna och kommer publiceras vid årsskiftet 
2020/2021. 

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. 
Medicinsk vård deltar i arbetsgruppen för palliativ vård i samverkan. 
Coronapandemin har haft som effekt att primärvården har genomfört fler 
brytpunktssamtal än tidigare. 

Öka inkludering av patienter 
med svår somatisk sjukdom i 
specialiserad palliativ vård 

Nationella riktlinjer är bearbetade och anpassade lokalt. En gemensam 
handlingsplan för kommuner, primärvård och specialiserad vård har tagits 
fram. 

Uppdrag/mål: Våld i nära relationer 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att bemöta och 
omhänderta våldsutsatta 
personer  

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 

Anpassning av lokaler utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv görs 
kontinuerligt. 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. Övriga aspekter är aktuella att fånga 
genom revideringen av regionens hållbarhetsprogram. 

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Regelbundet genomföra 
läkemedelsdialoger samt arbeta 

2 dialoger genomförda efter sommaren. Arbete med att planera in fler 
kommer att återupptas. 
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Aktiviteter Analys 
med identifierade 
förbättringsområden. 

Förstärkning av 
läkemedelskommittén 

Arbetet har återupptagits efter sommaren. 

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. 

Minska olämplig polyfarmaci Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat arbete med statistik 
genomgång. Arbete med TLV utifrån tjänsteplattformen kan kanske ge 
något på sikt. Utbildning av primärvården. 

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Införa vaccination mot humant 
papillomvirus (HPV) för pojkar. 

Vaccination mot HPV startar nu under höstterminen för pojkar i åk 5. 
Elevhälsan är utförare av detta, Smittskydd Vårdhygien är kunskapsstöd 
vid behov. 

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

Planläggning, utbildning och 
övningar 

Arbetet fortgår med viss anpassning pga ökad belastning under 
coronapandemin på övning och utbildningsverksamheten. Den kris och 
katastrofmedicinska planen är reviderad men inte fastställd och kommer 
sannolikt att behöva ytterligare revidering efter utvärdering av 
coronapandemin. 

Risk och sårbarhetsanalyser Arbetet med ny riskanalys 2020 har påbörjats vilket är första steget i en ny 
Riska och sårbarhetsanalys (RSA). 

Tjänsteman i beredskap Under januari-augusti har 164 TiB larm samt 107 paratuslarm inkommit. 
Det är en minskning av larmen jämfört med tidigare år. De 5 vanligaste 
larmen gäller vårdplatsbrist, driftstörning, ambulansfrågor, bränder samt 
vädervarningar.  Endast coronapandemin har hanterats som särskild 
händelse, där regional särskild sjukvårdsledning har aktiverats. 

Civilt försvar Planeringsarbetet med civilt försvar fortgår, pga. coronapandemin har 
vissa områden fått prioriteras. Detta har gjorts utifrån gällande 
överenskommelser med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(2018-2020). De prioriterade områdena är säkerhetsskydd, signalskydd 
samt ett första steg inför att påbörja krigsorganisation. 

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en strategi för arbetet 
med idéburen offentligt 
partnerskap 

Arbete pågår. Nationellt finns framtaget underlag om principer och 
riktlinjer för olika samverkansformer, bl.a. IOP. 
Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin, men uppdraget bör kunna 
avslutas under 2020. 
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Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Nya riktlinjer för länsklinikerna Arbetet ingår som en del i framtagandet av ett nytt direktiv för medicinska 
programgrupper och utifrån arbetet med akutsjukhusens uppdrag. Arbetet 
är påbörjat men försenat med anledning av coronapandemin.  

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra akutsjukhusens 
uppdrag 

Arbetet är påbörjats något försenat på grund av coronapandemin. 

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

Aktiviteter Analys 

Införa och marknadsföra 
tjänsten SMS-livräddare 

Kommit igång men kan inte slutföras 2020. På grund av coronapandemin 
kan vi inte rekrytera livräddare till HLR-utbildningar och till tjänsten. 
Arbetet återupptas när det är möjligt. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan 

Arbetet inom området Bästa platsen att växa upp, leva och bo pågår och 
har haft tre lärandeseminarier med de fyra teamen som ingår i projektet. 
Förändringar som genomförs är exempelvis att öka den fysiska aktiviteten 
och det psykiska välbefinnandet för gravida och barn 0-6 år, få ner 
generellt höga frånvaron samt få tillbaka de elever till skolan som är på 
väg att bli hemmasittare, öka den fysiska aktiviteten, skolnärvaron och den 
psykiska hälsan hos ungdomar 13-17 år med obesitas, samt stärka 
föräldrarollen. 

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 av 
strategigrupp Psykiatri och missbruk. 

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 haft avstämningsmöten varje vecka. Goda erfarenheter från 
arbetet tas nu till vara i det fortsatta samarbetet. 
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Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Länsövergripande strategi för e-
hälsa  - Handlingsplan 2020 

Arbetet tillsammans med kommunerna har fortsatt. Exempelvis kring hur 
man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för att öka trygghet 
och självständighet samt avlasta för personalen. Arbetet har under 
coronapandemin haft fokus 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 etablerar kompetenscentrum/nätverk för 
långtidsuppföljning för barncancerpatienter. 

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel patienter i 
SVF 

70 % 59 % 
 

Antal diagnossatta patienter, dvs patienter som borde 
genomgått ett standardiserat vårdförlopp ligger i samma nivå 
som föregående år (1489 i jämförelse med 1480). Av dessa 
har 59% genomgått ett standardiserat vårdförlopp, vilket är 
lägre än föregående år och också en bit från uppsatt mål. 
Vårdförloppen bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt 
malignt melanom är exempel på förlopp där uppsatt mål nås. 

 
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel inom max 
ledtid 

80 % 46 % 
 

Andel patienter som handläggs inom aktuella ledtider för de 
olika standardiserade vårdförloppen har förbättrats i 
jämförelse med motsvarande period föregående år (46% i 
jämförelse med 37%) men totalt sett återstår det mycket 
innan uppsatt mål, 80% nås. Finns en variation mellan de 
olika förloppen men SVF analcancer samt SVF allvarliga 
ospecifika symtom som kan bero på cancer är vårdförlopp 
där målet nås. 

 

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 Gemensamt samordningskansli, GSK och 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 

Med ett inriktningsbeslut om införande motsvarande det som tagits 
för tarmcancerscreening möjliggörs fortsatt arbete med integration 
ROS/BOS och 1177. 

 

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. 

Uppdrag/mål: Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer 

Aktiviteter Analys 

Arbete med inrättande av 
diagnostiskt centrum för 
prostata.  

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 arbetas med att få in cancerrehabilitering i ett tidigt stadium 
för att ge patienten redskap för att hantera sin sjukdom och sitt 
tillfrisknande. Andra insatser görs även för andra sjukdomar där andra 
professioner blir viktiga aktörer såsom sjukgymnast, arbetsterapeut och 
kuratorer. 

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.  
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Verksamhetsstatistik 

 
Somatisk vård 

Inom den öppna specialiserade somatiska vården sker en minskning av läkarbesök samt besök till 
annan personalkategori. Detta gäller såväl den egenproducerade som den köpta vården. Inom 
slutenvården minskar antalet vårdtillfällen samt vårddagar jämfört med samma period föregående år. 
Minskning av såväl besök som vårdtillfällen och vårdtid kan förklaras av den pågående 
coronapandemin. 

Psykiatrisk vård 

Inom den psykiatriska vården minskar såväl läkarbesök som besök till annan personalkategori. Inom 
slutenvården minskar antalet disponibla vårdplatser, vårdtillfällen och därmed även antal vårddagar. 
Minskning av såväl besök som vårdtillfällen och vårdtid kan förklaras av den pågående 
coronapandemin. 

Primärvård 

Av alla öppenvårdsbesök görs cirka 59 procent i primärvården. Av alla läkarbesök är andelen som 
görs i primärvård 52 procent och för övriga personalkategorier 64 procent. Antalet producerade 
läkarbesök samt besök till annan personalkategori minskar med 12 respektive 13 procent under 
perioden. Minskningen är ett resultat av den pågående coronapandemin där många känt oro och 
undviker att kontakta sin vårdcentral av rädsla för smitta. 

En tydlig ökning ses dock när det gäller den köpta vården där användningen av digitala tjänster står för 
den stora ökningen, detta gäller såväl läkar- som besök annan personalkategori.  Andelen digitala 
besök är drygt 11 % av totala antal läkarbesök. Av de digitala besöken köps drygt 56 % av externa 
aktörer som Kry och Min doktor. 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 40(67) 
 

 

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 regionen 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. 

Aktiviteter Analys 

Learnovation och CoProduction Projektet är i sin slutfas och kommer att avrapporteras under hösten 

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. 

Aktiviteter Analys 

Esther coacher och SimLab, 
psykisk hälsa i arbetsmiljön, 
ledarutveckling, vård i hemmet 

Esther coacher utbildas i kommuner och region 

Framgångsfaktorer: Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

Verksamhetsförlagd utbildning Avtal på plats och bra samverkan mellan parterna nu. Coronapandemin har 
krävt ett nära samarbete mellan Hälsohögskolan och Region Jönköpings 
län kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket har krävt mycket 
arbete men frågor har lösts i god anda. Även mycket god samverkan med 
Linköpings Universitet. 

Skapa en ledningsstruktur för 
samverkan mellan Region 
Jönköpings län, Jönköping 
University och Linköpings 
Universitet 

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig ledningsstruktur för 
samverkan mellan Region Jönköpings län och Jönköping University klart. 

Uppdrag/mål: Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning 
i samverkan i sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Gott samarbete. Frågor klaras av löpande. Aktuella frågor är: avtal om 
lokaler och personal vid Metodikum, distansutbildning/fysisk utbildning, 
tredje föreläsningssalens driftsättning. 
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Aktiviteter Analys 

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 

Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika aktiviteter. 

Aktiviteter Analys 

Arbete utifrån Life Science 
strategin 

Arbetet med Life science frågor i sjukvårdsregionen pågår.  Dels leder 
utvecklingsdirektörerna ett arbete och dels har cheferna för FoU-
verksamheten utarbetat en strategi som genomförs bland annat via 
universitetssjukvården. Inom Region Jönköpings län har denna samverkan 
börjat men fortfarande saknas en mer formaliserad samverkan. 

Uppdrag/mål: Utveckling av tandvården 

Aktiviteter Analys 

Ansöka om att etablera 
tandläkarutbildning 

Ansökan om etablering av tandläkarutbildning inskickad. Planeringsarbete 
pågår inför granskningsmöte i oktober. Internat genomförs i Region 
Jönköpings län av styrgruppen för att stärka samverkan mellan Region 
Jönköpings län och Jönköping University. Linköpings Universitet är också 
delaktiga i planeringen framförallt av den prekliniska delen av den tänkta 
utbildningen. Arbetsgrupper för olika frågor har bildats (exempelvis 
rörande kompetensförsörjning) som behöver aktiveras. 

Framgångsfaktorer: Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: Utveckling av Region Jönköpings läns intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings 
läns intranät och vårdgivarwebb 

Enligt plan lanseras för delen av nya intranätet (gemensam startsida och 
regiongemensamt innehåll) i mitten av september. Därefter tar ett nytt 
projekt vid för att bygga om verksamhetsflikarna. 

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 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -90 508 tkr FS nämnden har efter åtta månader ett underskott på 90,5 
miljoner kronor, och det motsvarar en avvikelse mot budget 
på 1,4 procent.   
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FS nämnden har efter åtta månader ett underskott på 90,5 miljoner kronor, och det motsvarar en 
avvikelse mot budget på 1,4 procent.  Underskottet efter första tertialet var 80 miljoner kronor och det 
innebär att andra tertialet har ett betydligt mindre underskott. 

I resultatet/budgetavvikelsen till och med augusti finns inga intäkter för merkostnader utan dessa 
hanteras i prognosen nedan. Det samma gäller för provtagningar (Covid-19 och antikroppar) som 
genomförts på sjukhusen. 

Kostnaderna för personal ökar relativ mycket mellan 2019 och 2020 och bidrar till underskotten för 
verksamhetsområdena. Samtidigt kommer merkostnader till följd av Covid-19 ersättas av staten och 
bedömningen är att FS nämnden för helåret kommer att ha en ekonomi i balans. 

Folktandvården har underskott till följd av minskade patientintäkter vilka till och med augusti är 34 
miljoner lägre än samma period 2019. 

Regionens åtagande som bland annat innehåller köpt och såld vård har en positiv budgetavvikelse efter 
åtta månader. Överskottet förklaras främst av den centrala delen av statsbidraget för tillgänglighet som 
till och med augusti är cirka 35 miljoner kronor. Det finns också ej ianspråktagna budgetmedel för 
psykisk hälsa och livsstilsutmaningen som ger en positiv avvikelse i förhållande till budget. I övrigt 
finns plus och minusposter som tar ut varandra som exempel plus för köpt somatisk vård inom riks- 
och regionsjukvården men minus för köpt psykiatri. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Prognos 

0 tkr 85 400 tkr Prognosen för helår 2020 är ett plus på cirka 85 miljoner 
kronor för FS nämnden.  
 

 

 

Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse
Privata vårdgivare -37,1 -39 2
Vårdcentralerna Bra Liv 12,4 20,9 -8,5
Folktandvården -169,5 -155,3 -14,2
Medicinsk vård -1935,9 -1896,5 -39,4
Kirurgisk vård -1856,1 -1770,4 -85,6
Psykiatri rehab o diagnostik -687,4 -693,7 6,3
Summa verksamhetsområde inkl privata -4 673,50 -4 534,00 -139,5
Regionens åtagande -1807,7 -1856,7 49
Totalt -6 481,20 -6 390,70 -90,5

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

Verksamhetsområden Bokslut 
2018

Bokslut 
2019

Prognos 
2020

Förändring 
jmf 2019

Privata vårdgivare 7,9 5,8 0 -5,8
Vårdcentralerna Bra Liv -25,3 -12,5 -15 -2,5
Folktandvården -16,7 9,3 -10 -19,3
Medicinsk vård 17,5 5,3 -53 -58,3
Kirurgisk vård -62,7 -41,1 -100 -58,9
Psykiatri rehab o diagnostik -24,9 7,9 -7 -14,9
Summa verksamhetsområde inkl privata -104,3 -25,2 -185 -159,8
Centralt/Regionens åtagande -66,7 42,3 270,4 222,1
Totalt FS nämnd -171 17,1 85,4 62,3

Tabell: Bokslut 2018-2019 och prognos 2020, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och 
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Prognosen för helår 2020 är ett plus på cirka 85 miljoner kronor för FS nämnden. I tabellen ovan finns 
beräknad ersättning för merkostnader till följd av Covid-19 135,5 miljoner med och ligger på raden 
"Regionens åtagande". Även erhållen och prognosticerad ersättning till sjukhusen för provtagning 
ligger där (cirka 35 mnkr). Detta är tillfälligt och ersättningen (135,5+35 =ca 170 mnkr) kommer att 
fördelas till berörda verksamhetsområden i samband med att socialstyrelsen godkänner ansökan. Det 
innebär att det i nuläget är svårt att bedöma respektive verksamhetsområdes resultat 2020 då 
ersättningen inte har fördelats i tabellen ovan. Folktandvården ingår inte i ansökan om merkostnad till 
socialstyrelsen och Folktandvården förväntas gå med underskott 2020 till följd av tappade 
patientintäkter. 
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MEDARBETARE 
Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: Försörjning av vårdpersonal 

Arbetet med att stärka AT- och ST-utbildning pågår. Mycket utmaningar kring hur och när 
utbildningar skall genomföras. Digitala former har snabbt utvecklats för framförallt ST-utbildningarna. 
Planering av BT-utbildning pågår. Samverkan med JU kring framtida tandläkarutbildning. Samverkan 
med HR och Metodikdum kan med fördel stärkas. 

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 tillsammans med kommunikationsavdelningen 
pågår. 

Uppdrag/mål: Kompetensbaserad rekrytering 

Aktiviteter Analys 

Utveckla anställningsprocessen Uppdatering av "underlag för anställning" i Rekryteringsportalen 
genomfört i augusti. Långsiktigt mål att digitalisera anställningsprocessen, 
bland annat genom digitala anställningsavtal. Test av digital 
referenstagning genomfört, dialog om fortsatt arbete pågår. 

Implementering tester i 
rekrytering 

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

Utveckla 
Kompetensförsörjningsenheten 

Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande. 

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Kompetensutveck
lingsplan 

90 % 63 % 
 

Målet ej uppnått för tertial 2. Möjliga orsaker kan vara 
eftersläpning i registrering, förskjutning av 
medarbetarsamtal på grund av centralt avtalsläge med vissa 
fackförbund och covid-19. HR påminner om vikten av 
registrering av upprättade kompetensutvecklingsplaner. 
Bedömningen är att måluppfyllelse kommer ske under året. 

 Minskning av 
kostnaderna för 
bemanningsföreta
g 

-17 % 6 % 
 

Kostnaden för bemanningsföretag är efter 8 månader 103,4 
miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor (6%) högre än 
motsvarande period 2019. Förutom verksamhetsområdena 
inom FS nämnden finns kostnader för bemanningsföretag 
inom telefonrådgivning/1177. Kostnaden för 
bemanningsföretag motsvarar 2,7 % av den totala 
lönekostnaden inom hälso- och sjukvård inkl tandvård. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 
Sjuksköterskornas andel av kostnaderna för 
bemanningsföretag fortsätter att öka och uppgår nu till 12%. 

 

Aktiviteter Analys 

Länsövergripande resursenhet 
för sjuksköterskor 

Underlag för en bemanningsenhet är framtaget och samverkat. 
Bemanningsenheten blir en enhet under område kompetensförsörjning 
med en egen enhetschef och en administrativ resurs. Enhetschef är 
rekryterad och påbörjar sin anställning under hösten. 

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. 
Personalen är mestadels positiva till projektet. Svårigheten finns i att 
fördela bemanningen på ett så effektfullt sätt som möjligt för att nå fram 
till 80-10-10. 
Under våren 2020 med anledning av coronapandemin har arbetet med 
schemamodell 80-10-10 fått stå tillbaka. Arbetet kommer att återupptas så 
snart möjlighet och förutsättningar finns. 

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. 
Det finns fortfarande fler utmaningar och mer möjligheter för att fortsätta 
att forma rollen. På grund av rådande situation kring Covid-19 pandemin 
har rekrytering och tillsättning av teamsjuksköterskor blivit något fördröjd. 

Implementering av ny 
kompetensplattform 

Prioritering för införande 2020. Börjar med medarbetarsamtal genom att se 
över befintlig process och sedan föra in den i LoK. Ge möjlighet att 
använda för de som vill under hösten med breddinförande under nästa år. 
  

Arbete med 
kompetensförsörjningsplan 

Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner pågår och 
systemstöd kommer utvecklas i bla LoK (plattform för lärande och 
kompetens). Införande av LoK pågår med ambition att utveckla 
kompetensdelarna under 2021. Stödrapporter kring befintlig och framtida 
prognostiserad bemanning är under utveckling. 
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 

Mycket pågår i den dagliga verksamheten, schemaplanering och 
mentorskap. Kan finnas möjligheter i LoK att arbeta med bl a 
successionsplanering mm. Dock kommer detta systemstöd inte utvecklas 
förrän under nästa år och kan då leda till en mer övergripande bild och 
systematisering av arbetssätt. 

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. Prioriterade yrkesgrupper som tillhör AKV 
eller Kommunals avtalsområde hanteras med deras respektive lönerevision 
när centrala avtal finns. 

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

4,8 % 5,9 % 
 

Sjukfrånvaron har i genomsnitt 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. Under 
sommarmånaderna har sjukfrånvaron successivt minskat 
mot den förväntade nivån. 

 

 

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 covid-
19-pandemin. 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 47(67) 
 

 

. 

Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Medarbetarsamtal 

90 % 69 % 
 

Målet ej uppnått för tertial 2. Möjliga orsaker kan vara 
eftersläpning i registrering, förskjutning av 
medarbetarsamtal på grund av centralt avtalsläge med vissa 
fackförbund och covid-19. HR påminner om vikten av 
registrering av genomförda samtal. Bedömningen är att 
måluppfyllelse kommer ske under året. 

 

Aktiviteter Analys 

Introduktion till att jobba i RJL Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att jobba med 
frågan. 
Koppling till pågående projekt med chefers introduktion. Mycket borde 
kunna utvecklas gemensamt. 

Avslutningssamtal Det pågår ett pilotprojekt med avgångsenkäter som kommer vara grund i 
utvecklingen på Regionnivå. När pilotprojektet är utvärderat påbörjas 
eventuell digitalisering, uppskalning och systematisering av 
avgångsprocessen. 

Översyn samverkansavtal Har varit pausat på grund av läget med covid-19. Ambition att ta upp 
arbetet under hösten när pågående tvister är lösta. 

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, den omgång som startade hösten 2019 avslutades maj 
2020. 
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. 
Första träffen handlade om hälsofrämjande arbetsmiljö och kunde 
genomföras som planerat i vintras med gott resultat, andra och tredje 
träffen har anpassats till att handla om att ta roll som chef under pågående 
pandemi. Alla grupper har inte haft möjlighet att genomföra träffar men de 
som haft möjlighet har gjort det genom videomöte och varit nöjda med 
innehållet och samtalet. 

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 under våren har skjuts på framtiden. Under 
hösten återupptas vissa utbildningar som bygger på fysisk närvaro. 

Förändring årsarbetare 
En genomsnittlig ökning av antalet faktiska årsarbetare jämfört med samma period föregående år. 
Detta trots att sjukfrånvaron i genomsnitt varit betydligt högre än samma period föregående år. Det är i 
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genomsnitt 279 fler anställda årsarbetare medan frånvaron ökat med motsvarande 159 årsarbetare 
vilket totalt ger en ökning med i genomsnitt 120 faktiska 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 Coronapandemi har skapat fler möjligheter till vårdnäraservice 
tjänster då Region Jönköpings län arbetar enligt Rätt använd kompetens 
(RAK). Detta har inneburit att vi levererat fler vårdnära servicetjänster till 
Covid-19 avdelningar och till Cohortvård IVA. 
Utökning av vårdnära servicetjänster på medicinkliniken i Eksjö sker efter 
sommaren där även måltidshantering ingår. Vårdnära servicetjänster startar 
upp i hus D1/D2 under november. 

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 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. 

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. 
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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. 

Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat 

 
Ekonomi i balans  

0 tkr 19 000 tkr 

 
Prognos 

0 tkr 48 000 tkr 
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Budgetavvikelse till och med augusti +19 mnkr. Avvikelsen inom verksamhetsområdena -11 mnkr. 
Avvikelsen förklaras av underskott inom Verksamhetsstöd och service främst beroende av 
nedskrivning av lagervärde beroende på höga inköpspriser. Inom RLK och verksamhetsnära funktion 
förklaras överskottet på +28 mnkr av projekt och anslag främst inom Folkhälsa och sjukvård. Centrala 
ansvar +30 mnkr, vilket främst förklaras av riktade statsbidrag som bidrar till finansiering av 
permanentade satsningar/budget samt pensioner  

Prognosen för Stöd och service totalt + 48 mnkr. Prognos för verksamhetsområdena -18 mnkr, där 
större delen av underskottet förklaras av nedskrivning av lagervärde.  Prognos centrala ansvar +67 
mnkr. Överskottet förklaras främst av riktade statsbidrag, pensioner samt ersättning från 
Folkhälsomyndigheten för provtagning där ersättningen ska fördelas ut till verksamheten. 

Uppdrag/mål: Lokalförsörjning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt arbete med 
fastighetsutvecklingsplaner som 
stäms av varje tertial 

Arbete med fastighetsutvecklingsplaner för ett av våra tre sjukhus pågår 
(Värnamo). Inväntar statusuppdatering av byggnadsdelar. 

Aktivt arbete med 
lokalförsörjningsplaner som 
stäms av varje tertial 

Värnamo sjukhus, utkast på lokalförsörjningsplan presenterad. 
Höglandssjukhuset Eksjö, Utkast på uppdaterad lokalförsörjningsplan 
finns. 
Länssjukhuset Ryhov, Uppdatering av befintlig plan ej påbörjad. 

Stöd och service, mnkr
Budgetavvikelse 

202008 Prognos 2020
RLK o verksamhetsnära funktion 28 35
IT-Centrum -5 -9
Verksamhetsstöd och service -34 -44
Summa verksamhetsområde -11 -18
Centrala ansvar 30 67
Totalt 19 48
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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 155 985 tkr 

 Prognos, budgetavvikelse 0 tkr   509 000 tkr 
 

Delårsresultatet bättre än budget i verksamheten men negativt finansnetto 
Efter andra tertialet visar utfallet ett överskott på 572 miljoner kronor, vilket är 156 miljoner kronor 
över periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 25 miljoner kronor bättre än periodbudget och 
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 327 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det gör att 
verksamhetens resultat är 352 miljoner kronor högre än budget och är plus 754 miljoner kronor. 
Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt 
värde) påverkar resultatet, försämrade kraftigt första tertialet. Under andra tertialet har finansnettot 
återhämtats något. Till och med augusti ingår orealiserade värdesänkningar på 75 miljoner kronor, 
vilket är 161 miljoner kronor sämre än budget. Samtidigt så är ränteintäkter, utdelning och realiserade 
vinster/förluster nästan i nivå med budget med 1 miljon kronor i negativ avvikelse. Finansiella 
kostnaderna på skuldsidan (pensioner) visar 34 miljoner kronor sämre än budget. 

Årsprognosen positiv men osäker 
Det råder fortfarande osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende 
effekter av coronapandemin. Prognosen är osäker, men den baseras på att en återhämtning påbörjats 
det tredje kvartalet. De generella statsbidrag som beslutades i februari och juni är medtagna i 
delårsbokslutet med åtta tolftedelar och är även med i årsprognosen. Detsamma gäller för den 
beräknade, ännu ej beslutade kompensationen för den så kallade periodiseringsfonden, då den har 
samband med skatteprognosen. I delårsresultatet ingår inget stöd för merkostnader inom sjukvården 
till följd av coronapandemin eller stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken. I årsprognosen 
däremot ingår stöd för merkostnader inom hälso- och sjukvården på 214 miljoner kronor samt 
beräknat stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 30 miljoner kronor. Det är fortfarande 
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 850 miljoner kronor vilket är 509 miljoner kronor 
högre än budgeten på 341 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 11,2 miljarder kronor vilket är 265 miljoner kronor lägre än 
budget. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 415 miljoner kronor för överenskommelser inom 
hälso- och sjukvård. Här utgör 103 miljoner kronor kömiljarden. Det är cirka 47 miljoner kronor högre 
än budget, vilket förklaras av att överenskommelsen inte var klar vid budgettillfället. Staten har även 
ersatt sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli, vilket motsvarade cirka 45 miljoner kronor. 
Läkemedelskostnaderna netto efter rabatter beräknas till 25 miljoner kronor lägre än budget och 
avsättningen till pensioner beräknas bli drygt 110 miljoner kronor lägre än budget. Utöver detta finns 
avsatta budgetmedel för nya satsningar som inte hunnit användas till följd av coronapandemin. 
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 12,3 miljarder kronor vilket motsvarar 490 miljoner 
kronor bättre än budget. Det nya kostnadsutjämningssystemet, vilket inte budgeterades då det inte var 
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beslutat vid budgettillfället, bidrar med netto 170 miljoner kronor. Utjämningssystemet i övrigt visar 
66 miljoner kronor högre än budget, läkemedelsbidraget 20 miljoner kronor högre och 
extrasatsningarna i form av generella statsbidrag beräknas till 370 miljoner kronor. Prognosen på 
skatteintäkterna är nästan 140 miljoner kronor lägre än budget, trots en förbättring sedan april med 250 
miljoner kronor. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 1 092 miljoner kronor, 
vilket är cirka 755 miljoner kronor bättre än budget. 
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 53 miljoner kronor, vilket är 195 miljoner kronor 
sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Det ligger ingen värdering i att 
utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. Hela finansavvikelsen utgörs av 
dessa poster då övriga finansposter som räntor, utdelning och bankkostnader beräknas till 5 miljoner 
bättre än budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 294 miljoner kronor vilket är 
51 miljoner kronor sämre än budget. 
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2019 med cirka 345 miljoner kronor. Här utgör totala 
finansnettot cirka 590 miljoner kronor medan verksamhetens resultat har förbättrats med cirka 245 
miljoner kronor. I förbättringen av verksamhetens resultat ingår den lägre kostnadsutjämningsavgiften 
med 170 miljoner kronor samt extrasatsningarna i generella statsbidrag vilka är 320 miljoner kronor 
högre än 2019. Exklusive dessa så har verksamhetens resultat försämrats med 245 miljoner kronor.  
Prognostiserat årsresultat motsvarar 6,9 procent av skatter och generella statsbidrag och 
nettokostnaden uppgår till 91,1 procent av skatter och generella statsbidrag.  
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna 
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är 
478 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 
1 003 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 148 procent, vilket är bättre än 
budgeten på 57 procent. Totalt för åren 2015-2020 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats 
med egna medel. Egenfinansieringsgraden är 109 procent, och det motsvarar 430 miljoner kronors 
marginal till full egenfinansiering.  
 
Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
2:2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
2:2019 

Bokslut  

2019 

Intäkter  1 660 2 765  1 768 2 761 

Kostnader  -8 831 -13 554  -8 501 -13 052 

Avskrivning  -255 -390  -239 -361 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-7 426 -11 180 265 -6 972 -10 651 

 

Skatteintäkter  6 141 9 211 -137 6 067 9 123 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 2 040 3 060 627 1 583 2 375 

Verksamhetens resultat  754 1 091 755 679 846 

Finansnetto tillgångar  14 53 -195 478 593 

Finansnetto skulder/pensioner  -196 -294 -51 -227 -243 

Årets resultat  572 850 509 931 1 196 

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

Finansiella intäkter  104 145 -106 510 695 

Finansiella kostnader  -286 -386 -140 -259 -345 
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Verksamhetens nettokostnad lägre än budget 
Nettokostnaden har till och med andra tertialet ökat med 6,5 procent jämfört med samma period 2019 
och visar överskott mot periodbudget med 25 miljoner kronor. 

Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11 180 kronor, vilket är 265 miljoner kronor lägre än budget. 
Nettokostnadsökningen blir då 5,0 procent. 

Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 6,7 procent. Då 
ingår nya kostnadsutjämningen med netto 170 miljoner kronor efter införandeavdrag. Justerat för detta 
så är ökningen 5,2 procent. 
Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -91 +85 -11 941 0,7 
 varav verksamhetsområden -142 -185 -10 120 -1,8 
 varav centralt +51 +270 -1 821 14,8 
     
ANA +13 +5 -516 0,9 
 varav verksamhetsområde +5 +2 -504 0,4 
 varav centralt +8 +3 -12 23,9 
     
TIM -16 -27 -1 553 -1,8 
 varav verksamhetsområde -18 -28 -1 542 -1,8 
 varav centralt +2 +1 -11 9,3 
     
RS +19 +49 -3 202 1,5 
 varav verksamhetsområden -11 -18 -2 927 -0,6 
 varav centralt +30 +67 -275 24,6 
     
RSÖ +98 +152 +1  
 varav riktade statsbidrag +42 +58   
 varav internränta/avskrivning mm -15 -21   
 varav pensioner mm +71 +115   
     
RF +3 +1 -18 5,7 
Totalt +25 +265 -17 228 1,5 

 

Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten 
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  

Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens ansvar för 
verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens övergripande ansvar för 
finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  

Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser främst provtagningsersättningar och 
merkostnadsersättningar för coronapandemin som när bidraget beslutas kommer fördelas till 
verksamheten. Ett stort underskott avser direktavskrivningar för lös utrustning i hus 37, D1 och 
OP/IVA Värnamo, vilket prognosticeras till 67 miljoner kronor och är budgeterat i investeringsramen. 
Underskott inom verksamhetsområdena finns inom IT-centrum samt inom Verksamhetsstöd och 
service som prognosticerar ett underskott på 44 miljoner kronor mycket beroende på den 
coronapandemirelaterade prisjustering som skedde på skyddsutrustning under sommaren. Prognosen 
avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 152 miljoner kronor för 2020. Den största delen, 109 miljoner 
kronor, avser pensionsområdet, där främst kostnaderna för pensionsavsättning förväntas bli lägre än 
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vad verksamheterna avsätter. Värdesäkringen av pensioner, vilka redovisas som finanskostnad bedöms 
emellertid visa 51 miljoner kronor i negativ budgetavvikelse. Överskottet avseende riktade statsbidrag 
bidrar till finansiering av permanentade budgetsatsningar i verksamheten.  

 

Lönekostnader ökar mer än avtal och hyrpersonalkostnader stiger 
Lönekostnaderna, beräknas öka med 6,1 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda lönesatsningen 
och helårseffekt från 2019 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 130 
miljoner kronor högre än avtals- och lönesatsningsökningen.  
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 103 miljoner 
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 13 miljoner kronor. Det är 6 miljoner kronor högre än 
samma period 2019, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 10 miljoner kronor. Kostnaden har ökat 
inom samtliga områden 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 blir lägre än budget 

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter 
ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning. 

Region Jönköpings län totala kostnadsutveckling för läkemedel, före återbäringar/rabatter, är 7 
procent, vilket är i nivå med riket. Kostnadsutvecklingen för januari-augusti är något lägre än riket för 
både förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel. Den totala kostnadsökningen var klart högre än 
normalt under första tertialet, men har minskat under andra tertialet. Det 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. Förmånskostnaderna under andra tertialet har 
varit enligt budget eller något lägre, medan kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel varit lägre 
än budgeterat under hela året. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på cirka 25 miljoner 
kronor, vilket förklaras av flera samvarierande faktorer, såsom låga kostnader för 
rekvisitionsläkemedel till följd av minskad verksamhet under pandemin, en lägre kostnadsutveckling 
för nya läkemedel, läkemedelsåterbäringar samt lägre kostnader för vissa smittskyddsläkemedel. 

 

 Skatteintäkterna lägre än budget men positivare än i aprilprognosen 
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 211 miljoner kronor 2020 vilket är 137 miljoner kronor lägre än 
budget och endast 88 miljoner kronor högre än 2019, vilket motsvarar 1,0 procent. Prognosen bygger 
på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i augusti, vilken är 252 miljoner kronor 
högre än prognosen i april. Trots att konjunkturen förväntas bli sämre än tidigare bedömningar så 
förväntas skatteunderlagstillväxten för 2020 inte bli så låg som tidigare befarats, vilket SKR förklarar 
med kraftiga ökningar av beskattningsbara ersättningar som arbetsmarknadsersättningar och 
sjukförsäkring.  

 
Generella statsbidrag och utjämning mycket högre än budget till följd av 
statliga krisåtgärder och ny kostnadsutjämning 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 56(67) 
 

 

Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 2 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
årsbudget 

Tertial 2 
2019 

Bokslut  
2019 

Inkomstutjämningsbidrag 1 183 1 774 -14 1 157 1 736 

Kostnadsutjämningsavgift -62 -93 265 -226 -339 

Regleringsbidrag/avgift -58 -87 -15 -47 -70 

Läkemedelsbidrag 713 1 070 21 667 999 

Välfärdsmiljard flyktingar 17 26 0 29 44 

Livmoderhalsscreening 0 0 0 3 5 

Januariavisering 5 mdr*  35 53 53 0 0 

Februariavisering 2,5 mdr*  18 26 26 0 0 

Vårpropositionsavisering 15 mdr* 106 158 158 0 0 

Majavisering 6 mdr** 70 106 106 0 0 

Periodiseringsfondskompensation 18 27 27 0 0 

Summa 2 040 3 060 627 1 583 2 375 

* satsningarna avser hela sektorn, där regionerna fick 30 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen 
** satsningen avser hela sektorn, där regionerna fick 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 genom avdrag på läkemedelsbidraget. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 41 
miljoner kronor för 2020. Totala läkemedelsbidraget 2020 beräknas därmed till cirka 1 070 miljoner, 
vilket är 21 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 25 
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), i april aviserades om 15 miljarder kronor (varav 4,5 till 
regionerna) och den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder kronor (varav 3 till regionerna). 
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Riksdagen beslutade om dessa förslag i juni och betalade ut dem i juli. I februari fattade riksdagen 
beslut om höjning med 2,5 miljarder kronor (varav 0,75 till regionerna). Dessa medel betalades ut, 
som en engångsutbetalning i mars. Vår andel av dessa förstärkningar framgår av tabellen ovan. 
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 
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 2019 har påverkats. SKR bedömer att de 
generella statsbidragen för regionerna ökar med 0,8 miljarder kronor 2020 (avseende 2019) för att 
sedan 2021-2025 minska med 130 miljoner årligen. Även denna del är medräknad i prognosen och 
även i augustiutfallet, trots att det inte är beslutat, då det hör ihop med skatteprognosen. För vår region 
motsvarar det 27 miljoner kronor för 2020 vilka är särredovisade i tabellen ovan. 

 

Stor återhämtning av finansnettot men fortfarande underskott 
Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 14 miljoner kronor, 
vilket är 162 miljoner kronor sämre än periodbudget. Till och med augusti ingår orealiserade 
värdeminskningar på 75 miljoner kronor i resultatet, vilket är drygt 200 miljoner kronor bättre än i 
april, men fortfarande drygt 160 miljoner kronor sämre än budget. I övrigt visar finansnettot på 
tillgångssidan 1 miljon kronor sämre än budget, trots högre utdelning och nettorealiserade vinster, 
vilket beror på 10 miljoner kronor lägre ränteintäkter.  
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 53 miljoner kronor, vilket är 195 miljoner 
kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Som nämnts i inledningen ligger det 
ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. Hela 
finansavvikelsen på tillgångssidan utgörs av de orealiserade och de realiserade posterna, vilka 
förväntas bli 200 miljoner kronor sämre än budget. Ränteintäkterna beräknas följa budget och 
utdelningen, vilken redan erhållits för året, visar 5 miljoner kronor bättre än budget. 
Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för åtta månader till 1,5 procent. Den prognostiserade 
årsavkastningen utgör 2,0 procent. 
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med andra 
tertialet en kostnad på 196 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor högre kostnad än budget. På 
helår beräknas kostnaden bli 294 miljoner kronor. Det är 51 miljoner kronor över budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar nås i år och hittills över tid 
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. Den aktuella egenfinansieringsperioden är 2015-2025. 
Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är 
478 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 1 003 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 148 procent.  
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Totalt för åren 2015-2020 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 109 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 430 miljoner kronors 
marginal. Enligt budget 2018 beslutades att 200 miljoner kronor av placerade medel kunde ianspråktas 
för investeringar och enligt budget 2020 hanteras även investeringar som avser köp av tåg som tidigare 
leasats (156 miljoner kronor 2019) utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta är hela 
periodens marginal 786 miljoner kronor. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 
egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg det budgeterade verksamhetsresultatet exklusive 
avskrivningar med 566 miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansieringsgrad på 57 procent.  
Under de två första tertialen har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 727 miljoner kronor. Årets 
bruttoinvesteringar beräknas till 1 048 miljoner kronor, vilket är 274 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 6 miljoner kronor av immateriella tillgångar i 
form av programvaror, 675 miljoner kronor av byggnader inklusive bussdepån samt 367 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 45 miljoner kronor, vilket främst avser tåg. 
 
De tio största fastighetsprojekten under året är: 

- Hus D1 Länssjukhuset Ryhov 
- Bussdepån (byggs av helägt bolag RJL Älghunden 4 AB) 
- Råslätts Vårdcentral/Folktandvård 
- Komponentutbyten 
- Hus 37, Höglandssjukhuset 
- HAI, ombyggnation tre lab förhybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov 
- Hållbarhetsprogram, solpaneler 
- Elkraftsförsörjning, Länssjukhuset Ryhov 
- Operation-IVA, Värnamo sjukhus 
- Öron-Näsa-Hals, Höglandssjukhuset 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar 
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 850 miljoner kronor samt med 
ingående justeringen av icke offentliga investeringsbidrag på 18 miljoner kronor, enligt ny 
redovisningsprincip. Det innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 21 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 +744 miljoner kronor. Här ingår orealiserade förluster på 
värdepapper på 75 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i balanskravsresultatet som då blir +819 
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 
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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 miljoner kronor 
per år har omräkning av 2019 inte skett. 

Det generella statsbidraget avseende periodiseringsfond är periodiserat med åtta tolftedelar i 
delårsbokslutet (motsvarande 18,0 miljoner kronor för åtta månader), trots att det inte är beslutat, då 
det har så nära samband med motsvarande minskning av skatteintäkterna. Övriga extrasatsningar av 
generella statsbidrag ingår också i delårsbokslutet med åtta tolftedelar av erhållet årsbidrag 
(motsvarande 229 miljoner kronor för åtta månader). 
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2019 
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HÅLLBARHET 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom programmets 
inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. Av de 17 mål/mätetal som för 
närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 2 att 12 av målen helt eller delvis uppnås. 

Strategiska mål: 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. 

Genomföra analys för klimatanpassning Under september ska sista workshopen genomföras 
för att kunna slutföra riskbedömning. Workshopen 
kommer handla om patientsäkerhet i ett förändrat 
klimat. 

Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Levererad 
energi 
värmeförbrukning 

85 
kWh/m2 

80,7 
kWh/m2 

 

Prognos för total årsförbrukning av el och värme är 157,1 
kWh/m2 vilket uppfyller målet 160 kWh/m2. 
Värmeförbrukningen har hittills uppgått till 80,7 kWh/m2 
och uppfyller målet 85 kWh/m2. 

 Levererad 
energi 
elförbrukning 

75 
kWh/m2 

76,4 
kWh/m2 

 

Prognos för total årsförbrukning av el och värme är 157,1 
kWh/m2 vilket uppfyller målet 160 kWh/m2. 
Elförbrukningen har hittills uppgått till 76,4 kWh/m2 och 
uppfyller därmed inte målet 75 kWh/m2. Viss osäkerhet 
finns på grund av driftsättning av hus 37 i Eksjö, där vi ännu 
inte sett full effekt. Under hösten kommer 
solcellsanläggningarna att minska mängden köpt el. 

 

Aktiviteter Analys 

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

I alla nybyggnationer och ombyggnationer 
eftersträvas optimala energilösningar och 
nybyggnationer projekteras som s.k. nära-noll-
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 Målvärde Resultat Analys 

 
Koldioxidutsläpp 
från 
arbetspendling 

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. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil) 

-30 % -34,3 % 
 

Ackumulerat värde för tertial 2 år 2020 är 34 % lägre 
jämfört med tertial 2 år 2017, vilket innebär att målet -30 % 
uppnås. Minskningar har skett i samtliga 11 
verksamhetsområden. Coronapandemin har påverkat 
resultatet, bland annat genom ökad användning av resfria 
möten både för personalmöten och patientkontakter. 
  

 Tjänsteresor, 
antal km poolbil 
och hyrbil 
(korttid) 

-15 % -33,3 % 
 

Ackumulerat värde för tertial 2 år 2020 är 33 % lägre 
jämfört med tertial 2 år 2017, vilket innebär att målet -15 % 
uppnås med marginal. Målet nås även i samtliga 
verksamhetsområden. Coronapandemin har påverkat 
resultatet, bland annat genom ökad användning av resfria 
möten. 

 Andel fordon 
som lever upp till 
Region 
Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi 

85 % 60 % 
 

Eftersom laddinfrastruktur för elbilar delvis saknas och 
möjligheten att tanka biogas är begränsad inom vissa delar 
av Jönköpings län ges dispenser för elhybrider, vilket inte är 
i linje med drivmedelsstrategin. I november 2020 inleds en 
utbyggnad av laddinfrastruktur och parkeringsplatser för 
laddning för cirka hälften av Region Jönköpings läns 
verksamhetsbilar och poolbilar. Denna laddinfrastruktur 
beräknas vara klar sommaren 2021 och andelen fordon som 
lever upp till drivmedelsstrategin kommer därmed successivt 
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 
inrikesflyg 

-30 % -47 % 
 

Inrikes flygresor har minskat med 47 % jämfört med samma 
period 2017, d.v.s. målet -30 % uppnås. Coronapandemin 
har påverkat resultatet starkt. Trots det visar tre 
verksamhetsområden rött resultat (Verksamhetsstöd och 
Service, Medicinsk vård, Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik). 

 Tjänsteresor, 
antal km 
utrikesflyg 

-20 % -83 % 
 

Utrikes flygresor har minskat med 83 % jämfört med samma 
period 2017, d.v.s. målet -20 % uppnås. Coronapandemin 
har påverkat resultatet starkt. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköp och tankning i enlighet med drivmedelsstrategi 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. Vissa 
befintliga leasingavtal kommer att förlängas i 
avvaktan på utbyggnad av laddinfrastruktur 
(utbyggnad planeras nov 2020-sommaren 2021) för 
att så långt som möjligt följa drivmedelsstrategin. 
Uppföljning av att rätt bränsle tankas sker årsvis 
vilket innebär att utfall saknas för T2. 

Arbeta med hållbart resande. Aktivt arbete pågår i de flesta verksamheter med att 
främja resfria möten och för att kommunicera nya 
riktlinjerna för möten och resor. Användning av 
digitala möten sker både för personalmöten och för 
patientkontakter. Coronapandemin har bidragit till ett 
snabbare genomförande. 
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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 (146 
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter 
vid andra verksamheter). Byggnation/installation 
inleds enligt plan i november 2020 och beräknas vara 
klar sommaren 2021. 

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 (146 
laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter 
vid andra verksamheter). Byggnation/installation 
inleds enligt plan i november 2020 och beräknas vara 
klar sommaren 2021. 

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 3. Införandet av nytt 
system kan tidigast ske tertial 1, 2021. 

Undanröj tekniska hinder för webb- video- och 
telefonmöten (handlingsplan reseanalys) 

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

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. 
Befintligt avtal med leverantör går ut nästa år. Om 
satsningen ska fortsätta krävs troligen ny 
upphandling. 

Genomföra informationskampanjer (handlingsplan 
reseanalys) 

Ingen kampanj är hittills planerad. 

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 Nätverksträffar har varit svåra att genomföra med 
anledning av pandemin. Det finns ett nätverk i 
samverkan med Jönköpings University där ekonomer 
och verksamhetsutvecklare från länets kommuner 
och Region Jönköpings län träffas. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Matsvinn per 
restaurangportion 

-10 % 21,3 % 
 

Matsvinn per restaurangportion har minskat jämfört med T1 
och uppgår nu till 75 g per portion, bl.a. tack vare den 
portionering som nu sker i restaurangerna som en följd av 
Coronapandemin. Arbete pågår med att utveckla 
kommunikationen med matgästerna för att underlätta rätt 
beteenden. Måltid Jönköping har fr.o.m. T1 med 
tallrikssvinn i mätningarna (i enlighet med regiongemensam 
mätmetod) vilket gör att matsvinnet ökat med 39 % jämfört 
med basåret 2017. Detta gör att målet -10 % jämfört med 
basåret 2017 inte bedöms kunna nås p.g.a. att mätmetoden 
ändrats sedan 2017. 
På grund av Coronapandemin har inte skolorna haft 
möjlighet att mäta matsvinnet varken tertial 1 och 2. 

 Matsvinn per 
patientportion 

-10 % 12,2 % 
 

Matsvinnet uppgår till 128 g per portion, vilket är 25 g över 
målvärdet 103 g/portion. Den främsta orsaken tros vara 
Coronapandemin med fler svårt sjuka patienter (med 
minskad matlust), förändrat antal öppna vårdavdelningar och 
svårigheter att prognostisera antal patienter. Målet uppnås 
dock i Värnamo där enheten har arbetat med dialoger med 
vården och att minska produktionssvinnet i den egna 
verksamheten. Eksjö ser en problematik kring 
överbeställning från vårdens sida som resulterar i orörda 
matbrickor, vilket innebär matsvinn. I mars månad har 
enportionslådor med längre hållbarhet lanserats till vården i 
Eksjö, dessa är tänkta att användas som buffert om behovet 
skulle överstiga prognosen vilket bedöms minska risken för 
överbeställningar ”för säkerhets skull”. Övergång till den 
fasta 15-rättersmenyn bedöms minska matsvinnet genom att 
underlätta för patienten att hitta mat som hen tycker om. I 
kommande hållbarhetsprogram planeras vårdenheterna få ett 
tydligare ansvar för att medverka i arbetet med att minska 
matsvinnet. Det finns fortfarande osäkerheter i mätmetoden 
vilket försvårar uppföljningen (bl.a. att olika stora portioner 
serveras och menyvariationer under mätveckorna). 

 

Aktiviteter Analys 

Mätning av matavfall och åtgärder för minskning av 
matsvinnet 

Mätningar av matsvinnet sker sex gånger per år och 
aktiviteter kopplade till dessa tas fram kontinuerligt. 
Eftersom distansundervisning skett på skolorna på 
grund av Coronapandemin har mätningar av 
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Aktiviteter Analys 
matavfall inte kunnat genomföras där varken T1 eller 
T2 . 

Användning av engångsmaterial ska utredas Statistik för respektive klink utifrån produkterna i 
Handbok för klokare materialval har tagits fram och 
ska användas för att kartlägga de som förbrukar 
relevanta produkter mest. Marknadsanalys genomförs 
inför upphandling om hygien- papper och plast som 
är en strategiskt viktig upphandling. 

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 för avtalade 
produkter (utvalda kategorier). Samarbete för 
förbättringar pågår mellan område inköp och område 
miljö. 

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

Arbete pågår enligt plan tillsammans med sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Minska användningen av buteljerat vatten. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig utrustning 
och hantering av eget kolsyrat vatten med syfte att 
minska användning av buteljerat vatten planeras 
genomföras 2021 inom ramen för det nya 
Hållbarhetsprogrammet. 

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 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 alla nyanställda tar del av den. 

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 ha för att stötta en 
hållbar utveckling och tillväxt i länet. I och med 
Coronapandemin kan eventuellt beslut flyttas fram då 
denna situation kommer kräva flexibilitet och en 
förmåga att ta snabba beslut för att stödja aktörer i 
kris. 

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot 
hållbarhet 

Coronapandemin har gjort att arbetet fokuserats 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 
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Aktiviteter Analys 
företag i den kris som vi befinner oss i. Insatserna har 
hela tiden två perspektiv; att hjälpa 
aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en 
omställning mot en mer hållbar framtid. 

Uppdrag/mål: Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av 
likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Webb och informationsmaterial ska granskas årligen 
- mångfald och tillgänglighet 

Med anledning av ny förordning görs under hösten en 
tillgänglighetsöversyn av RJL:s webbplatser. 

Återkommande kompetensutveckling i jämlikhet, 
jämställdhet, mångfald och likabehandling 

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning till chefer, 
medarbetare och politiker och i den ingår delar av 
dessa områden. En särskild fördjupningsmodul om 
kränkande särbehandling/likabehandling kommer 
arbetas fram. 

Arbeta med CEMR-deklarationen Pågår inom ramen för 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 

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

80 % 62,7 % 
 

Efter en negativ trend tertial 3 år 2019 och tertial 1 år 2020 
kan en liten ökning av andelen A- och B-klassade produkter 
konstateras jämfört med tertial 1 år 2020. Resultatet för 
tertial 2 är 62,7 % men det uppfyller inte målet 80 %. I 
byggnader med extra mycket avancerad teknik kan det vara 
svårare att hitta A-och B-klassade alternativ. 

 

Aktiviteter Analys 

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

Pågår enligt plan. Hormonstörande ämnen är med i 
vår kemikaliestrategi och krav ställs i prioriterade 
upphandlingar. 

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

Leksaker: Från och med september 2020 kommer 
verksamheterna kunna avropa belöningsleksaker från 
SKI:s ramavtal. Avtal för övriga leksaker finns sedan 
tidigare. Guiden för rensning av leksaker är 
uppdaterad och publicerad. 
Sjukvårdsmaterial: Planerad slutrapportering av 
projektet för sydöstra sjukvårdsledningen är 
framflyttad till hösten på grund av Coronapandemin, 
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Aktiviteter Analys 
men presentationsmaterial är klart. Plan finns för 
produkter som skulle kunna innehålla farliga ämnen 
och vi arbetar fram presentationsmaterial för 
verksamheterna. 

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

Pågår enligt plan. Information samlas in i 
avtalsuppföljningar. 

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 

 Andel 
svenskproducerat 
oberett kött, mjölk 
och ägg 

95 % 97,1 % 
 

Målnivån 95 % för andel svenskproducerat kött, mjölk och 
ägg uppnås med ett resultat på 97 %. 

 Andel 
svenskodlad frukt 
och grönt 

20 % 32,9 % 
 

Målet att andelen svenskodlad frukt och grönt ska vara 20 % 
uppnås med marginal (utfall 33 %). 

 Andel MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

70 % 86,7 % 
 

Målnivån (70 %) för MSC-märkt fisk och skaldjur uppnås 
med god marginal med utfallet 87 %. 

 Andel 
ekologiska 
livsmedel 

60 % 58,8 % 
 

Andel ekologiska livsmedel uppgick till 59 % under 
perioden och målvärdet (60 %) uppnås därmed nästan. 
Problematik finns med att ej ekologiska utbytesprodukter 
levereras. Coronapandemin har medfört att skolorna bedrivit 
distansundervisning och att leverantörerna begränsat sitt 
sortiment vilket påverkar resultatet. Den regionala EKO-
gruppen som syftar till förbättrad måluppfyllelse träffas 
månadsvis. 

 Andel kaffe, te 
och kakao med 
sociala och etiska 
krav 

100 % 96,1 % 
 

Målet (100 %) för andel kaffe, te och kakao med sociala och 
etiska krav uppnås inte (utfall 96 %). Resultatet har minskat 
tre procentenheter sedan tertial 1 och det tros delvis bero på 
leverantörernas sortimentsförändringar som en följd av 
Coronapandemin. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköp av livsmedel anpassas efter säsong Att anpassa livsmedelsinköp efter säsong är ett 
ständigt pågående arbete i Område måltid. Dialog 
förs bl.a.i den regiongemensamma eko/krav-gruppen 
och ortens menygrupp. Enhetschefer 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. 
Tenhults Naturbruksskola använder mycket av 
skolans egenodlade produkter och Stora Segerstads 
Naturbrukscentrum prioriterar svenskodlade 
produkter eftersom livsmedlen per automatik blir 
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Aktiviteter Analys 
säsongsanpassade då. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
hälsofrämjande 
fikautbud för 
möten/konferens 

20 % 31 % 
 

Område måltid har tagit fram ett nytt regiongemensamt 
utbud för hälsofika. Det nya sortimentet lanserades i juni 
och kommer användas fullt ut under T3. 

 Andel 
vegetariska 
portioner i 
regionens 
restauranger 

20 % 13,7 % 
 

Andelen vegetariska portioner i Region Jönköpings läns 
restauranger totalt har minskat under tertial 2 och uppgår till 
14 % (målet är 20 %). Andelen vegetariska portioner har 
dock ökat på restaurang Matglädje i Eksjö vilket bedöms 
bero på nysatsningen i samband med ny restaurang i hus 37. 
Minskningen på övriga orter tros bero på lägre volymer 
totalt i samband med Coronapandemin, semesterperioden 
samt den portionering som numera utförs som inte möjliggör 
smakprov på samma sätt. Fortsatt arbete med attraktiva 
gröna rätter fortsätter under hösten. Område måltid kan dock 
inte nå målet själva eftersom resultatet avgörs av matgästens 
egna val. För närvarande är prognosen osäker för om målet 
för andelen vegetariska portioner kommer uppnås på 
årsbasis. 

