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Fråga till Mia Frisk (KD) Regionstyrelsens Ordförande  

från Malin Wengholm (M) Regionstyrelsens 2:e vice Ordförande 

Interpellation angående kapacitets- och personalbrist på 

IVA Ryhov, Regionfullmäktige 2022-06-14 
 
Belastningen på IVA Ryhov har de senaste åren ökat avsevärt och förväntas fortsätta öka inom överskådlig 

framtid. Maximal kapacitet på IVA Ryhov överskrids allt oftare vilket leder till en mycket ansträngd 

arbetssituation för våra medarbetare och en allt högre andel överflyttningar av patienter till annan 

intensivvårdsavdelning p.g.a. platsbrist. 

Det finns en statistiskt säkerställd ökad risk på 24 procent att dö för de intensivvårdspatienter som 

transporteras på grund av resursbrist. Det visar Fredric Parenmark, överläkare anestesi- och intensivvård 

vid Gävle sjukhus, i en studie från 2019.  

IVA avdelningar ska också ha beredskap för mer oförutsedda händelser som vid större olycka eller brand 

men också med insikt om ökad risk för större gängvåld och attentat. Det går inte att växla upp till säker och 

trygg omfattning , som våra invånare har rätt till, förväntar sig  och betalar skatt för, om vi har för en låg 

nivå från början. 

I nationell jämförelse på länssjukhusnivå är det tydligt att IVA Ryhov är en av de allra högst belastade 

intensivvårdsavdelningarna i landet sett till: 

 vårdtyngd per IVA-plats.  

 vårdtyngd per patient.  

 den IVA (bland länssjukhusen) i landet som överför flest patienter till annan IVA på grund av 

resursbrist.  

Denna extrema belastning och sättet den påverkar arbetsmiljön på har medfört en överhängande risk för 

att medarbetare blir sjuka. Det behövs ingen utredning för att kunna konstatera att antalet vårdplatser på 

IVA Ryhov är för få i förhållande till uppdragets omfattning och antalet invånare i upptagningsområdet. Det 

som behövs är att gå från ord till handling. Många medarbetare uttrycker redan tydliga symtom på 

utmattning, koncentrations- och sömnsvårigheter, så ska vi inte ha det i Region Jönköpings län.  

 

Fråga till Mia Frisk (KD) Regionstyrelsens Ordförande  

från Malin Wengholm (M) Regionstyrelsens 2:e vice Ordförande; 

- Avser den styrande koalitionen tillse att IVA Ryhov får de ekonomiska tillskott som krävs 

för en adekvat bemanning och kompetens samt budgetutrymme att såväl fysiskt som 

personalmässigt växla upp kliniken till rätt antal vårdplatser i förhållande till 

kategoriindelning för kliniken enligt SIS och upptagningsområdets storlek och vårdbehov?  

 

 

Malin Wengholm, Regionråd för Moderaterna 

Jönköping 2022-06-14 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 111  
 
Delårsrapport nr 1 2022 Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige 

• Godkänna delårsrapport 1 2022. 
 
Regionstyrelsen lämnar följande kommentar med anledning av delårsrapport 
1 2022: 

• Regionstyrelsen noterar protokollen från FS-nämnden, TIM-
nämnden och ANA-nämnden och hur respektive nämnd arbetar för 
att nå en bättre måluppfyllelse och en ekonomi i balans. I samband 
med delårsrapport 2 förväntas en muntlig redogörelse för hur de 
åtgärder som nämnderna redovisat ska vidtas utfallit. Kostnaden för 
hyrbemanning ökar och därför ges Regionledningskontoret i uppdrag 
att vid nästa sammanträde redogöra för pågående åtgärder i syfte att 
minska beroendet av hyrbemanning i enlighet med nationella 
rekommendationer. 

Reservationer 
Moderaterna genom Malin Wengholm reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 
Sverigedemokraterna genom Samuel Godrén reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från nämndernas behandling av ärendet,  

FS 2022-05-31, TIM 2022-05-31, ANA 2022-06-01 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-05-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

• Delårsrapport april 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår för koalitionen, att regionstyrelsen lämnar följande 
kommentar med anledning av delårsrapporten: 
 
Regionstyrelsen noterar protokollen från FS-nämnden, TIM-nämnden och 
ANA-nämnden och hur respektive nämnd arbetar för att nå en bättre 
måluppfyllelse och en ekonomi i balans. I samband med delårsrapport 2 
förväntas en muntlig redogörelse för hur de åtgärder som nämnderna 
redovisat ska vidtas utfallit. Kostnaden för hyrbemanning ökar och därför 
ges Regionledningskontoret i uppdrag att vid nästa sammanträde redogöra 
för pågående åtgärder i syfte att minska beroendet av hyrbemanning i 
enlighet med nationella rekommendationer. 
 
Maria Frisk (KD) yrkar tillsammans med Marcus Eskdahl (S) bifall till 
föreliggande förslag till delårsrapport med koalitionens kommentarer. 
 
Malin Wengholm (M) yrkar på följande tillägg: 
 
att en plan tas fram för hur region Jönköpings län avser möta vårdbehovet 
för de patienter som står i kö.  
att en riskanalys över påverkan på såväl medarbetares På fråga finner 
ordarbetsmiljö som patientsäkerheten med anledning av bristen på 
sjuksköterskor i regionen.  
att regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
komma tillrätta med underskottet i nämnden trafik, infrastruktur och miljö 
samt föreslår en anpassning av kollektivtrafiken till den nya verklighet vi 
står inför.  
 
Samuel Godrén (SD) yrkar på tillägg enligt bilaga, se bilaga.  
 
Malin Wengholm (M) instämmer i Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden. 
 
Marcus Eskdahl (S) yrkar avslag på moderaternas och sverigedemokraternas 
yrkanden. 

Beslutsgång 
På fråga finner ordföranden att regionstyrelsen bifaller delårsrapport 1 2022, 
med ovan kommentar. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

På fråga om bifall eller avslag till Moderaternas tilläggsyrkanden finner 
ordföranden att samtliga yrkanden avslås. 
 
På fråga om bifall eller avslag till Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden 
finner ordförande att samtliga yrkanden avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
3 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 86-107 

Tid: 2022-05-24 kl. 09:00  

Plats: Vildrosen, plan 7, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 94  
 
Delårsrapport nr 1 2022 Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Behandlas vid regionstyrelsens sammanträde den 7 juni.  

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 99  
 
Delårsrapport nr 1 RJL 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa sjukvård 

• Godkänner delårsrapport per april 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, med följande medskick. 
 
Nämnden har ett pågående arbete med att nå hög måluppfyllelse och 
följer varje år detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att verksamheten under 
2021 och de första månaderna under 2022 har fått anpassas och 
ställas om. Detta har påverkat måluppfyllelsen i flera av 
perspektiven under början av 2022. Nämnden fortsätter att via 
månadsrapporter följa såväl ekonomin som tillgängligheten till 
nämndens verksamheter. Specifika uppdrag har givits för att 
förbättra tillgängligheten inom barn och ungdomspsykiatrin, 
måluppfyllelse avseende prio-1 tiderna för ambulansen, att arbeta 
aktivt med den uppskjutna vården och minska ledtiderna inom de 
standardiserade vårdförloppen, skapat en tillgänglighetspott för 
ögonsjukvård inom vårdval och att få ekonomi i balans inom 
Kirurgisk vård. Utöver systemmätetalen i delårsrapporten följer 
nämnden tillgängligheten inom specifika nämndmätetal. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-31 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag om att godkänna 
delårsrapport per april 2022 för de delar som avser nämndens 
ansvarsområde, med av presidiet föreslaget medskick. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till föreliggande förslag 
och lämnar följande protokollsanteckning. 
 
Utifrån resultatet i delårsrapporten vill vi till kommande 
nämndsammanträde se en åtgärdsplan för hur underskottet ska hanteras. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs till protokollet. 
 
Elisabeth Töre (V) instämmer i föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 95  
 
Delårsrapporter nr 1 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

• Godkänner delårsrapport per april 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, med följande noteringar och uppdrag 
enligt nedan. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig för egen förmån. 

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

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning vid nämndsammanträdet 2022-05-31 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-27 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut samt följande notering och uppdrag enligt 
nedan: 
 
TIM nämnden har ett pågående arbete med att nå hög måluppfyllelse och  
följer varje år detta löpande med månadsrapporter och delårsrapporter. 
Coronapandemin har lett till att verksamheten under 2021 och de första 
månaderna under 2022 har fått anpassas och ställas om. Detta har påverkat 
måluppfyllelsen i flera av perspektiven under början av 2022. TIM 
Nämnden fortsätter att via månadsrapporter följa såväl ekonomin som 
verksamheten. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Enligt delårsrapport 1 förutom Coronapandemin som påverkat TIM 
nämndens ekonomi är ökade drivmedelspriser inom kollektivtrafiken samt 
ersättningsbussar för inställd tågtrafik. Dessa förändringar har fått 
konsekvenser för kostnadssidan. Positivt är att resandet och 
biljettintäkterna ökat de sista månaderna. TIM nämnden kommer 
återkomma till Regionstyrelsen efter delårsrapport 2 hur bl.a. de 
oförutsägbara drivmedelskostnaderna utvecklats.  
 
Regionledningskontoret får i uppdrag att se över trafikutbudet utifrån 
ekonomiska prognosen för 2022. 
 
Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till Moderaternas och 
Sverigedemokraternas yrkande, enligt bilaga 1. 
 
Leif Andersson (C) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till koalitionens 
förslag till beslut, samt avslag till Moderaternas och Sverigedemokraternas 
yrkanden, enligt bilaga 1. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifalls föreliggande förslag till beslut med koalitionens 
noteringar och uppdrag, samt avslås Moderaternas och 
Sverigedemokraternas yrkanden. Omröstning begärs där nämnden 
godkänner följande proposition och utfall: 
 
JA, för att bifalla föreliggande förslag till beslut med koalitionens noteringar 
och uppdrag, samt avslå Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkanden, 
röstar 10 ledamöter. 
 
NEJ, för att bifalla Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkanden, 
röstar 5 ledamöter. 
 
Ordföranden finner därmed att föreliggande förslag till beslut tillsammans 
med koalitionens noteringar och uppdrag bifalls. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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Yrkande på Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö,  
Ärende 15 Delårsrapport 

Yrkande 
Moderaterna och Sverigedemokraterna har länge påtalat att 
underskotten i Länstrafikens budget behöver prioriteras och åtgärdas. De 
förslag till åtgärder som koalitionen presenterar i delårsrapporten är långt 
ifrån tillräckliga utan handlar mest om ökad marknadsföring och utökade 
budgetanslag vilket bara skjuter problemen på framtiden.  

Det krävs ansvarsfulla och seriösa åtgärder på bred front för att komma 
tillrätta med ekonomin inom nämnden för trafik infrastruktur och miljö, 
därför lägger Moderaterna och Sverigedemokraterna fram konkreta 
förslag på åtgärder. 

 
Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

¾ Kollektivtrafikens kostnader måste anpassas till dess intäkter.  
¾ Fokus på ekonomisk uppföljning måste bli bättre varför 

skattefinansieringsgrad bör återintroduceras i såväl 
månadsrapportering, årsredovisning som budgetdokument.  
En rimlig målsättning är högst 60 % skattefinansieringsgrad år 2035. 
Länstrafiken ska årligen bedöma om reseunderlaget är tillräckligt stort 
för att kunna stödja linjetrafik på en linje eller om andra åtgärder ska 
övervägas. 

¾ Genomlysning av kostnadssänkande åtgärder inom såväl 
administration som i avtalstext. Exempelvis  tillfälliga lättnader i 
miljökraven på förnybara drivmedel tills effekterna av kriget i Ukraina 
stabiliserats. Force majeure. 

¾ Erbjud milersättning som ett alternativ till sjukresor.  
¾ Under pandemiåren 2020 och 2021 har antalet resenärer i 

kollektivtrafiken halverats. Hur återhämtningen post-Corona kommer 
att se ut vet ingen, men mycket tyder på att våra beteendemönster 
kommer att förändras i grunden med mer hemarbete eller närarbete 
som följd. Det förutsätts därför ett kontinuerligt arbete med 
effektiviseringar och omfördelningar i den befintliga verksamheten. 
Utökning av befintligt trafikutbud läggs på is tills resandeeffekter till 
följd av Corona har utretts. 

¾ Intensifierad biljettkontrollverksamhet med fler kontrollanter på bussar 
och tåg. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 89  
 
Delårsrapport 1 - 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• godkänner delårsrapport per april 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde och överlämnar följande medskick: 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet följer 
utvecklingen för Smålands musik och teaters besökstal. Efter 
pandemin har det funnits utmaningar med att återfå publiken till 
främst de klassiska föreställningarna. Nämnden ser dock att en 
stadig ökning framöver väntas. Nämnden noterar även att sjuktalen 
ligger något över målet och avser att följa utvecklingen med 
förhoppningen om att de kommer att sjunka.  
Nämnden noterar inget behov av åtgärder utifrån aktuell rapport.  

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden Per Eriksson (C) godkänner föreliggande delårsrapport och 
överlämnar för Koalitionen följande medskick: 
”Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet följer 
utvecklingen för Smålands musik och teaters besökstal. Efter pandemin har 
det funnits utmaningar med att återfå publiken till främst de klassiska 
föreställningarna. Nämnden ser dock att en stadig ökning framöver väntas. 
Nämnden noterar även att sjuktalen ligger något över målet och avser att 
följa utvecklingen med förhoppningen om att de kommer att sjunka.  
Nämnden noterar inget behov av åtgärder utifrån aktuell rapport.” 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 79-
96 
Tid: 2022-06-01 kl. 10:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-05-23 RJL 2022/83 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Delårsrapport per april 2022 Region 
Jönköpings län 

 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• godkänna delårsrapport per april 2022 
 

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

• godkänner delårsrapport per april 2022 för de delar som avser nämndens 
ansvarsområde 

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

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. 
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som 
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och 
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl 
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas.  
 
Efter första tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt 
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur 
som beslutad budget bygger på.  
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Av de 30 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 16 mål (53 procent) helt 
eller delvis uppnåtts, vilket är en förbättring med sju procent jämfört med 
föregående år.  
 
Det ekonomiska resultatet efter första tertialet för verksamheten (före finansnetto) 
är ett överskott på 263 miljoner kronor, vilket är 101 miljoner kronor bättre än 
periodbudget. Efter att finansnettot inkluderats är resultatet ett underskott på 247 
miljoner kronor, vilket är 488 miljoner kronor sämre än periodbudget. 
Finansnettot för tillgångar visar för första tertialet ett underskott med 428 miljoner 
kronor, vilket är 573 miljoner kronor sämre än budget. Perioden har påverkats 
negativt av främst orealiserade värdeminskningar på 459 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 557 miljoner kronor sämre än budget.  
 
Det prognostiserade årsresultatet för verksamheten (före finansnetto) visar ett 
överskott på 815 miljoner kronor vilket är 260 miljoner kronor bättre än 
helårsbudgeten. Det prognostiserade årsresultatet efter att finansnettot inkluderats 
visar ett överskott på 200 miljoner kronor vilket är 560 miljoner kronor sämre än 
budgeten på 760 miljoner kronor. Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt 
med 367 miljoner kronor, vilket är 770 miljoner kronor sämre än budget. 
Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. 
 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive 
avskrivningar, beräknas kunna nås. Totalt för åren 2015-2022 beräknas 
investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. Egenfinansieringsgraden 
är 132 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 1 918 miljoner kronors 
marginal.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  

 
Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Delårsrapporten återkopplar resultat och nuläge avseende de mätetal, mål och uppdrag som finns i 
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024. Regionstyrelsen lämnar delårsrapport till 
regionfullmäktige efter april månad samt efter augusti månad.  

De första månaderna 2022 präglades fortsatt av coronapandemin. Då var antalet inlagda för svår 
sjukdom i covid-19 fortfarande många och det skedde en omfattande provtagning och vaccination. 
Sedan februari/mars månad har antalet svårt sjuka i covid-19 varit väsentligt färre och den breda 
provtagningen som utförts av primärvården har upphört. Vaccinationsuppdraget har pågått under hela 
tertialet.  