 



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning 2020T2 2020 budget 2019T2 2019
Verksamhetens intäkter 1 659,9 2 764,5 1 767,8 2 761,3
Verksamhetens kostnader -8 831,1 -13 554,0 -8 500,6 -13 051,9
Avskrivningar -255,4 -390,0 -239,2 -360,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -7 426,5 -11 179,6 265,4 -6 972,0 -10 651,4
Skatteintäkter 6 140,6 9 210,9 -137,1 6 067,8 9 122,5
Generella statsbidrag o utjämningssystem 2 040,3 3 060,3 627,3 1 583,4 2 374,7
VERKSAMHETENS RESULTAT 754,4 1 091,6 755,6 679,3 845,9
Finansnetto tillgångar 13,5 52,8 -195,2 478,0 592,7
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -196,2 -294,4 -51,4 -226,6 -242,5
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 571,7 850,0 509,0 930,7 1 196,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 571,7 850,0 509,0 930,7 1 196,0

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2020T2 2020 2019T2 2019
Likviditet 3,40 3,91 3,41
Soliditet  fullfondering 19,9% 21,0% 15,4% 16,7%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 90,8% 91,1% 91,1% 92,6%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 7,0% 6,9% 12,2% 10,4%
Nettkostnadsökning mot föregående år 6,5% 5,0% 2,4% 2,3%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 6,9% 6,7% 7,5% 7,8%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl ny kostnadsutj o skattehöjning 5,4% 5,3% 4,2%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res) 141,3% 101,8%
Rörelsekapital miljoner kronor 6 143 6 109 5 920
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 696 855 455

Definitioner:

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

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

Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exkl avskrivningar / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Bokslut

per 2020-08-31 2019

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 32,8 39,2

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 4 453,8 4 225,7

   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 070,2 999,5

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 334,9 197,3

Summa Anläggningstillgångar 5 891,7 5 461,7

C. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 106,5 64,7

II. Fordringar 15xx-17xx 784,0 904,4

III. Kortfristiga placeringar 18xx 7 080,8 6 840,5

IV. Kassa och bank 19xx 730,9 563,2

Summa Omsättningstillgångar 8 702,2 8 372,8

Summa Tillgångar 14 593,9 13 834,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

     Regionkapital 2 306,9 1 110,9

     Justering ingående Eget kapital pga icke offentliga investeringsbidrag 18,3 0,0

I. Årets resultat 3xxx-8xxx 571,7 1 196,0

Summa Eget kapital 2 897,0 2 306,9

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 9 091,1 9 007,9

II. Andra avsättningar 223x 0,0 0,0

Summa Avsättningar 9 091,1 9 007,9

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 46,5 66,7

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 559,3 2 453,0

Summa Skulder 2 605,8 2 519,7

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 14 593,9 13 834,6

Panter och Ansvarsförbindelse:

Pensionsåtagande som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna

Övriga ansvarsförbindelser 171,4 171,4



DRIFTREDOVISNING (mnkr) Utfall Prognos Budget Avvikelse Bokslut Nettokostnads-

T2 2020 2020 2020 mot budget 2019 förändring

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

05 Utbildning 34,0 51,0 52,5 1,5 45,6 11,8%

06 Kultur 96,5 162,4 162,4 0,0 159,9 1,6%

08 Allmän regional utveckling 26,0 41,9 45,0 3,1 37,1 12,9%

91 Politisk verksamhet 0,7 1,3 1,3 0,0 1,3 0,5%

Summa 157,2 256,6 261,2 4,7 243,9 5,2%

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)

00 Primärvård 1 364,5 2 085,1 2 103,4 18,3 1 981,2 5,2%

01 Specialiserad somatisk vård 4 024,9 6 010,9 6 045,2 34,2 5 807,2 3,5%

02 Specialiserad psykiatrisk vård 600,0 904,7 913,9 9,2 865,3 4,6%

03 Tandvård 183,2 276,6 283,8 7,2 269,5 2,6%

04 Övrig hälso- och sjukvård 286,9 429,0 445,3 16,3 429,9 -0,2%

91 Politisk verksamhet 0,7 1,2 1,3 0,1 1,1 4,6%

94 Medicinsk service 21,0 30,7 30,7 0,0 22,7 35,2%

Summa 6 481,2 9 738,1 9 823,5 85,4 9 376,9 3,9%

6 488,0

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

04 Övrig hälso- och sjukvård 56,2 86,0 86,8 0,8 79,0 8,9%

07 Trafik och infrastruktur 629,5 921,7 893,6 -28,1 829,5 11,1%

91 Politisk verksamhet 1,1 1,8 1,8 0,0 1,7 9,1%

Summa 686,8 1 009,5 982,2 -27,3 910,2 10,9%

Regionstyrelsen (RS)

00 Primärvård 35,1 53,8 57,9 4,1 45,4 18,4%

01 Specialiserad somatisk vård 29,8 44,2 44,3 0,1 39,1 13,0%

02 Specialiserad psykiatrisk vård 7,2 10,7 10,7 0,0 10,4 2,9%

04 Övrig hälso- och sjukvård 116,4 193,4 212,5 19,1 181,7 6,5%

08 Allmän regional utveckling 12,0 17,7 19,3 1,6 10,7 64,3%

91 Politisk verksamhet 27,1 43,2 46,5 3,3 42,0 2,9%

96 Allmän service 227,3 311,8 399,6 87,8 311,9 0,0%

98 Fastighetsförvaltning -5,8 26,6 -40,2 -66,8 -52,1 -151,0%

Summa 449,1 701,4 750,7 49,3 589,2 19,0%

Regionstyrelsen övergripande (RSÖ)

Internränta -60,9 -91,1 -97,6 -6,5 -80,4 13,2%

Pensioner mm -92,5 -147,4 -33,8 113,6 -53,6 174,9%

Inkassoåterbäring mm -0,7 -1,2 0,0 1,2 -1,1 6,5%

Avskrivningsbudget mm 0,0 -2,6 -17,0 -14,4 0,0

Statsbidrag hälso- och sjukvård -202,8 -300,4 -241,9 58,5 -352,0 -14,7%

Summa -356,9 -542,7 -390,3 152,4 -487,2 11,4%

363,7

RF och övrigt utanför nämnder

Patientnämnden (Politisk verksamhet) 0,8 1,3 1,2220 0,0 1,2 3,3%

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) 0,2 0,2 0,1638 0,0 0,2 -31,5%

Regionfullmäktige och revision 8,3 15,3 16,3310 1,0 16,9 -9,2%

Summa 9,2 16,8 17,7168 1,0 18,3 -8,7%

Verksamhetens nettokostnad 7 426,6 11 179,6 11 445,0 265,4 10 651,4 5,0%



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall
Resultaträkning blandmodell 2020T2 2020 budget 2019
Verksamhetens intäkter 1 659,9 2 764,5 2 761,3
Verksamhetens kostnader -9 016,9 -13 832,8 -13 321,5
Avskrivningar -255,4 -390,0 -360,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -7 612,3 -11 458,3 259,5 -10 921,0
Skatteintäkter 6 140,6 9 210,9 -137,1 9 122,5
Generella statsbidrag o utjämningssystem 2 040,3 3 060,3 627,3 2 374,7
VERKSAMHETENS RESULTAT 568,6 812,9 749,7 576,3
Finansnetto tillgångar 13,5 52,8 -195,2 592,6
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -81,0 -121,5 6,6 -131,7
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 501,1 744,2 561,2 1 037,2
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 501,1 744,2 561,2 1 037,2

Tertialutfall Prognosutfall Utfall
Finansiella nyckeltal blandmodell 2020T2 2020 2019
Likviditet 1) 3,40 3,41
Soliditet  blandmodell1) 50,8% 49,9%
Nettokostnad/skatt o bidrag 93,0% 93,4% 95,0%
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag 6,1% 6,1% 9,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år 4,9% 5,5%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 6,7% 7,8%
Rörelsekapital miljoner kronor 6 143 5 920

Definitioner:

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

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

Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 168-186 

Tid: 2020-10-06 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 175  
 
Delårsrapporter 2020 
Diarienummer: RJL 2020/85 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna delårsrapport per augusti 2020 
 
Nämnden för folkhälsa sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
 Godkänner delårsrapport per augusti 2020 för de delar som avser 

nämndens ansvarsområde 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 Delårsrapport augusti 2020 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Vid genomgång av ärendet efterfrågar Malin Wengholm (M) följande:  

 Fördjupad redogörelse av såväl sjukskrivningar som antal 
årsarbetare 

 Vad gäller sjukskrivningar efterfrågas en uppdelning på kort- och 
långtidssjukskrivningar samt,  

 En uppdelning av antalet årsarbetare per yrke där antalet 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare tydligt framgår 
 

Ovanstående tas fram inför genomgång vid regionstyrelsens sammanträde 
den 20 oktober.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker delårsrapporten.  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 168-186 

Tid: 2020-10-06 kl. 09:00  
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Justerare, signatur 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
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Regionfullmäktige 

Delårsrapport per augusti 2020 Region 
Jönköpings län 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 godkänna delårsrapport per augusti 2020 
 
Nämnden för folkhälsa sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
 godkänner delårsrapport per augusti 2020 för de delar som avser nämndens 

ansvarsområde 

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport 
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, 
bokslut per augusti 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 andra 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 andra tertialet har 15 mål (52 procent) helt 
eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 19 procent jämfört med 
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föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på måluppfyllelsen i delår 2 
2020.  
 
Det ekonomiska resultatet per augusti är ett överskott på 572 miljoner kronor, 
vilket är 156 miljoner kronor över periodbudget. Den stora resultatökningen sedan 
april är framför allt kopplad till att staten skjutit till statsbidrag för att kompensera 
kommuner och regioner för pandemins effekter. Staten har även ersatt 
sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli, vilket motsvarade cirka 45 miljoner 
kronor. Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella 
placeringars marknadsvärde (verkligt värde) påverkar resultatet, försämrade 
kraftigt första tertialets ekonomiska resultat. Under andra tertialet har finansnettot 
återhämtats något.  
 
Det är fortfarande osäkert kring hur resterande del av året kommer utvecklas 
främst avseende effekter av Coronapandemin. Det prognostiserade årsresultatet är 
ett överskott på 850 miljoner kronor vilket är 509 miljoner kronor högre än 
budgeterat resultat på 341 miljoner kronor. I prognosen ingår stöd från staten för 
merkostnader inom hälso- och sjukvården på 214 miljoner kronor samt beräknat 
stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 30 miljoner kronor. Det är 
fortfarande osäkert hur fördelningen av dessa riktade stödsatsningar kommer ske 
och hur mycket som kommer vår region till del. 
 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive 
avskrivningar, beräknas kunna nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet 
plus avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är 478 miljoner kronor högre 
än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 1 003 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 Delårsrapport augusti 2020 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
År 2020 har hittills varit ett annorlunda år såväl för hela samhället som för Region Jönköpings län som 

organisation. Sedan den 31 januari, då Sveriges första sjukdomsfall i Covid-19 upptäcktes och 

pandemin sedan tog fart i mars månad har mycket av vårt fokus varit på att hantera Coronapandemin. 

Denna delårsrapport är därför till stora delar präglad av detta, det syns i form av lägre måluppfyllelse 

för många av systemmätetalen och i beskrivningar av hur det går med uppdrag och aktiviteter där 

mycket har fått skjutas framåt i tiden. I tertialrapporten per april månad redovisades ett negativt 

ekonomiskt resultat. Sedan dessa har regioner och kommuner fått stora ekonomiska tillskott för att 

täcka merkostnader och minskade skatteintäkter vilket gör att den ekonomiska situationen har 

förändrats sedan den första delårsrapporten.  

Även om Coronapandemin haft stort fokus har det ordinarie arbetet med vårt uppdrag gentemot länets 

invånare pågått i så stor utsträckning som det varit möjligt. De snabba omställningar och förändring av 

verksamheterna som gjorts innebär ett stort lärande som vi har glädje av och där det blir viktigt att 

bevara och vidareutveckla de förändrade arbetssätt som vi behöver för framtiden. 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 och arbetet har 

återupptagits i augusti.  

Coronapandemins påfrestning på samhället och vår egen verksamhet ställer krav på snabba beslut och 

omställningar. Vi har till stora delar arbetat i befintliga ledningsstrukturer. Politiskt har några extra 

sammanträden påkallats och några ordförandebeslut har fattats av tidsskäl. Intresset från media med 

frågor, önskemål om kommentarer, uppgifter, medverkan i olika sammanhang har varit mycket stort 

under hela perioden och fortsätter delvis att vara det. I tjänstemannaorganisationen har hälso- och 

sjukvårdens ledningsstruktur varit förstärkt sedan mitten av mars genom inrättandet av regional 

särskild sjukvårdsledning. Denna är nu avvecklad sedan slutet av augusti. Inför hösten finns en 

planering där Covid-19 ska inrymmas i den ordinarie vården samtidigt som beredskap finns att skala 

upp om behovet blir större igen. Sedan början av juni pågår intensivt arbete med provtagning för 

Covid-19, något som framför allt påverkar vårdcentralerna men även laboratorieverksamheterna. 

Mycket fina insatser har gjorts av alla inblandade i såväl sjukvården som i stödverksamheterna.  

I de verksamheter som verkar inom huvudområdet Regional utveckling har ordinarie 

ledningsstrukturer varit igång under hela pandemin. Förändringar och anpassningar har skett inom 

både utbildningsverksamheten, kulturverksamheten och för kollektivtrafiken som har påverkats 

kraftigt av pandemin. 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. 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. Under augusti har det mer långsiktiga arbetet kunnat återupptas. 

Flera uppföljningar och utvärderingar av hur vi arbetat under Coronapandemin pågår nu. Syftet med 

dessa är att lära, både på kort och lång sikt och vi arbetar under hösten med några av dem för att stå 

bättre rustade framåt, några exempel är samverkansstrukturen med fackliga organisationer och 

semesterplanering. 

Den täta samverkan som alltid finns, men som blir än tydligare i en händelse som Coronapandemin, 

har visat sig vara mycket betydelsefull. Nationell samverkan, inom såväl nätverk inom Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) som med myndigheter har fungerat bra och hjälpt oss. Liksom den 

viktiga samverkan som sker i länet med andra aktörer inom ramen för F-samverkan.  

Den verksamhet som skjutits framåt under årets första åtta månader behöver nu återupptas i den mån 

det är möjligt utifrån restriktioner som fortfarande gäller. Planering för att genomföra uppskjutna 

operationer är igång och bedömningen är att det tar ungefär ett år innan tillgängligheten är på samma 

nivå som före pandemin.  

Det ekonomiska resultatet per augusti är ett överskott på 572 miljoner kronor, vilket är 156 miljoner 
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kronor över periodbudget. Den stora resultatökningen sedan april är framför allt kopplad till att staten 

skjutit till statsbidrag för att kompensera kommuner och regioner för pandemins effekter. Staten har 

även ersatt sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli, vilket motsvarade cirka 45 miljoner kronor. 

Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt 

värde) påverkar resultatet, försämrade kraftigt första tertialets ekonomiska resultat. Under andra 

tertialet har finansnettot återhämtats något.  

Det är fortfarande osäkert kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende effekter 

av Coronapandemin. Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 850 miljoner kronor vilket är 

509 miljoner kronor högre än budgeterat resultat på 341 miljoner kronor. I prognosen ingår stöd från 

staten för merkostnader inom hälso- och sjukvården på 214 miljoner kronor samt beräknat stöd för 

intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 30 miljoner kronor. Det är fortfarande osäkert hur 

fördelningen av dessa riktade stödsatsningar kommer ske och hur mycket som kommer vår region till 

del. 

Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna 

nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är 

478 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 1 003 miljoner kronor.  
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Måluppfyllelse och god hushållning 

En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region Jönköpings 

läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges mål uppnås. 

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

patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen och prioriteringar för regional utveckling har 

sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2020-08-31 Andel 2019-08-31 Andel 

Antal mätetal som 

är uppfyllda 

5 17% 7 25% 

Antal mätetal som 

är delvis uppfyllda 

10 35% 13 46% 

Antal mätetal som 

inte är uppfyllda 

14 48% 8 29% 

Antal mätetal som 

mäts i delåret 

29 100% 28 100% 

 

Av de 29 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som mäts 

efter andra tertialet har 15 mål (52 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en försämring med 19 procent 

jämfört med föregående år. Coronapandemin har en stor påverkan på måluppfyllelsen i delår 2 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 några av mätetalen, vilket främst förklaras av pågående 

cornapandemi. Målet för sjukfrånvaro uppnås inte, då sjukfrånvaron ökat på grund av rådande situation. 

Målet för kompetensutvecklingsplaner och medarbetarsamtal uppfylls inte heller vilket förklaras av att på 

grund av coronapandemin har detta skjutits fram. Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat, vilket 

innebär att målet att minska kostnader för bemanningsföretag inte uppfylls. 

Efter 8 månaders utfall är ekonomin i balans och årsprognosen pekar på en positiv 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 har genomförts med goda resultat där flera företag 

tagit fram en handlingsplan för hållbar utveckling. 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 har fokuserats på att stödja kommunerna i arbetet med mål och 

indikatorer för Agenda 2030. Det har lett till en ökad medvetenhet och 

kunskap om hur vi tillsammans kan arbeta effektivt med mål och 

indikatorer. 

Miljöprojekt för att minska 

andel läkemedelsrester i vattnet. 

Inventering av behov och möjliga insatser har startat. Arbetet har kommit 

igång men kommer inte att kunna 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 Arbetet med en etablering av Grön mack i länet har resulterat i en djupare 

dialog mellan det etablerande företaget och en av länets kommuner. 

Fortsatt samverkan sker där RJL stöttar och bidrar till en plattform för 

dialog. 

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 

Arbete med livsmedelsstrategin fortgår enligt plan. Handlingsplanerna är 

klara och flera av dess aktiviteter genomförs nu digitalt under hösten. Inom 

arbetet för livsmedelsstrategin märks en tydlig ökning av intresse för bland 

annat lokalt producerad mat och förmågan till självförsörjning. 
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Innovation och företagande 

Strategiska mål: Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med 

tillväxt av jobb och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 

jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt 

ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Ledningssystemet är under implementering i både 

samverkansplattformarna och innovation och kompetensråden enligt plan. 

E-merge Projektet fortlöper i stort sett planenligt i två av delmålen. En fördröjning 

med anledning av Coronapandemin har konstaterats i det tredje, dels ute 

hos företagen där vi nu har svårt att få komma in och dels hos 

kommunernas näringslivsavdelningar som har behövt prioritera 

pandemiinsatser. En ansökan om förlängning med 6 – 12 månader har 

därför lämnats in till TVV. 

Projekt Innovation Runway Projektet har fram till Corona-utbrottet löpt på enligt plan. Därefter har 

man delvis fått ställa om så som redovisats den 8 maj till finansiärerna. En 

projektförlängning är också aktuell till följd av denna utveckling. Ett 

vidareutvecklat fortsättningsprojekt lämnas in till ERUF i 

septemberutlysningen. 

Klustersatsningen ”Automation 

Småland” 

Strukturfondsprojektet ARK-II avslutades vid årsskiftet. Nu pågår enbart 

det S3-projekt (Smart Specialisering), STURK som enligt beslutet ska 

avslutas vid årsskiftet. Som följd bl.a. av projekthemvistflytt till 

Högskolan (JTH) under 2019 samt coronapandemin, finns ett stort behov 

av projektförlängning. En sådan avses sändas in till finansiärerna för att 

möjliggöra verksamhet även under våren 2021. 

Klustersatsningen ” KKraft 

Interior Cluster Sweden” 

Projektsatsningen KKraft som är det andra projektet i Tillväxtverkets S3-

satsning som drivs med koppling till länet, löpte fram till pandemiutbrottet 

enligt plan. Därefter har arbetet fått anpassas vilket bl.a. medfört att 

internationella delar i projektet inte kunnat genomföras som tänkt. 

Projektet förväntas slutredovisas vid årsskiftet. 

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 inlett och förväntas bli klart under detta år. Arbetet inriktas i 

första hand på att ta fram ett standardiserat redovisnings- och 

uppföljningsmaterial till aktörer med verksamhetsbidrag som ska kunna 

ligga till grund för uppdraget och utvärdering av beviljade 

verksamhetsbidrag. 

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 Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en 
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Aktiviteter Analys 

hållbar region. Vidare insatser planeras men kommer inte att kunna 

slutföras under 2020 på grund av Coronapandemin. 

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 

En förstudie är initierad och kommer att slutföras under början på 2021. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom 

offentlig verksamhet och näringslivet 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar En analys av checkarna strukturomvandlade effekt pågår och beräknas 

vara klar under året. Kvar att fatta beslut för under resten av året på 

Tillväxtverkets anslag utgörs av 555 000 kr. Till 31 augusti har totalt 3 st 

beslut fattats, 2 st inom internationalisering på sammanlagt 295 000 kr, 

och 1 st avseende digitalisering på 150 000 kr av totala ramen på 1 miljon 

kronor. Almi som också avsätter egna medel för checkar har utökat sin 

ram under hösten med ytterligare 1 miljon kronor. 

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 vid JU pågår i stor 

samverkan. Coronapandemin påverkar till viss del påverkansarbetet. 

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. 

Arbeta för att öka antalet 

utbildningsplatser vid JU och 

YH-utbildningar 

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens senaste budget (BP 

20). Fler platser har tillkommit under året. Fler högskoleplatser förväntas 

komma i höstens regeringsbudget (BP 21). Regional utveckling har en 

kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan tilldelas fler 

utbildningsplatser. 

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. Analys av kompetensbehov har 

inlämnats till MYH. 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 10(67) 

 

 

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 

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 

Lärcentra finns 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 startat och fortsätter under hösten och 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. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande 

bland utrikesfödda. 

Aktiviteter Analys 

Främja utrikesfödda kvinnors 

företagande 

Ett projekt pågår men Coronapandemin påverkar planerade aktiviteter. På 

grund av nytt projekt, Framtidssäkrad industri, minskas 

projektomfattningen till hälften. Projektet avslutas under hösten. 

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" 

har pågått under ett år och kommer att avslutas i höst. Coronapandemin 

har påtagligt försvårat genomförandet av planerade insatser. 
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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. Projektet avslutas under hösten. 

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 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 bidraget kan användas, fler kommuner en de fyra som 

upprätthåller bidraget kommer att söka framöver. 

Digitaliseringsrådet Enligt plan, samverkansupplägg är upprättat med Kommunal utveckling, 

Skapa en överenskommelse 

mellan Region Jönköpings län 

och länets organisationer inom 

den sociala ekonomin 

Arbetet pågår med fördröjning på grund av pandemin, kommer ej att 

slutföras under 2020. 

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 

Arbetet har påbörjats men har stannat av på grund av andra prioriteringar, 

kommer ej att slutföras under 2020. 

Projekt – kartlägga 

digitaliseringens effekter 

Inom digitaliseringsrådet fortsätter samarbetet med Handelshögskolan, JU 

och Jönköping Academy med syftet 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 ej påbörjat, kommer vara en del av arbetet i den kommande 

regionala besöksnäringsstrategin. 
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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 Samarbete har etablerats med grannregionerna i Västra Götaland, 

Östergötland och Skåne. Informationsinsatser är under utarbetande. 

Skapa en testbädd för fossilfritt 

flygbränsle med koppling till 

skogsindustrin 

Inledande kontakter har tagits och följts upp, men med anledning av 

Coronapandemin kommer arbetet inte att slutföras under 2020. 

Strukturbilder Förberedande kartläggningsarbete är genomfört. 

Ökad kommunal samverkan för 

bostadsbyggande i länet 

Projektplan under framtagande. 

Prioriterade uppdrag: Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och 

regional transportplan påbörjas 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 

transportplanen 

Arbetet pågår enligt plan. Politisk referensgrupp är under tillsättande. 

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. 

Arbete pågår med förberedelser inför vad ett kommande stödsystem skulle 

kunna komma att innebära. 

Regional cykelstrategi Ett inledande internt arbete har påbörjats. Coronapandemin påverkar 

arbetet med framtagandet av den regionala cykelstrategin. 
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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 

Personalresurserna med bredbandskompetens har förstärkts. Arbetet med 

handlingsplaner har påverkats av coronapandemin. Arbetet har kommit 

igång men kan inte slutföras under 2020 

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 

Internationaliseringssatsningar påverkas uppenbart pga. reserestriktioner 

m.m. av coronapandemin. En del igångvarande satsningar har därmed fått 

gå ner på sparlåga eller pausas. Två beslut på Tillväxtverkets anslag är 

fattade under året. Hur resten av året utvecklar sig är svårbedömt. 

Eftersom grundanslaget även får användas till satsningar inom 

digitalisering, förväntas den delen kunna utnyttja ev. kvarvarande medel 

från Tillväxtverket under hösten. 

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 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 Strukturfondsprojektet löpte enligt plan fram till coronapandemins utbrott. 

Internationaliseringssatsningar påverkas starkt bl.a. till följd av 

reserestriktioner etc. Vissa företag har därför fått pausa sina satsningar och 

andra gått ner på sparlåga. Även kompetensutvecklingsinsatser etc. av 

deltagande företag har fått ställas om till övervägande digitala kanaler eller 

skjutits fram. Projektet avser att begära tidsförlängning pga. denna 

fördröjning. 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 14(67) 

 

 

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 Stort fokus på att ta fram underlag och rapporter som stöd i 

coronapandemin. Arbete pågår med att utveckla en regional 

företagsbarometer.  

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 

I lämnade prognoser under året gällande bemyndigandet och vårt anslag 

visade Region Jönköping län 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 

Arbetet med ERUF-programmering pågår och kommer att slutföras under 

2020. Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna. 

Programgrupp och styrgrupp för hela NUTS2-området finns. Fler 

funktioner involveras vid behov. Tidsfristen är förlängd till 31 december 

2020. 

Uppdraget att ta fram regional handlingsplan för ESF har inte kommit. 

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 Arbetet är beroende av arbetet med handlingsplaner, ledningssystem och 

finansieringsstrategi kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. 

Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin. Under förutsättning att 

finansieringsstrategin beslutas under hösten kommer utlysningar att kunna 

genomföras framåt. 

Ta fram en finansieringsstrategi 

för Regionala 

utvecklingsstrategins 

genomförande 

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.  



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 15(67) 

 

 

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 

 Betalande 

publik Smålands 

Musik och Teater 

25 000 7 629 

 

Två föreställningar med betalande publik är genomförda 

sedan tertial 1 med sammanlagt ytterligare 85 betalande 

 Publik vid 

föreställningar för 

barn och ungdom 

13 000 6 824 

 

Två barnproduktioner har spelats sedan tertial 1 med 

sammanlagt ytterligare 877 barn. 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Smålands musik och teater Utfall 2020-08 Utfall 2019-08 
Förändring 

antal 

Förändring 

% 

Betalande publik Smålands Musik 

och Teater 

7 629 u.s   

varav Kulturhuset Spira 7 629 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 

0 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 0 u.s   

Publik Smålands Musik och Teater 18 013 38 481 -20 468 -53% 

varav Kulturhuset Spira 12 819 30 421 -17 602 -58% 

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 

2 845 *   

varav Övriga kommuner i länet 2 349 8 060 *   

Publik vid föreställningar för barn 

och ungdom Smålands Musik och 

Teater 

6 824 14 154 -7 330 -52% 

varav Kulturhuset Spira 4 261 u.s   

varav Jönköpings kommun, exklusive 

kulturhuset Spira 

1 705 u.s   

varav Övriga kommuner i länet 858 u.s   
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Publik Smålands Musik och Teater per verksamhetstyp i kulturhuset Spira 

  Utfall 2020-08 Utfall 2019-08 
Förändring 

antal 

Förändring 

% 

Egen produktion 9 753 u.s   

Gästspel 779 u.s   

Uthyrningar 2 287 u.s   

Programaktivitet 2 234 ** u.s   

Summa 15 053 u.s   

5 190 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 2 2019 redovisades mätetalet Publik utanför Spira. I tertial 2 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 

 Ekonomi i 

balans 

0 tkr 12 890 tkr 

 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+5,2 

mnkr) 

Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på 5,2 

mnkr efter augusti månad. 

Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv 0,7 mnkr. 

Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är negativ 

och uppgår för perioden till - 1,0 mnkr. 

Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning samt 

kulturprojekten har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på 

5,5 mnkr, vilket förklaras av vakanser inom både kultur och 

utveckling och regionbiblioteksverksamheten. 

Sammantaget är verksamhetsområdets resultat osäkert, då 

pandemin och de inskränkningar av folksamlingar som 

gäller kommer att påverka verksamhetsområdets resultat 

betydligt. 

B. Centrala anslag (+7,7 mnkr) 

Ett överskott finns på anslaget för projektmedel (+2,9 mnkr) 

som hittills i år inte utnyttjats i den omfattning som 

budgeten tillåter samt på anslaget för valideringscheckar 

(+0,5 mnkr) som i likhet med föregående år inte har kunnat 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

utnyttjas p g a gällande regelverk. Det finns också ett mindre 

överskott på anslaget för kulturplanens genomförande. 

I resultatet ingår även ett överskott på 3,7 mnkr i form av ett 

extra statsbidrag till följd av coronapandemin. Detta 

statsbidrag har per augusti inte fördelats ut till några 

verksamheter inom regionen och heller inte till några externa 

aktörer. 

Nämndens egna driftskostnader är i budgetbalans. 

 Prognos 0 tkr 4 700 tkr 

 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+1,9 mnkr) 

Prognosen för verksamhetsområdet visar ett sammantaget 

överskott på 1,9 mnkr. Helårsprognosen för år 2020 utgår från 

att skolorna har full verksamhet under hösten medan Smålands 

musik och teater fortfarande har begränsad publik på 50 

personer per föreställning. Coronapandemin har framförallt 

påverkat intäktsnivån för Smålands musik och teater. 

Beräkningarna visar att ett stort antal konferenser avbokats och 

att de inställda produktionerna kan innebära en 

intäktsminskning runt 10 mnkr totalt under året. Eftersom vissa 

kostnader kan begränsas samt att Kulturrådet beslutat om höjt 

bidrag vilket beräknas innebära ett tillskott på ca 1,9 mnkr kan 

budgetavvikelsen begränsas till -4,4 mnkr. 

Coronapandemin har även påverkat intäkterna för 

folkhögskolorna. Det är intäkterna för kost och logi, 

vandrarhem och inställda sommarkurser som berörs. Minskade 

kostnader, välfyllda elevhem samt högre intäkter för 

etableringskursen bidrar till att budgetavvikelsen bli positiv 

och uppgå till 1,5 mnkr.  

B. Centrala anslag (+2,8 mnkr) 

För flertalet av budgetanslagen förväntas ett utfall som är i nivå 

med budgeten. Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr 

kommer sannolikt dock inte att kunna utnyttjas som följd av att 

denna typ av stöd till näringsidkare inte har ansetts tillåtet. 

Utfallet för projektmedel för helåret 2020 beror till stor del på 

vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas under 

resterande del av året. Ett budgetutrymme på 2 mnkr finns kvar 

i den årsprognos som gjorts, men bedömningen av vilka 

projekt som kommer att beslutas under resterande del av året är 

svår att göra. Nämndens egna kostnader förväntas vara i 

budgetbalans för helåret. Statsbidragen förväntas uppgå till 

budgeterad nivå. Det extra statsbidrag på 3,7 mnkr (till följd av 

coronapandemin) som finns redovisat som överskott t o m 

augusti månad förväntas användas under det sista tertialet till 

externa organisationer och till den egna organisationen. Något 

budgetöverskott för denna post kommer därför inte att uppstå. 

 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 18(67) 

 

 

LÄNSTRAFIKEN 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor 

- för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prisvärdhet 50 % 43 % 

 

Resultatet är något bättre jämfört med årsskiftet och är även 

fyra procentenheter högre än landets genomsnitt. 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel nöjda 

kvinnor och män 

index NKI 

- allmän trafik 

- alla länsbor 

55 % 51 % 

 

Resultatet har ökat något sedan årsskiftet även om målet inte 

nås. Det är också sämre än landets genomsnitt som är 54 %. 

 Andel nöjda 

kvinnor och män 

index NKI 

- allmän trafik 

- resenärer 

65 % 62 % 

 

Nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet, men 

är på samma nivå som landet i övrigt. 

 Andel nöjda 

kvinnor och män 

index NKI 

- serviceresor 

85 % 82 % 

 

Resultatet har förbättrats under året och ligger i nivå med 

landet i övrigt. 

 Andel tåg som 

går enligt tidtabell 

95 % 98 % 

 

Andel tåg som går enligt tidtabell når målet efter andra 

tertialet. 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2020-08 Utfall 2019-08 
Förändring 

antal 
Förändring % 

Antal resor- buss och tågtrafik 9 268 14 020 -4 752 -34% 

Andel regelbundna resenärer (% av 

länets invånare) 

21 22 -1 -4,50% 

Antal serviceresor 330 465 -135 -29% 

- Varav färdtjänstresor 264 383 -119 -31% 

- Varav sjukresor 66 82 -16 -19,50% 

Antalet resor i buss- och tågtrafik samt inom Serviceresor har minskat kraftigt sedan mitten av mars 

pga Corona-pandemin. 
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Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal 

påstigande/mil 

9,2 5,5 

 

Påstigande per mil har sjunkit kraftigt som en följd av lägre 

antal resenärer pga Coronapandemin och antalet resor som 

inte registreras. Motsvarande resultat efter förra årets andra 

tertial var 8,8 påstigande/mil. 

 Antal resor Ökning 

med 1 % 

-33 % 

 

Resandet har fortsatt att minska under sommarmånaderna i 

samtliga trafikslag. I augusti månad är minskningen ca 43% 

vilket ändå är mindre än före sommaren då minskningen per 

månad var över 50 %. Det finns dock brister i statistiken 

eftersom inte alla resor valideras och därmed inte registreras 

i biljettstatistiken. Enligt statistiken är minskningen störst 

inom regionbusstrafiken och där beror en stor del på att man 

inte kan validera resekort när påstigning sker i bakre dörren. 

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 

 Ekonomi i 

balans 

0 tkr -16 237 tkr 

 

A. Länstrafiken (-17,9 mnkr) 

Utfallet jämfört med budget tom augusti avviker med minus 

17,9 mnkr. Då ingår kostnader för konsulter i projekt med 

ca 1,7 för vilka det ska tilldelas budget. Resultatet är därefter 

minus 16,2 mnkr. 

Det är fortsatt biljettintäkterna inom den allmänna trafiken 

som avviker mest. Tom augusti är avvikelsen minus ca 62 

mnkr. I slutet på september kommer man kunna ansöka om 

statsbidrag för intäktsbortfall hos Trafikverket. Det är i 

dagsläget oklart hur mycket som tillfaller Region 

Jönköpings län eftersom tilldelning görs proportionellt till 

hur mycket varje region/trafikhuvudman förlorat i intäkter 

jämfört med föregående år. I helårsprognosen räknas med ett 

bidrag på 30 mnkr. 

Det har under året varit lägre kostnader för bränsle och 

personal för trafikföretagen vilket påverkat indexeringen i 

ersättningen och därmed ger det ett visst överskott på 

trafikkostnaderna. 

Det är ett ackumulerat överskott inom Serviceresor som 

beror på en minskat resande sedan pandemin började. I 

augusti har resandet ökat vilket inte genererat ytterligare 

överskott. Det finns särskilt avsatta fordon och förare inom 

serviceresor för Covid-smittade för resor till vård och för de 

resorna har ett budgettillskott om 12 mnkr erhållits för 

perioden april-juli. Bedömningen är att de 12 mnkr har 

använts efter september och därefter behövs ytterligare 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 20(67) 

 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

budgettillskott om transporterna ska finnas kvar. 

Uppdelat per Resultatenhet är avvikelserna: 

Stab, ekonomi, marknad +4,3 mnkr 

Allmän trafik -44,4 mnkr 

Serviceresor +22,2 mnkr 

B. Centrala ansvar (+ 1,7 mnkr) 

Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel 

samt nämndens egna kostnader. 

Ett överskott på 1,6 mnkr finns för anslaget för projektmedel 

som ännu inte utnyttjats under året. Budgetanslaget för 

nämndens egna driftskostnader visar på ett litet överskott 

(+0,1 mnkr). 

 Prognos 0 tkr -27 300 tkr 

 

Länstrafiken (-28,3 mnkr) 

Prognosen på minus 28,3 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. Vi har räknat med att 

återhämtningsfasen börjar i oktober och pågår året ut samt 

att det dröjer in på nästa år innan vi är tillbaka i ett 

normalläge. Därför prognostiserar vi ett stort underskott på 

biljettintäktssidan (-ca 100 mnkr) och vi räknar med ett 

statsbidrag för intäktsbortfall om ca 30 mnkr. Resterande 

underskott vägs till viss del upp av överskott pga lägre 

indexeringar av trafikersättningarna än budgeterat samt visst 

överskott på färdtjänstresor. Sjukresekostnaderna håller i 

princip budget, tack vare särskilt budgettillskott för Covid-

transporterna. 

Centrala anslag (+1 mnkr) 

Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel 

och nämndens egna kostnader. 

I helårsprognosen ingår ett kvarvarande budgetutrymme för 

projektmedel. Om det skulle bli så att detta utrymme 

kommer att utnyttjas uppstår ingen budgetavvikelse. 

För nämndens egna kostnader förväntas budgetbalans för 

helåret. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 

balans 

I den allmänna trafiken körs alla turer enligt fastställd tidtabell trots 

resandeminskning för att inte öka 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. Hur 

underskottet på biljettintäkter ska hanteras inför 2021 måste bli en fråga i 

budgetprocessen. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Skattesubventions

grad - allmän 

trafik 

60 % 73 % 

 

Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom 

biljettintäkterna är lägre och kostnaderna är kvar på samma 

nivåer eller högre än tidigare. Vid samma period förra året 

var skattesubventionsgraden ca 61 procent. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Kostnad per 

resenär - km 

(serviceresor) 

Inte öka 

mer än 

index 

21,96 

kr/km 

26,28 

kr/km 

 

Kostnaden per resenärkilometer ökar då det är en större 

andel som reser ensamma och samkörningen har därför 

minskat. Dessutom finns särskilda fordon för transport av 

smittade som driver upp kostnad/km. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Arbetet inom hälso- och sjukvården har hittills i år till stor del handlat om coronapandemin. I början 

av maj hade Region Jönköpings län som flest inneliggande patienter, 72 patienter varav 21 patienter på 

intensivvårdsavdelningen. Under sommaren minskade antal inskrivna Covid-19 patienter och den 30 

augusti låg endast 3 Covid-19 patienter inlagda på sjukhus i Region Jönköpings län och inga patienter 

fick intensivvård på grund av Covid-19. Den regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) som skapades 

under våren avvecklades i slutet av augusti. Fram till och med den 30 augusti har det vårdats drygt 600 

patienter inneliggande med covid-19 varav 100 patienter avlidit på något av våra sjukhus. 

Den särskild infektionsmottagning primärvård (SIMP) som startade under våren för att ta emot 

patienter med symptom på Covid-19 avvecklades i mitten av september. 

Provtagning för att se om man är smittad av Covid-19 har genomförts på vårdcentraler under hela 

sommaren och har i slutat av augusti ökar något. Det är en omfattande testning med upptill 1500 prov 

per dag under vardagarna. Andel positiva svar låg den 31 augusti på 1,3 procent. Planering för 

antikroppsprovtagning för allmänheten pågår. 

Samtidigt har den vanliga vården påverkats av coronapandemin. Cancervård och screening har kunnat 

genomföras, men det har varit färre som sökt till såväl primärvården som sjukhusen. Operationer som 

har kunnat anstå har skjutits upp till hösten, och det rör sig om cirka 1500 ingrepp vilket normalt kan 

genomföras på 1-2 månader. Planering pågår nu för hur denna uppskjutna vård ska kunna genomföras. 

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. Även de psykiatriska klinikerna har arbetat med översyn av 

vårdsamordningsprocessen under våren efter uppdrag från strategigrupp 

psykiatri och missbruk. 

Trygg och säker vård och 

omsorg i hemmet 

Ny överenskommelse tillsammans med länets kommuner om 

gemensamma arbetssätt är under framtagande. Underlättar samarbetet i 

vården runt personer med behov från båda huvudmännen. 

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 

I arbetet beskrivs samarbete med primärvård, kommun och psykiatrisk 

specialiserad vård. 
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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 planen för framtidens hälso- och sjukvård har 

fortsatt. Ett tjänstemannaförslag "Tillsammans möter vi framtidens behov 

av hälso- och sjukvård 2020-2030" är framtaget och lämnat till Nämnden 

för Folkhälsa och sjukvård. 

Dietister i den nära vården Möjligheten att tillgängliggöra dietister i den nära vården 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. 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. 

Flera av angreppssätten 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. 

Läkarstödet i kommunerna Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den 

kommunala hemsjukvården genomförs under hösten 2020 och fastställs i 

REKO. 

Uppdrag/mål: Tvärprofessionella närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mobila 

tvärprofessionella 

närsjukvårdsteam 

Integreras med arbetet med Trygg och säker vård och omsorg i hemmet. 

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan för 

utveckling kring 

livsstilsutmaning 

Livsstilsutmaningen knyts an till arbetet med framtidens hälso- och 

sjukvård. Ingående delar är tilläggsuppdrag via vårdval om förebyggande 

arbete i samverkan med närsamhället, samt etableringen av hälsocenter i 

Jönköpings län. 

Tilläggsuppdraget är riktat under tre år till de sju vårdcentraler som har 

högst CNI och befinner sig i närområden med hälsomässiga utmaningar. 

Pandemin har haft viss påverkan på arbetet men har också motiverat en 

satsning kring hälsa för riskgrupper lokalt och över länet. 

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

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Det finns ledare till Lärcafé och självhjälpsgrupper inom specialistvården i 

hela länet. På höglandet finns det även utbildade ledare inom 

primärvården. Arbetet fortgår för att få Lärcafé som en integrerad del av 

vården. 
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Aktiviteter Analys 

Ett arbete är påbörjat för gemensam administration och grundutbildning 

för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek, peer och 

volontärer. 

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. 

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med WHO:s åtta 

existentiella dimensioner 

Samtalsgrupper för främjande av existentiell hälsa har legat nere med 

anledning av coronapandemin. Inför hösten är emellertid flera grupper 

inbokade för personal i hela länet. För patienter har tester inletts vad gäller 

digitala samtalsgrupper. 

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Höja den etiska kompetensen 

hos medarbetare och 

förtroendevalda 

Utbildningsaktiviteter för personal i större grupper har inte varit möjliga 

att genomföra under andra tertialet på grund av pandemin och med 

anledning av semesterperioden. Etikrådet medverkar emellertid som 

vanligt på begäran av nskilda arbetsplatser. 

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. Det sker bland 

annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och via övriga 

kommunikationskanaler. 

Ge vägledning och stöd kring 

etik och förhållningssätt 

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor med etisk 

anknytning. 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 

 Medicinsk 

bedömning i 

primärvården 

inom tre dagar. 

90 % 86 % 

 

Resultatet förbättrades successivt fram till sommaren 

därefter har det åter försämrats något. 5 av 28 Bra liv 

vårdcentraler når i augusti mål med 90 % tillgänglighet inom 

3 dagar, bland de privata vårdcentralerna når 2 av 12 målet. 

De allra flesta av de övriga når mellan 80 - 90 %. 2 privata 

enheter ligger under 70%. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Faktisk 

väntetid till första 

besök inom 60 

dagar i 

specialiserad vård 

nationell 

rapportering. 

80 % 81 % 

 

Väntetiderna till besök inom specialistsjukvården har inte 

påverkats i någon stor omfattning, når målet. Antalet 

inkommande remisser har minskat. Det är cirka 25% färre 

som väntar på ett besök vid jämförelse med för ett år sedan. 

Det som skulle kunna ske under hösten är en ökande 

efterfrågan och därmed ökande köer, men svårt att veta om 

så sker. 

 Faktisk 

väntetid till 

operation/åtgärd 

inom 

specialiserad vård 

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 för en stor mängd patienter. Ett arbete pågår inom 

kirurgisk vård för att skapa en plan med mål att återgå till 

2019 års nivå av tillgänglighet i ett första steg. 

 Genomförda 

återbesök inom 

medicinskt 

måldatum 

90 % 80 % 

 

Stabil nivå som inte når upp till målvärdet. Många patienter 

avbokar fortsatt besök på grund av uppmaningar kring fysisk 

distans. Här ses dock en liten förändring som troligen 

kommer att ha genomslag kommande månader. 

 Tid till 

ambulans - andel 

prio 1 larm inom 

20 minuter 

80 % 71 % 

 

Resultatet för augusti uppgår till 70 procent. Antalet 

ambulanser är reducerat enligt sommarrutin och beroende på 

coronapandemin. Detta kan vara en del av förklaringen till 

det lägre resultatet i augusti. Genomsnittligt resultat under 

perioden januari till och med augusti uppgår till 71 procent. 

Under perioden januari till och med augusti utfördes 676 

stycken (5 procent) färre prioritet 1-larm jämfört med 

motsvarande perioden föregående år. SOS har 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 prioritet 1-larm. Prioritet 2-larm har ökat 

med 3 procent. Totalt har antalet transporter (prioritet 1 -

larm samt övriga transporter) minskat med 455 stycken (1,4 

procent) till och med augusti. September 2019 startade 

länets två nya dagambulanser (Mullsjö och Aneby). Detta 

ska på sikt förbättra tillgängligheten för prioritet 1-larm. 

 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning och åtgärder för att 

förbättra tillgänglighet utifrån 

ny kömiljard 

På grund av coronapandemin har arbetet med tillgängligheten avstannat 

och antalet som väntar till en operation har ökat med 30-40%. Samtliga 

regioner erhöll ersättning avseende Kömiljarden utan krav på 

måluppfyllelse, för Region Jönköpings län något mer än 

befolkningsandelen. Under hösten startar arbetet med att normalisera 

väntetiderna för att så snart som möjligt uppnå en nivå som fanns före 

pandemin. 

EUppdrag/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. 
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Uppdrag/mål: Anpassa öppettider utifrån patientens behov 

Aktiviteter Analys 

Stöd för flexibla öppettider på 

vårdcentralerna 

Region Jönköpings län ersätter vårdcentralerna 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. 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. 

Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla 

vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Stort arbete kvarstår 

under hösten och 2021 med att bredda användningen till fler medarbetare 

och säkerställa arbetssätten. Användningen av digitala vårdmöten var som 

högst i april med ca 6500 genomförda digitala möten. Projekt för att jobba 

vidare utifrån målbilden ”Digitalt när det går, fysiskt om det behövs” 

startar i september. 

Användningen av Journalen via nätet har ökat under våren och i juni ökade 

användningen kraftigt på grund av provsvaren för Covid-19 till 9000 

inloggningar per dag.  Arbete pågår med att utöka antalet 

informationsmängder i Journalen via nätet med Läkemedel, 

uppmärksamhetssignal och remisstatus. 

Under vårens coronapandemi har1177.se till stor del används för spridning 

av information. I mars var användningen uppe i 452 000 besökare från 

Jönköpings län. Tillsammans i Sverige har vi tagit fram en 

självskattningstjänst som i dagsläget används av ca 100 personer per dag 

och en chatbot som svarar på frågor. Användningen av Fråga 

sjuksköterskan har haft mer än dubbelt så många frågor än normalt under 

våren. 

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) 

Planerat startdatum för tillnyktringsenhet (TNE) är den 1 oktober. 

Integrerad beroendemottagning 

utreds i samverkan med 

kommunerna 

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång i avvaktan på 

etablering av tillnyktringsenhet (TNE). Fokus i beroendevården har under 

året varit att uppdatera och revidera samverkansöverenskommelse och 

insatstrappa. 

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 

Utbildningar och diplomeringar har påverkats av pandemin, men har 

kunnat fortgå i begränsad omfattning. Årets Qom-ut-vecka genomfördes 

som ett digitalt evenemang och Region Jönköpings del var en av de 

sammanhållande aktörerna. 
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Aktiviteter Analys 

Arbeta för att förbättra 

tillgängligheten för personer 

med funktionsnedsättning 

Vid förändringar av verksamheten ska tillgängligheten beaktas och 

säkerställas så att personer med funktionsnedsättning får tillgång, på lika 

villkor som andra, till den fysiska miljön, transporter, information, 

kommunikation och IT- system. Även service och utbud av tjänster som 

erbjuds allmänhet ska vara tillgängligt. 

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 

Hälsoskolan fortsätter att genomföras på olika samhällsarenor i hela länet. 

Arbetet inriktar sig på människor som står långt i från arbetsmarknaden. 

Pågående pandemi har intensifierat det utåtriktade arbetet med 

hälsokommunikation för nyanlända och utlandsfödda invånare. 

Hälsoskolan är utökad med nya ämnen som fysisk aktivitet och 

Patientkontrakt. 

Fortsatt samverkan och 

samarbete tillsammans med 

kommuner 

Utvecklingsarbete inom "Bästa plats att växa upp, leva och bo" sker på 

uppdrag av Strategigrupp barn. 

Hälsocenter sprids till länets kommuner och vårdcentraler. 

Inom äldreområdet är fokus på psykisk hälsa och samverkan med 

samhällsaktörer genom gruppverksamheter 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska 

hälsa. 

Ett flertal aktiviteter och riktade insatser pågår för barn och unga. 

Exempelvis DISA (Din Inre Styrka Aktiveras), mindfulness i skolan, 

Dansa utan krav, En förälder blir till, Folkhälsoenkät Ung och Kultur. 

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.  

BHV sjuksköterskorna är uppmanade att göra veckovisa kontroller av 

alla inskrivna barn och på så sätt vill verksamheten arbeta för att säkra att 

alla barn får vaccinationer i tid och erbjuds de hälsobesök som ingår i det 

svenska barnhälsovårdsprogrammet. Hembesöken har återupptagits från 

vecka 34.  

Tillsammans för bästa möjliga 

hälsa och jämlik vård-projekt 

mellan barnhälsovård, tandvård 

och socialtjänst 

Delar av arbetet har påverkats av den pågående coronapandemin. 

Barnhälsovårdens hembesök har under våren ersatts av 

mottagningsbesök på barnhälsovården men har återupptagits från och 

med vecka 34. Besök tillsammans med socialtjänst har inte heller kunnat 

genomföras i samma utsträckning men har återupptagits under hösten. 

Flera familjecentraler erbjuder nu utvidgade hembesöksprogram i 

samverkan med socialtjänst. 

Sambesök barnhälsovård/tandvård genomförs på fyra familjecentraler. 
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Uppdrag/mål: Familjecentraler 

Aktiviteter  Analys 

Utveckling av familjecentraler i 

länet 

Planering för nya lokaler för familjecentral i Nässjö, Råslätt och 

Norrahammar fortgår. Planering för familjecentral i Gnosjö har 

försenats. Planering för familjecentral i Mullsjö har återupptagits i 

samverkan med kommunen. 

Familjecentralsamordnare arbetar på uppdrag av strategigrupp barn och 

har under året presenterat en länsgemensam överenskommelse för 

familjecentralssamverkan samt bjudit in till samordnarträffar och 

utbildningssatsningen En förälder blir till, där flera familjecentraler 

deltagit. 

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 ungdomsmottagning har ökat från 10 till 12 kommuner. 

Antalet medarbetare som kan erbjuda återbesök online har ökat från 5 till 

25 medarbetare. Marknadsföring är genomförd enligt 

kommunikationsplan 

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

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med 

Barnskyddsteamet 

Arbetet med barnskyddsteamet har fungerat väl över sommaren. Ingen 

ökning av samtal med anledning av coronapandemin. Broschyr framtagen 

gällande information till vårdnadshavare vid orosanmälan. 

Uppdrag/mål: Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för arbetet med 

att förbättra äldres psykiska 

hälsa 

Arbete med framtagandet av planen pågår. Ingående delar berör 

integrering av äldres hälsa i etableringen av hälsocenter i Jönköpings län, 

samverkan med civil- och pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och 

insatser för minskad ensamhet. 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Täckningsgrad 

för den 

uppsökande 

verksamheten 

(munhälsobedöm

ningar) 

70 % 29% 

 

Under coronapandemin har den uppsökande verksamheten 

inte kunnat utföras, därav det oförändrade antalet utförda 

munhälsobedömningar sedan tertial 1. 

 Andel 

berättigade till 

47 % 38 % 

 

Antalet berättigade till Nödvändig tandvård 6 114 (2019:2 6 

499). 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

nödvändig 

tandvård som fått 

den utförd 

Andel berättigade som fått nödvändig tandvård 38 % 

(2019:2 47 %). 

 

 
Specialisttandvård

en: Antal 

remisspatienter 

som väntat mer än 

60 dagar 

0 2 521 

 

I augusti 2020 var det 2 521 remisspatienter som väntat mer 

än 60 dagar. I december 2019 var motsvarande antal 2 293 

remisser. Trots coronapandemin har det endast varit en liten 

ökning i antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar 

inom specialisttandvården. Ökningen är 228 remisspatienter. 

Ett antal av de patienter som väntar mer än 60 dagar gör det 

av odontologiska skäl - det som i vården kallas "medicinskt 

orsakat väntan". Utifrån en årsproduktion på 68 000 

undersökningar och behandlingar motsvarar antalet väntande 

cirka 1,9 veckors produktion. 

 
Allmäntandvård: 

Andel 

revisionspatienter 

i tid till 

undersökning och 

behandling, 

Folktandvården 

90 % 84 % 

 

Tillgängligheten inom länet där tillgången på personal är 

acceptabel, främst i länets norra och södra delar, har 

förbättrats avsevärt. Flera kliniker tog fram till 15 mars emot 

patienter som stod på kölista och de flesta kliniker hade 

möjlighet att flytta resurser till delar av länet där behovet är 

akut, framför allt i Tranås- och Vetlandaområdet. Efter 

coronapandemins utbrott finns mycket begränsade 

möjligheter att som ny patient komma till Folktandvården 

annat än för akuta besvär. 

14 av 26 kliniker (ca 54%) klarar tillgänglighetsmålet på 

90 % för revisionspatienter 

10 av 26 kliniker (ca 38%) har en tillgänglighet mellan 70-

89% 

2 av 26 kliniker (ca 8%) har en lägre måluppfyllelse 

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 delmål och 

aktiviteter/handlingsplan tas 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 

Delvis påbörjad i och med ny upphandling av system. 

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med Barnkonventionen 

Aktiviteter Analys 

Revidering av handlingsplanen Handlingsplanen kring Barnkonventionen för åren 2020-2023 har antagits. 

Den övergripande målsättningen är att samtliga medarbetare inom Region 
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Aktiviteter Analys 

Jönköpings läns verksamheter arbetar utifrån Barnkonventionen. 

Webb-utbildning om 

barnkonventionen 

Webbutbildningen kring Barnkonventionen från Barnombudsmannen finns 

tillgänglig på webben för folkhälsa och sjukvård. Information sprids 

genom befintliga nätverk och genom verksamheternas barnrättsombud. 

Process och produktion 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

Ett stort antal aktiviteter och initiativ pågår där några har påverkats av 

coronapandemin och några har kunnat kompletteras med digitalt stöd. 

Exempelvis personlig rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade 

matrådgivare och Fysisk aktivitet på recept (FaR)-samordnare. Rutiner och 

arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför operation har införts och 

samverkan har skett inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

En ny överenskommelse för "Idrott och folkhälsa" är under framtagande. 

Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats märkbart av 

rådande coronapandemi. Flera aktiviteter är inställda eller genomförts 

digitalt. Under våren har fyra fulltecknade grupper utifrån 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) startats. KulturLust är en metod för 

seniorer i ordinärt boende som tagits fram och testats. 

Gällande området sexuell och reproduktiv hälsa inväntas nationell strategi 

för SRHR i september. 

En artikel om genomfört förbättringsarbete för multifunktionella 

förskolegårdar har blivit publicerad. Lärdomarna summeras för att sprida 

till fler förskolor om hur de kan förbättra sin utemiljö på förskolegården. 

Handlingsplan för jämlik hälsa. Handlingsplanens revidering är framskjuten med anledning av pandemin. 

Ny plan antas inför 2022. 

Utvärdering av hälsosamtal och 

fortsatt arbete 

Utvecklingsarbete utifrån bland annat den pågående utvärderingen har 

påbörjats och blir från och med hösten en tydligare del i Tillsammans för 

bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till 

föreningar genomförs 

Uppföljningsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog form med 

ansvariga från verksamheterna. Årets dialoger genomfördes under juni 

månad och digital mötesform erbjuds som komplement med anledning av 

coronapandemin. 

Fördelning av bidrag inom 

folkhälsoarbetet 

Många föreningar meddelar att årets medel har varit svårt att omsätta med 

anledning av pågående pandemi. Kommunikation sker med dessa och 

uppföljningsbesöken har genomförts enligt plan. Perioden för omsättning 

av bidragen föreslås förlängas. 
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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 coronapandemin exempelvis har efterfrågan på stöd att sluta 

röka ökat och tobakshjälpen har fått spridning. Motsvarande meny 

etableras inom området mat. Stöd- och behandlingsplattformen används 

som ett digitalt alternativ för behandling av ohälsosamma levnadsvanor. 

Hälsocoach-online prövas på hälsocentret i Värnamo med målet att 

komplettera de fysiska besöken. 

Utveckling och spridning av fler 

mötesplatser och hälsocaféer 

likt hjärtats hus i länet 

Mötesplatsen Hjärtas hus har startats upp även i Tranås, vilket innebär att 

Hjärtas hus finns på fyra platser i länet - Jönköping, Värnamo, Eksjö och 

Tranås. Det finns nu ledare till Lärcafé och självhjälpsgrupper i hela länet. 

Planering har påbörjats för gemensam administration och grundutbildning 

för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek, peer och 

volontärer. 

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 med 

patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers rehabpersonal från 

början. Under coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla 

Covid-19 rehabiliteringen på alla vårdnivåer inklusive den kommunala 

hälso- och sjukvården. 

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 länets vårdcentraler. 

Optimera sjukskrivningar för de 

med problem med 

rörelseapparaten 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett förbättringsarbete 

gällande sjukskrivningar inom främst psykisk ohälsa och ospecifik smärta.  

Samma arbete som ovan gäller även här. 

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 redovisades på Kommunalt forum den 12 juni. Under hösten 

fortsätter arbetet med utgångspunkt i rapporten hos alla 
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Aktiviteter Analys 

medlemsorganisationer. 

Uppdrag/mål: Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

Gemensam handlingsplan för 

hälsa 

Strategigrupp barn har en aktiv samverkan med Skottland och Cincinatti 

Children Hospital, med syfte att förbättra barn och ungas hälsa i länet. Tre 

förbättringsområden är valda utifrån SKR:s uppdrag Strategi för hälsa: 

Fullföljda studier, fysisk aktivitet och psykisk/mental hälsa. 

Ett lärande nätverk, "Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på", med 

lokala team från länets kommuner träffas regelbundet för att utbyta 

erfarenheter och stämma av sitt pågående förbättringsarbete. 

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av 

suicidprevention 

En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är framtagen och 

förankrad i ReKo. En samordningsgrupp håller samman arbetet 

tillsammans med den regionala samordnaren för uppdraget. 

Folkhälsomyndigheten har dialog med Region Jönköpings län för att 

erbjuda medel och utvecklingsstöd inom området anti-stigma, 

suicidprevention och psykisk hälsa. 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Vårdprevention 

90 % 82 % 

 

Andel patienter som fått åtgärd utförd är i paritet med 

föregående period. De systematiska utbildningar som 

tidigare genomförts till alla nyanställda sjuksköterskor samt 

de återkommande utbildningarna för undersköterskor har 

under pandemiperioden pausats. Dessa återupptas nu under 

hösten. Förebyggande insatser har varit särskilt viktiga för 

de mest utsatta patienterna där också de förbättrade 

förutsättningarna för dokumentation varit en viktig del. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Mycket av det ordinarie strategiska och utvecklande 

patientsäkerhetsarbetet har fått gå på sparlåga hittills under pandemin, då 

vårt fokus har fått vara att stödja patientsäkerhetsarbetet under de speciella 

förutsättningar som varit i den omställda sjukvården. Under hösten 2020 

kommer det ordinarie arbetet kunna återupptas. 

Genomföra 

patientsäkerhetsberättelser. 

Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, diarieförd och 

förankrad i organisationen. 

Genomför 

patientsäkerhetsronder 

Vårens inplanerade patientsäkerhetsronder kunde inte genomföras fullt ut 

som planerat då verksamheterna hade fokus på coronapandemin. Ett nytt 

koncept med patientsäkerhet i realtid (PiR) för covid-19 enheter har testats 
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Aktiviteter Analys 

med bra resultat 

Patientsäkerhetsdialoger Planering av höstens patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av 

patientsäkerhetsarbetet pågår med fokus på att stödja 

patientsäkerhetsarbetet under de speciella förutsättningar som varit i den 

omställda sjukvården. 

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt och 

uppföljning av strategiska 

fokusområden 

Under coronapandemin har mycket arbete fått läggas på att stödja arbetet 

med patientsäkerhet i verksamheterna i vårdens omställning. Arbetet med 

nationella handlingsplanen för patientsäkerhet och patientsäkerhet i det 

nationella systemet för kunskapsstyrning har också pausat på den 

nationella nivån. Nu under hösten 2020 förväntas vi kunna återta arbetet 

både nationellt och regionalt enligt tidigare planering. 

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 

Det redaktionella stödet på nationell nivå förstärks och erbjuder regionerna 

stöd för revidering av nationella riktlinjer. Lokala riktlinjer i FAKTA för 

de tre vårdförloppen kroniska sjukdomar har reviderats och ska godkännas. 

Samlad information samt kunskapsstöd för Covid-19 finns tillgängligt för 

personalen. 

Praktisk användning av 

nationella kvalitetsregister. 

Att tydliggöra uppdrag samt syfte och mål med Registercentrum Sydost 

(RCSO) är en del i arbetet. Organisationen har både ett nationellt och ett 

regionalt uppdrag, där det nationella uppdraget fokuserar på utveckling 

och stöd till de nationella kvalitetsregistren, medan det regionala uppdraget 

fokuserar på implementering av kvalitetsregister, främst i det regionala 

kunskapsstyrningsarbetet, men också med koppling till det nationella 

kunskapsstyrningsarbetet. RCSO är således att ses som en Regional 

Samverkansgrupp (RSG) och därmed en del av sydöstra 

sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsmodell. 

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Påbörja arbetet med 

personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp 

Implementering på klinik och vårdcentralsnivå påbörjas enligt planering 

oktober 2020 med vårdförloppen stroke och TIA, Reumatoid artrit samt 

Höftledsartros. 

Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjerna för rörelseorganens 

sjukdomar 

Implementering av riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar samt det 

försäkringsmedicinska beslutsstödet har påbörjats. 

Vården gäller vuxna med de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna 

reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit samt artros och 
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Aktiviteter Analys 

osteoporos. Det har även tagits fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd 

som innehåller vägledning för sjukskrivningsprocessen för 

inflammatoriska reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial 

spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. 

Dessutom revideras målnivåerna och kommer publiceras vid årsskiftet 

2020/2021. 

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. 

Medicinsk vård deltar i arbetsgruppen för palliativ vård i samverkan. 

Coronapandemin har haft som effekt att primärvården har genomfört fler 

brytpunktssamtal än tidigare. 

Öka inkludering av patienter 

med svår somatisk sjukdom i 

specialiserad palliativ vård 

Nationella riktlinjer är bearbetade och anpassade lokalt. En gemensam 

handlingsplan för kommuner, primärvård och specialiserad vård har tagits 

fram. 

Uppdrag/mål: Våld i nära relationer 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att bemöta och 

omhänderta våldsutsatta 

personer  

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 

Anpassning av lokaler utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv görs 

kontinuerligt. 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. Övriga aspekter är aktuella att fånga 

genom revideringen av regionens hållbarhetsprogram. 

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Regelbundet genomföra 

läkemedelsdialoger samt arbeta 

2 dialoger genomförda efter sommaren. Arbete med att planera in fler 

kommer att återupptas. 
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Aktiviteter Analys 

med identifierade 

förbättringsområden. 

Förstärkning av 

läkemedelskommittén 

Arbetet har återupptagits efter sommaren. 

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. 

Minska olämplig polyfarmaci Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat arbete med statistik 

genomgång. Arbete med TLV utifrån tjänsteplattformen kan kanske ge 

något på sikt. Utbildning av primärvården. 

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Införa vaccination mot humant 

papillomvirus (HPV) för pojkar. 

Vaccination mot HPV startar nu under höstterminen för pojkar i åk 5. 

Elevhälsan är utförare av detta, Smittskydd Vårdhygien är kunskapsstöd 

vid behov. 

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

Planläggning, utbildning och 

övningar 

Arbetet fortgår med viss anpassning pga ökad belastning under 

coronapandemin på övning och utbildningsverksamheten. Den kris och 

katastrofmedicinska planen är reviderad men inte fastställd och kommer 

sannolikt att behöva ytterligare revidering efter utvärdering av 

coronapandemin. 

Risk och sårbarhetsanalyser Arbetet med ny riskanalys 2020 har påbörjats vilket är första steget i en ny 

Riska och sårbarhetsanalys (RSA). 

Tjänsteman i beredskap Under januari-augusti har 164 TiB larm samt 107 paratuslarm inkommit. 

Det är en minskning av larmen jämfört med tidigare år. De 5 vanligaste 

larmen gäller vårdplatsbrist, driftstörning, ambulansfrågor, bränder samt 

vädervarningar.  Endast coronapandemin har hanterats som särskild 

händelse, där regional särskild sjukvårdsledning har aktiverats. 

Civilt försvar Planeringsarbetet med civilt försvar fortgår, pga. coronapandemin har 

vissa områden fått prioriteras. Detta har gjorts utifrån gällande 

överenskommelser med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(2018-2020). De prioriterade områdena är säkerhetsskydd, signalskydd 

samt ett första steg inför att påbörja krigsorganisation. 

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en strategi för arbetet 

med idéburen offentligt 

partnerskap 

Arbete pågår. Nationellt finns framtaget underlag om principer och 

riktlinjer för olika samverkansformer, bl.a. IOP. 

Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin, men uppdraget bör kunna 

avslutas under 2020. 
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Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Nya riktlinjer för länsklinikerna Arbetet ingår som en del i framtagandet av ett nytt direktiv för medicinska 

programgrupper och utifrån arbetet med akutsjukhusens uppdrag. Arbetet 

är påbörjat men försenat med anledning av coronapandemin.  

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag 

Aktiviteter Analys 

Tydliggöra akutsjukhusens 

uppdrag 

Arbetet är påbörjats något försenat på grund av coronapandemin. 

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

Aktiviteter Analys 

Införa och marknadsföra 

tjänsten SMS-livräddare 

Kommit igång men kan inte slutföras 2020. På grund av coronapandemin 

kan vi inte rekrytera livräddare till HLR-utbildningar och till tjänsten. 

Arbetet återupptas när det är möjligt. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma 

aktiviteter och projekt i 

samverkan 

Arbetet inom området Bästa platsen att växa upp, leva och bo pågår och 

har haft tre lärandeseminarier med de fyra teamen som ingår i projektet. 

Förändringar som genomförs är exempelvis att öka den fysiska aktiviteten 

och det psykiska välbefinnandet för gravida och barn 0-6 år, få ner 

generellt höga frånvaron samt få tillbaka de elever till skolan som är på 

väg att bli hemmasittare, öka den fysiska aktiviteten, skolnärvaron och den 

psykiska hälsan hos ungdomar 13-17 år med obesitas, samt stärka 

föräldrarollen. 

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 av 

strategigrupp Psykiatri och missbruk. 

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 haft avstämningsmöten varje vecka. Goda erfarenheter från 

arbetet tas nu till vara i det fortsatta samarbetet. 
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Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Länsövergripande strategi för e-

hälsa  - Handlingsplan 2020 

Arbetet tillsammans med kommunerna har fortsatt. Exempelvis kring hur 

man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för att öka trygghet 

och självständighet samt avlasta för personalen. Arbetet har under 

coronapandemin haft fokus 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 etablerar kompetenscentrum/nätverk för 

långtidsuppföljning för barncancerpatienter. 

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Standardiserade 

vårdförlopp 

- andel patienter i 

SVF 

70 % 59 % 

 

Antal diagnossatta patienter, dvs patienter som borde 

genomgått ett standardiserat vårdförlopp ligger i samma nivå 

som föregående år (1489 i jämförelse med 1480). Av dessa 

har 59% genomgått ett standardiserat vårdförlopp, vilket är 

lägre än föregående år och också en bit från uppsatt mål. 

Vårdförloppen bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt 

malignt melanom är exempel på förlopp där uppsatt mål nås. 

 
Standardiserade 

vårdförlopp 

- andel inom max 

ledtid 

80 % 46 % 

 

Andel patienter som handläggs inom aktuella ledtider för de 

olika standardiserade vårdförloppen har förbättrats i 

jämförelse med motsvarande period föregående år (46% i 

jämförelse med 37%) men totalt sett återstår det mycket 

innan uppsatt mål, 80% nås. Finns en variation mellan de 

olika förloppen men SVF analcancer samt SVF allvarliga 

ospecifika symtom som kan bero på cancer är vårdförlopp 

där målet nås. 

 

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 Gemensamt samordningskansli, GSK och 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 

Med ett inriktningsbeslut om införande motsvarande det som tagits 

för tarmcancerscreening möjliggörs fortsatt arbete med integration 

ROS/BOS och 1177. 

 

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. 

Uppdrag/mål: Inrätta ett diagnostiskt centrum för prostatacancer 

Aktiviteter Analys 

Arbete med inrättande av 

diagnostiskt centrum för 

prostata.  

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 arbetas med att få in cancerrehabilitering i ett tidigt stadium 

för att ge patienten redskap för att hantera sin sjukdom och sitt 

tillfrisknande. Andra insatser görs även för andra sjukdomar där andra 

professioner blir viktiga aktörer såsom sjukgymnast, arbetsterapeut och 

kuratorer. 

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.  
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Verksamhetsstatistik 

 

Somatisk vård 

Inom den öppna specialiserade somatiska vården sker en minskning av läkarbesök samt besök till 

annan personalkategori. Detta gäller såväl den egenproducerade som den köpta vården. Inom 

slutenvården minskar antalet vårdtillfällen samt vårddagar jämfört med samma period föregående år. 

Minskning av såväl besök som vårdtillfällen och vårdtid kan förklaras av den pågående 

coronapandemin. 

Psykiatrisk vård 

Inom den psykiatriska vården minskar såväl läkarbesök som besök till annan personalkategori. Inom 

slutenvården minskar antalet disponibla vårdplatser, vårdtillfällen och därmed även antal vårddagar. 

Minskning av såväl besök som vårdtillfällen och vårdtid kan förklaras av den pågående 

coronapandemin. 

Primärvård 

Av alla öppenvårdsbesök görs cirka 59 procent i primärvården. Av alla läkarbesök är andelen som 

görs i primärvård 52 procent och för övriga personalkategorier 64 procent. Antalet producerade 

läkarbesök samt besök till annan personalkategori minskar med 12 respektive 13 procent under 

perioden. Minskningen är ett resultat av den pågående coronapandemin där många känt oro och 

undviker att kontakta sin vårdcentral av rädsla för smitta. 

En tydlig ökning ses dock när det gäller den köpta vården där användningen av digitala tjänster står för 

den stora ökningen, detta gäller såväl läkar- som besök annan personalkategori.  Andelen digitala 

besök är drygt 11 % av totala antal läkarbesök. Av de digitala besöken köps drygt 56 % av externa 

aktörer som Kry och Min doktor. 
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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 regionen 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. 

Aktiviteter Analys 

Learnovation och CoProduction Projektet är i sin slutfas och kommer att avrapporteras under hösten 

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. 

Aktiviteter Analys 

Esther coacher och SimLab, 

psykisk hälsa i arbetsmiljön, 

ledarutveckling, vård i hemmet 

Esther coacher utbildas i kommuner och region 

Framgångsfaktorer: Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

Verksamhetsförlagd utbildning Avtal på plats och bra samverkan mellan parterna nu. Coronapandemin har 

krävt ett nära samarbete mellan Hälsohögskolan och Region Jönköpings 

län kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket har krävt mycket 

arbete men frågor har lösts i god anda. Även mycket god samverkan med 

Linköpings Universitet. 

Skapa en ledningsstruktur för 

samverkan mellan Region 

Jönköpings län, Jönköping 

University och Linköpings 

Universitet 

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig ledningsstruktur för 

samverkan mellan Region Jönköpings län och Jönköping University klart. 

Uppdrag/mål: Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

Decentraliserad läkarutbildning 

i samverkan i sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Gott samarbete. Frågor klaras av löpande. Aktuella frågor är: avtal om 

lokaler och personal vid Metodikum, distansutbildning/fysisk utbildning, 

tredje föreläsningssalens driftsättning. 
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Aktiviteter Analys 

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 

Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika aktiviteter. 

Aktiviteter Analys 

Arbete utifrån Life Science 

strategin 

Arbetet med Life science frågor i sjukvårdsregionen pågår.  Dels leder 

utvecklingsdirektörerna ett arbete och dels har cheferna för FoU-

verksamheten utarbetat en strategi som genomförs bland annat via 

universitetssjukvården. Inom Region Jönköpings län har denna samverkan 

börjat men fortfarande saknas en mer formaliserad samverkan. 

Uppdrag/mål: Utveckling av tandvården 

Aktiviteter Analys 

Ansöka om att etablera 

tandläkarutbildning 

Ansökan om etablering av tandläkarutbildning inskickad. Planeringsarbete 

pågår inför granskningsmöte i oktober. Internat genomförs i Region 

Jönköpings län av styrgruppen för att stärka samverkan mellan Region 

Jönköpings län och Jönköping University. Linköpings Universitet är också 

delaktiga i planeringen framförallt av den prekliniska delen av den tänkta 

utbildningen. Arbetsgrupper för olika frågor har bildats (exempelvis 

rörande kompetensförsörjning) som behöver aktiveras. 

Framgångsfaktorer: Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: Utveckling av Region Jönköpings läns intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings 

läns intranät och vårdgivarwebb 

Enligt plan lanseras för delen av nya intranätet (gemensam startsida och 

regiongemensamt innehåll) i mitten av september. Därefter tar ett nytt 

projekt vid för att bygga om verksamhetsflikarna. 

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 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -90 508 tkr FS nämnden har efter åtta månader ett underskott på 90,5 

miljoner kronor, och det motsvarar en avvikelse mot budget 

på 1,4 procent.   
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FS nämnden har efter åtta månader ett underskott på 90,5 miljoner kronor, och det motsvarar en 

avvikelse mot budget på 1,4 procent.  Underskottet efter första tertialet var 80 miljoner kronor och det 

innebär att andra tertialet har ett betydligt mindre underskott. 

I resultatet/budgetavvikelsen till och med augusti finns inga intäkter för merkostnader utan dessa 

hanteras i prognosen nedan. Det samma gäller för provtagningar (Covid-19 och antikroppar) som 

genomförts på sjukhusen. 

Kostnaderna för personal ökar relativ mycket mellan 2019 och 2020 och bidrar till underskotten för 

verksamhetsområdena. Samtidigt kommer merkostnader till följd av Covid-19 ersättas av staten och 

bedömningen är att FS nämnden för helåret kommer att ha en ekonomi i balans. 

Folktandvården har underskott till följd av minskade patientintäkter vilka till och med augusti är 34 

miljoner lägre än samma period 2019. 

Regionens åtagande som bland annat innehåller köpt och såld vård har en positiv budgetavvikelse efter 

åtta månader. Överskottet förklaras främst av den centrala delen av statsbidraget för tillgänglighet som 

till och med augusti är cirka 35 miljoner kronor. Det finns också ej ianspråktagna budgetmedel för 

psykisk hälsa och livsstilsutmaningen som ger en positiv avvikelse i förhållande till budget. I övrigt 

finns plus och minusposter som tar ut varandra som exempel plus för köpt somatisk vård inom riks- 

och regionsjukvården men minus för köpt psykiatri. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Prognos 

0 tkr 85 400 tkr Prognosen för helår 2020 är ett plus på cirka 85 miljoner 

kronor för FS nämnden.  

 

 

 

Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse

Privata vårdgivare -37,1 -39 2

Vårdcentralerna Bra Liv 12,4 20,9 -8,5

Folktandvården -169,5 -155,3 -14,2

Medicinsk vård -1935,9 -1896,5 -39,4

Kirurgisk vård -1856,1 -1770,4 -85,6

Psykiatri rehab o diagnostik -687,4 -693,7 6,3

Summa verksamhetsområde inkl privata -4 673,50 -4 534,00 -139,5

Regionens åtagande -1807,7 -1856,7 49

Totalt -6 481,20 -6 390,70 -90,5

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

Verksamhetsområden
Bokslut 

2018

Bokslut 

2019

Prognos 

2020

Förändring 

jmf 2019

Privata vårdgivare 7,9 5,8 0 -5,8

Vårdcentralerna Bra Liv -25,3 -12,5 -15 -2,5

Folktandvården -16,7 9,3 -10 -19,3

Medicinsk vård 17,5 5,3 -53 -58,3

Kirurgisk vård -62,7 -41,1 -100 -58,9

Psykiatri rehab o diagnostik -24,9 7,9 -7 -14,9

Summa verksamhetsområde inkl privata -104,3 -25,2 -185 -159,8

Centralt/Regionens åtagande -66,7 42,3 270,4 222,1

Totalt FS nämnd -171 17,1 85,4 62,3

Tabell: Bokslut 2018-2019 och prognos 2020, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och 
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Prognosen för helår 2020 är ett plus på cirka 85 miljoner kronor för FS nämnden. I tabellen ovan finns 

beräknad ersättning för merkostnader till följd av Covid-19 135,5 miljoner med och ligger på raden 

"Regionens åtagande". Även erhållen och prognosticerad ersättning till sjukhusen för provtagning 

ligger där (cirka 35 mnkr). Detta är tillfälligt och ersättningen (135,5+35 =ca 170 mnkr) kommer att 

fördelas till berörda verksamhetsområden i samband med att socialstyrelsen godkänner ansökan. Det 

innebär att det i nuläget är svårt att bedöma respektive verksamhetsområdes resultat 2020 då 

ersättningen inte har fördelats i tabellen ovan. Folktandvården ingår inte i ansökan om merkostnad till 

socialstyrelsen och Folktandvården förväntas gå med underskott 2020 till följd av tappade 

patientintäkter. 
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MEDARBETARE 

Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: Försörjning av vårdpersonal 

Arbetet med att stärka AT- och ST-utbildning pågår. Mycket utmaningar kring hur och när 

utbildningar skall genomföras. Digitala former har snabbt utvecklats för framförallt ST-utbildningarna. 

Planering av BT-utbildning pågår. Samverkan med JU kring framtida tandläkarutbildning. Samverkan 

med HR och Metodikdum kan med fördel stärkas. 

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 tillsammans med kommunikationsavdelningen 

pågår. 

Uppdrag/mål: Kompetensbaserad rekrytering 

Aktiviteter Analys 

Utveckla anställningsprocessen Uppdatering av "underlag för anställning" i Rekryteringsportalen 

genomfört i augusti. Långsiktigt mål att digitalisera anställningsprocessen, 

bland annat genom digitala anställningsavtal. Test av digital 

referenstagning genomfört, dialog om fortsatt arbete pågår. 

Implementering tester i 

rekrytering 

Integrering samt arbete med kravprofiler för screeningtester pågår. 

Fördjupade tester används som en del av chefsrekryteringsprocessen och 

specialistroller vid behov. 

Utveckla 

Kompetensförsörjningsenheten 

Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande. 

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Kompetensutveck

lingsplan 

90 % 63 % 

 

Målet ej uppnått för tertial 2. Möjliga orsaker kan vara 

eftersläpning i registrering, förskjutning av 

medarbetarsamtal på grund av centralt avtalsläge med vissa 

fackförbund och covid-19. HR påminner om vikten av 

registrering av upprättade kompetensutvecklingsplaner. 

Bedömningen är att måluppfyllelse kommer ske under året. 

 Minskning av 

kostnaderna för 

bemanningsföreta

g 

-17 % 6 % 

 

Kostnaden för bemanningsföretag är efter 8 månader 103,4 

miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor (6%) högre än 

motsvarande period 2019. Förutom verksamhetsområdena 

inom FS nämnden finns kostnader för bemanningsföretag 

inom telefonrådgivning/1177. Kostnaden för 

bemanningsföretag motsvarar 2,7 % av den totala 

lönekostnaden inom hälso- och sjukvård inkl tandvård. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Sjuksköterskornas andel av kostnaderna för 

bemanningsföretag fortsätter att öka och uppgår nu till 12%. 

 

Aktiviteter Analys 

Länsövergripande resursenhet 

för sjuksköterskor 

Underlag för en bemanningsenhet är framtaget och samverkat. 

Bemanningsenheten blir en enhet under område kompetensförsörjning 

med en egen enhetschef och en administrativ resurs. Enhetschef är 

rekryterad och påbörjar sin anställning under hösten. 

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. 

Personalen är mestadels positiva till projektet. Svårigheten finns i att 

fördela bemanningen på ett så effektfullt sätt som möjligt för att nå fram 

till 80-10-10. 

Under våren 2020 med anledning av coronapandemin har arbetet med 

schemamodell 80-10-10 fått stå tillbaka. Arbetet kommer att återupptas så 

snart möjlighet och förutsättningar finns. 

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. 

Det finns fortfarande fler utmaningar och mer möjligheter för att fortsätta 

att forma rollen. På grund av rådande situation kring Covid-19 pandemin 

har rekrytering och tillsättning av teamsjuksköterskor blivit något fördröjd. 

Implementering av ny 

kompetensplattform 

Prioritering för införande 2020. Börjar med medarbetarsamtal genom att se 

över befintlig process och sedan föra in den i LoK. Ge möjlighet att 

använda för de som vill under hösten med breddinförande under nästa år. 

  

Arbete med 

kompetensförsörjningsplan 

Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner pågår och 

systemstöd kommer utvecklas i bla LoK (plattform för lärande och 

kompetens). Införande av LoK pågår med ambition att utveckla 

kompetensdelarna under 2021. Stödrapporter kring befintlig och framtida 

prognostiserad bemanning är under utveckling. 

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 

Mycket pågår i den dagliga verksamheten, schemaplanering och 

mentorskap. Kan finnas möjligheter i LoK att arbeta med bl a 

successionsplanering mm. Dock kommer detta systemstöd inte utvecklas 

förrän under nästa år och kan då leda till en mer övergripande bild och 

systematisering av arbetssätt. 

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. Prioriterade yrkesgrupper som tillhör AKV 

eller Kommunals avtalsområde hanteras med deras respektive lönerevision 

när centrala avtal finns. 

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Personalhälsa 

- sjukfrånvaro 

4,8 % 5,9 % 

 

Sjukfrånvaron har i genomsnitt 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. Under 

sommarmånaderna har sjukfrånvaron successivt minskat 

mot den förväntade nivån. 

 

 

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 covid-

19-pandemin. 
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Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Medarbetarsamtal 

90 % 69 % 

 

Målet ej uppnått för tertial 2. Möjliga orsaker kan vara 

eftersläpning i registrering, förskjutning av 

medarbetarsamtal på grund av centralt avtalsläge med vissa 

fackförbund och covid-19. HR påminner om vikten av 

registrering av genomförda samtal. Bedömningen är att 

måluppfyllelse kommer ske under året. 