Delar av måluppfyllelsen per april 2022 är därför fortsatt påverkad av pandemin även om arbetet i 
verksamheten under till stor del kunnat ske under mer normala omständigheter. Tillgängligheten inom 
hälso- och sjukvård samt tandvård, publiktal inom Smålands Musik och Teater, antal resande i 
kollektivtrafiken, sjukfrånvaro bland medarbetarna är exempel på mätetal som är påverkade utifrån 
situationen i början av året. Här syns dock i alla delar en förbättring under slutet av årets första fyra 
månader då det varit stort fokus inom alla regionens verksamheter på att återstarta och ta igen det som 
kommit efter när pandemin påverkade som mest.  

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har planering och insatser behövt 
riktas mot de konsekvenser som kunde antas för vårt län. Det har till största del handlat om vårt 
uppdrag vid ett omfattande flyktingmottagande, varuförsörjning till våra verksamheter och 
cybersäkerhet. Liksom vid annan påverkan på samhället sker arbetet inom ramen för F-samverkan där 
alla aktörer som berörs eller har en roll möts under Länsstyrelsens samordning.  

Utifrån uppdraget regional utveckling har kommundialoger genomförts vilket upplevts värdefullt från 
både kommunernas och regionens deltagare. Befintliga nätverk och forum med olika aktörer i länet 
som behövs för den regionala utvecklingen har fortsatt att stärkas och det finns en god samling kring 
att arbeta för länets utveckling tillsammans. Förberedelsearbete har länge pågått inför den nya 
programperioden för EU:s fonder och vi är nu väl rustade att tillsammans i länet arbeta för att dra nytta 
av dessa för utvecklingsarbeten och insatser i länet. 

Även inom folkhälsa och sjukvård präglas arbetet mycket av god samverkan i länet och det som pågår 
i t ex REKO får genomslag i våra verksamheter genom nya arbetsformer och förbättringar för våra 
invånare. Arbetet för en nära vård sker i verklig samverkan med kommunerna vilket är viktigt för att 
det ska bli bra för invånaren. Vi är även fortsatt aktiva i utvecklingen av hälso- och sjukvården på 
nationell och sjukvårdsregional nivå. I vår egen hälso- och sjukvård och tandvård har mycket fokus 
under senaste månaderna legat på tillgänglighet. I våra verksamheter pågår ett aktivt arbete för att ta 
omhand den vård som inte kunnat genomföras under pandemin. Det pågår både kortsiktiga insatser för 
att korta befintliga köer och mer långsiktiga förbättringsarbeten för att kunna upprätthålla en 
tillgänglig verksamhet.  

I mars 2022 skickade Jönköping University in en förnyad ansökan om att få starta en 
Tandläkarutbildning. Detta sker i nära samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings 
universitet. För att detta ska bli verklighet krävs, förutom en utbildning med hög kvalitet och bästa 
möjliga förutsättningar, att nödvändiga beslut fattas på riksnivå. Vi driver tillsammans ett positivt 
påverkansarbete och här finns fler regioner i landet engagerade utifrån att de ser detta som en mycket 
viktig satsning på kompetensförsörjning av tandläkare i landet. 

Att ta tillvara på möjligheterna av digitaliseringen är ett övergripande mål och uppdrag i budget sedan 
flera år och arbetet har inom flera områden fått extra fart under pandemin. Arbetet med digitalisering 
behöver ske integrerat och utgå från de ständiga förbättringar och den verksamhetsutveckling som 
pågår och i det finna de områden där en digital lösning är bästa sättet. En av utmaningarna är att 
verkligen ta tillvara på möjligheterna så att det digitala arbetssättet får önskad effekt. I 
digitaliseringsarbetet kopplat till införande och användning av IT-stöd är hållningen att göra så mycket 
som möjligt tillsammans nationellt eller i andra konstellationer som till exempel Sydöstra 
sjukvårdsregionen, samtidigt som arbetet med att ta tillvara möjligheterna och effekterna är områden 
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som vi behöver arbeta vidare med både på egen hand och tillsammans med andra.  

Ett annat övergripande uppdrag i budget handlar om målstyrning och tillitsbaserad ledning. Här har 
fokus varit att tydliggöra vår lednings- och ledarskapsidé med utgångspunkt i Region Jönköpings läns 
13 grundläggande värderingar, de fem ledningsstrategierna, kvalitet som strategi samt god 
hushållning. Lednings- och ledarskapsidén är kopplad till såväl uppdraget Sverige bästa offentliga 
arbetsgivare som ambitionen om en verksamhet som är bland de bästa i Sverige och som ständigt 
förbättras. Våra Nätverk för engagerat ledarskap (NEL) och chefsutvecklingsprogram är några forum 
där samtliga chefer involveras i samtalet. Arbetet med att ta fram ett medarbetarlöfte startade 2021. 
Det har fortsatt genom bland annat undersökningar av vad våra medarbetare och chefer förväntar sig 
av Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats. Genom 
dessa undersökningar har medarbetarna involverats. Arbetet sker även i dialog med den centrala 
samverkansgruppen (CSG).  

Hållbarhetsprogrammet är väl integrerat i budget och verksamhetsplaner och arbetet har i stort sett 
kunnat ske enligt plan inom alla tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk. 
Delårsrapporten per april visar flera goda resultat för de aktuella mätetalen.  

Det ekonomiska resultatet per april för verksamheten (före finansnetto) är ett överskott på 263 
miljoner kronor vilket är 101 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Efter att finansnettot 
inkluderats är resultatet ”på sista raden” per april ett underskott med 247 miljoner kronor vilket är 488 
miljoner kronor sämre än periodbudget. Sedan 2019 redovisas de finansiella posterna direkt, oavsett 
om värdeförändringen är realiserad eller inte och sedan dess har vi kunnat se både stora uppgångar och 
nedgångar direkt i resultatet. Över tid har Region Jönköpings län en god och stabil avkastning på 
placerat kapital och dessa svängningar påverkar inte verksamhetens budgetförutsättningar. 

Det prognostiserade årsresultatet för verksamheten (före finansnetto) visar ett överskott på 815 
miljoner kronor vilket är 260 miljoner kronor bättre än helårsbudgeten. Hela den prognostiserade 
avvikelsen mot budget beror på att skatteintäkter och statsbidrag beräknas blir högre än budgeterat. 
Målet att investeringar ska egenfinansieras beräknas kunna nås även 2022 vilket förutom att 
årsresultatet för verksamheten ligger på en tillräcklig nivå även beror på att investeringarna beräknas 
bli lägre än budgeterat under året. Den lägre investeringsnivån är inte önskvärd eftersom det är ett 
tecken på att byggnationsprojekt inte går i den takt som planerats utifrån verksamhetens behov.  

I vår omvärld märks nu tydliga effekter på ekonomin både i form av efterverkningar av pandemin och 
av det pågående kriget i Ukraina. Inflationen är mycket hög just nu och flera av de områden där 
priserna ökat kraftigt påverkar Region Jönköpings läns ekonomi direkt. Visserligen håller en god 
sysselsättning fortfarande uppe vår viktigaste intäktsbas, skatteunderlaget, men när det gäller 
kostnadssidan syns i denna rapport effekter i flera verksamheter. Efter pandemin blir även de 
underliggande obalanser i budget som funnits tidigare år åter synliga. När det gäller investeringar 
kommer prisökningarna vad gäller byggnadsmaterial medföra stor påverkan på vår möjlighet att 
genomföra beslutade och planerade byggprojekt.  

 

 

 

24



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 6(97) 
 

 

Måluppfyllelse och god hushållning 
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-04-30 Andel 2021-04-30 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

5 17% 5 18% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

11 36% 8 28% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

14 47% 15 54% 

Totalt antal mätetal 30  28  

 
Av de 30 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som fullmäktige angivit och som 
mäts för tertial 1 2022  har 16 mål (53 procent) helt eller delvis uppnåtts, vilket är en förbättring med 
sju procent jämfört med föregående år. 

Den förbättrade måluppfyllelsen finns främst inom perspektiv process produktion och avser mätetalen 
antal resor ska öka jämfört med föregående år och standardiserade vårdförlopp antal utredda patienter i 
SVF. 

Inom medborgare kund är det mätetal inom Folkhälsa sjukvård samt verksamhet inom Regional 
utveckling, utbildning kultur som inte når måluppfyllelse. Främst är det tillgänglighetsmått inom 
Folkhälsa sjukvård och inom utbildning och kultur betalande publik Smålands Musik och Teater och 
publik vid förställningar för barn och ungdomar som inte når måluppfyllelse. De mätetal som har  
måluppfyllelse är andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den utförd och andel nöjda NKI 
- serviceresor. 

Inom processproduktion är de mätetal inom Folkhälsa sjukvård samt Länstrafiken som inte når 
måluppfyllelse. Inom Folkhälsa sjukvård är det standardiserade vårdförlopp - andel inom max ledtid 
och inom Länstrafiken är det antal påstigande mil som inte når måluppfyllelse. Måluppfyllelse nås för 
mätetalen antal resor ska öka jämfört med föregående år och standardiserade vårdförlopp antal utredda 
patienter i SVF. 

Inom medarbetarperspektivet nås inte måluppfyllelse för kostnad för bemanningsföretag och 
sjukfrånvaro. Måluppfyllelse för mätetalet Kandidatupplevelse - CNPS. 

Inom perspektiv ekonomi nås inte måluppfyllelse för ekonomi i balans, prognos, kostnad per 
resenärkilometer serviceresor samt skattesubventionsgard. 

Inom perspektivet lärande och förnyelse finns inga mätningar delår utan bara årsmätetal. 

 

denna figur finns i rapporten för att visa vilka aktiviteter som stödjer Planen för framtidens hälso- och 
sjukvård 
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REGIONGEMENSAMMA INRIKTNINGAR 
Stöd och servicefunktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov 
och bidra till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. Stödfunktionerna ska, i nära dialog med 
verksamheterna, ständigt utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar i syfte att bidra till en alltmer 
hållbar verksamhet. Region Jönköpings län behöver ständigt attrahera och rekrytera nya medarbetare 
för att våra verksamheter ska kunna utföra sina uppdrag. En välfungerande rekryteringsprocess och ett 
bra bemötande av alla arbetssökande är en viktig del i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket.  

 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik 
hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Framgångsfaktorer: Jämlikhet och jämställdhet 

Uppdrag: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 
jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

 Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

En arbetsgrupp för att hålla ihop området Social hållbarhet 
har bildats med en styrgrupp som följer arbetet. Syftet är att 
så mycket av arbetet som sker utifrån delmål och aktiviteter 
i Hållbarhetsprogrammet, ska ske synkroniserat med arbetet 
som sker utifrån andra styrdokument och uppdrag. 
Fortlöpande arbete pågår. 

Uppdrag: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
organisationens samtliga verksamheter. Som att identifiera och åtgärda omotiverade 
eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan jämställdhetsintegrering Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med de 
delmål och aktiviteter som finns i dimensionen social 
hållbarhet i Hållbarhetsprogrammet under framgångsfaktorn 
vi är till för alla. 

Identifiera och åtgärd av omotiverade eller 
godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 

Flertalet av mätetal i vården kan redovisas i förhållande till 
kön. Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade 
skillnader och ta ansvar för att åtgärda vid behov. Även på 
övergripande nivå värderas eventuella skillnader. 
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Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon. 

Aktiviteter Analys 

Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden 
på telefon. 

För att uppnå det beslutade tillgänglighetsmålet, besvara 
75 % av inkommande samtal inom 9 minuter, behöver 
samtliga regioner (21) vara med  samverkan samt vara fullt 
bemannade (utifrån antalet invånare i respektive region). I 
nuläget är endast 10 regioner i samverkan och de flesta 
regioner är underbemannade och saknar medarbetare i 
tjänsten vilket leder till att tillgängligheten blir försämrad. 
Arbete har påbörjats med ett nytt mål som är medelväntetid 
för inringare till tjänsten skall vara 20 minuter. Dessa 20 
minuter är framräknade från 2019 års resultat när det gäller 
medelväntetider. 
För att ytterligare förbättra tillgängligheten pågår arbete med 
digitala tjänster exempelvis infördes ett bildverktyg under 
2020 och ett videoverktyg under november 2021. 
  

Uppdrag: Utreda möjligheten att tillhanda rådgivning av 1177 vårdguiden på telefon 
på andra språk än svenska genom det nationella arbetet inom Inera 

Aktiviteter Analys 

Utreda möjligheten att tillhandahålla 
rådgivning på 1177 Vårdguiden på telefon på 
andra språk än svenska. 

I genomförd utredning har man tittat på hur och när man kan 
använda sig av Tolktjänst. 

Process produktion 

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation 

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning 

Uppdrag: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning 

Aktiviteter Analys 

Region Jönköpings läns målstyrning ses över Uppdraget i Budget 2022 är att se över målstyrningen och 
det konkreta uppdraget är - Process för ökad tillitsbaserad 
styrning och ledning. 
Den modell som Region Jönköpings län använder för 
planering, ledning och uppföljning av verksamheten har sin 
grund sedan 1990-talet och har utvecklats och anpassats 
löpande. Modellen bygger på vision, 
värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för 
förbättring och utveckling, mätetal samt ständiga 
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Aktiviteter Analys 

förbättringar. Några nyckelbegrepp har funnits med i flera 
decennier såsom god hushållning och kvalitet som strategi. 
Sedan 2020 pågår ett arbete med koppling av de 13 
grundläggande värderingarna till fem ledningsstrategier, 
detta ska bidra till att chefer i organisationen får tydligare 
vägledning i vilket agerande som behövs för att leva upp till 
värderingarna. Detta är en central del i våra chefsprogram 
samt i Nätverk för engagerat ledarskap, där samtliga chefer 
deltar. Ett annat arbete som fortsätter 2022 är att utveckla 
våra samverkansformer inom ramen för vårt 
samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central 
samverkansgrupp (CSG) som i verksamhetsområdenas 
samverkansgrupper. Ett väl fungerande samverkansklimat är 
en viktig förutsättning för delaktighet och involvering. 
Inom ramen för arbetet med tillitsbaserad styrning och 
ledning genomfördes ett seminarium under 
budgetberedningens dagar i september 2021 med en 
fortsättning under budgetberedningen januari 2022. 

Framgångsfaktorer: Verksamhetsutveckling genom digitalisering 

Uppdrag: Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i 
Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem. 

Aktiviteter Analys 

Konkretisera arbete med att nå målet att  bli 
bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och 
stödsystem. 

Inom området digitala vårdtjänster finns sedan 2021 en 
satsning på Enklare vardag för patienter och medarbetare. 
Sektionen som stödjer verksamheten att bättre ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter finns inom Folkhälsa och 
sjukvård. 
Inom området stödsystem är projektet kring 
organisationsinformation en viktig förutsättning även om det 
inte ger så synliga effekter. De två "lager" under det som är 
direkt synligt för användarna som appar och funktionaliteter 
i system är eftersatt, något vi delar med många 
organisationer inte minst övriga regioner. Här behöver 
kraftsamlas kommande år och arbetet med den så kallade 
tekniska skulden intensifieras. I övrigt sker utveckling vad 
gäller användandet av stödsystemen, att visa på effekter och 
hur detta leder oss att bli bäst i Sverige återstår. 

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Uppdrag: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka 
varumärket Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt stöd för chefers kommunikation, 
fortsatt utveckling av kommunikationskanaler, 
samt plattformar för samarbeten och dialog 

Arbete pågår med att kunna stänga det blå intranätet och 
fullt ut använda det röda intranätet from 1 jan 2023. 
Projektgrupp har involverat nyckelfunktioner i hela Region 
Jönköpings län med migreringsarbete. Samtidigt pågår 
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Aktiviteter Analys 

arbete med att tydliggöra kommunikationskanaler och 
plattformar för samarbeten och dialog. 

Strategiska mål: Effektiva stödfunktioner 

Framgångsfaktorer: Vårdnära service 

Uppdrag: 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 

Öka antalet årsarbetare som utför vårdnära 
servicetjänster inom Närservice jämfört med 
föregående år. 

Från januari till och med april har vården utökat köp av 
vårdnära servicetjänster med 3 årsarbetare. 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende avtal 

Uppdrag: Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas. 

Aktiviteter Analys 

Planera för hur innovationsvänlig upphandling 
ska genomföras med störst effekt i definierade 
områden. 