 

Aktiviteter Analys 

Introduktion till att jobba i RJL Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att jobba med 

frågan. 

Koppling till pågående projekt med chefers introduktion. Mycket borde 

kunna utvecklas gemensamt. 

Avslutningssamtal Det pågår ett pilotprojekt med avgångsenkäter som kommer vara grund i 

utvecklingen på Regionnivå. När pilotprojektet är utvärderat påbörjas 

eventuell digitalisering, uppskalning och systematisering av 

avgångsprocessen. 

Översyn samverkansavtal Har varit pausat på grund av läget med covid-19. Ambition att ta upp 

arbetet under hösten när pågående tvister är lösta. 

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, den omgång som startade hösten 2019 avslutades maj 

2020. 

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. 

Första träffen handlade om hälsofrämjande arbetsmiljö och kunde 

genomföras som planerat i vintras med gott resultat, andra och tredje 

träffen har anpassats till att handla om att ta roll som chef under pågående 

pandemi. Alla grupper har inte haft möjlighet att genomföra träffar men de 

som haft möjlighet har gjort det genom videomöte och varit nöjda med 

innehållet och samtalet. 

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 under våren har skjuts på framtiden. Under 

hösten återupptas vissa utbildningar som bygger på fysisk närvaro. 

Förändring årsarbetare 

En genomsnittlig ökning av antalet faktiska årsarbetare jämfört med samma period föregående år. 

Detta trots att sjukfrånvaron i genomsnitt varit betydligt högre än samma period föregående år. Det är i 
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genomsnitt 279 fler anställda årsarbetare medan frånvaron ökat med motsvarande 159 årsarbetare 

vilket totalt ger en ökning med i genomsnitt 120 faktiska 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 Coronapandemi har skapat fler möjligheter till vårdnäraservice 

tjänster då Region Jönköpings län arbetar enligt Rätt använd kompetens 

(RAK). Detta har inneburit att vi levererat fler vårdnära servicetjänster till 

Covid-19 avdelningar och till Cohortvård IVA. 

Utökning av vårdnära servicetjänster på medicinkliniken i Eksjö sker efter 

sommaren där även måltidshantering ingår. Vårdnära servicetjänster startar 

upp i hus D1/D2 under november. 

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 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. 

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. 
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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. 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat 

 
Ekonomi i balans  

0 tkr 19 000 tkr 

 
Prognos 

0 tkr 48 000 tkr 
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Budgetavvikelse till och med augusti +19 mnkr. Avvikelsen inom verksamhetsområdena -11 mnkr. 

Avvikelsen förklaras av underskott inom Verksamhetsstöd och service främst beroende av 

nedskrivning av lagervärde beroende på höga inköpspriser. Inom RLK och verksamhetsnära funktion 

förklaras överskottet på +28 mnkr av projekt och anslag främst inom Folkhälsa och sjukvård. Centrala 

ansvar +30 mnkr, vilket främst förklaras av riktade statsbidrag som bidrar till finansiering av 

permanentade satsningar/budget samt pensioner  

Prognosen för Stöd och service totalt + 48 mnkr. Prognos för verksamhetsområdena -18 mnkr, där 

större delen av underskottet förklaras av nedskrivning av lagervärde.  Prognos centrala ansvar +67 

mnkr. Överskottet förklaras främst av riktade statsbidrag, pensioner samt ersättning från 

Folkhälsomyndigheten för provtagning där ersättningen ska fördelas ut till verksamheten. 

Uppdrag/mål: Lokalförsörjning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt arbete med 

fastighetsutvecklingsplaner som 

stäms av varje tertial 

Arbete med fastighetsutvecklingsplaner för ett av våra tre sjukhus pågår 

(Värnamo). Inväntar statusuppdatering av byggnadsdelar. 

Aktivt arbete med 

lokalförsörjningsplaner som 

stäms av varje tertial 

Värnamo sjukhus, utkast på lokalförsörjningsplan presenterad. 

Höglandssjukhuset Eksjö, Utkast på uppdaterad lokalförsörjningsplan 

finns. 

Länssjukhuset Ryhov, Uppdatering av befintlig plan ej påbörjad. 

Stöd och service, mnkr

Budgetavvikelse 

202008 Prognos 2020

RLK o verksamhetsnära funktion 28 35

IT-Centrum -5 -9

Verksamhetsstöd och service -34 -44

Summa verksamhetsområde -11 -18

Centrala ansvar 30 67

Totalt 19 48
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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 155 985 tkr 

 Prognos, budgetavvikelse 0 tkr   509 000 tkr 
 

Delårsresultatet bättre än budget i verksamheten men negativt finansnetto 

Efter andra tertialet visar utfallet ett överskott på 572 miljoner kronor, vilket är 156 miljoner kronor 

över periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 25 miljoner kronor bättre än periodbudget och 

skatter, utjämning och generella statsbidrag är 327 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det gör att 

verksamhetens resultat är 352 miljoner kronor högre än budget och är plus 754 miljoner kronor. 

Den sedan 2019 ändrade redovisningsprincipen, där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt 

värde) påverkar resultatet, försämrade kraftigt första tertialet. Under andra tertialet har finansnettot 

återhämtats något. Till och med augusti ingår orealiserade värdesänkningar på 75 miljoner kronor, 

vilket är 161 miljoner kronor sämre än budget. Samtidigt så är ränteintäkter, utdelning och realiserade 

vinster/förluster nästan i nivå med budget med 1 miljon kronor i negativ avvikelse. Finansiella 

kostnaderna på skuldsidan (pensioner) visar 34 miljoner kronor sämre än budget. 

Årsprognosen positiv men osäker 

Det råder fortfarande osäkerhet kring hur resterande del av året kommer utvecklas främst avseende 

effekter av coronapandemin. Prognosen är osäker, men den baseras på att en återhämtning påbörjats 

det tredje kvartalet. De generella statsbidrag som beslutades i februari och juni är medtagna i 

delårsbokslutet med åtta tolftedelar och är även med i årsprognosen. Detsamma gäller för den 

beräknade, ännu ej beslutade kompensationen för den så kallade periodiseringsfonden, då den har 

samband med skatteprognosen. I delårsresultatet ingår inget stöd för merkostnader inom sjukvården 

till följd av coronapandemin eller stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken. I årsprognosen 

däremot ingår stöd för merkostnader inom hälso- och sjukvården på 214 miljoner kronor samt 

beräknat stöd för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken på 30 miljoner kronor. Det är fortfarande 

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 850 miljoner kronor vilket är 509 miljoner kronor 

högre än budgeten på 341 miljoner kronor.  

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 11,2 miljarder kronor vilket är 265 miljoner kronor lägre än 

budget. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 415 miljoner kronor för överenskommelser inom 

hälso- och sjukvård. Här utgör 103 miljoner kronor kömiljarden. Det är cirka 47 miljoner kronor högre 

än budget, vilket förklaras av att överenskommelsen inte var klar vid budgettillfället. Staten har även 

ersatt sjuklönekostnaderna fullt ut under april-juli, vilket motsvarade cirka 45 miljoner kronor. 

Läkemedelskostnaderna netto efter rabatter beräknas till 25 miljoner kronor lägre än budget och 

avsättningen till pensioner beräknas bli drygt 110 miljoner kronor lägre än budget. Utöver detta finns 

avsatta budgetmedel för nya satsningar som inte hunnit användas till följd av coronapandemin. 

Skatter och generella statsbidrag beräknas till 12,3 miljarder kronor vilket motsvarar 490 miljoner 

kronor bättre än budget. Det nya kostnadsutjämningssystemet, vilket inte budgeterades då det inte var 
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beslutat vid budgettillfället, bidrar med netto 170 miljoner kronor. Utjämningssystemet i övrigt visar 

66 miljoner kronor högre än budget, läkemedelsbidraget 20 miljoner kronor högre och 

extrasatsningarna i form av generella statsbidrag beräknas till 370 miljoner kronor. Prognosen på 

skatteintäkterna är nästan 140 miljoner kronor lägre än budget, trots en förbättring sedan april med 250 

miljoner kronor. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 1 092 miljoner kronor, 

vilket är cirka 755 miljoner kronor bättre än budget. 

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 53 miljoner kronor, vilket är 195 miljoner kronor 

sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 

värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Det ligger ingen värdering i att 

utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. Hela finansavvikelsen utgörs av 

dessa poster då övriga finansposter som räntor, utdelning och bankkostnader beräknas till 5 miljoner 

bättre än budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 294 miljoner kronor vilket är 

51 miljoner kronor sämre än budget. 

Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2019 med cirka 345 miljoner kronor. Här utgör totala 

finansnettot cirka 590 miljoner kronor medan verksamhetens resultat har förbättrats med cirka 245 

miljoner kronor. I förbättringen av verksamhetens resultat ingår den lägre kostnadsutjämningsavgiften 

med 170 miljoner kronor samt extrasatsningarna i generella statsbidrag vilka är 320 miljoner kronor 

högre än 2019. Exklusive dessa så har verksamhetens resultat försämrats med 245 miljoner kronor.  

Prognostiserat årsresultat motsvarar 6,9 procent av skatter och generella statsbidrag och 

nettokostnaden uppgår till 91,1 procent av skatter och generella statsbidrag.  

Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna 

nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är 

478 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 

1 003 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 148 procent, vilket är bättre än 

budgeten på 57 procent. Totalt för åren 2015-2020 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats 

med egna medel. Egenfinansieringsgraden är 109 procent, och det motsvarar 430 miljoner kronors 

marginal till full egenfinansiering.  

 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
2:2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
2:2019 

Bokslut  

2019 

Intäkter  1 660 2 765  1 768 2 761 

Kostnader  -8 831 -13 554  -8 501 -13 052 

Avskrivning  -255 -390  -239 -361 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-7 426 -11 180 265 -6 972 -10 651 

 

Skatteintäkter  6 141 9 211 -137 6 067 9 123 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 2 040 3 060 627 1 583 2 375 

Verksamhetens resultat  754 1 091 755 679 846 

Finansnetto tillgångar  14 53 -195 478 593 

Finansnetto skulder/pensioner  -196 -294 -51 -227 -243 

Årets resultat  572 850 509 931 1 196 

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

Finansiella intäkter  104 145 -106 510 695 

Finansiella kostnader  -286 -386 -140 -259 -345 
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Verksamhetens nettokostnad lägre än budget 

Nettokostnaden har till och med andra tertialet ökat med 6,5 procent jämfört med samma period 2019 

och visar överskott mot periodbudget med 25 miljoner kronor. 

Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11 180 kronor, vilket är 265 miljoner kronor lägre än budget. 

Nettokostnadsökningen blir då 5,0 procent. 

Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 6,7 procent. Då 

ingår nya kostnadsutjämningen med netto 170 miljoner kronor efter införandeavdrag. Justerat för detta 

så är ökningen 5,2 procent. 

Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -91 +85 -11 941 14,4 
 varav verksamhetsområden -142 -185 -10 120 -1,8 
 varav centralt +51 +270 -1 821 14,8 
     
ANA +13 +5 -516 0,9 
 varav verksamhetsområde +5 +2 -504 0,4 
 varav centralt +8 +3 -12 23,9 
     
TIM -16 -27 -1 553 -1,8 
 varav verksamhetsområde -18 -28 -1 542 -1,8 
 varav centralt +2 +1 -11 9,3 
     
RS +19 +49 -3 202 1,5 
 varav verksamhetsområden -11 -18 -2 927 -0,6 
 varav centralt +30 +67 -275 24,6 
     
RSÖ +98 +152 +1  
 varav riktade statsbidrag +42 +58   
 varav internränta/avskrivning mm -15 -21   
 varav pensioner mm +71 +115   
     
RF +3 +1 -18 5,7 

Totalt +25 +265 -17 228 1,5 

 

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

Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  

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

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

finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  

Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser främst provtagningsersättningar och 

merkostnadsersättningar för coronapandemin som när bidraget beslutas kommer fördelas till 

verksamheten. Ett stort underskott avser direktavskrivningar för lös utrustning i hus 37, D1 och 

OP/IVA Värnamo, vilket prognosticeras till 67 miljoner kronor och är budgeterat i investeringsramen. 

Underskott inom verksamhetsområdena finns inom IT-centrum samt inom Verksamhetsstöd och 

service som prognosticerar ett underskott på 44 miljoner kronor mycket beroende på den 

coronapandemirelaterade prisjustering som skedde på skyddsutrustning under sommaren. Prognosen 

avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 152 miljoner kronor för 2020. Den största delen, 109 miljoner 

kronor, avser pensionsområdet, där främst kostnaderna för pensionsavsättning förväntas bli lägre än 
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vad verksamheterna avsätter. Värdesäkringen av pensioner, vilka redovisas som finanskostnad bedöms 

emellertid visa 51 miljoner kronor i negativ budgetavvikelse. Överskottet avseende riktade statsbidrag 

bidrar till finansiering av permanentade budgetsatsningar i verksamheten.  

 

Lönekostnader ökar mer än avtal och hyrpersonalkostnader stiger 

Lönekostnaderna, beräknas öka med 6,1 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda lönesatsningen 

och helårseffekt från 2019 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 130 

miljoner kronor högre än avtals- och lönesatsningsökningen.  

Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 103 miljoner 

kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 13 miljoner kronor. Det är 6 miljoner kronor högre än 

samma period 2019, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 10 miljoner kronor. Kostnaden har ökat 

inom samtliga områden 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 blir lägre än budget 

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

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

läkemedelsförskrivning. 

Region Jönköpings län totala kostnadsutveckling för läkemedel, före återbäringar/rabatter, är 7 

procent, vilket är i nivå med riket. Kostnadsutvecklingen för januari-augusti är något lägre än riket för 

både förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel. Den totala kostnadsökningen var klart högre än 

normalt under första tertialet, men har minskat under andra tertialet. Det 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. Förmånskostnaderna under andra tertialet har 

varit enligt budget eller något lägre, medan kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel varit lägre 

än budgeterat under hela året. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på cirka 25 miljoner 

kronor, vilket förklaras av flera samvarierande faktorer, såsom låga kostnader för 

rekvisitionsläkemedel till följd av minskad verksamhet under pandemin, en lägre kostnadsutveckling 

för nya läkemedel, läkemedelsåterbäringar samt lägre kostnader för vissa smittskyddsläkemedel. 

 

 Skatteintäkterna lägre än budget men positivare än i aprilprognosen 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 211 miljoner kronor 2020 vilket är 137 miljoner kronor lägre än 

budget och endast 88 miljoner kronor högre än 2019, vilket motsvarar 1,0 procent. Prognosen bygger 

på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i augusti, vilken är 252 miljoner kronor 

högre än prognosen i april. Trots att konjunkturen förväntas bli sämre än tidigare bedömningar så 

förväntas skatteunderlagstillväxten för 2020 inte bli så låg som tidigare befarats, vilket SKR förklarar 

med kraftiga ökningar av beskattningsbara ersättningar som arbetsmarknadsersättningar och 

sjukförsäkring.  

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

Belopp i miljoner kronor Tertial 2 

2020 

Prognos 

2020 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 2 

2019 

Bokslut  

2019 

Inkomstutjämningsbidrag 1 183 1 774 -14 1 157 1 736 

Kostnadsutjämningsavgift -62 -93 265 -226 -339 

Regleringsbidrag/avgift -58 -87 -15 -47 -70 

Läkemedelsbidrag 713 1 070 21 667 999 

Välfärdsmiljard flyktingar 17 26 0 29 44 

Livmoderhalsscreening 0 0 0 3 5 

Januariavisering 5 mdr*  35 53 53 0 0 

Februariavisering 2,5 mdr*  18 26 26 0 0 

Vårpropositionsavisering 15 mdr* 106 158 158 0 0 

Majavisering 6 mdr** 70 106 106 0 0 

Periodiseringsfondskompensation 18 27 27 0 0 

Summa 2 040 3 060 627 1 583 2 375 

* satsningarna avser hela sektorn, där regionerna fick 30 procent och Region Jönköpings län 3,52 procent av regiondelen 

** satsningen avser hela sektorn, där regionerna fick 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 genom avdrag på läkemedelsbidraget. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 41 

miljoner kronor för 2020. Totala läkemedelsbidraget 2020 beräknas därmed till cirka 1 070 miljoner, 

vilket är 21 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 25 

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), i april aviserades om 15 miljarder kronor (varav 4,5 till 

regionerna) och den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder kronor (varav 3 till regionerna). 
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Riksdagen beslutade om dessa förslag i juni och betalade ut dem i juli. I februari fattade riksdagen 

beslut om höjning med 2,5 miljarder kronor (varav 0,75 till regionerna). Dessa medel betalades ut, 

som en engångsutbetalning i mars. Vår andel av dessa förstärkningar framgår av tabellen ovan. 

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 

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 2019 har påverkats. SKR bedömer att de 

generella statsbidragen för regionerna ökar med 0,8 miljarder kronor 2020 (avseende 2019) för att 

sedan 2021-2025 minska med 130 miljoner årligen. Även denna del är medräknad i prognosen och 

även i augustiutfallet, trots att det inte är beslutat, då det hör ihop med skatteprognosen. För vår region 

motsvarar det 27 miljoner kronor för 2020 vilka är särredovisade i tabellen ovan. 

 

Stor återhämtning av finansnettot men fortfarande underskott 

Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 14 miljoner kronor, 

vilket är 162 miljoner kronor sämre än periodbudget. Till och med augusti ingår orealiserade 

värdeminskningar på 75 miljoner kronor i resultatet, vilket är drygt 200 miljoner kronor bättre än i 

april, men fortfarande drygt 160 miljoner kronor sämre än budget. I övrigt visar finansnettot på 

tillgångssidan 1 miljon kronor sämre än budget, trots högre utdelning och nettorealiserade vinster, 

vilket beror på 10 miljoner kronor lägre ränteintäkter.  

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 53 miljoner kronor, vilket är 195 miljoner 

kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 

värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Som nämnts i inledningen ligger det 

ingen värdering i att utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är omöjlig att göra. Hela 

finansavvikelsen på tillgångssidan utgörs av de orealiserade och de realiserade posterna, vilka 

förväntas bli 200 miljoner kronor sämre än budget. Ränteintäkterna beräknas följa budget och 

utdelningen, vilken redan erhållits för året, visar 5 miljoner kronor bättre än budget. 

Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för åtta månader till 1,5 procent. Den prognostiserade 

årsavkastningen utgör 2,0 procent. 

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

tertialet en kostnad på 196 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor högre kostnad än budget. På 

helår beräknas kostnaden bli 294 miljoner kronor. Det är 51 miljoner kronor över budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar nås i år och hittills över tid 

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. Den aktuella egenfinansieringsperioden är 2015-2025. 

Det prognosticerade verksamhetsresultatet exklusive avskrivningar är 1 481 miljoner kronor, vilket är 

478 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 1 003 miljoner kronor. 

Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 148 procent.  
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Totalt för åren 2015-2020 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 

Egenfinansieringsgraden är 109 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 430 miljoner kronors 

marginal. Enligt budget 2018 beslutades att 200 miljoner kronor av placerade medel kunde ianspråktas 

för investeringar och enligt budget 2020 hanteras även investeringar som avser köp av tåg som tidigare 

leasats (156 miljoner kronor 2019) utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta är hela 

periodens marginal 786 miljoner kronor. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 

egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg det budgeterade verksamhetsresultatet exklusive 

avskrivningar med 566 miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansieringsgrad på 57 procent.  

Under de två första tertialen har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 727 miljoner kronor. Årets 

bruttoinvesteringar beräknas till 1 048 miljoner kronor, vilket är 274 miljoner kronor lägre än 

budgeterat. Av de beräknade investeringarna utgörs 6 miljoner kronor av immateriella tillgångar i 

form av programvaror, 675 miljoner kronor av byggnader inklusive bussdepån samt 367 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 45 miljoner kronor, vilket främst avser tåg. 

 

De tio största fastighetsprojekten under året är: 

- Hus D1 Länssjukhuset Ryhov 

- Bussdepån (byggs av helägt bolag RJL Älghunden 4 AB) 

- Råslätts Vårdcentral/Folktandvård 

- Komponentutbyten 

- Hus 37, Höglandssjukhuset 

- HAI, ombyggnation tre lab förhybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov 

- Hållbarhetsprogram, solpaneler 

- Elkraftsförsörjning, Länssjukhuset Ryhov 

- Operation-IVA, Värnamo sjukhus 

- Öron-Näsa-Hals, Höglandssjukhuset 
 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar 

Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 850 miljoner kronor samt med 

ingående justeringen av icke offentliga investeringsbidrag på 18 miljoner kronor, enligt ny 

redovisningsprincip. Det innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 21 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 +744 miljoner kronor. Här ingår orealiserade förluster på 

värdepapper på 75 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i balanskravsresultatet som då blir +819 
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 
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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 miljoner kronor 

per år har omräkning av 2019 inte skett. 

Det generella statsbidraget avseende periodiseringsfond är periodiserat med åtta tolftedelar i 

delårsbokslutet (motsvarande 18,0 miljoner kronor för åtta månader), trots att det inte är beslutat, då 

det har så nära samband med motsvarande minskning av skatteintäkterna. Övriga extrasatsningar av 

generella statsbidrag ingår också i delårsbokslutet med åtta tolftedelar av erhållet årsbidrag 

(motsvarande 229 miljoner kronor för åtta månader). 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2019 
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HÅLLBARHET 
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom programmets 

inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. Av de 17 mål/mätetal som för 

närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 2 att 12 av målen helt eller delvis uppnås. 

Strategiska mål: 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. 

Genomföra analys för klimatanpassning Under september ska sista workshopen genomföras 

för att kunna slutföra riskbedömning. Workshopen 

kommer handla om patientsäkerhet i ett förändrat 

klimat. 

Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Levererad 

energi 

värmeförbrukning 

85 

kWh/m2 

80,7 

kWh/m2 

 

Prognos för total årsförbrukning av el och värme är 157,1 

kWh/m2 vilket uppfyller målet 160 kWh/m2. 

Värmeförbrukningen har hittills uppgått till 80,7 kWh/m2 

och uppfyller målet 85 kWh/m2. 

 Levererad 

energi 

elförbrukning 

75 

kWh/m2 

76,4 

kWh/m2 

 

Prognos för total årsförbrukning av el och värme är 157,1 

kWh/m2 vilket uppfyller målet 160 kWh/m2. 

Elförbrukningen har hittills uppgått till 76,4 kWh/m2 och 

uppfyller därmed inte målet 75 kWh/m2. Viss osäkerhet 

finns på grund av driftsättning av hus 37 i Eksjö, där vi ännu 

inte sett full effekt. Under hösten kommer 

solcellsanläggningarna att minska mängden köpt el. 

 

Aktiviteter Analys 

Nya byggnader ska vara nära-noll-energihus för 

levererad energi. 

I alla nybyggnationer och ombyggnationer 

eftersträvas optimala energilösningar och 

nybyggnationer projekteras som s.k. nära-noll-

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 Målvärde Resultat Analys 

 
Koldioxidutsläpp 

från 

arbetspendling 

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. 



Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL 61(67) 

 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Tjänsteresor, 

antal km egen bil 

(privatbil) 

-30 % -34,3 % 

 

Ackumulerat värde för tertial 2 år 2020 är 34 % lägre 

jämfört med tertial 2 år 2017, vilket innebär att målet -30 % 

uppnås. Minskningar har skett i samtliga 11 

verksamhetsområden. Coronapandemin har påverkat 

resultatet, bland annat genom ökad användning av resfria 

möten både för personalmöten och patientkontakter. 

  

 Tjänsteresor, 

antal km poolbil 

och hyrbil 

(korttid) 

-15 % -33,3 % 

 

Ackumulerat värde för tertial 2 år 2020 är 33 % lägre 

jämfört med tertial 2 år 2017, vilket innebär att målet -15 % 

uppnås med marginal. Målet nås även i samtliga 

verksamhetsområden. Coronapandemin har påverkat 

resultatet, bland annat genom ökad användning av resfria 

möten. 

 Andel fordon 

som lever upp till 

Region 

Jönköpings läns 

drivmedelsstrategi 

85 % 60 % 

 

Eftersom laddinfrastruktur för elbilar delvis saknas och 

möjligheten att tanka biogas är begränsad inom vissa delar 

av Jönköpings län ges dispenser för elhybrider, vilket inte är 

i linje med drivmedelsstrategin. I november 2020 inleds en 

utbyggnad av laddinfrastruktur och parkeringsplatser för 

laddning för cirka hälften av Region Jönköpings läns 

verksamhetsbilar och poolbilar. Denna laddinfrastruktur 

beräknas vara klar sommaren 2021 och andelen fordon som 

lever upp till drivmedelsstrategin kommer därmed successivt 

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 

inrikesflyg 

-30 % -47 % 

 

Inrikes flygresor har minskat med 47 % jämfört med samma 

period 2017, d.v.s. målet -30 % uppnås. Coronapandemin 

har påverkat resultatet starkt. Trots det visar tre 

verksamhetsområden rött resultat (Verksamhetsstöd och 

Service, Medicinsk vård, Psykiatri, rehabilitering och 

diagnostik). 

 Tjänsteresor, 

antal km 

utrikesflyg 

-20 % -83 % 

 

Utrikes flygresor har minskat med 83 % jämfört med samma 

period 2017, d.v.s. målet -20 % uppnås. Coronapandemin 

har påverkat resultatet starkt. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköp och tankning i enlighet med drivmedelsstrategi 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. Vissa 

befintliga leasingavtal kommer att förlängas i 

avvaktan på utbyggnad av laddinfrastruktur 

(utbyggnad planeras nov 2020-sommaren 2021) för 

att så långt som möjligt följa drivmedelsstrategin. 

Uppföljning av att rätt bränsle tankas sker årsvis 

vilket innebär att utfall saknas för T2. 

Arbeta med hållbart resande. Aktivt arbete pågår i de flesta verksamheter med att 

främja resfria möten och för att kommunicera nya 

riktlinjerna för möten och resor. Användning av 

digitala möten sker både för personalmöten och för 

patientkontakter. Coronapandemin har bidragit till ett 

snabbare genomförande. 
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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 (146 

laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter 

vid andra verksamheter). Byggnation/installation 

inleds enligt plan i november 2020 och beräknas vara 

klar sommaren 2021. 

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 (146 

laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36 laddpunkter 

vid andra verksamheter). Byggnation/installation 

inleds enligt plan i november 2020 och beräknas vara 

klar sommaren 2021. 

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 3. Införandet av nytt 

system kan tidigast ske tertial 1, 2021. 

Undanröj tekniska hinder för webb- video- och 

telefonmöten (handlingsplan reseanalys) 

I och med Coronapandemin har användningen av 

Region Jönköpings läns plattformar för resfria möten 

ökat markant. Signalerna från användarna är 

blandade. Analys pågår av de rapporterade fel som 

finns, men det finns relativt få felanmälningar. Ett 

analysarbete har pågått under tertialet för att se om 

det finns produkter på marknaden som skulle 

förbättra användarupplevelsen och minska de 

tekniska problem som finns. 

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. 

Befintligt avtal med leverantör går ut nästa år. Om 

satsningen ska fortsätta krävs troligen ny 

upphandling. 

Genomföra informationskampanjer (handlingsplan 

reseanalys) 

Ingen kampanj är hittills planerad. 

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 Nätverksträffar har varit svåra att genomföra med 

anledning av pandemin. Det finns ett nätverk i 

samverkan med Jönköpings University där ekonomer 

och verksamhetsutvecklare från länets kommuner 

och Region Jönköpings län träffas. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Matsvinn per 

restaurangportion 

-10 % 21,3 % 

 

Matsvinn per restaurangportion har minskat jämfört med T1 

och uppgår nu till 75 g per portion, bl.a. tack vare den 

portionering som nu sker i restaurangerna som en följd av 

Coronapandemin. Arbete pågår med att utveckla 

kommunikationen med matgästerna för att underlätta rätt 

beteenden. Måltid Jönköping har fr.o.m. T1 med 

tallrikssvinn i mätningarna (i enlighet med regiongemensam 

mätmetod) vilket gör att matsvinnet ökat med 39 % jämfört 

med basåret 2017. Detta gör att målet -10 % jämfört med 

basåret 2017 inte bedöms kunna nås p.g.a. att mätmetoden 

ändrats sedan 2017. 

På grund av Coronapandemin har inte skolorna haft 

möjlighet att mäta matsvinnet varken tertial 1 och 2. 

 Matsvinn per 

patientportion 

-10 % 12,2 % 

 

Matsvinnet uppgår till 128 g per portion, vilket är 25 g över 

målvärdet 103 g/portion. Den främsta orsaken tros vara 

Coronapandemin med fler svårt sjuka patienter (med 

minskad matlust), förändrat antal öppna vårdavdelningar och 

svårigheter att prognostisera antal patienter. Målet uppnås 

dock i Värnamo där enheten har arbetat med dialoger med 

vården och att minska produktionssvinnet i den egna 

verksamheten. Eksjö ser en problematik kring 

överbeställning från vårdens sida som resulterar i orörda 

matbrickor, vilket innebär matsvinn. I mars månad har 

enportionslådor med längre hållbarhet lanserats till vården i 

Eksjö, dessa är tänkta att användas som buffert om behovet 

skulle överstiga prognosen vilket bedöms minska risken för 

överbeställningar ”för säkerhets skull”. Övergång till den 

fasta 15-rättersmenyn bedöms minska matsvinnet genom att 

underlätta för patienten att hitta mat som hen tycker om. I 

kommande hållbarhetsprogram planeras vårdenheterna få ett 

tydligare ansvar för att medverka i arbetet med att minska 

matsvinnet. Det finns fortfarande osäkerheter i mätmetoden 

vilket försvårar uppföljningen (bl.a. att olika stora portioner 

serveras och menyvariationer under mätveckorna). 

 

Aktiviteter Analys 

Mätning av matavfall och åtgärder för minskning av 

matsvinnet 

Mätningar av matsvinnet sker sex gånger per år och 

aktiviteter kopplade till dessa tas fram kontinuerligt. 

Eftersom distansundervisning skett på skolorna på 

grund av Coronapandemin har mätningar av 
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Aktiviteter Analys 

matavfall inte kunnat genomföras där varken T1 eller 

T2 . 

Användning av engångsmaterial ska utredas Statistik för respektive klink utifrån produkterna i 

Handbok för klokare materialval har tagits fram och 

ska användas för att kartlägga de som förbrukar 

relevanta produkter mest. Marknadsanalys genomförs 

inför upphandling om hygien- papper och plast som 

är en strategiskt viktig upphandling. 

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 för avtalade 

produkter (utvalda kategorier). Samarbete för 

förbättringar pågår mellan område inköp och område 

miljö. 

Vara aktiva och medverka i utvecklingen av det 

nationella samarbetet (CSR) 

Arbete pågår enligt plan tillsammans med sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Minska användningen av buteljerat vatten. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig utrustning 

och hantering av eget kolsyrat vatten med syfte att 

minska användning av buteljerat vatten planeras 

genomföras 2021 inom ramen för det nya 

Hållbarhetsprogrammet. 

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 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 alla nyanställda tar del av den. 

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 ha för att stötta en 

hållbar utveckling och tillväxt i länet. I och med 

Coronapandemin kan eventuellt beslut flyttas fram då 

denna situation kommer kräva flexibilitet och en 

förmåga att ta snabba beslut för att stödja aktörer i 

kris. 

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot 

hållbarhet 

Coronapandemin har gjort att arbetet fokuserats 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 
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Aktiviteter Analys 

företag i den kris som vi befinner oss i. Insatserna har 

hela tiden två perspektiv; att hjälpa 

aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en 

omställning mot en mer hållbar framtid. 

Uppdrag/mål: Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av 

likabehandling 

Aktiviteter Analys 

Webb och informationsmaterial ska granskas årligen 

- mångfald och tillgänglighet 

Med anledning av ny förordning görs under hösten en 

tillgänglighetsöversyn av RJL:s webbplatser. 

Återkommande kompetensutveckling i jämlikhet, 

jämställdhet, mångfald och likabehandling 

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning till chefer, 

medarbetare och politiker och i den ingår delar av 

dessa områden. En särskild fördjupningsmodul om 

kränkande särbehandling/likabehandling kommer 

arbetas fram. 

Arbeta med CEMR-deklarationen Pågår inom ramen för 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 

 Andel A- och 

B-klassade 

byggmaterial vid 

om- och 

nybyggnation. 

80 % 62,7 % 

 

Efter en negativ trend tertial 3 år 2019 och tertial 1 år 2020 

kan en liten ökning av andelen A- och B-klassade produkter 

konstateras jämfört med tertial 1 år 2020. Resultatet för 

tertial 2 är 62,7 % men det uppfyller inte målet 80 %. I 

byggnader med extra mycket avancerad teknik kan det vara 

svårare att hitta A-och B-klassade alternativ. 

 

Aktiviteter Analys 

Utveckla strategier, mål och arbete med att minimera 

mängden hormonstörande ämnen i upphandlade 

varor 

Pågår enligt plan. Hormonstörande ämnen är med i 

vår kemikaliestrategi och krav ställs i prioriterade 

upphandlingar. 

Genomföra projektet giftfri sjukvård för barn för att 

säkerställa en kemikaliesäkrad miljö 

Leksaker: Från och med september 2020 kommer 

verksamheterna kunna avropa belöningsleksaker från 

SKI:s ramavtal. Avtal för övriga leksaker finns sedan 

tidigare. Guiden för rensning av leksaker är 

uppdaterad och publicerad. 

Sjukvårdsmaterial: Planerad slutrapportering av 

projektet för sydöstra sjukvårdsledningen är 

framflyttad till hösten på grund av Coronapandemin, 
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Aktiviteter Analys 

men presentationsmaterial är klart. Plan finns för 

produkter som skulle kunna innehålla farliga ämnen 

och vi arbetar fram presentationsmaterial för 

verksamheterna. 

Ha en bra kännedom om de mjukgörare som ingår i 

plastprodukter som används inom sjukvården 

Pågår enligt plan. Information samlas in i 

avtalsuppföljningar. 

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 

 Andel 

svenskproducerat 

oberett kött, mjölk 

och ägg 

95 % 97,1 % 

 

Målnivån 95 % för andel svenskproducerat kött, mjölk och 

ägg uppnås med ett resultat på 97 %. 

 Andel 

svenskodlad frukt 

och grönt 

20 % 32,9 % 

 

Målet att andelen svenskodlad frukt och grönt ska vara 20 % 

uppnås med marginal (utfall 33 %). 

 Andel MSC-

märkt fisk och 

skaldjur 

70 % 86,7 % 

 

Målnivån (70 %) för MSC-märkt fisk och skaldjur uppnås 

med god marginal med utfallet 87 %. 

 Andel 

ekologiska 

livsmedel 

60 % 58,8 % 

 

Andel ekologiska livsmedel uppgick till 59 % under 

perioden och målvärdet (60 %) uppnås därmed nästan. 

Problematik finns med att ej ekologiska utbytesprodukter 

levereras. Coronapandemin har medfört att skolorna bedrivit 

distansundervisning och att leverantörerna begränsat sitt 

sortiment vilket påverkar resultatet. Den regionala EKO-

gruppen som syftar till förbättrad måluppfyllelse träffas 

månadsvis. 

 Andel kaffe, te 

och kakao med 

sociala och etiska 

krav 

100 % 96,1 % 

 

Målet (100 %) för andel kaffe, te och kakao med sociala och 

etiska krav uppnås inte (utfall 96 %). Resultatet har minskat 

tre procentenheter sedan tertial 1 och det tros delvis bero på 

leverantörernas sortimentsförändringar som en följd av 

Coronapandemin. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköp av livsmedel anpassas efter säsong Att anpassa livsmedelsinköp efter säsong är ett 

ständigt pågående arbete i Område måltid. Dialog 

förs bl.a.i den regiongemensamma eko/krav-gruppen 

och ortens menygrupp. Enhetschefer 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. 

Tenhults Naturbruksskola använder mycket av 

skolans egenodlade produkter och Stora Segerstads 

Naturbrukscentrum prioriterar svenskodlade 

produkter eftersom livsmedlen per automatik blir 
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Aktiviteter Analys 

säsongsanpassade då. 

Uppdrag/mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma 

val i våra restauranger och caféer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 

hälsofrämjande 

fikautbud för 

möten/konferens 

20 % 31 % 

 

Område måltid har tagit fram ett nytt regiongemensamt 

utbud för hälsofika. Det nya sortimentet lanserades i juni 

och kommer användas fullt ut under T3. 

 Andel 

vegetariska 

portioner i 

regionens 

restauranger 

20 % 13,7 % 

 

Andelen vegetariska portioner i Region Jönköpings läns 

restauranger totalt har minskat under tertial 2 och uppgår till 

14 % (målet är 20 %). Andelen vegetariska portioner har 

dock ökat på restaurang Matglädje i Eksjö vilket bedöms 

bero på nysatsningen i samband med ny restaurang i hus 37. 

Minskningen på övriga orter tros bero på lägre volymer 

totalt i samband med Coronapandemin, semesterperioden 

samt den portionering som numera utförs som inte möjliggör 

smakprov på samma sätt. Fortsatt arbete med attraktiva 

gröna rätter fortsätter under hösten. Område måltid kan dock 

inte nå målet själva eftersom resultatet avgörs av matgästens 

egna val. För närvarande är prognosen osäker för om målet 

för andelen vegetariska portioner kommer uppnås på 

årsbasis. 

 



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Bokslut

per 2020-08-31 2019

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 32,8 39,2

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 4 453,8 4 225,7

   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 070,2 999,5

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 334,9 197,3

Summa Anläggningstillgångar 5 891,7 5 461,7

C. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 106,5 64,7

II. Fordringar 15xx-17xx 784,0 904,4

III. Kortfristiga placeringar 18xx 7 080,8 6 840,5

IV. Kassa och bank 19xx 730,9 563,2

Summa Omsättningstillgångar 8 702,2 8 372,8

Summa Tillgångar 14 593,9 13 834,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

     Regionkapital 2 306,9 1 110,9

     Justering ingående Eget kapital pga icke offentliga investeringsbidrag 18,3 0,0

I. Årets resultat 3xxx-8xxx 571,7 1 196,0

Summa Eget kapital 2 897,0 2 306,9

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 9 091,1 9 007,9

II. Andra avsättningar 223x 0,0 0,0

Summa Avsättningar 9 091,1 9 007,9

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 46,5 66,7

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 559,3 2 453,0

Summa Skulder 2 605,8 2 519,7

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 14 593,9 13 834,6

Panter och Ansvarsförbindelse:

Pensionsåtagande som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna

Övriga ansvarsförbindelser 171,4 171,4



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning 2020T2 2020 budget 2019T2 2019
Verksamhetens intäkter 1 659,9 2 764,5 1 767,8 2 761,3
Verksamhetens kostnader -8 831,1 -13 554,0 -8 500,6 -13 051,9
Avskrivningar -255,4 -390,0 -239,2 -360,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -7 426,5 -11 179,6 265,4 -6 972,0 -10 651,4
Skatteintäkter 6 140,6 9 210,9 -137,1 6 067,8 9 122,5
Generella statsbidrag o utjämningssystem 2 040,3 3 060,3 627,3 1 583,4 2 374,7
VERKSAMHETENS RESULTAT 754,4 1 091,6 755,6 679,3 845,9
Finansnetto tillgångar 13,5 52,8 -195,2 478,0 592,7
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -196,2 -294,4 -51,4 -226,6 -242,5
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 571,7 850,0 509,0 930,7 1 196,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 571,7 850,0 509,0 930,7 1 196,0

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2020T2 2020 2019T2 2019
Likviditet 3,40 3,91 3,41
Soliditet  fullfondering 19,9% 21,0% 15,4% 16,7%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 90,8% 91,1% 91,1% 92,6%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 7,0% 6,9% 12,2% 10,4%
Nettkostnadsökning mot föregående år 6,5% 5,0% 2,4% 2,3%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 6,9% 6,7% 7,5% 7,8%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl ny kostnadsutj o skattehöjning 5,4% 5,3% 4,2%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res) 141,3% 101,8%
Rörelsekapital miljoner kronor 6 143 6 109 5 920
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 696 855 455

Definitioner:

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

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

Egenfinansieringsgrad investeringar: Verksamhetens resultat exkl avskrivningar / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar regionens finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 194  
 
Skattesats 2021 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa en skattesats om 11,76 kronor för 2021. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen föreslå skattesats före oktober 
månads utgång. Beslut om skattesats följer i vanliga fall budgetbeslutet men 
eftersom budgetarbetet skjutits fram en månad med anledning av 
Coronapandemin behöver skattesatsen hanteras i separat ärende.  
 
Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,76 kronor.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterat 2020-09-22 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande 
av Rune Backlund (C), Mattias Ingeson (KD), Per Svenberg (S), Jimmy 
Ekström (L) samt Mikael Ekvall (V).  
 
Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag enligt 
följande: Sverigedemokraterna föreslår att regionfullmäktige för 2021 
fastställer skattesatsen till 11,46 kronor vilket motsvarar 30 öre i sänkt 
skatt. 1 januari 2014 höjdes regionskatten med 40 öre. Ett av skälen var att 
regionen förlorare motsvarande 350 milj. kr i dåvarande 
utjämningssystemet. I det nya utjämningssystemet blir däremot regionen 
vinnare med 260 milj. kr vid fullt införande. I konsekvensens namn bör 
därför skattesatsen nu justeras nedåt. 30 öres skattesänkning motsvarar ca 
230 mnkr. 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 
Sverigedemokraternas yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i 
enlighet med föreliggande förslag och avslår Sverigedemokraternas 
yrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 168-186 

Tid: 2020-10-06 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 176  
 
Skattesats 2021 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa en skattesats om 11,76 kronor för 2021. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen föreslå skattesats före oktober 
månads utgång. Beslut om skattesats följer i vanliga fall budgetbeslutet men 
eftersom budgetarbetet skjutits fram en månad med anledning av 
Coronapandemin behöver skattesatsen hanteras i separat ärende.  
 
Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,76 kronor.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterat 2020-09-22 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl och Rachel De Basso, båda (S) yrkar bifall till föreliggande 
förslag.  
 
Malin Wengholm (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid styrelsens 
sammanträde den 20 oktober.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionfullmäktige 

Skattesats 2021  
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår 

 regionfullmäktige att för 2021 fastställa en skattesats om 11,76 kronor 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen föreslå skattesats före oktober månads 
utgång. Beslut om skattesats följer i vanliga fall budgetbeslutet men eftersom 
budgetarbetet skjutits fram en månad med anledning av Coronapandemin behöver 
skattesatsen hanteras i separat ärende.  
 
Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,76 kronor.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterat 2020-09-22 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 195  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen avslås. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår följande: 

 Erbjuda nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri 
kollektivtrafik under tjänstgöring på kvällstid. 

 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har berett och behandlat 
motionen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2020-09-15 
 Motionssvar 2020-09-01  
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till avslag mot 
Sverigedemokraternas förslag om bifall. Finner att regionstyrelsen avslår 
motionen.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 103  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår följande: 

 Erbjuda nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri 
kollektivtrafik under tjänstgöring på kvällstid. 

 
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts 
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av 
motionen, ett motionsunderlag har nu tagits fram. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionssvar 2020-09-01 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Leif Andersson (C) yrkar bifall till presidiets förslag, att motionen avslås, i 
yrkandet instämmer Arnold Carlzon (KD) och Eva Nilsson (M).  
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Willy Neumann (V) yrkar att motionen återremitteras för vidare beredning. 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 94-113 

Tid: 2020-09-15 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss under proposition mot att 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter ställer ordföranden förslaget om avslag till motionen mot bifall och 
finner att nämnden föreslår regionfullmäktige avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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Regionfullmäktige 

Motionssvar - Avgiftsfri kollektivtrafik 
kvällstid för fältassistenter och 
nattvandrare 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och Anders 
Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår följande: 

 Erbjuda nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri kollektivtrafik 
under tjänstgöring på kvällstid. 

 
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts möjlighet att 
komma med inspel, därefter har ett motionsunderlag tagits fram. Motionen har 
behandlats i presidiet som förslår att motionen avslås 

Information i ärendet 
Jönköpings Länstrafik har i dagsläget inte något generellt erbjudande till dessa 
grupper att åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken inom Jönköpings län. 
 
Länstrafiken har genom åren engagerats i enstaka insatser tillsammans med 
kommuner där otrygghet blossat upp med kopplingar till kollektivtrafiken. 
Resurspersoner från främst kommunernas förvaltningar och i några fall 
kompletterade med frivilligorganisationer har då rört sig ute i trafiken och kring 
anläggningar knutna till kollektivtrafiken. 
 
De gånger personal från kommunernas förvaltningar eller frivilliga organisationer 
åkt med för att skapa trygghet har de i de fall Länstrafiken fått kännedom om 
använt ordinarie biljettsortiment. Det är ganska vanligt att kommunernas 
förvaltningar köper in olika typer av färdbevis som kan användas av personal i 
tjänsteutövning. 
 
Länstrafiken upphandlar regelbundet tjänster som innefattar ordningsvakter och 
biljettkontrollanter som ska bidra till att trygghet och ordning upprätthålls i 
kollektivtrafiken. Då trafiken i och kring Jönköping är mycket omfattande är deras 
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närvaro större i detta område än i övriga länet men tanken är att de ska vara en 
resurs i hela länet. 
Denna resurs används emellanåt när buss- eller tågentreprenörerna som kör trafik 
åt Länstrafiken skickar signaler om otrygghet i trafiken. 
 
En muntlig förfrågan från Jönköpings kommun inkom till Länstrafiken under 
våren 2020 om möjligheten att Länstrafiken kunde bidra med gratis resor för 
ideella organisationer som arbetar med trygghet på kvällar och helger. 
 
Länstrafiken meddelade kommunen att man fann det problematiskt då man redan 
har upphandlade tjänster för ordning och trygghet i och kring kollektivtrafiken. 
Genom att erbjuda avgiftsfria resor för specifika ideella grupper bedömde 
Länstrafiken att det fanns en risk att Länstrafiken skulle ställas till svars om någon 
i dessa grupper utsattes för våld eller andra hotfulla situationer kopplade till 
”sponsrade” resor i kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag 
 Motionssvar 2020-09-01 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 109  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Att motionen avslås. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår följande: 

 Erbjuda nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri 
kollektivtrafik under tjänstgöring på kvällstid. 

 
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts 
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av 
motionen, ett motionsunderlag har nu tagits fram. 

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet föreslår att motionen avslås. 
 
Carl-Johan Lundberg (M) anmäler att moderaterna återkommer i frågan vid  
nämndsammanträdet. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionledningskontoret  
Fredric Fingal  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 

Inledning 
Med anledning av motion från SD lämnas information i ärendet till Nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö.  

Information i ärendet 
Jönköpings Länstrafik har i dagsläget inte något generellt erbjudande till dessa 
grupper att åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken inom Jönköpings län. 
 
Länstrafiken har genom åren engagerats i enstaka insatser tillsammans med 
kommuner där otrygghet blossat upp med kopplingar till kollektivtrafiken. 
Resurspersoner från främst kommunernas förvaltningar och i några fall 
kompletterade med frivilligorganisationer har då rört sig ute i trafiken och kring 
anläggningar knutna till kollektivtrafiken. 
 
De gånger personal från kommunernas förvaltningar eller frivilliga organisationer 
åkt med för att skapa trygghet har de i de fall Länstrafiken fått kännedom om 
använt ordinarie biljettsortiment. Det är ganska vanligt att kommunernas 
förvaltningar köper in olika typer av färdbevis som kan användas av personal i 
tjänsteutövning. 
 
Länstrafiken upphandlar regelbundet tjänster som innefattar ordningsvakter och 
biljettkontrollanter som ska bidra till att trygghet och ordning upprätthålls i 
kollektivtrafiken. Då trafiken i och kring Jönköping är mycket omfattande är deras 
närvaro större i detta område än i övriga länet men tanken är att de ska vara en 
resurs i hela länet. 
Denna resurs används emellanåt när buss- eller tågentreprenörerna som kör trafik 
åt Länstrafiken skickar signaler om otrygghet i trafiken. 
 
En muntlig förfrågan från Jönköpings kommun inkom till Länstrafiken under 
våren 2020 om möjligheten att Länstrafiken kunde bidra med gratis resor för 
ideella organisationer som arbetar med trygghet på kvällar och helger. 
 
Länstrafiken meddelade kommunen att man fann det problematiskt då man redan 
har upphandlade tjänster för ordning och trygghet i och kring kollektivtrafiken. 
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Genom att erbjuda avgiftsfria resor för specifika ideella grupper bedömde 
Länstrafiken att det fanns en risk att Länstrafiken skulle ställas till svars om någon 
i dessa grupper utsattes för våld eller andra hotfulla situationer kopplade till 
”sponsrade” resor i kollektivtrafiken. 
 

 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93 

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 84  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Nämnden 

 Ger regionledningskontoret i  uppdrag att ta fram ett 
motionsunderlag.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår erbjuda 
nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri kollektivtrafik under 
tjänstgöring på kvällstid. 
 
Motionen anmäls till nämnden och nämndens ledamöter ges möjlighet att 
komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av motionen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86 
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 76  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Presidiet 

 Anmäler motionen och ger regionledningskontoret i  uppdrag att 
lämna information i ärendet på nämnden i juni. Nämndens ledamöter 
ges då möjlighet att lämna inspel, därefter tas ett motionsunderlag 
fram. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår erbjuda 
nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri kollektivtrafik under 
tjänstgöring på kvällstid. 
 
Motionen har fördelats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 

Beslutsunderlag 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1





 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 191  
 
Genomförande av delar av trafikplan på Länssjukhuset 
Ryhov 
Diarienummer: RJL 2020/2073 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna investering för åtgärder för förbättrad trafikmiljö på 
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 70 900 000 kronor. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Investeringen är en del av trafikplan Ryhov och syftar till en förbättrad 
trafikmiljö på Länssjukhuset Ryhov. Åtgärderna avser förbättrad möjlighet 
att röra sig till och från samt inom området med cykel eller till fots genom 
nya och förbättrade gång- och cykelvägar och säkrare passager över bil- och 
bussgator. En ny busskörväg längs Psykiatrivägen med nya hållplatser samt 
anpassning av befintliga hållplatser på Sjukhusgatan till de nya bussarna. 
Anpassning av huvudentrén för att möjliggöra för de nya längre bussarna att 
angöra sjukhusets huvudentré och en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag 
inom entréområdet. 

Beslutsunderlag 
 Information vid dagens sammanträde av fastighetschef 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24. 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder cykling 

(Bilaga 1). 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder kollektivtrafik 

(Bilaga 2). 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) meddelar att Moderaterna ej deltar i handläggning 
och beslut.  
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande 
lydande: Sverigedemokraterna yrkar att åtgärderna i trafikmiljön även 
borde innefatta utbyggnad av fler parkeringsplatser. Det saknas åtgärder 
som förbättrar tillgängligheten för patienter och personal med bil. 
Vi föreslår att man bygger ut en bilparkering med ca 250 platser vid entré 7 
på östra sidan av sjukhuskomplexet som en del i åtgärdsprogrammet.   
 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Sverigedemokraternas yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag och 
avslår Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 168-186 

Tid: 2020-10-06 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 178  
 
Genomförande av delar av trafikplan på Länssjukhuset 
Ryhov 
Diarienummer: RJL 2020/2073 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 

1. Genomgång av ärendet vid regionstyrelsens sammanträde den  
20 oktober. 

2. Ärendet anmäls till kommande sammanträde i nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö. 

 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna investering för åtgärder för förbättrad trafikmiljö på 
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 70 900 000 kronor. 

Sammanfattning  
Investeringen är en del av trafikplan Ryhov och syftar till en förbättrad 
trafikmiljö på Länssjukhuset Ryhov. Åtgärderna avser förbättrad möjlighet 
att röra sig till och från samt inom området med cykel eller till fots genom 
nya och förbättrade gång- och cykelvägar och säkrare passager över bil- och 
bussgator. En ny busskörväg längs Psykiatrivägen med nya hållplatser samt 
anpassning av befintliga hållplatser på Sjukhusgatan till de nya bussarna. 
Anpassning av huvudentrén för att möjliggöra för de nya längre bussarna att 
angöra sjukhusets huvudentré och en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag 
inom entréområdet. 

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24. 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder cykling 

(Bilaga 1). 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder kollektivtrafik 

(Bilaga 2). 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden bifaller förslag vid sammanträdet om genomgång av ärendet 
vid styrelsens sammanträde.  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 168-186 

Tid: 2020-10-06 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Marcus Eskdahl (S) föreslår att det anmäls till kommande sammanträde för 
TIM-nämnden, vilket arbetsutskottet bifaller.  
 
Malin Wengholm (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid styrelsens 
sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
2
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Regionfullmäktige 

Genomförande av åtgärder för 
förbättrad trafikmiljö på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

 Föreslår Regionfullmäktige godkänna investering för åtgärder för 
förbättrad trafikmiljö på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 
70 900 000 kronor. 

Sammanfattning  
Investeringen är en del av trafikplan Ryhov och syftar till en förbättrad trafikmiljö 
på Länssjukhuset Ryhov. Åtgärderna avser förbättrad möjlighet att röra sig till och 
från samt inom området med cykel eller till fots genom nya och förbättrade gång- 
och cykelvägar och säkrare passager över bil- och bussgator. En ny busskörväg 
längs Psykiatrivägen med nya hållplatser samt anpassning av befintliga hållplatser 
på Sjukhusgatan till de nya bussarna. Anpassning av huvudentrén för att 
möjliggöra för de nya längre bussarna att angöra sjukhusets huvudentré och en 
säkrare trafikmiljö för alla trafikslag inom entréområdet. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns ambition är att trafikmiljön inom sjukhusområdet ska 
uppfattas som säker, attraktiv och tydligt utformad. Sjukhuset ska ha en god 
tillgänglighet för patienter, besökare och personal och ska vara lätt att nå med 
kollektivtrafik, med cykel, till fots och med bil. I översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov från 2016, konstaterades att det på sjukhusområdet finns 
brister i trafikmiljön. På grund av dessa brister togs en trafikplan för 
sjukhusområdet fram 2017. Trafikplanen beskriver hur framtidens trafiksystem på 
Ryhov ska se ut för att stödja en hållbar utveckling av sjukhusområdet.  
 
En ny stomlinje kommer att trafikera området och generellt kommer antalet 
busslinjer och turer inom sjukhusområdet att öka, både inom stads- och 
regionbusstrafiken. Investeringen är en del av trafikplan Ryhov och syftar till en 
förbättrad trafikmiljö på Länssjukhuset Ryhov.  
 
För att underlätta för cykling sker en rad åtgärder (se bilaga 1): 
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1. Ny cykel- och gångbana från Psykiatrivägen och entré 7 på östra sidan av 
sjukhuskomplexet. 

2. Reglering av biltrafik till förmån för cyklister och gående på en del mindre 
vägar inom sjukhusområdet inklusive skyltning och målning.  

3. Cykelpassage/-övergång över Sjuhusgatan där cykelstråket från bron över 
E4 korsar gatan. 

4. Gång- och cykelbanan längs Sjukhusgatan och Försörjningsvägen breddas 
för att möjliggöra uppmålad separering mellan cyklister och fotgängare. 
Stråket rustas upp till att bli huvudsaklig cykelförbindelse i nord-sydlig 
riktning.  