Aktivitet har inte startat. 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Ta fram ett koncept för en gemensam innovationsplattform och regelverk 
för en regional innovationsfond under 2022 

Aktiviteter Analys 

Innovationsplattform Under har arbete skett med framtagande av underlag för 
såväl plattform som fond, beslutsunderlag för politiskt beslut 
kommer under tertial 2. 
Nätverksarbete med partners i regionen är etablerat och 
första initiativ till testbädd är på gång. 
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Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Utreda arbetssätt som kan fasas 
ut 

Arbete påbörjat för att fånga arbetssätt som möjligen kan fasas ut. Framför 
allt handlar det om att förenkla och fasa ut administrativa processer genom 
att nyttja IT-stöd bättre, samt förenklad hantering vid utlämnande av 
handlingar. Ett annat exempel är att Futurum fasat ut studentbostäder som 
inte behövs vilket minskar arbete på flera håll i organisationen. 

Respektive verksamhet 
identifierar arbetssätt eller 
arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms som värdeskapande och 
beskriver hur man arbetar med 
att förändra eller fasa ut dessa. 

Arbetet med att identifiera arbetssätt och arbetsuppgifter som inte längre 
bedöms som värdeskapande är en ständigt pågående process. Exempelvis 
verksamheter ser kontinuerligt över vilka fysiska besök som kan ersättas 
med t ex ett digitalt möte eller med egenvårdsråd. Arbetet fortsätter för att 
minska dubbel och trippeldokumentation som i sin tur kan frigöra mer tid 
till patienten. Verksamheterna följer nu upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet via Stratsys, vilket förväntas minska administrativa 
moment med att hantera handlingsplaner samt förbättra uppföljningen. 
Breddinförandet av dokumenthanteringssystemet Evolution medför ett mer 
resurseffektivt arbetssätt för att hålla rutiner och arbetssätt uppdaterade. 

Uppdrag: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med kopplingen mellan 
grundläggande värderingar, 
BCS och ledningsstrategier 

Grafiskt har vi sedan 2021 integrerat bilden av de sedan 1990-talet 
etablerade 13 grundläggande värderingarna med våra fem 
ledningsstrategier. Under årets verksamhetsdialoger, där syftet är att föra 
en dialog om arbetssätt och resultat mellan regionledningsföreträdare och 
verksamhetsområdesledningar, kommer fokus fortsatt vara på de fem 
ledningsstrategierna; skapa värde med kunder och intressenter, involvera 
engagerade medarbetare, leda för hållbarhet/god hushållning, utvecklar 
värdeskapande processer samt förbättrar verksamheten och skapar 
innovationer. 
Under hösten 2021 har temat i Nätverk för engagerat ledarskap (NEL), där 
våra 550 chefer deltar i samtalsgrupper varit  ledningsstrategierna. Under 
2022 fortsätter NEL:s teman att utgå från vara våra ledningsstrategier. 
Vi fortsätter med digitala sändningar som vi valt att kalla RJL Fokus 
ledning. Det är en halvtimmes chefsforum för alla 550 chefer med syfte att 
kommunicera gemensamma ledningsfrågor för hela organisationen. 
Utgångspunkten för samtalen som förs i RJL fokus ledning är visionen, 
värderingar/ledningsstrategier och våra gemensamma uppdrag i budget. 

 

Medarbetare 
Framtidens arbetsplats byggs genom att involvera och motivera medarbetare. För att långsiktigt kunna 
säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö och 
möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller både för rekrytering och för att behålla och 
utveckla viktig kompetens. Det pågår en rad olika arbeten för att utveckla goda förutsättningar för 
medarbetare kopplat till Region Jönköpings övergripande mål att bli Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare. 
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Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Kandidatupplevelse 
- CNPS (Candidate 
Net Promoter 
Score) 

75 % 86 % 
 

Tertial 1 2022 var Region Jönköpings län bättre än 86 % av 
samtliga andra offentliga verksamheter i samma mätning. 
Detta är en klar förbättring jämfört med samma period 2021 
då Region Jönköpings län var bättre än 48 % av samtliga 
offentliga verksamheter i samma mätning. 
Som styrkor beskrivs nöjdhet med återkoppling och att 
kommunikationen motsvarade kandidaters förväntningar. 
Som utvecklingsområden listas att kandidater inte upplever 
att de har haft en god insyn i hur rekryteringsprocessen sett 
ut. 

 

Förändring av antal årsarbetare 
Faktiskt antal årsarbetare har minskat jämfört med föregående år. Antalet anställda årsarbetare har i 
genomsnitt ökat med 121 medan frånvaron ökade med motsvarande 158 årsarbetare vilket medfört att 
färre medarbetare varit i tjänst och ger därmed en minskning av faktiska årsarbetare. När det gäller 
frånvaron så är det främst sjukfrånvaron som ökade kraftigt i kopplat till smittspridningen av covid 
under jan-feb, men även frånvaro för föräldraledighet och vård av barn har ökat. Från mars har 
sjukfrånvaron återgått till samma nivå som 2021 vilket också gör att de faktiska årsarbetarna 
ökar något under mars och april som enskilda månader.  
 

Förändring Årsarbetare 

Tillsvidareanställda 216 

Visstidsanställda -89 

Timavlönade -6 

Summa förändring (anställda årsarbetare) 121 

Sjukfrånvaro 101 

Föräldraledig och vård av barn 27 

Övrig frånvaro 29,5 

Summa förändring frånvaro (minskad frånvaro = ökat antal årsarbetare) 158 

Förändring totalt (faktiskt antal årsarbetare) -37 
 

Aktiviteter Analys 

 Läkarförsörjning Arbete pågår med att analysera bemannat nuläge vad gäller 
anställda läkare inom Region Jönköpings läns verksamheter. 
Kartläggningar har samlats in och en analys tagits fram för 
respektive verksamhet. 
Avstämningar med verksamhetschefer inom berörda 
verksamheter är i stort sett klara, de som kvarstår beräknas 
bli klara under maj. I avstämningen säkerställs att underlaget 
och analysen stämmer och fångat in tankar kring 
läkarförsörjningen. Resultat och analys presenteras i lokala 
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Aktiviteter Analys 

vårdkompetensrådet och därefter i respektive ledningsgrupp. 

Rekrytering till tandläkarutbildningen  Avtal om kombinerade tjänster Jönköping University och 
Region Jönköpings län har tidigare utarbetas och tre 
kombinerade tjänster inrättades förra året kopplade till 
tandläkarutbildningen. Det pågår arbete med att adjungera 
tandläkare till Jönköping University. Har dock gått 
långsammare än planerat. 

Uppdrag: Arbeta fram ett medarbetarlöfte 

Aktiviteter Analys 

 Utveckling av medarbetarlöfte Med stöd från en extern aktör har ett material tagits fram 
baserat på djupintervjuer med personer i ledningen, enkät till 
alla medarbetare och analys av leverantörens årliga 
undersökning av vad som är viktigt för potentiella 
medarbetare. 
Nu pågår workshops där de tre perspektiven vävs samman 
och där resultatet ska bli en beskrivning hur det är att jobba i 
Region Jönköpings län, det bästa med oss som arbetsgivare 
och vad som särskiljer oss från andra liknande 
organisationer. 

Uppdrag: Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare 

Aktiviteter Analys 

Samordna process för BT Organisering med studierektorsfunktion liksom arbetsgrupp 
med HR, SYLF, Bra liv och Futurum är etablerad. 
Handledarutbildning byggs. Diskussioner förs hur man skall 
nyttja Nässjö utbildningscentrum och hur samverkan med 
verksamheter skall gå till. Kapacitet är en utmaning. 
Utvärdering av de första BT-läkarna pågår. 

Handledarutbildning Handledarutbildning är planerad tillsammans med kommuner 
och HHJ. Start planeras till hösten. Mycket god samverkan 
mellan parter i arbetet 

Digital kompetensportfölj som följer BT-
processen 

Arbetet sker manuellt idag. Utvecklingsarbete är planerat för 
digital kompetensportfölj för ST inklusive BT 

Uppdrag: Länsöverskridande resursenhet 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av bemanningsenheten Utveckling av enheten pågår. Sedan juni förra året har 
Bemanningsenheten sparat ca 1 miljon kronor genom 
minskade kostnader för bemanningssjuksköterskor.  

Uppdrag: Bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist  

Aktiviteter Analys 

Aktivt stödja verksamheter med 
kompetensbrist 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar aktivt med att stödja 
verksamheter i att attrahera och rekrytera kompetens. Stöd 
till verksamheten i frågor kring utveckla och behålla 
hanteras av HR i respektive verksamhetsområde. Utveckling 
av nya arbetssätt för att arbeta mer systematiskt med delarna 
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Aktiviteter Analys 

utveckla och behålla pågår. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Yrkesspecifik introduktion Semestervikarier utbildas inom Metodikum liksom RIU 
(regiongemensamt introduktions och utvecklingsprogram) och 
KUP (kompetens och utvecklingsprogram) fortsätter. 

Allmän introduktion nya medarbetare De fyra delarna i introduktionsprojektet för alla nya 
medarbetare består i nuläget av 1) ett välkomstbrev till nya 
medarbetare, 2) en välkommen-sida på www.rjl.se, 3) en 
film där regiondirektören välkomnar nya medarbetare, och 
4) en allmän film om Region Jönköpings län som också ska 
kunna användas i rekryteringssammanhang. Arbetet med 
projektet pågår parallellt med det regionövergripande arbetet 
med medarbetarlöftet. 

Uppdrag: Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken i 
hela regionen 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt implementering av Lärande och 
kompetensportalen 

Arbete med LoK (Lärande och kompetensprotalen) pågår 
genom att använda systemet för implementering av 
karriärmodeller, fler funktioner testas i liten skala 
tillsammans med verksamheten. Detta för att på sikt skapa 
möjligheter till mer aggregerad överblick av kompetenser 
och behov som i LoK annars endast är synliga för 
medarbetare och närmsta chef. 

Karriärmodeller Karriärmodell för biomedicinska analytiker finns framtagen 
och implementering påbörjas innan sommaren. 
Arbetsgruppen för karriärmodell för sjuksköterskor har 
arbetat med innehållet under våren och är till stora delar 
färdiga, förankringsarbete i HR-organisation och 
ledningsgrupper pågår. Implementering med start i 
september. Uppstart av karriärmodeller för resterande yrken 
inom vårdförbundet sker under hösten. 

Specialiserad vidareutbildning på betald 
arbetstid 

Med central finansiering pågår utbildningsanställningar med 
specialistinriktning för sjuksköterskor och undersköterskor 
enligt tidigare upplägg. Slutligt antal som blir antagna till 
höstterminen på de olika inriktningarna är inte helt klart än. 
För andra yrkesgrupper pågår specialistutbildning utifrån 
respektive verksamhets behov. Dialog pågår med 
verksamheten för att hitta gemensamma nämnare och skapa 
en tydligare ram för att kunna identifiera och definiera 
specialistroller till vilka det kan erbjudas betald 
vidareutbildning. Arbetet kopplas till utveckling av karriär 
och kompetensmodeller.  

33



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 15(97) 
 

 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktad lönesatsning Den riktade satsningen för att nå önskad målbild i 
lönebildningen pågår. För de yrkesgrupper där centrala avtal 
fanns klara vid årsskiftet är genomförda har satsningen 
fördelats enligt plan. Kvarstår gör vårdförbundets berörda 
yrkesgrupper som hanteras i pågående löneöversyn, där 
utbetalning av ny lön med retroaktivitet beräknas ske i 
oktober. 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 86 % 
 

Målsättningen med andel heltidsanställningar nås inte 
riktigt. Andelen har dock ökat med en procentenhet jämfört 
med samma tidpunkt föregående år. Vi tillämpar heltid som 
norm vilket innebär att medarbetare som vill ha en 
heltidsanställning får det. Nyrekryteringar ska också som 
utgångspunkt vara på heltid. Utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är det fortfarande klart lägre andel 
av kvinnorna som arbetar heltid. Det är fortsatt viktigt att ha 
dialog med medarbetare som inte vill ha en 
heltidsanställning för att bidra till en ökad jämställdhet samt 
möta kompetensutmaningen i verksamheten. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbetet med chefers introduktion inväntar övergripande 
arbete kring lednings- och ledarskapsidé samt 
medarbetarskap, vissa mindre delar pågår under våren. 
Arbetet är även nära kopplat till pågående projekt med den 
regionövergripande introduktionen för alla medarbetare. 

Ledarskapsprofil Arbete pågår med utveckling av lednings- och ledarskapsidé 
för Region Jönköpings län. I arbetet ingår utveckling av 
bland annat ditt och mitt ansvar och uppföljning av chefer 
via en så kallad Heat Map. Syftet är att koppla samman våra 
grundläggande värderingar, ledningsstrategier, 
friskfaktorerna, policys och kvalitet som strategi till en 
gemensam ledarskapsidé. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Implementering av digitalt stöd för SAM-
arbetet 

Ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter lanserades 2021. 
Implementeringsarbete i verksamheten pågår fortfarande 
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Aktiviteter Analys 

med målet att årlig uppföljning genomförs i systemet 2022. 
Syftet är att ge ökat stöd till chefer som har 
arbetsmiljöansvar. Skyddsombud och medarbetare kommer 
även stödjas i delaktighet/samverkan. Stödet ger enklare och 
enhetligare arbetssätt och säkerställer lagefterlevnad. 
Exempelvis möjlighet att på övergripande nivå säkerställa 
att organisationen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
utifrån det lagstadgade uppföljningsarbetet "årlig 
uppföljning" och arbete för lika rättigheter och möjligheter. 

Uppdrag: Införande av förmånspaket och nytt friskvårdbidrag 

Aktiviteter Analys 

Utreda nytt Förmånspaket Underlag för upphandling av förmånsportal tas fram i 
projektgruppen. Ambitionen är att upphandlingen genomförs 
under hösten och att systemet ska finnas på plats innan 
årsskiftet. 

Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

6,1 % 6,9 % 
 

Sjukfrånvaron mätt i sjukfrånvarande årsarbetare är i 
genomsnitt högre än för samma period föregående år. Det 
var under januari och februari som sjukfrånvaron ökade på 
grund av en ny våg av covid. Under mars och april har 
sjukfrånvaron återgått till samma nivå som under 2021. 
Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre än var den var före 
pandemin t ex under 2019. Det är fortsatt den korta 
sjukfrånvaron (dag 1-14) som ligger på en högre nivå, den 
långa sjukfrånvaron är i samma nivå som före pandemin. 
Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män även om 
skillnaden minskat något jämfört med tidigare år. 
Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, HR 
och AME för att skapa goda förutsättningar för 
hälsofrämjande arbetsplatser, tidiga insatser och en 
långsiktigt god arbetsmiljö. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

Stöd i arbetet med aktiva åtgärder för lika 
rättigheter och möjligheter 

En e-utbilding för chefer är planerad att tas fram under 2022 
som stöd för lika rättigheter och möjligheter. 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Utveckla verktyg för att stödja chefer Framtagande av verktyg i form av ronder, rapporter mm i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. 
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Ekonomi 

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

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat 

Ekonomi i balans, budgetavvikelse 0 tkr -488 323 tkr 
 

Prognos, budgetavvikelse   0 tkr -560 000 tkr 
 

 

Delårsresultatet sämre än budget beroende på finansnetto  
Efter första tertialet visar utfallet ett underskott på 247 miljoner kronor, vilket är 488 miljoner kronor 
sämre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 14 miljoner kronor bättre än periodbudget och 
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 87 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det gör att 
verksamhetens resultat är 101 miljoner kronor bättre än budget och resultatet visar plus 263 miljoner 
kronor. Inledningen på året påverkades av fortsatta pandemieffekter i form av hög sjukfrånvaro och 
behov av ökad övertid. Även provtagningen av covid-19 var hög i främst januari då 87 miljoner 
kronor erhölls i bidrag. Provtagningen har sedan sjunkit kraftigt och var i april nere i 3 miljoner 
kronor. Personalkostnaderna totalt har dock minskat med nästan 3 procent mot föregående år då inget 
krisavtal behövts i år. 
Finansnettot för tillgångar visar för det första tertialet ett underskott med 428 miljoner kronor vilket är 
573 miljoner kronor sämre än budget. Perioden har påverkats negativt av främst orealiserade 
värdeminskningar på 459 miljoner kronor, vilket motsvarar 557 miljoner kronor sämre än budget. 
Samtidigt så visar även ränteintäkter och utdelning och övriga finansposter 16 miljoner kronor sämre 
än budget, genom utfallet på 31 miljoner kronor. 

Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner är 83 miljoner kronor vilket är 17 miljoner kronor 
sämre än budget.  

 

Årsprognosen sämre än budget trots verksamhetsnetto i balans och högre 
skatteintäkter 
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 200 miljoner kronor vilket är 560 miljoner 
kronor sämre än budgeten på 760 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad beräknas till 12,5 
miljarder kronor vilket är i balans med budget. Det finns dock plus och minus mellan olika 
verksamheter vilket framgår av kommande tabeller. 
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 13,3 miljarder kronor vilket motsvarar 260 miljoner 
kronor bättre än budget. Utjämningssystemet visar 149 miljoner kronor bättre än budget medan 
läkemedelsbidraget förväntas bli 25 miljoner kronor lägre än budget till följd av högre rabatter och 
därmed högre återbetalning än vad bruttobidraget medger. Prognosen på skatteintäkterna är 136 
miljoner kronor bättre än budget. Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 815 
miljoner kronor, vilket är 260 miljoner kronor bättre än budget och motsvarar den positiva avvikelsen 
på skatter och generella statsbidrag. 
Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt med 367 miljoner kronor, vilket är 770 miljoner 
kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Det ligger ingen värdering i att utfallet 
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kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. Dessa poster motsvarar minus 470 
miljoner kronor vilket är 764 miljoner kronor sämre än budget. Övriga finansposter som räntor, 
utdelning och bankkostnader beräknas till plus 102 miljoner, vilket är 6 miljoner kronor sämre än 
budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 248 miljoner kronor vilket är 50 
miljoner kronor sämre än budget.  
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2021 med cirka 1 450 miljoner kronor, rensat för 
jämförelsestörande händelser 2021, som livslängdseffekt och merkostnadsersättning för 2020. Den 
största försämringen avser finansnettot, där nettot för tillgångar försämrats med nästan 1 200 miljoner 
kronor och kostnaden för värdesäkring av pensioner blivit 100 miljoner högre rensat för 
livslängdseffekten. Verksamhetens jämförbara resultat har försämrats med drygt 150 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna 
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 287 miljoner kronor, vilket är 
694 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 
593 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 217 procent, vilket är bättre än 
budgetens 115 procent. De prognosticerade investeringarna är 335 miljoner kronor lägre än budget. 
Totalt för åren 2015-2022 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 132 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 1 918 miljoner 
kronors marginal.  
Verksamhetens nettokostnad uppgår enligt prognosen för 2022 till 93,9 procent av skatter och 
generella statsbidrag. Det motsvarar 94,9 procent över tid från 2015 och klarar målet på högst 98 
procent. Investeringarna får över tid överstiga skatter och generella statsbidrag med högst 2 procent. 
Enligt prognosen för 2022 så överstiger de med 0,9 procent, vilket över tid från 2015 ger 3,0 procent.  
 
Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
1:2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
1:2021 

Bokslut  

2021 

Intäkter  1 144 2 929  1 088 3 581 

Kostnader  -5 165 -14 986  -5 390 -15 160 

Avskrivning  -164 -472  -142 -452 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-4 185 -12 529 0 -4 444 -12 031 

 

Skatteintäkter  3 329 9 988 136 3 179 9 644 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 1 119 3 357 124 1 050 3 143 

Verksamhetens resultat  263 815 260 -214 756 

Finansnetto tillgångar  -428 -367 -770 337 831 

Finansnetto skulder/pensioner  -83 -248 -50 -214 -313 

Årets resultat  -247 200 -560 -91 1 274 

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

Finansiella intäkter  50 118 -287 401 927 

Finansiella kostnader  -561 -733 -533 -278 -409 

 

Verksamhetens nettokostnad följer budget 
Nettokostnaden har för första tertialet minskat med 5,8 procent jämfört med samma period 2021 och 
visar överskott mot periodbudget med 14 miljoner kronor. Rensat för livslängdseffekten och övriga 
jämförelsestörande händelser 2021 så är det en ökning med 1,0. Största förklaringen till minskningen 
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är att 2021 påverkades av krisavtalet. Rensat även för det så har årets nettokostnad ökat med 4,2 
procent. Nettokostnaden beräknas för helåret bli 12 529 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. 
Nettokostnadsökningen blir då 4,1 procent. Rensat för livslängdseffekten, krislägesavtal med mera 
beräknas ökningen bli 7,8 procent.  Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning beräknas till 4,4 procent. Då ingår lägre införandeavdrag i nya kostnadsutjämningen med 31 
miljoner kronor. Justerat för detta så är ökningen 4,1 procent. 
 

Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-avvikelse 

FS -65 -125 
 varav verksamhetsområden -103 -256 
 varav centralt +38 +131 
   
ANA +12 +8 
 varav verksamhetsområde +7 +6 
 varav centralt +5 +2 
   
TIM -60 -90 
 varav verksamhetsområde -61 -90 
 varav centralt +1 0 
   
RS +100 +105 
 varav verksamhetsområden +29 +35 
 varav centralt +71 +70 
   
RSÖ +27 +101 
 varav riktade statsbidrag +28 +86 
 varav internränta/avskrivning mm -2 -1 
 varav pensioner mm +1 +16 
   
RF 0 +1 
Totalt +14 0 

 

Nämndernas budgetavvikelse per april samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten 
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  
Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens ansvar för 
verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens övergripande ansvar för 
finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  
Det överskott mot budget som prognostiseras för RS verksamhetsområden avser främst 
Regionledningskontoret med plus 27 miljoner kronor, men även IT-centrum och Verksamhetsstöd och 
service prognosticerar överskott med 4 miljoner kronor var. Provtagningsersättningar, ej utfördelade 
budgetposter samt outnyttjade medel för RS oförutsett och inte fullt utnyttjande av direktavskrivningar 
för lös utrustning vid större fastighetsinvesteringar ger ett centralt överskott. Regiongemensam IT-
utveckling beräknas visa minus, vilket kompenseras av motsvarande överskott på premien till LÖF. 
Centrala underskott finns inom kompetensutveckling, till följd av högre intag av utbildningsanställda 
sjuk- och undersköterskor.  
Prognosen avseende RSÖ är en positiv budgetavvikelse på drygt 100 miljoner kronor. Den största 
delen, 86 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag vilka bidrar till finansiering av permanentade 
budgetsatsningar i verksamheten samt bidrag för uppdämda vårdbehov på 70 miljoner kronor som ej 
budgeterats men där kostnaderna finns i verksamheterna.  
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I övrigt visar kostnaden för pensioner och arbetsgivaravgifter inom verksamhetens nettokostnad ett 
överskott på 15 miljoner kronor.  Det avser 9 miljoner kronor i lägre arbetsgivaravgifter än vad 
verksamheterna avsätter samt sjuklöneersättning på 4 miljoner avseende december 2021, som inte var 
beslutat vid bokslutet.  
 

Lönekostnader minskar utöver avtal och hyrpersonalkostnader stiger 
Lönekostnaderna, beräknas öka med endast 0,6 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda 
lönesatsningen och helårseffekt från 2021 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade 
kostnadsökningen är cirka 135 miljoner kronor lägre än avtals- och lönesatsningsökningen. Särskilda 
ersättningar 2021, som inte finns kvar 2022, i form av bland annat krislägesavtal utgjorde 108 miljoner 
kronor exklusive sociala avgifter. I övrigt ingår minskade kostnader i form av övertid, komp och jour 
samt färre årsarbetare.  
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 72 miljoner 
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 17 miljoner kronor. Det är 18 miljoner kronor högre än 
samma period 2021, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 8 miljoner kronor. Kostnaden har ökat 
inom alla områden utom tandvården och främst inom medicinsk service såsom röntgen, klinfys och 
akutklinikerna. Hyrpersonalkostnaden 2021 blev 187 miljoner kronor, där varje tertial blev dyrare och 
dyrare. Årets första tertial ligger på samma nivå som tredje tertialet 2021, så ökningstakten har 
avstannat. Bedömningen för 2022 är att kostnaden kommer bli högre än 2021.  

 

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

Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel, före återbäringar/rabatter, är cirka 4 
procent jämfört med samma tid förra året. Det är lägre än riket, som ökat kostnaderna med cirka 6 
procent. Kostnadsökningen inklusive återbäringar är cirka 4,5 procent, där rikets kostnadsökning 
beräknas vara cirka 6,5 procent. Kostnadsökningarna för förmånsläkemedel har varit i nivå med riket, 
men det är svårt att dra några stora slutsatser efter fyra månader. Precis som 2020 och 2021 var mars 
månad cirka 15 procent dyrare än en normal månad. Detta mönster startade med att många bunkrade 
läkemedel i början av pandemin, och eftersom ett recept vanligtvis är giltigt i ett år är det troligt att vi 
kommer att ha höga kostnader för läkemedel i mars under flera år framåt. Detta kompenseras dock 
troligtvis av något lägre kostnader i april och maj.  För rekvisitionsläkemedel, som ökade klart mer än 
riket förra året, har kostnadsökningen i år varit lägre än riket. Region Jönköpings län ökade cirka 4 
procent jämfört med första tertialet 2021, vilket ska jämföras med cirka 8 procent för riket. Det är 
troligt att det beror på att regionen var tidig att starta med vissa nya behandlingsindikationer, och att 
riket nu börjat komma ikapp. För att säkra att regionen har en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning 
sker löpande läkemedelsdialoger. Våra kostnader för läkemedel per invånare är helt i nivå med riket, 
och prognosen pekar på en kostnad något lägre än budget.  

Skatteintäkterna högre än budget och bättre än februariprognosen 
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 988 miljoner kronor 2022 vilket är 137 miljoner kronor högre 
än budget och 344 miljoner kronor högre än 2021, vilket motsvarar 3,6 procent. Prognosen bygger på 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i april, vilken är 15 miljoner kronor högre än 
prognosen i februari. Detta förklarar SKR med att de nu räknar med en klart starkare 
skatteunderlagstillväxt 2022-2025. Upprevideringen av prisutvecklingen för kommuner och regioner 
är ännu större, så den reala utvecklingen är alltså nedreviderad. Energi- och bränslepriser har märkts 
av, men i övrigt finns en risk att inflationseffekterna har underskattats i regionens kostnadsprognos. 
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Generella statsbidrag och utjämning högre än budget  
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 1 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
årsbudget 

Tertial 1 
2021 

Bokslut  
2021 

Inkomstutjämningsbidrag 671 2 014 82 610 1 830 

Kostnadsutjämningsavgift -28 -84 -12 -27 -80 

Regleringsbidrag 80 241 79 84 253 

Läkemedelsbidrag 396 1 186 -25 383 1 140 

Summa 1 119 3 357 124 1 050 3 143 

 
Anslaget för kommunalekonomisk utjämning, vilket är beslutat för 2022, blir 2 171 miljoner kronor. 
Det är 149 miljoner kronor högre än budget. Den genomförda ändringen av 
kostnadsutjämningsavgiften baserat på översynen ”Lite mera lika” om kostnadsutjämningen för 
kommuner och regioner är budgeterad. 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 infördes ett införandestöd under 2020-2022 som alla regioner är med 
att finansiera. Den ligger i regleringsposten. För 2022 är införandeavgiften inom regleringsavgiften 16 
kronor/invånare, vilket för regionen utgör cirka 6 miljoner kronor. Det är det sista året med 
införandeavgift varför nya kostnadsutjämningen är fullt genomförd från och med 2023. Regeringen 
har dock gett ett nytt uppdrag att utreda utjämningssystemet och denna gång alla delar, både 
inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen samt strukturbidrag. Det ska särskilt undersökas om 
systemet är tillväxthämmande. Slutredovisning ska ske maj 2024. 
Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2022 ger drygt 1 220 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 35 
miljoner kronor för 2022. Totala läkemedelsbidraget 2022 beräknas därmed till cirka 1 186 miljoner, 
vilket är 25 miljoner kronor lägre än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket 
påverkar nettokostnaden positivt.  
 

Stort negativt finansnetto genom orealiserade värdesänkningar 
Inom finanssidan har det första tertialet påverkats negativt av främst orealiserade värdesänkningar på 
459 miljoner kronor. Även nettot av de realiserade vinsterna/förlusterna visar minus 11 miljoner 
kronor. Det motsvarar 568 miljoner kronor sämre än periodbudget, då finanserna över tid beräknas att 
öka i värde och att de ökar jämt över året. Samtidigt så visar ränteintäkter, utdelning och övriga 
finansposter plus 42 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än budget. Totalt visar 
finansnettot för tillgångar ett underskott med 428 miljoner kronor vilket är 573 miljoner kronor sämre 
än budget.  
 
På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till minus 367 miljoner kronor, vilket är 770 
miljoner kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista april. Det ligger ingen värdering i att utfallet 
kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. De orealiserade och de realiserade 
posterna, vilka förväntas kvarstå på minus 470 miljoner kronor, blir då 764 miljoner kronor sämre än 
budget. Ränteintäkterna, utdelning och övriga finansposter beräknas bli 102 miljoner, vilket motsvarar 
6 miljoner kronor sämre än budget. 
Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för fyra månader till -4,8 procent. Den prognostiserade 
årsavkastningen utgör -4,0 procent. 
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Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar efter första tertialet minus 83 miljoner 
kronor vilket är 17 miljoner kronor sämre än budget. På helår beräknas kostnaden bli 248 miljoner 
kronor. Det är 50 miljoner kronor sämre än budget. 

 
Egenfinansiering av investeringar nås i år och hittills över tid 
Finansnettot för tillgångar ska enligt budgeten parera finanskostnaderna på skuldsidan för pensioner 
och är inte avsett för investeringar. Då även de orealiserade förändringarna är svåra att förutsäga för 
enskilda år, har definitionen för egenfinansiering sedan 2019 ändrats till att baseras på 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 1 287 miljoner kronor, vilket är 
694 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 593 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 217 procent.  
Totalt för åren 2015-2022 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 132 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 1 918 miljoner 
kronors marginal. Enligt budget 2020 beslutades att investeringar som avser köp av tåg som tidigare 
leasats (156 miljoner kronor 2019) hanteras utanför målet om egenfinansiering. Med hänsyn till detta 
är hela periodens marginal 2 074 miljoner kronor. De beräknade nettoinvesteringarna på 593 miljoner 
kronor är 121 miljoner kronor högre än de beräknade avskrivningarna. Det motsvarar 0,9 procent av 
skatter och statsbidrag, vilket ligger lägre än riktvärdet på max 2 procent. Totalt för åren 2015-2022 är 
motsvarande värde högre än riktvärdet och uppgår till 3,0 procent. 
Under det första tertialet har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 135 miljoner kronor. Årets 
bruttoinvesteringar beräknas till 593 miljoner kronor, vilket är 335 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Avvikelsen avser främst mark och byggnader som beräknas bli 284 miljoner kronor lägre 
än budget till följd av svårigheter att få in anbud då prisutvecklingen på byggmaterial är osäker. Av de 
beräknade investeringarna utgörs 15 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 
programvaror, 330 miljoner kronor av byggnader samt 248 miljoner kronor av övriga materiella 
tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.  
De tio största fastighetsprojekten under året vilka tillsammans beräknas till cirka 230 miljoner kronor 
är: 

- Komponentutbyten 
- Ombyggnad hus 06 och 25 etapp 6 Eksjö 
- Elkraftsförsörjning Värnamo 
- Ombyggnad Folktandvården Nässjö 
- HAI, ombyggnation tre lab förhybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov 
- Lokaler för djurvårdsutbildning Tenhult 
- Trafikplan Länssjukhuset Ryhov 
- Nybyggnation hus 21 Psykiatri Värnamo 
- Hjälpmedelscentralen Länssjukhuset Ryhov 
- Akutmottagningen psykiatri, Länssjukhuset Ryhov 

 

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar något 
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 200 miljoner kronor. Det 
innebär att soliditeten beräknas öka till cirka 28 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 +34 miljoner kronor. Här ingår orealiserade 
vinster/förluster på värdepapper på -459 miljoner kronor vilka inte ska inräknas i balanskravsresultatet 
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som då blir +493 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott 
kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa. 
 

Redovisningsprinciper 
De riktade statsbidrag som baseras på sedan tidigare klara överenskommelser är periodiserade enligt 
tolftedelar. Flera av dessa är redan inbetalda och prognosen förutsätter att regionen uppfyller villkoren 
för bidragen.  