5. Ny gång- och cykelförbindelse på gatan norr om A-husen. Gatan utgör 
idag ett viktigt cykelstråk för de cyklister som passerar sjukhusområdet på 
väg till/från A6-området. 

6. Ny gång- och cykelförbindelse på västra sidan av hus B4, B5, C4 och som 
förbinder A6 med Psykiatrivägen och cykelgaragen vid hus D1. 
 

Ett antal åtgärder vidtas även för den sedan tidigare beslutade utökningen av 
kollektivtrafik (se bilaga 2): 

1. Psykiatrivägen breddas och kompletteras med nya busshållplatser samt ny 
gång- och cykelväg separerad från övrig trafiken. Ny anslutning för buss 
från Asecs-området kommer att byggas väster om ställverket. 
Anslutningen byggs i samband med att busslinjens dragning genom Asecs 
handelsområde ändras.  

2. Befintliga busshållplatser på Sjukhusgatan anpassas och ansluts till 
befintliga gångvägar. Övergångsställen och hastighetssänkande åtgärder 
görs.  

3. Korsningen Sjukhusgatan – Försörjningsvägen- Psykiatrivägen byggs om 
för att öka framkomligheten för busstrafik och för att öka säkerheten för 
samtliga trafikslag. 

4. Åtgärder för yttre miljön vid huvudentrén. Åtgärderna som genomförs är 
bland annat att 
 Separera olika trafikslag och därmed minska konfliktpunkterna och 

öka framkomligheten. 
 Skapa bättre förutsättningar för busstrafik genom rakare körväg för 

bussar och längre hållplatser. Rakare körväg innebär ökad åkkomfort, 
minskad fallrisk och lägre slitage på utbyggnaden över parkeringsdäck. 

 Utforma området bättre och säkrare för gående och möjliggöra 
cykeltrafik fram till entrén. Skärmtak vid angöringsplatser för 
servicefordon byggs för att ge möjlighet till väderskyddad angöring för 
bland annat personer i rullstol. Gångväg mellan busshållplats och entré 
förses med skärmtak, dels för att öka attraktiviteten att välja 
kollektivtrafik, dels för att öka orienterbarheten genom att annonsera 
sjukhusets entré.   

 Bibehålla viss möjlighet till korttidsparkering. 
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För att skapa förutsättningar för ovanstående åtgärder byggs däcket över 
besöksparkeringen ut. 
 
Finansiering 
För investeringen på maximalt 70 900 000 kronor finns reserverat utrymme i 
investeringsplanen. 

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24. 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder cykling (Bilaga 1). 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder kollektivtrafik 

(Bilaga 2). 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 



Bilaga 1

2

1

3

4

5

6

4



Bilaga 2

1

2

3

4



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 190  
 
Lokaler för djurvårdsutbildning, Tenhults 
naturbruksgymnasium 
Diarienummer: RJL 2020/1948 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

 Godkänna byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning på 
Tenhults naturbruksgymnasium till en maximal kostnad på 
25 300 000 kronor. 

Reservationer 
Håkan Karlsson Nyborg och Samuel Godrén, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna reserverar sig till 
förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning är en strategisk 
investering för att möta elevkullarnas storlek och efterfrågan på rätt 
kompetens till arbetsmarknadens behov. Dagens djurvårdslokaler är byggda 
för ett elevantal som är betydligt lägre än det som finns idag och som ser ut 
att bestå även kommande år. 

Beslutsunderlag 
 Information vid dagens sammanträde av verksamhetschef/rektor 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med 
följande motivering: Att en utredning genomförs om den ekonomiska ramen 
är rimlig då 44 400 kr kvm är ett högt kvadratmeterpris. 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Malin Wengholm (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: Moderaterna yrkar på återremiss av ärendet ”Lokaler för 
djurvårdsutbildning, Tenhults naturbruksgymnasium” med anledning av att 
hänsyn taget till förändrat elevunderlag ej framgår av beslutsunderlaget 
samt avsaknad av uppdaterad avstämning med länets kommuner avseende 
nytillkommande kostnader för kommunerna avseende ökad hyra och ökade 
driftkostnader. 
 
Marcus Eskdahl (S), Rune Backlund (C), Per Svenberg (S), 
Mattias Ingeson (KD) samt Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till föreliggande 
förslag och avslag på Moderaterna och Sverigedemokraternas 
återremissyrkande.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga beslutar regionstyrelsen att ärendet ska avgöras idag 
och avslår återremissyrkande. 
  
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 168-186 

Tid: 2020-10-06 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 179  
 
Lokaler för djurvårdsutbildning, Tenhults 
naturbruksgymnasium 
Diarienummer: RJL 2020/1948 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

 Godkänna byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning på 
Tenhults naturbruksgymnasium till en maximal kostnad på 
25 300 000 kronor. 

Sammanfattning  
Byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning är en strategisk 
investering för att möta elevkullarnas storlek och efterfrågan på rätt 
kompetens till arbetsmarknadens behov. Dagens djurvårdslokaler är byggda 
för ett elevantal som är betydligt lägre än det som finns idag och som ser ut 
att bestå även kommande år. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Pontus Lundgren (BA) önskar till styrelsen få förtydligat att hyran har 
godkänts.  
 
Malin Wengholm (M) återkommer i ärendet vid regionstyrelsens 
sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordföranden ser att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 2020-09-16 RJL 2020/1948 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Nya lokaler för djurvårdsutbildning, 
Tenhults naturbruksgymnasium 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår  

 Regionfullmäktige godkänna byggnation av nya lokaler för 
djurvårdsutbildning på Tenhults naturbruksgymnasium till en maximal 
kostnad på 25 300 000 kronor. 

Sammanfattning  
Byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning är en strategisk investering för 
att möta elevkullarnas storlek och efterfrågan på rätt kompetens till 
arbetsmarknadens behov. Dagens djurvårdslokaler är byggda för ett elevantal som 
är betydligt lägre än det som finns idag och som ser ut att bestå även kommande 
år. 

Information i ärendet 
2013 gjordes tillsammans med länets kommuner en branschanalys med 
tillhörande naturbruksutredning sett i ett 10-årsperspektiv. I den utredningen 
fastslogs behov av några investeringar för att möta morgondagens behov. En av 
dessa investeringar var en djurvårdsklinik där en veterinär kan utföra enklare 
djursjukvård samt undervisa inom området. Nuvarande lokaler behöver 
moderniseras, arbetsmiljön förbättras och utbildningsytan ökas för att kunna möta 
behovet. Antalet sällskapsdjur ökar i landet och i takt med detta också behovet av 
kompetens för att ta hand om såväl friska som sjuka djur. Intresset för 
djursjukvård är ökande bland gymnasieeleverna, vilket är positivt med tanke på 
det ökade behovet av kompetens på området. Investeringen är en strategisk 
investering för att möta elevkullarnas storlek och efterfrågan på rätt kompetens till 
arbetsmarknadens behov. 
 
Dagens djurvårdslokaler är byggda för ett elevantal som är betydligt lägre än det 
som finns idag och som ser ut att bestå även kommande år. Lokalbristen innebär 
till exempel att endast elever från årskurs 1 kan ha praktisk undervisning på 
skolan. En annan konsekvens av storleken på befintliga lokaler är att kvaliteten på 
utbildningen blir lidande. Utöver detta finns lagkrav om lokal för karantän när nya 
djur kommer in i verksamheten, vilket i dagsläget löses provisoriskt. Både elever 
och personal saknar idag omklädningsrum. 
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Byggnationen innefattar två nya hus samtidigt som två gamla hus rivs. De gamla 
husen hade en årshyra på 97 500 kr/år, vilken upphör i och med att de rivs. 
 
Skolan tar idag emot cirka 20-25 nya elever per år som väljer inriktning djurvård. 
Nuvarande lokaler är inte avsedda för den typ av djurhållning som utförs idag och 
är inte heller anpassad till att klara nuvarande elevmängd. 

Verksamhetens bedömning av investeringen 
Nya lokaler för djurvårdsutbildning, Tenhults 
naturbruksgymnasium RJL 2020/1948 

 

Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan) 

 

Ökad tillgänglighet Stor påverkan 

Förbättrad kvalitet Stor påverkan 

Förbättrad säkerhet Liten påverkan 

Minskad smittspridning Stor påverkan 

Förbättrad produktion Stor påverkan 

Förbättrade förutsättningar att nå kursmål Stor påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Ändrat arbetssätt  Stor påverkan 

Effektivare processer Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Stor påverkan 

Ekonomiskt perspektiv: Investeringens påverkan på verksamhetens kostnader 

Bemanning  Ingen påverkan 

Servicekostnader för städ Ökar 

IT-kostnader Ingen påverkan 

Media (el,värme) Ökar 

Möbler  Ökar 

 

Finansiering   
Naturbruksgymnasierna drivs av Region Jönköpings län på uppdrag av länets 13 
kommuner. Samtliga driftkostnader för utbildningen finansieras genom den 
elevpeng som kommunerna betalar. Frågan om lokaler för djurvårdsutbildning har 
beslutats och godkänts inom ramen för Utvecklingsrådet.  
 

 Nytillkommande hyra på 1 133 290 kronor/år finansieras inom 
verksamhetens ordinarie budget.  
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 Beräknad tillkommande kostnad på 600 000 kronor för övrig utrustning 
och inredning finansieras inom verksamhetsområdets ordinarie budget för 
driftskostnader. 

 För nybyggnationen på maximalt 25 300 000 kronor finns reserverat 
utrymme i investeringsplanen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 
 Ritningar (bilaga 1-3) 
 Situationsplan (bilaga 4) 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret - område ekonomi 
Utbildning och Kultur 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 192  
 
Elkraftsförsörjning Värnamo sjukhus 
Diarienummer: RJL 2020/1947 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna investering för elkraftsförsörjning på Värnamo sjukhus 
till en sammanlagd kostnad på maximalt 68 600 000 kronor. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning  
Vid Värnamo sjukhus gjordes 1999 ombyggnad av nuvarande 
reservkraftsystem och mottagningsstation i Hus 05. En riskbedömning med 
tillhörande förslag har gjorts under slutet av 2018. Genomgången innehåller 
en tillhörande åtgärdsplan avseende yttre försörjning, mottagningsstation, 
distribution och transformatorstationer för förbättrad person- och 
driftsäkerhet. 

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 
 Förstudie kraftförsörjningsanläggning daterad 2018-12-14 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till eget tilläggsyrkande lydande:  
Sverigedemokraterna föreslår att utreda nödvändigheten av att demontera 
krafttransformatorerna 2 och 9. 
 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Sverigedemokraternas yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag och avslår 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 168-186 

Tid: 2020-10-06 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 180  
 
Elkraftsförsörjning Värnamo sjukhus 
Diarienummer: RJL 2020/1947 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna investering för elkraftsförsörjning på Värnamo sjukhus 
till en sammanlagd kostnad på maximalt 68 600 000 kronor. 

Sammanfattning  
Vid Värnamo sjukhus gjordes 1999 ombyggnad av nuvarande 
reservkraftsystem och mottagningsstation i Hus 05. En riskbedömning med 
tillhörande förslag har gjorts under slutet av 2018. Genomgången innehåller 
en tillhörande åtgärdsplan avseende yttre försörjning, mottagningsstation, 
distribution och transformatorstationer för förbättrad person- och 
driftsäkerhet. 

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 
 Förstudie kraftförsörjningsanläggning daterad 2018-12-14 

Beslutet skickas till 
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.  

Beslutets antal sidor 
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2020-09-16 RJL 2020/1947 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Elkraftsförsörjning Värnamo sjukhus 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår  

 Regionfullmäktige godkänna investering för elkraftsförsörjning på 
Värnamo sjukhus till en sammanlagd kostnad på maximalt 68 600 000 
kronor. 

Sammanfattning  
Vid Värnamo sjukhus gjordes 1999 ombyggnad av nuvarande reservkraftsystem 
och mottagningsstation i Hus 05. En riskbedömning med tillhörande förslag har 
gjorts under slutet av 2018. Genomgången innehåller en tillhörande åtgärdsplan 
avseende yttre försörjning, mottagningsstation, distribution och 
transformatorstationer för förbättrad person- och driftsäkerhet. 

Information i ärendet 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2006:1 och 2008:3 kräver att riskbedömning och 
periodiska kontroller utförs för att försäkra sig om att elkraftsystemet uppfyller 
gällande bestämmelser. Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap har i skriften ”Det robusta sjukhuset” rekommendationer som ligger till 
grund för driftsäkerheten. 
 
Nuvarande förslag innehåller en förbättring av ordinarie elförsörjning med ny 
reservkraft och ny mottagningsstation och med ny inmatningspunkt enligt 
rekommendationerna i ”Det robusta sjukhuset”. Förslaget omfattar också byte av 
nuvarande krafttransformator i två av sjukhusets transformator-stationer samt nytt 
system för elkraftstyr. 
 
Effektuttaget förväntas öka i takt med att ny utrustning installeras. Översyn och 
åtgärder av elkraftsystemet är nödvändiga så att de största och påtalade bristerna 
som gjorts i riskbedömningarna kan elimineras och sjukhusets framtida 
elförsörjning kan säkerställas. 
 
 
 
 
 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2020/1947 

 

Verksamhetens bedömning av investeringen 
Elkraftsförsörjning Värnamo sjukhus RJL 2020/1947  

Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan) 

 

Ökad tillgänglighet Ingen påverkan 

Förbättrad kvalitet Stor påverkan 

Förbättrad patientsäkerhet Stor påverkan 

Minskad smittspridning Ingen påverkan 

Förbättrad produktion Stor påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Kortare behandlingstider  Ingen påverkan 

Ändrat arbetssätt Stor påverkan 

Effektivare processer Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Stor påverkan 

Ekonomiskt perspektiv: Investeringens påverkan på verksamhetens kostnader 

Underhåll  Minskar 

 
Finansiering 
För investeringen på maximalt 68 600 000 kronor finns reserverat utrymme i 
investeringsplanen. 
 

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 
 Förstudie kraftförsörjningsanläggning daterad 2018-12-14 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 























TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2020-08-26 RJL 2020/1859 

 
  
  

Regionstyrelsen 

Sammanträdesplan 2021 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår 

 Regionfullmäktig fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige 2021 
enligt följande:  9 februari, 13 april, 22 juni, 31 augusti, 5 oktober,  
9-10 november samt 7 december. 
 

Regionstyrelsen fastställer 
 Sammanträdesplan för 2021 för regionstyrelsen enligt följande: 

2 februari, 9 mars, 6 april, 11 maj, 8 juni,17 augusti, 28 september, 
26 oktober, 30 november samt 21 december. 
 

 och regionstyrelsens arbetsutskott enligt följande: 19 januari, 2 mars, 23 
mars, 27 april, 25 maj, 28 juni, 14-15 september, 19 oktober, 23 november 
samt 13 december. 

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2021 har tagits fram för regionstyrelsen och dess 
arbetsutskott. Förslag till sammanträdesdagar föreslås även för regionfullmäktige.  
 

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-26 
 Sammanträdesplan 2021 

Beslut skickas till 
Regionledningskontor 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siv Kullberg  
Kanslidirektör 



Januari Februari Mars April Maj Juni
F1 Nyårsdagen M1 V 5 M1 V 9 T1 L1 Första maj T1 Nämnd TIM, FS
L2 T2 RS T2 RS-AU F2 Långfredagen S2 O2 Nämnd ANA
S3 O3 O3 L3 Påskafton M3 V 18 T3
M4 V 1 T4 T4 S4 Påskdagen T4 Nämnd TIM, FS F4 KF/SVN
T5 Trettondedagsafton F5 KF F5 M5 Annandag påsk                       V 14 O5 Nämnd ANA L5
O6 Trettondedag jul L6 L6 T6 RS T6 S6 Sveriges nationaldag
T7 S7 S7 O7 F7 M7 V 23
F8 M8 V 6 M8 V 10 T8 L8 T8 RS
L9 T9 RF T9 RS F9 KF utök S9 O9
S10 O10 Pres TIM, Pres FS O10 L10 M10 V 19 T10
M11 V 2 T11 Pres ANA T11 SVN S11 T11 RS F11
T12 Pres TIM, Pres FS F12 F12 SVN M12 V 15 O12 L12
O13 Pres ANA L13 L13 T13 RF T13 Kristi himmelsfärdsdag S13
T14 S14 S14 O14 F14 M14 V 24
F15 M15 V 7 M15 V 11 T15 L15 T15 Pres TIM, Pres FS
L16 T16 T16 Pres TIM, Pres FS F16 S16 O16 Pres ANA SKR
S17 O17 O17 Pres ANA L17 M17 V 20 T17 SKR
M18 V 3 T18 T18 S18 T18 Pres TIM RSL F18
T19 RS-AU F19 Pol for F19 M19 V 16 O19 Pres ANA, Pres FS L19
O20 L20 L20 T20 Pres TIM, Pres FS T20 S20
T21 S21 S21 O21 Pres ANA SKR F21 Pol for M21 V 25
F22 M22 V 8 M22 V 12 T22 SKR L22 Pingstafton T22 RF
L23 T23 Nämnd TIM, FS T23 RS-AU F23 S23 Pingstdagen O23 Nämnd TIM, FS
S24 O24 Nämnd ANA SKR O24 L24 M24 V 21 T24 Nämnd ANA
M25 V 4 T25 SKR T25 S25 T25 RS-AU F25 Midsommarafton
T26 Nämnd TIM, FS F26 F26 M26 V 17 O26 SKR L26 Midsommardagen
O27 Nämnd ANA L27 L27 T27 RS-AU T27 SKR S27
T28 S28 S28 O28 F28 M28 RS-AU                                 V 26 Bryssel
F29 SKR M29 V 13 T29 L29 T29 Bryssel
L30 SKR T30 Nämnd TIM, FS F30 Valborgsmässoafton S30 O30 Bryssel
S31 O31 Nämnd ANA M31 V 22

https://veckonr.se/2021/5
https://veckonr.se/2021/9
https://veckonr.se/2021/18
https://veckonr.se/2021/1
https://veckonr.se/2021/23
https://veckonr.se/2021/6
https://veckonr.se/2021/10
https://veckonr.se/2021/19
https://veckonr.se/2021/2
https://veckonr.se/2021/15
https://veckonr.se/2021/24
https://veckonr.se/2021/7
https://veckonr.se/2021/11
https://veckonr.se/2021/pingst
https://veckonr.se/2021/3
https://veckonr.se/2021/16
https://veckonr.se/2021/midsommar
https://veckonr.se/2021/8
https://veckonr.se/2021/12
https://veckonr.se/2021/21
https://veckonr.se/2021/4
https://veckonr.se/2021/17
https://veckonr.se/2021/26
https://veckonr.se/2021/p%C3%A5sk
https://veckonr.se/2021/22


Juli Augusti September Oktober November December
T1 Bryssel S1 O1 F1 SVN M1 V 44 O1 Pres TIM, FS
F2 M2 V 31 T2 L2 T2 Pres TIM, Pres FS T2 Pres ANA
L3 T3 F3 S3 O3 Pres ANA F3 KF/SVN
S4 Almedal O4 L4 M4 V 40 T4 L4
M5 V 27 Almedal T5 S5 T5 RF F5 Alla helgons afton S5
T6 Almedal F6 M6 V 36 O6 L6 Alla helgons dag M6 V 49
O7 Almedal L7 T7 Nämnd TIM, FS RSL T7 S7 T7 RF
T8 Almedal S8 O8 Nämnd ANA F8 M8 V 45 O8
F9 Almedal M9 V 32 T9 L9 T9 RF T9
L10 Almedal T10 F10 KF S10 O10 RF F10 RSL/Pol for
S11 O11 L11 M11 V 41 T11 RSL L11
M12 V 28 T12 S12 T12 Nämnd TIM, FS F12 RSL S12
T13 F13 M13 V 37 O13 Nämnd ANA SKR L13 M13 RS-AU                                  V 50
O14 L14 T14 RS-AU T14 SKR S14 T14 Nämnd TIM, FS
T15 S15 O15 RS-AU SKR F15 M15 V 46 O15 Nämnd ANA SKR
F16 M16 V 33 T16 SKR L16 T16 Nämnd TIM, FS T16 SKR
L17 T17 RS F17 S17 O17 Nämnd ANA F17
S18 O18 L18 M18 V 42 T18 L18
M19 V 29 T19 S19 T19 RS-AU F19 S19
T20 F20 M20 V 38 O20 L20 M20 V 51
O21 L21 T21 Pres TIM, Pres FS T21 S21 T21 RS
T22 S22 O22 Pres ANA F22 M22 V 47 O22
F23 M23 V 34 T23 L23 T23 RS-AU T23
L24 T24 Pres TIM, Pres FS F24 Pol for S24 O24 SKR F24 Julafton
S25 O25 Pres ANA L25 M25 V 43 T25 SKR L25 Juldagen
M26 V 30 T26 S26 T26 RS F26 S26 Annandag jul
T27 F27 M27 V 39 O27 L27 M27 V 52
O28 L28 T28 RS T28 S28 T28
T29 S29 O29 F29 KF utök M29 V 48 O29
F30 M30 V 35 T30 L30 T30 RS T30
L31 T31 RF S31 F31 Nyårsafton

https://veckonr.se/2021/44
https://veckonr.se/2021/31
https://veckonr.se/2021/40
https://veckonr.se/2021/27
https://veckonr.se/2021/36
https://veckonr.se/2021/49
https://veckonr.se/2021/45
https://veckonr.se/2021/32
https://veckonr.se/2021/41
https://veckonr.se/2021/28
https://veckonr.se/2021/37
https://veckonr.se/2021/50
https://veckonr.se/2021/46
https://veckonr.se/2021/33
https://veckonr.se/2021/42
https://veckonr.se/2021/29
https://veckonr.se/2021/38
https://veckonr.se/2021/51
https://veckonr.se/2021/47
https://veckonr.se/2021/34
https://veckonr.se/2021/43
https://veckonr.se/2021/30
https://veckonr.se/2021/39
https://veckonr.se/2021/52
https://veckonr.se/2021/48
https://veckonr.se/2021/35


























INFORMATION  

 2020-03-05 RJL 2020/565 

 
Förvaltningsnamn  
 
 

 
Till samtliga politiska partier inom Region 
Jönköpings län 

Redovisning av 2019 års partistöd 
Regionen ska enligt lag kontrollera att partistödet som utbetalats används för att 
stärka den regionala demokratin. Syftet med lagen är att visa hur partiernas stöd 
används mer transparent. Detta ska ske i form av en årlig redovisning tillsammans 
med en granskningsrapport. 
Granskningen görs av den redovisande organisationens utsedda kontrollant, 
exempelvis revisor eller utsedd representant av partiet. 
 
Grunden för ett partistöd finns i 4 kap. § 29-32 i kommunallagen som säger att 
partistöd får ges för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 
Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): 
”Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun som avser att lämna 
partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på 
redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot 
bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är 
kompetensenligt. Fullmäktige får – under vissa förutsättningar – besluta att stöd 
inte ska betalas ut. Det följer av 4 kap. § 31 i kommunallagen.” 
 
Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska 
lämnas in 
Fullmäktige ska besluta att respektive parti årligen ska lämna in en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. §§ 29-32 i kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i 
den kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska bifogas ett underskrivet 
granskningsintyg 
Mottagaren (respektive parti) utser själv en särskild granskare som granskar om 
redovisningen ger en rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. 
Redovisningen ska således granskas av en person som partiet lokalt själv utser. 
Redovisningen undertecknas av partiföreträdare/gruppledare samt partiets 
representant. 
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Närmare om innehållet i redovisningen 
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och 
media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och 
deras redovisning. Den närmare utformningen av redovisningen är inte 
lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande uttalande: 
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att 
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har 
mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 
Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av 
partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 
redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 
 
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts 
för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen 
bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av 
partiorganisationen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
 
I framtaget förslag finns det följande att förhålla sig till när man redovisar 
partistödet: 

 Eventuella medel flyttat från föregående år 
 Löner och ersättningar till anställd personal 
 Lokalkostnader 
 Marknadsföring, trycksaker, digital media, utställningsmaterial 
 Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp) 
 Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 
 Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala 

demokratin, 
 ange vilka motprestationer som erhållits 
 Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, 
 ange vilka motprestationer som erhållits 
 Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående. 
 Eventuella medel som flyttas till kommande år (fonderingar etc) 

 
Sammanfattning 
Kap 4 – §§ 29 - 32 Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen 
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport. 
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Lagen säger inte att partierna ska redovisa kostnader för övriga intäkter än 
partistödet. Ni ska inte behöva redovisa hur ni använder exempelvis 
medlemsavgifter. 
 
Blankett för redovisning bifogas. 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Siv Kullberg 
Kanslidirektör



Redovisning av 2019 års partistöd 
 

Parti: Org.nr Datum 

 

Nedan redovisas hur partistödet disponerats 
 

Mottaget partistöd:   

 

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till. 
 

Verksamheter Summa 

Löner och ersättningar till anställd personal:  

Lokalkostnader  

Marknadsföring, trycksaker, digital media, utställningsmaterial 
. 

 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)  

Material:  

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka 
motprestationer som erhållits: 

 

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka motprestationer 
som erhållits 

 

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras:  

 

Jag godkänner att ovanstående uppgifter är riktiga enligt organisationens årsredovisning 
 

…………………………………… …………………………………… 
Firmatecknare Utsedd kontrollant 

 
…………………….. ……………………………………. 
Namnförtydligande Namnförtydligande 



Kontaktuppgifter till 
 

Firmatecknare 
 

Namn 

Adress 

Postadress 

Telefon 

Mailadress 

Utsedd kontrollant 
 

Namn 

Adress 

Postadress 

Telefon 

Mailadress





Redovisning av 2019 års partistöd 
 

Parti: Moderaterna i Jönköpings län Org.nr 826000-6930 Datum 2020-04-28 

 

Nedan redovisas hur partistödet disponerats 
 

Mottaget partistöd: 1 518 426:-   

 

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till. 
 

Verksamheter Summa 

Löner och ersättningar till anställd personal 261 000:- 

Lokalkostnader 152 500:- 

Marknadsföring, trycksaker, digital media, utställningsmaterial. 
Stora delar av det kampanjmaterial som länsförbundet använt under året kommer kostnadsfritt från 
Moderaternas riksorganisation inom ramen för den del av partistödet som överförs dit. 
Kostnader som anges här avser således huvudsakligen lokalt framtaget material och valkampanj. 

 

136 400:- 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp). 
Avser utbildningar/konferenser för såväl Moderata samlingspartiet, Moderatkvinnorna som Moderata 
Seniorer. 

156 200:- 

Material: Avser kostnader för utskick (papper, toner, kuvert, porto), kontorsmaterial, samt kostnader 
för data- och telekommunikation.   

134 700:- 

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka 
motprestationer som erhållits: 

Riksorganisationen anställer partiombudsmän som finns lokalt placerade i varje län i 
syfte att arbeta med stöd till och utveckling de lokala föreningarna och förbunden. 

Beloppet avser del av kostnaden för ombudsman som debiteras länsförbundet. 

 

325 000:- 

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka motprestationer 
som erhållits: Medlemssystem, IT-plattform, centralt arrangerade och subventionerade utbildningar, 
seminarier och möten. Strategi-, kampanj- och analysverktyg. Stödmaterial till föreningar. Utskick till 
nya medlemmar. Fritt tillhandahållet kampanjmaterial (se även det som anges under 
”Marknadsföring” ovan). Service med grafisk formgivning. Stöd med föreningsjuridisk 
kompetens/stadgefrågor. 

244 415:- 

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras: 
Förbundsstyrelsens sammankomster, Moderata seniorers sammankomster, länsförbundsstämma 
(samt nomineringsstämma inför valår) samt partistämma.  
 

294 300:- 

 

Jag godkänner att ovanstående uppgifter är riktiga enligt organisationens årsredovisning 
 
 
 

…………………………………… …………………………………… 
Jan Sundström Martin Stoor-Elmsjö 
 
Firmatecknare Utsedd kontrollant 
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