Undantag från denna princip avser de prestationsbaserade tillgänglighetsmedlens block 1 (den så 
kallade kömiljarden). Dessa medel periodiseras i takt med uppfyllandet av tillgänglighetsmålen för 
februari-november. Ingen periodisering sker av de så kallade bonusmedlen då dessa är osäkra och är 
beroende av hur vi och övriga regioner klarar tillgängligheten. 

Bidraget för ökat antal vårdplatser periodiseras under april-december. 

Bidraget för ökad läkarmedverkan i äldreomsorgen från 2021 har periodiserats i tolftedelar. 
Motsvarande nya bidraget för 2022 periodiseras april-december. 

Ersättningar för genomförda provtagningar och vaccinationer har redovisats i den period insatserna 
utförts.  

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2021. 

 

Uppdrag: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med nyckeltal för att följa 
omställningen av den nära vården. 

Inför 2022 har en parlamentarisk grupp arbetat fram några 
nyckeltal och ett antal aktiviteter som ska stödja/komplettera 
den ordinarie uppföljningen för omställningen till den nära 
vården. Underlaget har godkänts av nämnden. 
Delårsrapporterna är det främst aktiviteter som följs upp och 
nyckeltalen i samband med årsredovisningen. Omställningen 
får ses som ett långsiktigt arbete där resultat i nyckeltal tar 
tid. 

 

Aktiviteter Analys 

Ändra kostnaderna för digitala vårdbesök 
utifrån utredningens förslag 

En modell med sänkt kostnad för digitala vårdbesök har 
tagits fram och införts vid årsskiftet. 

Uppdrag: Under 2021 påbörjades ett arbete med att utvärdera och arbeta fram målet 
för egenfinansiering för nästkommande period. 

Aktiviteter Analys 

Att utvärdera egen egenfinansieringen och 
arbeta fram ett mål för egenfinansiering och ta 
hänsyn till eventuell förändring i kommunal 
lagen utifrån utredningen om God kommunal 
hushållning. 

Arbetet har påbörjats med att utvärdera målet om 
egenfinansiering inför kommande år. I arbetet med att arbeta 
fram mål för egenfinansiering för nästkommande period 
inväntas och beaktas förslaget från utredningen om God 
kommunal hushållning i det fortsatta arbetet. 
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REGIONAL UTVECKLING 
Den regionala utvecklingsstrategin är en långsiktig strategi som siktar mot 2035. Region Jönköpings 
län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och samordna 
arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. I nära samverkan med länets kommuner, 
högskolan, näringslivet, civilsamhället och Länsstyrelsen skapar Region Jönköpings län 
förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt hållbar både 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning, forskning och 
hållbart resande prioriteras för att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. 

Länet har idag lägre arbetslöshet och fler lediga arbeten än före pandemin. De stödåtgärder som 
genomförts under pandemin har passat länets näringsliv väl. Det finns dock ny problematik som 
uppstått i samband med återstarten av samhället efter pandemin samt kvarvarande och nya 
nedstängningar i omvärlden. Det gäller främst fortsatta störningar av leveranskedjor med 
komponentbrister och ökade kostnader på olika varor. Det finns också en kvarvarande brist på 
kompetens inom flertalet branscher och områden. Kriget i Ukraina har ytterligare accelererat detta och 
påverkat länet genom en ökad oro inför en framtida negativ utveckling men även höjda kostnader för 
insatsvaror. Påverkan på länets livsmedelsproduktion är mest akut, där kraftigt höjda 
produktionskostnader riskerar att produktion läggs ned. 

Under våren antas EU-programmen inom nya programperioden att öppnas upp, vilket kommer att 
medföra att tillgången till regionala utvecklingsmedel ökar. Dessa bör kunna utgöra en grund för 
insatser för att stödja och motverka negativ påverkan. Ett flertal projekt bör kunna beslutas före 
sommaren eller kort därefter. 

För att lösa näringslivets utmaningar måste hållbarhetsarbetet i länet accelerera, främst omställningen 
till en klimatneutral energianvändning, för att minska kostnaderna och sårbarheten gentemot osäkra 
leveranskedjor från omvärlden. EU:s program har en tydlig inriktning på grön omställning, vilket bör 
medföra en god kapacitet. 

En hållbar region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser. 

Delmål: Länet ska kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala 
klimatmålen och Sveriges miljömål. 

Uppdrag: Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030. 
Aktiviteter Analys 

Uppföljning av de 17 målen i 
Agenda 2030. 

En struktur för uppföljning av Agenda-målen i RUS:ens delstrategier är 
framtagen. Den baseras framförallt på material i Kolada. 

Samverkan Agenda 2030. Inriktningen för kommunsamverkan har förtydligats till att omfatta 
ledning- och styrningsfrågor kopplat till genomförandet av Agenda 2030. 
Arbetet hålls samman av en arbetsgrupp med representanter från Regional 
Utveckling, Länsstyrelsen och en kommunrepresentant. Ett möte med 
deltagare från länets alla kommuner genomfördes i mars. Två till tre 
ytterligare träffar kommer att genomföras under året. 
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Uppdrag: Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra 
handlingsplan för skogsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Löpande stöd till genomförandet 
av handlingsplanen. 

Skogsstrategins handlingsplan togs fram under hösten och den slutliga 
versionen fastslogs i februari. Under senhösten 2021 arbetades en 
gemensam skogsposition fram inom Småland Blekinge Halland South 
Sweden (SBHSS). Under inledningen av året har Region Jönköpings Län 
beslutat om att tillsammans med övriga smålandsregioner ge stöd till ett 
ERUF-projekt på temat Kaskadanvändning av skogsrester. 
Linnéuniversitetet är projektägare i samverkan med berörda Energikontor. 

Uppdrag: Bidra till länets klimat- och energistrategi samt åtgärdsprogram och 
genomförande. 

Aktiviteter Analys 

Stödguide grön omställning. I samverkan med Länsstyrelsen har arbete påbörjats med att identifiera en 
samlad bild av finansieringsmöjligheter för investeringar i grön 
omställning. 

Grön mobilisering 
regionalfonden. 

Insatser för att informera om grön mobilisering för målgrupper har inletts. 

Samordning av genomförande 
av de åtgärder i 
åtgärdsprogrammen som vi har 
ansvar för. 

Samordning och löpande rapportering av åtgärder pågår. 

Genom Livsmedelsstrategins 
handlingsplaner bidra till 
klimat- och energistrategin. 

Tillsammans med Länsstyrelsens olika avdelningar (landsbygd, fiskeri, 
klimat och energi, vatten m.fl.) LRF m.fl. planeras aktiviteter med 
koppling till åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan. 
Kunskapsinsatser kring Livsmedelsverkets nya verktyg för 
klimatanpassning för livsmedelsföretag planerades för april, men har 
skjutits upp pga. för få anmälda. Aktiviteter planeras till länets 
klimatvecka i oktober tillsammans med andra organisationer. 

Mobilisering och stöttning av 
insatser för cirkulär ekonomi. 

Under tidigare redovisade perioder har projektledningen tagit initiativet till 
ett tvärsektoriellt nätverk med representanter från ALMI, Science Park, 
Jönköping University, Energikontoret m.fl. som ska bidra till: kartläggning 
och koordinering av pågående insatser samt kompetensbyggande. 
Under denna period har ytterligare ett nätverk skapats som ska möjliggöra 
industriella symbioser i länet. Nätverksarbetet bygger på tidigare tankar 
kring ett ekosystemarbete i länet. 
Arbetet med att ta fram en metod för att mäta företags- och organisationers 
hållbarhetsresa pågår. Det företagsfrämjande systemet agerar som 
referensgrupp och är partners i detta arbete. Vidare är projektledaren 
ledamot i Almis draknäste kring affärscheckar för länets företag. 

Uppdrag: Stärka Energikontor Norra Smålands arbete. 
Aktiviteter Analys 

Utvecklat samarbete mellan 
Energikontoret och Regional 
Utveckling. 

Samverkan har förstärkts. Energikontoret bistår Regional utveckling med 
arbete kring länets klimatvecka samt energiförsörjningsfrågor inom 
Regionsamverkan Syd. 
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Uppdrag: I samverkan med övriga aktörer driva arbetet för att ta fram ett förslag till 
koldioxidbudget för Jönköpings län som ska visa hur mycket utsläppen måste minska 
årligen. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga och föreslå 
tillvägagångssätt för 
koldioxidbudgetering i länet. 

Frågan har hanterats i Klimatrådet och upphandling av verktyg genomförs 
i samverkan med Länsstyrelsen. 

Prioriterade delstrategier: Skapa en hållbar social utveckling för människor och 
företag. 

Delmål: Länet ska kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för 
Agenda 2030. 

Uppdrag: Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030. Etablera flera, relevanta 
mötesplatser som möter upp mot strategin, i samverkan med det offentliga, 
civilsamhället och näringslivet 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningarna för 
sammanhållet arbete för social 
hållbarhet. 

Kartläggning inte påbörjad. 

Delmål: Fler medborgare i länet känner en delaktighet och att de kan påverka 
samhällets utveckling 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt mobilisering av insatser 
och samverkan för ökad digital 
inkludering. 

Digital inkludering handlar om att skapa förutsättningar för alla att vara en 
del av vårt digitala samhälle. De individer som sällan eller aldrig använder 
sig av internet är i ett digitalt utanförskap och riskerar att bli allt mer 
isolerade i takt med att många samhällstjänster digitaliseras. Projektet 
Vägar till hållbar utveckling bidrar till arbetet med fortsatt mobilisering av 
insatser och samverkan för ökad digital inkludering. 
Inom projektet har ett nytt traineeprogram med studenter vid Jönköping 
University (Tekniska Högskolan) startats, i syfte att ta fram en digital 
plattform vid namn DigitAlla. Syftet med plattformen är att mobilisera 
representanter för civilsamhället, offentlig sektor, akademin samt 
näringsliv till att skapa och sprida kunskap och lösningar med fokus på 
digital inkludering i länet. Arbetet påbörjades i april. I och med 
studentsamarbetet behöver Region Jönköpings Län inte köpa in externa 
tjänster för att ta fram denna plattform. 

Uppdrag: Bidra till aktiviteter i handlingsplan för Strategin Tillsammans för jämlik 
hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Bidra till aktiviteter i 
handlingsplan för Strategin 
Tillsammans för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län. 

Samverkan pågår för att identifiera hur Regional utveckling kan bidra. 
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Prioriterade delstrategier: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället. 

Delmål: Fler organisationer och företag som är jämställda i länet 

Uppdrag: Fortsatt arbete med jämställdhetsaktiviteter kopplat till plattformen Jäj. 
Fokus för åren är fler jämställda företag. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisera och stötta insatser 
för ökad jämställdhet. 

Inom Jäj-samarbetet med Länsstyrelsen pågår bl.a. arbete för att förbättra 
den gemensamt ägda kommunikationsplattformen för jämställdhetsfrågor 
jajkpg.se. 

Uppdrag: Bidra till att utveckla arbetet med en nollvision för våld i nära relationer. 
Aktiviteter Analys 

Mobilisera och stötta insatser 
kopplade till strategin "Ett 
Jönköpings län fritt från våld" 
samt andra styrande dokument 
på området. 

Tillsammans med Länsstyrelsen har Regional  utveckling startat planering 
och förberedelser inför årets En vecka fri från våld (vecka 47, Orange 
Week). Arbetet sker även i samverkan med länets aktörer och 
civilsamhället. Det är ett ökat fokus i år på förbättrad och koordinerad 
kommunikation under veckan såväl internt inom Region Jönköpings län 
som externt tillsammans med Länsstyrelsen och andra aktörer. 

Uppdrag: Löpande insamling av data för att följa utvecklingen för att säkerställa att 
jämställdhetsmålen nås. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningar och ta 
fram struktur för att löpande 
följa utvecklingen på 
jämställdhetsområdet i länet. 

En grundläggande struktur för att följa utvecklingen inom 
jämställdhetsområdet är framtagen och kommer att fortsätta kompletteras 
för att ge en samlad och god bild av läget i länet. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en 
god vattenkvalitet i hela länet. 

Delmål: En ökad hållbar produktion och konsumtion av mat/livsmedel med syfte att 
bidra till en ökad självförsörjningsgrad i länet. 

Uppdrag: Fortsatt arbetet med den regionala livsmedelsstrategins handlingsplaner 
och mål. 

Aktiviteter Analys 

Planering och genomförande av 
Gårdsrundan 2022. 

Planering pågår och information har skickats till kommuner och 
föregående års deltagare. Planeringsgruppen har utökats med två 
kommuner och informationsmöten har genomförts. Förberedande 
utbildningar i värdskap har genomförts, storytelling, bild och 
kommunikation planeras i maj. Ett 20-tal företagare har deltagit. Hittills 
har 32 företag anmält sig. Marknadsföringsmaterial förbereds. 
Kommunikationsinsatser förbereds. 

Samordning av prioriterade 
insatser i livsmedelsstrategins 
handlingsplaner. 

Status för varje handlingsplan har sammanfattats och presenterats på möte 
med Länsstyrelsens olika avdelningar. En gemensam lista med planerad 
uppdatering av handlingsplanerna är under arbete. Uppdatering av 
handlingsplanerna kommer att ske i oktober i samband regional 
livsmedelsdag. 
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Aktiviteter Analys 

Kartläggning av förutsättningar 
för fördjupad analys på området. 

Statistik kring produktion, förädling och kompetensförsörjning har börjat 
samlas in och bearbetas av nybildad grupp där Regional utveckling och 
Länsstyrelsen samverkar. LRF har också tillfrågats och bidragit med 
uppdaterade siffor kring utveckling inom gröna näringar. Kontakt har 
etablerats med Jordbruksverket angående framtagande av länsvis statistik. 
Statistiken beräknas vara klar i juni 2022. 

Värdskap och facilitering av 
samverkan inom "kluster för 
nära till bra mat". 

Hittills har två möten genomförts. Avsikten är att genomföra fyra möten 
per år, där syfte är att tipsa och inspirera varandra om olika möjligheter 
som finns för att fler ska kunna utveckla sina verksamheter, hitta 
samarbetspartner, stimulera innovationer, sprida kunskap samt stärka 
samverkan kring en positiv utveckling av hela livsmedelskedjan. 

Delmål: Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten. 

Uppdrag: Minskad andel läkemedelsrester i vatten. 
Aktiviteter Analys 

Insatser för att minska 
läkemedelsrester i vatten samt 
avloppsrening. 

Ett dialogmöte för kommunernas vatten- och avloppfunktioner har 
genomförts. Representanter från samtliga kommuner i länet deltog. I 
utvärderingen identifierades kommunernas behov och vilja att samverka 
kring projekt med fokus på läkemedelsrening. Ett uppföljningsmöte 
kommer att äga rum i juni. Planering pågår för genomförande av en 
konsumentkampanj kring läkemedelskassering och förebyggande av 
läkemedelsrester. 

En attraktiv region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa 
upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla 

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas 
av mångfald. 

Delmål: Kultur- och fritidsutbudet är vitalt och närvarande i hela länet och tillgängligt 
för alla. 

Uppdrag: Skapa årliga mötesplatser för länets kultur- och fritidsaktörer. 
Aktiviteter Analys 

Evenemangsstöd. Arbetet med framtagande av riktlinjer och kriterier för regionalt 
evenemangsstöd har jobbats fram tidigare än planerat. Dessa är nu 
kommunicerade och sökbara för aktörer i länet. 

Uppdrag: Stödja kulturen och fritidsaktörerna till att vara vital och närvarande i hela 
länet 

Aktiviteter Analys 

Regional plan för rörelse-idrott. Aktiviteten planeras inte att genomföras då det saknas tydligt kring 
uppdrag och ägare. 

Reviderad Kulturplan. Processen att ta fram en ny kulturplan har genomförts enligt beslutat 
upplägg och tidsplan. Enligt tidsplanen kommer ANA-nämnden ta beslut 
om förslag till en ny Regional kulturplan 2023-2025 i september, som 
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Aktiviteter Analys 

sedan fastställs av Regionfullmäktige i oktober. 

Kulturella och kreativa näringar. Regional utveckling har påbörjat en plan för att arbete mer aktivt och 
stöttande med aktörerna inom kulturella och kreativa näringar (KKN). 
Utgångsläget är att fånga upp den nationella strategin som tas fram under 
året och samtidigt fånga upp det gemensamma arbetet som görs inom 
Region samverkan syd (RSS). 
Regional utveckling kan se positiva effekter av KKN-satsningen som 
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun sjösatte 2021. I dagsläget 
är det drygt 20 kreatörer igång som samverkar och utvecklar sina 
respektive näringar under ett och samma tak vid södra Munksjö under 
namnet "Syret". 
Arbetet bedrivs både inom delstrategiområde Attraktiv region samt inom 
Smart region. 

Smålandsleden. Samverkansgruppen runt Smålandleden, där Region Jönköpings län är 
huvudman, har tagit fram en årsplan för det gemensamma arbetet under det 
kommande året. Planens inriktning handlar om kartläggning av gemensam  
finansiering för att kunna säkerställa en långsiktig hållbar utveckling av 
leden. Den belyser även hur kvalitetssäkring och kommunikation gentemot 
utpekade målgrupper ska genomföras i syfte att leden blir ännu mer 
attraktiv och tillgänglig för besökare och länsinvånare. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 

Delmål: Utnyttja regionens fulla potential inom besöksnäringen. 

Uppdrag: Skapa en Regional besöksnäringsstrategi. 
Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektplan och 
påbörja arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Projektplanen är framtagen och involverar alla aktörer inom 
besöksnäringen. Projektplanen kommer i sin tur att leda till en väl 
förankrad strategi som tar sin ansats i en långsiktig hållbar utveckling för 
länets besöksnäring med dess styrkeområden i fokus. 

Uppdrag: Få länets invånare som våra bästa ambassadörer. 
Aktiviteter Analys 

Paketera och marknadsföra 
länets utbud för invånarna. 

Aktiviteten är ej påbörjad då arbetet med framtagandet av 
besöksnäringsstrategin behöver bli mer färdigställt. 

Delmål: Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor. 

Uppdrag: Öka antal besökare. 
Aktiviteter Analys 

Samverka med Smålands 
Turism. 

Effekterna av samverkan med Smålands turism börjar synas ute i länet. 
Genom att samverka skapas en tydlighet utifrån vad och hur Regional 
utveckling och Smålands turism stöttar besöksnäringens aktörer. 
Planenerat arbete framåt är i stora delar inriktat på framtagandet av länets 
första besöksnäringsstrategi samt kapacitetshöjning för fler satsningar i 
form av nationella och internationella projektutlysningar. 
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Prioriterade delstrategier: Driva en hållbar digital utveckling. 

Delmål: Skapa en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare – 
aktörer. 

Uppdrag: Upprätta testbäddar för länets kommuner 
Aktiviteter Analys 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets 
kommuner. 

Ett flertal av länets kommuner deltar i den nationella skalningen av Digital 
mognad. I det nationella projektet har Eksjö, Sävsjö och Vetlanda 
tillsammans med SKR och Adda tagit fram ett metodstöd kring tolkning 
och förhållningssätt med utgångspunkt i de frågor som används i enkäten 
för självskattning av den digitala mognaden. Skalningskonceptet bygger på 
den senaste kunskapen och är en kritisk framgångsfaktor för att synliggöra 
nyttan av digitaliseringen. 

Uppdrag: Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin. 
Aktiviteter Analys 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter. 

Arbetet går in i en ny fas under året. En slutrapport levereras av 
forskningsinstitutionerna under tertial 2. Utifrån resultatet fångas olika 
insatser upp i handlingsplanen för genomförandet av 
digitaliseringsstrategin. Därefter kommer resultatet att spridas i hopp om 
att kunna inspirera fler aktörer i länet. 

Starta upp projektgrupp 
gällande handlingsplansarbetet. 

Kartläggningsarbetet och prioriteringsordningen i digitaliseringsstrategins 
riktning är genomförd. Tillsättning av projektgrupp med förankring till 
kommande handlingsplan kommer att ske under tertial 2. Initialt kommer 
handlingsplanen att fokusera på tre av fem utvalda områden inom 
strategin. Dessa är förändringsledning, kompetens och innovation. Inom 
dessa områden är behovet störst och strategiskt bra att börja med utifrån 
vad kartläggningen har påvisat. 

Prioriterade delstrategier: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället. 

Delmål: Stärka civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete. 

Uppdrag: Kartlägga nuläge utifrån befintliga samverkansupplägg mellan det offentliga 
och civilsamhället i länet. 

Aktiviteter Analys 

Presentera och kommunicera 
nulägesrapporten - Samverkan 
Civilsamhället - offentliga 
aktörer i länet. 

Arbetet är presenterat för Regional utveckling, Folkhälsa och Qulturum. 
Utifrån underlaget tas ett gemensamt grepp om kommande aktiviteter för 
att stärka samverkan med civilsamhället i länet. 

Uppdrag: Identifiera prioriterade samverkansområden. 
Aktiviteter Analys 

Handlingsplan kopplat till 
samverkansområden utifrån 
analysen av nulägesrapporten. 

Arbetet har påbörjats och förväntade effekter utifrån handlingsplanerna är 
en tydligare struktur för bidragsgivning och återkoppling gällande samtliga 
bidrag som riktas mot civilsamhället. Även samtal med en potentiell aktör 
gällande IOP (idéburet offentligt partnerskap) pågår. 
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Uppdrag: Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället. 
Aktiviteter Analys 

Skapa en dialogplattform med 
våra befintliga bidragstagare 
inom civilsamhället. 

Aktiviteten kommer att påbörjas under tertial 2 då det i skrivandets stund 
pågår en översyn av samtliga bidragsstrukturer inom regionen. 
Utgångsläget är att skapa tydlighet i policy och riktlinjer för sökande 
aktörer och för intern handläggning. 

Uppdrag: Under 2022 tar Region Jönköpings Län fram regelverk för samarbete i IOP-
form och tar handslag med civilsamhället för ökad samverkan. 

Aktiviteter Analys 

Folkhälsa tecknar det första 
IOP-avtalet med en av sina 
befintliga bidragstagare. 

I dagsläget har folkhälsa dialog med två länsaktörer gällande IOP avtal. 
Avtalstid, uppdrag och finansiering är faktorer som gör att processen kan 
dra ut på tiden. Samtal runt detta förs mellan berörda parter. 

En tillgänglig region 

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län 

Prioriterade delstrategier: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och 
höghastighetståg. 

Delmål: Beslut om tidplan för höghastighetsbanan 

Uppdrag: Delta aktivt och ta initiativ till möten och forum för att beskriva behov 
Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att realisera nya 
stambanor. 

Rapportskrivandet är klart och en artikel inväntar publicering, i enlighet 
med rapport till styrgruppen. Förberedelser inför aktiviteter kopplade till 
Almedalen pågår och den konsultstudie som bedrivits under våren är i sin 
avslutningsfas. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör 
hållbara, säkra och tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 

Delmål: Tillgång till säkra vägar och järnvägar 

Uppdrag: Utveckla länstransportplan 
Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen. 

Regional transportplan är beslutad av regionstyrelsen. Efter att regeringen 
fastställer nationell plan i början av sommaren kvarstår endast fastställelse 
av fullmäktige. 

Delmål: Tillgång till vägar och järnvägar för tunga transporter 

Uppdrag: Utveckla godsstrategin 
Aktiviteter Analys 

Utveckla godsstrategin. Arbetet avbröts på grund av pandemin. Arbetet beräknas återstartas under 
år 2023. 
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Delmål: Tillgång till/användning av fossilfria drivmedel 

Uppdrag: Genomföra handlingsplanen för regionala tillväxtuppdraget för miljö och 
klimat – 2024 

Aktiviteter Analys 

Genomföra handlingsplanen för 
regionala tillväxtuppdraget för 
miljö och klimat - 2024 

Arbetet ännu inte påbörjat. 

Uppdrag: Bidra till klimatstrategins genomförande 
Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för genomföra 
klimatstrategin. 

Arbete pågår med de åtgärder som i klimat- och energistrategin åligger 
Region Jönköpings län. Samverkan med Länsstyrelsen som ansvarar för 
länets klimat- och energistrategi. 

Delmål: Småskalig infrastruktur 

Uppdrag: Utveckla cykelstrategi 
Aktiviteter Analys 

Regional cykelstrategi. Remissversionen är beslutad och de sista remissvaren är på ingång. Beslut 
i TIM väntas vid sammanträdet i maj. 

Genomförande av cykelstrategi Påbörjas efter att strategin är antagen. 

Prioriterade delstrategier: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång 
till höghastighetsuppkoppling. 

Delmål: Alla medborgare i länet ska ha tillgång till säker och snabb tillgång till internet 

Uppdrag: Ta fram en bredbandstrategi och genomföra handlingsplan för denna 
Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att genomföra 
den regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategin. 

Framtagande av handlingsplan kopplat till digitaliseringsstrategin löper på. 
En kartläggning av nuvarande aktiviteter i länet är genomförd och 
kommande handlingsplansarbete, som leds av digitaliseringsstrategen 
inom Regional utveckling, kommer att ha sin utgångspunkt i detta arbete. 
Tack vara ett gediget och strategiskt arbete kommer handlingsplanerna 
som blir klara under tertial 2 och styra mot det långsiktiga målet att bli bäst 
i Sverige på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

Verka för övergripande 
samordning, samverkan och 
samarbete i bredbandfrågor 
samt fungera som kontaktpunkt 
för sådana frågor i länet för 
såväl offentliga som privata 
aktörer. 

För närvarande bedrivs detta arbete något reducerat, med fokus på de 
nödvändiga leveranser som krävs för att leva upp till uppdraget. För att 
hantera effekten av detta sker samverkan med angränsande län. 

Genomförande av 
bredbandsstrategin 

Bredbandsstrategin är framtagen. Arbetet med att stödja Post- och 
telestyrelsen (PTS) kopplat till det nya bredbandsstödet är klart. Dialog 
med nätägare som underlag till de regionala prioriteringarna har inte 
kunnat fullgöras på det sätt som planerats. 
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Prioriterade delstrategier: Gemensamma strukturbilder för länets framtida 
infrastruktursystem. 

Delmål: Samverkan kring strukturbilder för länets utveckling. 

Uppdrag: Ta fram regionala strukturbilder som beskriver framtida målbild för 
kollektivtrafik och infrastruktur. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla regionala 
strukturbilder för länet. 

Projektet avslutat vid årsskiftet 2021 - 2022. Fortsatt utveckling bedrivs 
inom ordinarie verksamhet för analys och statiskt samt inom kommande 
projekt för genomförande av cykelstrategi. 

Uppdrag: Skapa en interaktiv digital lösning för strukturbilder. 
Aktiviteter Analys 

Skapa en interaktiv digital 
lösning för strukturbilder, 
statistik och fakta. 

Projektet avslutat. Digital lösning finns men vidare utveckling och 
integrering i regionens webblösning behövs. Arbetet bedrivs vidare inom 
ordinarie verksamhet och i samordning inom regionledningskontoret. 

En smart region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion 

Prioriterade delstrategier: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och 
förändringskraft. 

Delmål: Ökad investeringsgrad i innovation. 

Uppdrag: Ett närmare samarbete mellan Regionen, akademin, kommunerna i länet 
och det innovations- och företagsfrämjande systemet. Regional utveckling ska vara 
del av den drivande kraften för offentligas och näringslivets innovationskraft samt 
stödja till att höja investeringsgraden. 

Aktiviteter Analys 

Etablera forum för 
innovationsarbete inom ramarna 
för främjandesystemet. 

Förslag till implementeringsprocess för smart specialiseringsstrategi 
genom projekt är förelagd ledningsgruppen där utveckling av forum 
planeras att ingå i arbetet. 

Insatser som främjar 
näringslivets omställningsarbete 
med höjt kunskaps- och 
teknologiinnehåll, digital 
transformation och jämställd 
regional utveckling. 

Projektet Vart i Hela Värden är Världen på väg bidrar i den här aktiviteten 
med ökad insikt och förståelse vad som krävs hos framtidens näringsliv i 
länet. Företagen i Jönköpings län har länge varit duktiga på mycket men 
Coronapandemin har dock förändrat förutsättningarna för många företag, 
både på kort och lång sikt. Projektet bidrar till att öka förmågan till snabb 
omställning, ökad digitalisering och höjd innovationstakt. Detta har stor 
betydelse för den framtida konkurrenskraften. Det blir också allt viktigare 
att ta tillvara den kraft och dynamik som ofta uppstår när personerna i 
företagen präglas av mångfald ur olika aspekter. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Förslag till implementeringsprocess för smarta specialiseringsstrategin 
genom projekt är förelagd ledningsgruppen. 

Initiera processer, i bred 
samverkan och olika forum, 

Sedan årsskiftet har en tydligare samverkan skett mellan Region 
Jönköpings län och innovations- och det företagsfrämjande systemet, 

52



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 34(97) 
 

 

Aktiviteter Analys 

som kan bidra till att öka 
företagens strategiska lednings- 
och innovationsförmåga för att 
möta komplexa 
samhällsutmaningar. 

kommunerna i länet samt JU:s arbete med innovation och hållbar 
utveckling. Detta är en förberedelse för att tillsammans ta sig an de 
strategiska frågorna som synliggörs genom länets näringslivsstruktur som 
är i stort behov av fokusera på innovationsförmågan inför resan mot en 
ökad digital transformation och grön omställning. 

Medverka till ökad insikt och 
förståelse, på flera nivåer, om 
framtida utmaningar som väntar 
länets näringsliv. 

Projektet "Vart i Hela Värden är Världen på väg" bidrar i den här 
aktiviteten med ökad insikt och förståelse för vad som krävs hos 
framtidens näringsliv i länet. Företagen i Jönköpings län har länge varit 
duktiga på mycket men Coronapandemin har dock förändrat 
förutsättningarna för många företag, både på kort och lång sikt. Projektet 
bidrar till att öka förmågan till snabb omställning, ökad digitalisering och 
höjd innovationstakt. Detta har stor betydelse för den framtida 
konkurrenskraften. Det blir också allt viktigare att ta tillvara den kraft och 
dynamik som ofta uppstår när personerna i företagen präglas av mångfald 
ur olika aspekter. 

Delmål: Fler nya företag. 

Uppdrag: Kartlägga det företagsfrämjande systemet. Ta fram en gemensam strategi 
för hur vi ska jobba för att få flera företag att starta men även arbetet med 
generationsväxling behöver ses över samt ta fram en strategi för generationsväxling. 

Aktiviteter Analys 

Initiera arbete med förändrad 
metod- och processutveckling 
tillsammans med det 
företagsfrämjande systemet för 
en högre resurseffektivitet av 
offentliga medel. 

Förslag till implementeringsprocess för Smart specialiseringsstrategi 
genom projekt är förelagd ledningsgruppen. 

Delmål: Fler kvinnliga företagsledare. 

Uppdrag: Utveckla, stärka och stödja de kvinnliga nätverk som finns, med t.ex. 
kunskap, utbildningar och omvärldsbevakning. 

Aktiviteter Analys 

Stödja de befintliga nätverk som 
finns i länet genom kunskap, 
utbildningar och 
omvärldsbevakning. 

Förslag till implementeringsprocess för smart specialiseringsstrategin (S3) 
genom projekt är förelagd ledningsgruppen. 
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Prioriterade delstrategier: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt 
näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 

Delmål: Stärka länets starka och möjliga sidor för ett hållbart och kunskapsintensivt 
näringsliv. 

Uppdrag: Stödja och stimulera nya näringar till affärsmöjligheter utifrån 
framgångsfaktorer för tillverkningsindustrin, träindustrin, transportlogistik, e-handel 
med mera kommer vi locka nya tjänsteföretag att etablera sig i länet och ges 
möjlighet till tillväxt. Genom kontakter med befintliga tjänsteföretag, marknadsföra 
länet som en utmärkt etableringsort. Science Park och Almi har ett ökat fokus mot 
tjänsteföretag. 

Aktiviteter Analys 

Genom att bevilja 
affärsutvecklings- och 
konsultcheckar samt 
verifieringsmedel till 
tillväxtbenägna företag, bidra 
till ökad konkurrenskraft och 
därmed säkrade och nya 
arbetstillfällen i länets små och 
medelstora företag. 

Nästan 40 affärsutvecklingscheckar har beviljats till ett sammanlagt belopp 
som motsvarar nästan 7 mnkr. Mer än hälften har sökt för digital 
omställning, vilket är förväntat. Checkarna för grön omställning är ett nytt 
område som kan ta tid att etablera och göra känt. När det gäller 
internationalisering har effekter av pandemin och begränsad möjlighet att 
röra sig mellan länder påverkat söktrycket. 
På olika sätt har anslaget utökats till sammantaget 12 mnkr (ursprungligen 
9 mnkr) i och med omfördelning av ej nyttjade medel för 
kompetenskartläggningscheckar. Om samtliga kvarvarande 5 mnkr hinner 
att beslutas ut fram till december i år är oklart, då detta är svårbedömt. 
Arbetet med affärsutvecklingscheckarna och samarbetet med Almi 
fungerar väl och arbetet har uppmärksammats på nationellt plan där, länets 
arbetssätt fått tjäna som förebild vid erfa-konferens arrangerad av 
Tillväxtverket i slutet av april. 
Verifieringsmedel ur regionens anslag har beviljats till fyra företag och 
knappt 40 procent av indikativ fördelning av avsättningen har därmed 
avsatts till innovationer i länsföretag. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Förslag till projektansökan för implementering av Smarta 
specialiseringsstrategin är upparbetad och ligger som förslag till 
ledningsgruppen. 

Delmål: Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen. 

Uppdrag: Kommunerna behöver ta vara på de naturresurser som finns för att skapa 
förutsättningar att starta flera företag inom besöksnäringen, många av de värden 
turisterna efterfrågar finns i Kommunerna/länet.. Insatser måste också göras för att 
höja förädlingsvärdet hos befintliga besöksnäringsföretag. Genom att lära av 
varandra så kan nya möjligheter och marknader identifieras för att stärka 
förädlingsvärdet. 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektplan och 
påbörja arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Projektplanen är framtagen och involverar alla aktörer inom 
besöksnäringen. Projektplanen kommer i sin tur att leda till en väl 
förankrad strategi som tar sin ansats i en långsiktig hållbar utveckling för 
länets besöksnäring med dess styrkeområden i fokus. 
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Delmål: Identifiera framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism. 

Uppdrag: Skapa arenor för affärsutveckling och kompetensutveckling för företagare 
inom turism- och landsbygdsnäring. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla insatser och aktiviteter 
inom kompetensfrågor för länets 
besöksnäringsaktörer. 

Förstudie för kompetens- och konceptutveckling inom hotell- och 
restaurangbranschen är beslutad och är under uppstart. 

Upprättande av projektplan och 
påbörja arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Projektplanen är framtagen och involverar alla aktörer inom 
besöksnäringen. Projektplanen kommer i sin tur att leda till en väl 
förankrad strategi som tar sin ansats i en långsiktig hållbar utveckling för 
länets besöksnäring med dess styrkeområden i fokus. 

Delmål: Implementera en smart specialiseringsstrategi. 

Uppdrag: Ta fram en smart specialiserings strategi utifrån de av länet och OECD 
identifierade områden. 

Aktiviteter Analys 

Implementera och förankra en 
smart specialiseringsstrategi 
med följdfokus att attrahera 
kapital och etableringar. 

Nulägesanalys är under arbete. Gemensamt arbete kring ett projekt med 
Qulturum har initierats där testbäddar med Polymercenter bland annat är 
aktuellt. Arbetet med att skapa en gemensam samverkansarena, mellan RU 
och det företagsfrämjande systemet, där S3 är i fokus, är i en inledande fas. 

Prioriterade delstrategier: Samverka för kompetensutveckling. 

Delmål: Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition. 

Uppdrag: Samarbete mellan länets företag och utbildningsarrangörer för att 
möjliggöra formell utbildning under pågående anställning. 

Aktiviteter Analys 

Uppmärksamma och sprida 
goda exempel på samverkan. 

Projektet Framtidssäkrad industri är ett exempel på denna aktivitet, men 
också projekt/utbildningar som andra aktörer genomför (Jönköping 
University, Träcentrum, Polymercentrum, Campus Värnamo). 

Uppdrag: Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition. 
Aktiviteter Analys 

Samverka med Encell, 
Jönköping University och 
utbildningsaktörer i länet. 

Regional utveckling har ett kontinuerligt samarbete med 
utbildningsaktörer i länet såsom kommunernas vuxenutbildningsenheter, 
yrkeshögskoleutbildare och JU. 

Uppdrag: Insatser för kompetensutveckling inom området attityder till arbete och 
försörjning. Digitalisera och förenkla möjligheten till livslångt lärande. 

Aktiviteter Analys 

Samverka med 
utbildningsaktörer och 
arbetsmarknadens parter i länet. 

En förstudie har genomförts med fokus på att stärka kopplingen mellan 
arbetsliv och skola. På sikt kan detta sannolikt öka insatserna och 
systematisera arbetet med attityder och det livslånga lärandet. 
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En kompetent region 

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i 
Jönköpings län genom det livslånga lärandet 

Prioriterade delstrategier: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och 
matchningen för integration och hållbar tillväxt. 

Delmål: Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov 
av kompetens på kort och lång sikt som underlag för kompetensförsörjningsinsatser. 

Uppdrag: Presentera en årlig prognos över kompetensbehov i länet på kort och lång 
sikt. Särskilt uppmärksamma kompetensnivå på kommunal och delregional nivå. En 
framtidsspaning tas fram en gång per mandatperiod. 

Aktiviteter Analys 

Under hösten 2022 presentera 
en kompetensbehovsprognos. 

Regional utveckling kommer att bedriva arbetet i projektform med start 
under hösten 2022. 

Påbörja planera framtagandet av 
en framtidsspaning som ska 
presenteras våren 2024. 

Detta arbete kommer att påbörjas i september 2022. 

Regelbundna dialoger med 
företag och 
branschorganisationer för att 
fånga upp kompetensbehovet. 

Regional utveckling avser att utveckla formerna för regelbundna dialoger 
inom ett projekt med förväntat start under hösten 2022. 

Delmål: Det bör finnas effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

Uppdrag: Samla alla relevanta aktörer för ett utvecklingsarbete kring regional 
samverkan av validering. Samordna detta med deltagandet i Myndigheten för 
Yrkeshögskolans projekt Valideringslyft. 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans med relevanta 
aktörer genomföra en 
workshopserie. 

En workshopserie har genomförts med fokus på validering med 
representanter från YH, Komvux och branschvalidering inom industrin i 
länet. Ett kärnteam har bildats som arbetar vidare med frågan. 

Uppdrag: Utveckla en portal på RU:s webbsida som stöder effektiva strukturer för 
validering inom länet. 

Aktiviteter Analys 

Undersöka möjligheten av att 
etablera en portal för det 
livslånga lärandet där det är 
tydligt för individ och företag 
var man kan validera, utbilda 
och kompetensutvecklas. 

Arbetet är inte påbörjat mer än att kommunikation har tagits upp med 
aktörerna i länet som ett utvecklingsområde. 
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Delmål: Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till 
genomförda valideringar. 

Uppdrag: Stödja arbetsmarknadens parter och utbildningsanordnare att etablera 
flexibla kompetensutvecklingsinsatser som är kopplade till genomförda valideringar. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för ett system för 
kontinuerliga 
kompetensutvecklingsinsatser 
till genomförda 
branschvalideringar i linje med 
projektet Framtidssäkrad 
industris målsättning. 

Samtalsmetodiken som används inom ramen för projektet Framtidssäkrad 
industri omfattar fyra strukturerade samtal, branschvalidering och 
kompetensutveckling. Metodiken har utvecklats genom arbete med olika 
projekt och med olika företag inom tillverkningsindustrin. I projektet 
genomförs tre insatser, vilka är kompetenscoaching, branschvalidering och 
kompetensutveckling. Med hjälp av en kompetenscoach, från ett testcenter 
som projektet har upphandlat, får företag stöd med att betrakta den 
nuvarande kompetensförsörjningsprocessen, identifiera utmaningar och 
göra en kompetensinventering. Branschvalideringen visar vilken 
kompetens medarbetarna har och utifrån testresultatet erbjuder projektet 
deltagande företag utbildningsinsatser som täcker kompetensgapet. 
Företagen som avslutas i projektet skapar handlingsplaner. Målsättningen 
är att initiera ett systematiskt arbete för kompetensutveckling och 
deltagande företag får verktyg att jobba långsiktigt och strategiskt med 
kompetensförsörjningsprocessen. 

Delmål: Arbeta för en SFI-utbildning som möter arbetsmarknadens behov. 

Uppdrag: I samverkan med kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadens parter 
arbeta för en SFI-utbildning som kombineras med praktik. 

Aktiviteter Analys 

Ta del av och sprida Skolverkets 
projekt som handlar om att 
utveckla en SFI-utbildning som 
kombineras med praktik. 

Regional utveckling avvaktar återkoppling från Skolverket. 

Delmål: Det livslånga lärandet har ökat i hela länet. 

Uppdrag: Utveckla samarbetet med Jönköping University, 
Yrkeshögskolutbildningsanordnare och folkbildningens organisationer i syfte att 
stärka det livslånga lärandet. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
yrkeshögskoleaktörer. 

Regional utveckling har återkommande träffar med YH-anordnare 2-3 
gånger per år. Arbete för att ta fram bättre underlag för analys av 
kompetensbehov och framtidsspaningar pågår. Regional utveckling 
kommer även att se över hur YH som utbildningsform kan stärkas så att 
det blir mer synligt för företag och olika branscher. 

Deltagande i 
Länsbildningsförbundets 
styrelse. 

Regional utveckling deltar regelbundet på styrelsemötena. Dialog förs 
kring hur vi tillsammans kan anordna en paneldiskussion under hösten där 
man lyfter folkbildningens roll i samhället och demokratin. Dialog pågår 
även hur målen i RUS:en kan kopplas och konkretiseras ytterligare till 
arbetet som folkbildningen redan gör idag. 

Kontinuerliga möten med olika 
representanter för Jönköping 
University i syfte att stärka 

Regional utveckling har olika pågående dialoger med JU såsom med 
representanter för YH-utbildningen, SPARK och planeringen av den nya 
tandläkarutbildningen. Nyligen planerade Regional utveckling ett 
offentligt seminarium kring länets näringslivsutveckling. 
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Aktiviteter Analys 

kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling i länet. 

Arbeta för en nationell 
tandläkarutbildning och ett 
nationellt center för tandvård 
vid Jönköping University. 

Ett seminarium för länets riksdagsledamöter och regionråd hölls i januari 
2022. En ny ansökan (den andra) lämnades in till 
Universitetskanslersämbetet i mars 2022. Den 20 april hölls ett 
seminarium i riksdagen gällande planen om en tandläkarutbildning förlagd 
till JU. 

Uppdrag: Stärka integrationsperspektivet i regionalt kompetensförsörjningsarbete 
Aktiviteter Analys 

Vi stöder och medfinansierar 
regionala projekt som har ett 
starkt integrationsfokus inom 
kompetensförsörjning. 

Arbetet att stödja aktörer som driver relevanta projekt med fokus på 
integration och kompetensförsörjning fortlöper enligt planering. 

Prioriterade delstrategier: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt 
lärande i hela länet. 

Delmål: Medverka i planeringen av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux. 

Uppdrag: Utveckla samarbetet med kommunernas vuxenutbildning i syfte att länet 
kan erbjuda regionala yrkesvuxutbildningar som möter arbetsmarknadens behov. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten sker vid tiden för ansökan om statsbidrag för yrkesvux. 

Uppdrag: Regelbundna träffar med länets vuxrektorer, dels länsövergripande, men 
också i de tre kommungrupperingarna. Den årliga kompetensprognosen används 
som underlag vid samtalen. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten sker vid tiden för ansökan om statsbidrag för yrkesvux. 

Delmål: Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet. 

Uppdrag: Arbeta för att det etableras lärcentra i de kommuner som saknar sådana 
centra. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga om det finns 
motsvarigheter till lärcentra i de 
kommuner som saknar 
lärcentra. 

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för vuxenutbildning och 
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för lärcentra. 
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Uppdrag: Verka för att alla relevanta utbildningsaktörer erbjuder 
kompetensförsörjningsmöjligheter i dessa lärcentra. 

Aktiviteter Analys 

Inspirera till att stöd finns för 
studerande att erhålla utbildning 
hos relevanta utbildningsaktörer 
i kommunala lärcentra. 

Kontakt finns med kommuner som söker statsbidrag för lärcentra. 

Uppdrag: Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka 
kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter Analys 

Följa upp projektet "Den 
digitala noden". 

Ingen återkoppling med projektet är gjord än. 

Delmål: Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas. 

Uppdrag: Utveckla samarbetet med Länsbildningsförbundet samt folkhögskolor och 
studieförbund. Konkretisera den roll som folkbildningens aktörer kan spela i det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

Aktiviteter Analys 

Delta i Länsbildningsförbundets 
styrelsemöten. 

Regional utveckling deltar regelbundet på styrelsemötena. Plan finns på att 
genomföra gemensam paneldiskussion i augusti 2022 med temat 
folkbildningens roll & demokrati. Diskussioner förs hur vi hösten 2022 
kan koppla folkbildningens arbete till kompetensförsörjningsfrågan. 
Mycket görs av folkbildningen redan idag och det handlar mer om att 
kartlägga vad som görs och koppla det till våra mål i RUS:en. 

En global Region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt 
län 

Prioriterade delstrategier: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar 
riktning. 

Delmål: Främjande av mänskliga rättigheter 

Uppdrag: Utveckla utbytet med andra länder och regioner för att skapa lärande och 
samverkan. 

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för 
internationellt samarbete. 

Det nya programmet för Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
är under framtagande. I detta program pekas några regioner inom EU ut 
som särskilt relevanta att skapa kontakt med för framtida lärande och 
erfarenheter. 
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Uppdrag: Sprida information kring mänskliga rättigheter med särskilt fokus på 
demokratifrågor 

Aktiviteter Analys 

Att med utgångspunkt i 
värdskapet för Europa Direkt 
Jönköpings län informera om 
och bidra till Konferensen om 
Europas Framtid. 

Konferensen om Europas Framtid initierades inom EU våren 2021, vilket 
också var året då arbetet var som mest intensivt. Under tertial 1 kan 
särskilt lyftas arbetet med Model EU som genomförts i samarbete mellan 
Europa Direkt Jönköpings län och Europa Direkt Halland. Gymnasieelever 
från Jönköpings län har genom Model EU lärt sig mer om hur EU styrs 
och de har haft möjlighet att diskutera EU-frågor med 
europaparlamentariker och andra politiker. 

Delmål: Bedriva lärande för Agenda 2030 

Uppdrag: Utveckla förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i regionalt 
utvecklingsarbete. 

Aktiviteter Analys 

Bidra med internationellt 
perspektiv i Agenda 2030-
samverkan i länet. 

I programarbetet inför EU:s nya programperiod finns tydliga kopplingar 
till Agenda 2030 och dess möjlighet att skapa potential och vara riktmärke 
för regional utveckling. Detta kommer när programmen är beslutade 
fungera som ingång till att bidra med det internationella perspektivet i 
Agenda 2030-samverkan i länet. 

Delmål: Främjande av demokrati i ett europeiskt perspektiv. 

Uppdrag: Att informera om och bidra i Konferensen om Europas Framtid – en 
medborgardialog initierad av Europeiska Kommissionen. 

Aktiviteter Analys 

Att skapa träffytor för dialoger 
utifrån ett EU-perspektiv med 
utgångspunkter i den regionala 
utvecklingsstrategin. 

EU-perspektivet har lyfts i dialoger i form av besök hos länets kommuner. 
Träffytor har också skapats genom information med fokus på EU-
finansiering med kommunernas utvecklingschefer. Mobilisering och 
information inför EU:s nya programperiod har skapat goda förutsättningar 
för kommande träffytor med aktörer i länet. 

Prioriterade delstrategier: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

Delmål: Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv 

Uppdrag: Ta fram omvärldsanalyser 
Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevakning av EU-
arenan utifrån prioriterade 
delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin primärt 
genom Småland Blekinge 
Halland South Sweden. 

Särskilda möten har genomförts kring besöksnäring och smart industri 
med utgångspunkt i kunskapsområden i smart specialisering och 
länsspecifikt dokument. 

Uppdatera utvalda relevanta 
delar av statistik utifrån 
socioekonomisk analys för 
Småland och Öarna. 

Den nuvarande socioekonomiska analysen för Småland och Öarna var klar 
maj 2020 och fungerar nu som ett underlag inför programframtagande 
inför EU:s nya programperiod. Utan att ta fram en ny analys i sin helhet 
har analytiker bidragit med inspel kring påverkan med anledning av 
pandemin och kriget i Ukraina. 
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Uppdrag: Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar till Brysselkontoret 
Aktiviteter Analys 

Att utifrån den regionala 
utvecklingsstrategin och dess 
prioriterade delstrategier 
utarbeta ett länsspecifikt 
dokument och att genom bland 
annat kontaktpersonsgrupp, 
chefsgrupp och styrgrupp bidra 
till den löpande dialogen inom 
samarbetet för Småland 
Blekinge Halland South 
Sweden. 

Den löpande dialogen inom SBHSS pågår genom ordinarie strukturer. 
Arbetet med länsspecifikt dokument påbörjas tertial 2 för inlämning i 
oktober 2022. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU 
erbjuder. 

Delmål: Nyttjande av EU-medel 

Uppdrag: Att aktivt arbeta bland länets aktörer för att skapa EU-projekt som bidrar till 
utveckling av länet för att utnyttja EU:s potential gällande regionala medel. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisering internt och externt 
med fokus på EU:s 
programperiod 2021-2027. 

Information och dialog kring möjligheten med EU:s strukturfonder har 
genomförts under perioden. Gemensam lansering av strukturfonderna har 
planerats i Småland och Öarna och genomförs under maj månad. 

Samordning i Småland och 
Öarna av uppdraget att ta fram 
operativt program för 
Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden 2021-2027. 

Region Jönköpings län har samordnat och tagit huvudansvaret för arbetet i 
Småland och Öarna sedan 2020. Arbetet har pågått under perioden och har 
förutom samordning mellan länen bestått av dialoger kring förändringar i 
föreslaget program med näringsdepartementet och EU-kommissionen. 

Samordning i Småland och 
Öarna kring framtagande av 
regional handlingsplan för 
Europeiska Socialfonden. 

Region Jönköpings län samordnar och har tagit huvudansvaret för arbetet i 
Småland och Öarna sedan 2020. Erbjudandet om att ta fram handlingsplan 
kom från arbetsmarknadsdepartementet december 2021 och ska vara klart i 
maj 2022. 

Uppdrag: Etablera nätverk och fokusera på strategiska utvecklingsområden som 
möjliggör påverkan på EU-arenan och internationella partnerskap som grund för 
arbete mot ramprogram och sektorsprogram. 

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för att 
öka kunskap kring och förmåga 
att verka på och dra nytta av 
EU-arenan. En förutsättning är 
samordning, prioritering och 
specialisering på hemmaplan. 

Arbetet har haft informerande och resonerande karaktär. Vikten av 
samordning har lyfts och varit en del av dialoger som genomförts med 
kommunledningar i länet och vid möte med länets utvecklingschefer. 
Arbetet med strukturfonder inför EU:s nya programperiod har pågått. I 
kommande program finns möjligheter att skapa samverkan och 
specialisering. 

Uppdrag: Delta i Europaforum. 
Aktiviteter Analys 

Delta och sprida information om 
Europaforum som arrangeras i 
Halland inom samarbetet för 

Information har gått ut till relevanta aktörer, till medarbetare och politiker. 
Flera medarbetare och några av länets ledande politiker avser att delta på 
Europaforum som arrangeras i maj 2022. 
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Aktiviteter Analys 

Småland Blekinge Halland 
South Sweden. 

Delmål: Intresse av EU 

Uppdrag: Genomföra satsningar och samarbeten för att informera om EU och om 
EU:s fonder. 

Aktiviteter Analys 

Att bidra till EU-kommissionens 
kampanj Europa i min region 
för att visa på den nytta EU-
medel skapar för länets 
utveckling. 

Planering pågår. Europa i min region genomförs i hela EU hösten 2022. 

Att genom värdskapet för 
Europa Direkt Jönköpings län 
tillhandahålla information kring 
EU-frågor. 

Information har tillhandhållits dels genom direkta förfrågningar via mail 
och telefon och dels genom riktade aktiviteter t.ex. Model EU som har 
genomförts på två gymnasieskolor i länet. 

 

Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och 
kultur 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på 
naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög kvalitet, 
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning 

Uppdrag: Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i 
regionen/för regionen 

Aktiviteter Analys 

Naturbruksskolorna ska vara 
kunskaps- och kompetenscenter 
för den gröna sektorn i länet. 

Naturbruksskolorna fungerar redan idag som naturliga mötesplatser för 
den gröna sektorn. Under året och i samband med framtagandet av en ny 
verksamhetsinriktning för de kommande åren, har detta perspektiv belysts 
ytterligare i syfte att förstärka naturbruksskolornas roll. Den pågående 
förstudien kring projektet Återtag av livsmedel är ett led i att stärka 
skolornas roll som mötesplats för den gröna näringen. 
Coronapandemin har samtidigt betydligt försvårat arbetet med att ta emot 
externa besökare för att utveckla arbetet med naturliga mötesplatser för 
den gröna sektorn. Nu när restriktionerna har släppt kan skolorna åter 
öppna upp för externa besökare och aktörer av olika slag. Under året har 
skolorna bland annat haft inbokningar från Hushållningssällskapet, Södra 
skogsägarna och länsstyrelsen. Öppet hus på Stora Segerstadsdagen i april 
lockade drygt 3 000 besökare och det var ett bra tillfälle att sprida kunskap 
om de gröna näringarna. Skolorna kommer att genomföra sommarläger för 
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Aktiviteter Analys 

ungdomar i år. 

Vuxenutbildning inom den 
gröna sektorn. 

Stora Segerstad genomför årligen ca 1 600 elevveckor inom 
vuxenutbildningen. Dessa genomförs i samverkan med t.ex. Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) eller på komvuxnivå. Kortare kurser anordnas 
som uppdragsutbildningar åt branscherna. 
En utmaning är att kommuner ofta ger avslag på kurskostnaden för 
sökanden till komvuxutbildningarna. Detta trots att arbetsmarknaden 
efterfrågar utbildad arbetskraft. Utbildningarna genomförs oftast ändå, 
men med lediga platser trots att sökanden finns. 

Utveckla djurhållningen. Investeringar behövs i delar av verksamheten för att bibehålla en god 
djurhållning. Planering för nya djurstallar finns. Realisering av detta är en 
viktig åtgärd för att säkra god arbetsmiljö och djurvälfärd på lång sikt. 
Metodik och rutiner kring utfodring, skötsel, djurhälsoplaner förbättras 
ständigt. Skolorna har en god djurvälfärd, vilket också syns i statistik från 
slakteriet och mjölkleveranser. 

Verksamhetsinriktning för 
naturbruksskolorna. 

Verksamhetsinriktning finns framtagen som en bilaga till nytt avtal med 
kommunerna om naturbruksutbildningar. Avtalet förväntas antas i 
kommunerna under hösten. 

Uppdrag: Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 
på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov ska erbjudas 

Aktiviteter Analys 

Identifiera folkhögskolorna roll. Dialog om folkhögskolornas roll pågår kontinuerligt i Länsbildningsrådets 
styrelse, där representant från Regional utveckling ingår. 

Strategiska mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och 
kulturupplevelser. 

Framgångsfaktorer: Kultur med fokus på barn och unga 

Uppdrag: Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i Jönköpings 
län. 

Aktiviteter Analys 

Verksamheter för barn och 
unga. 

Barn och unga är prioriterade inom samtliga verksamheter. Hittills i år har 
en del insatser redan genomförts och andra planeras att genomföras under 
2022. Här följer några exempel på verksamheter som kulturutveckling 
stödjer, driver och samverkar kring: Röster om yttrandefrihet riktat till 
unga, Skapa Dans - unga koreografer, filmpedagogik - Skolbioturné, 
slöjdaktiviteter för barn och unga under sommarlovet, Slöjdklubben i 
Hemslöjdens Hus, feriepraktik inom kulturområdet, KulturCrew-unga 
arrangörer. 

Uppdrag: Ge möjlighet för barn i grundskolan att få en kulturupplevelse både i 
kulturhuset Spira och i sina hemkommuner 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater 
erbjuder skolklasser en 
kulturupplevelse riktad till barn- 
och unga i kulturhuset Spira. 

Flow och Maawsarts, en dansföreställning tillsammans med Jönköpings 
Sinfonietta, Spira Dans Extended och Kulturskolan i Jönköping erbjöds 
skolorna i länet. Klasser från skolor i Gnosjö, Tranås, Vaggeryds och 
Jönköpings kommuner deltog. 
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Uppdrag: Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas 
möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande genom att under 2022 skapa 
ökade förutsättningar för skapande kulturverksamhet, främja ungt arrangörskap och 
möjliggöra för barn och unga att uppleva kultur. 

Aktiviteter Analys 

Revidering av Strategi för barn- 
och ungdomskultur 

Arbetet med att revidera Strategi för barn- och ungdomskultur i 
Jönköpings län (2015-2017) påbörjas under hösten 2022. Den nya 
strategin ska ligga i linje med den nya kulturplanen som beslutas av 
Regionfullmäktige i oktober 2023. 

Uppdrag: Att utifrån FN's barnkonvention systematiskt arbeta med att tillhandahålla 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att tillhandahålla 
lämpliga och lika möjligheter 
för kulturell och konstnärlig 
verksamhet inom samtliga 
konstområden. 

Förslaget till ny Regional kulturplan har granskats ur ett 
barnrättsperspektiv. För att se till att barnkonventionens intentioner 
beaktas i den löpande verksamheten tas frågan upp i olika forum, 
exempelvis strategiska verksamhetsmöten. En checklista kommer att 
upprättas för att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas vid planering 
och genomförande av verksamheterna. 

Uppdrag: Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska 
verksamhet för barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Samverkan och dialog med 
regionala och kommunala 
museer 

Dialog har genomförts inom ramen för arbetet med att ta fram en ny 
Regional biblioteksplan. Det sker även dialog om samarbete under 
sommaren mellan hemslöjden och Jönköpings läns museum.  Ett arbete 
pågår med att ta fram en struktur för konst- och kulturdialoger med länets 
olika aktörer, där länets regionala och kommunala museer ingår. 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag: Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 
Aktiviteter Analys 

Kulturutveckling för 
regelbundna dialoger med det 
fria kulturlivet i länet. 

De dialoger som har genomförts under 2022 har bidragit till viktiga inspel 
till förslaget till ny Regional kulturplan och till översynen av 
arrangörsbidragen. Kulturutvecklings arbete med att ta fram en plan för 
årliga dialoger inom respektive konst- och kulturområde, som vänder sig 
till samtliga aktörer i Jönköpings län. Dessa dialoger ska fokusera på 
uppföljning av gjorda insatser och vara ett inspel till det fortsatta 
utvecklingsarbetet enlig den Regionala kulturplanen. Kontinuerligt under 
året förs dialog och samtal med enskilda aktörer inom det fria kulturlivet. 

Uppdrag: Utveckla former som ger alla möjligheter att delta i och ta del av kulturliv 
och kulturupplevelser 

Aktiviteter Analys 

Främjande insatser för 
arrangörer och 
verksamhetsskapare. 

Insatser pågår inom alla konst- och kulturområden, med undantag från 
dansen där tjänsten som utvecklare har varit vakant. Främjande sker bland 
annat genom arrangörsbidrag, där det har tagits fram förslag till reviderade 
riktlinjer för att bättre passa arrangörernas behov och samtidigt styra mot 
de kulturpolitiska målen.  Kunskapsstödjande aktiviteter och nätverkande 
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Aktiviteter Analys 

genomförs löpande. Det kan vara i forma ART TALKS med 
konstnärssamtal eller i samarbeten med SmåLit och Värnamo 
filmhistoriska festival. 

Uppdrag: Stärka möjligheterna för personer med funktionsvariationers att ta del av 
och skapa kultur i Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Undersöka förutsättningarna för 
att personer med 
funktionsvariationer ska kunna 
ta del av och skapa kultur. 

Det ska påbörjas en kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga i kulturlivet i Jönköpings län. Målet 
är att kartläggningen ska starta under året. Kartläggningen ska ske 
tillsammans med aktörerna inom kulturssamverkansmodellen och ligga till 
grund för konkreta insatser. 

Framgångsfaktorer: Kulturell infrastruktur 

Uppdrag: Kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler 
Aktiviteter Analys 

Undersöka infrastrukturen och 
få en samlad bild av hur det ser 
ut i länets 13 kommuner. 

Arbetet med att samla in information om den kulturella infrastrukturen i 
Jönköpings län inleddes med verksamhetsdialogerna som ingick i 
processen med att ta fram en ny Regional kulturplan. Arbetet är nu 
påbörjat och det kommer att krävas en omfattande insats för att få fram en 
samlad bild över hela länet. Bedömningen är att arbetet inte kommer att 
slutföras under 2022, utan fortsätta under 2023. 

Uppdrag: Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och 
spridning av kultur och bildning. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla erfarenheterna av 
digitaliseringens möjligheter 
som vi tillgodosett oss under 
pandemin. 

Digitala arbetssätt som prövades under pandemins restriktioner visade sig i 
vissa fall öka förutsättningarna för ett ökat deltagande i kulturlivet. Det 
kan handla om att ta bort hinder som fysiska avstånd eller att fler får 
möjlighet att medverka när det fysiska rummet inte längre är en 
begränsning. Ett par exempel på detta är hemslöjden som erbjuder 
digitalmedverkan vid workshops, där deltagande inte hindras av fysiska 
avstånd, och Dansens dag vars digitala genomförde möjliggjorde att alla 
som ville kunde medverka. 

Regional biblioteksverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar löpande med ett flertal 
projekt och verksamheter inom ramen för sitt uppdrag. Fokus är på 
verksamhetsområdena Biblioteksarenan, Digital delaktighet och 
kompetens samt Läsfrämjande berättelser och bildning. Ett extra fokus 
under året har varit att ta fram ett förslag till ny Biblioteksplan Region 
Jönköpings län 2023-2025. Förslaget skickades ut på remiss den 31 mars 
och remisstiden varar fram till den 2 juni. ANA-nämnden beslutar om 
förslaget i september och Regionfullmäktige fastställer Biblioteksplan för 
Region Jönköpings län 2023-2025 i oktober. 

Uppdrag: Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer. 
Aktiviteter Analys 

Skapa tvärkulturella forum för 
möte och samtal mellan olika 
konstformer. 

En plan för hur tvärsektoriella forum och samtal kan organiseras kommer 
att tas fram under 2022. 
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Strategiska mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet 
inom både bredd och spets 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Betalande publik 
Smålands Musik 
och Teater 

23 000 16 240 
 

Teaterföreställningen Cyrano de Bergerac mötte närmare 
4000 människor under vinter/vår 2022. För verksamheten 
blev produktionen en publiksuccé. Annika Norlin och 
Jönköpings sinfonietta drog fullt hus, över 800 personer. 
Publiken till de klassiska konserterna har varit svårast att få 
tillbaka efter pandemin. Ett konstaterande som Kulturhuset 
Spira delar med övriga scenkonst- och konserthus i landet. 
Mätetalet visar den betalande publiken. Då verksamheten 
även erbjuder gratis scenkonst är det relevant att redovisa 
den totala publiksiffran för tertial 1, vilken är 25 316 
stycken. Exempel på programpunkter inom uppdraget som 
är gratis: lunchlyrik, konserter i det offentliga rummet, Ung 
scen Spira och kulturlov. 

Uppdrag: Ökad närvaro i länets samtliga kommuner. 
Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska 
erbjuda invånarna i länet en 
repertoar med ett brett utbud 
- både i Spira och på turné. 

Alla konstformer har tagit plats. Även flera tvärkonstnärliga projekt har 
spelats. 

Uppdrag: Ökad samverkan med det fria kulturlivet 
Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska 
erbjuda mentorskap och 
delaktighet i produktioner för 
det fria kulturlivet. 

I teaterpjäsen Cyrano var skådespelare från Vulkanteatern med. I 
Maawsart var elever från kulturskolan med. 

Det fria kulturlivet erbjuds 
rabatt på hyran av scener i 
kulturhuset Spira. 

Det fria kulturlivet får 60 procent rabatt på hyra, inklusive en tekniker. 

Uppdrag: Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner. 
Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska 
erbjuda invånarna i länet en 
repertoar med ett brett utbud 
- både i Spira och på turné. 

Alla konstformer har tagit plats. Även flera tvärkonstnärliga projekt har 
spelats. 

Uppdrag: Öka barns och ungas tillgång till, och möjlighet att delta i, scenkonst 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

6 000 4 333 
 

SMoT har under första tertialet 2022 mött barn och unga i 
bland annat produktionerna Maawsarts, POW! och 
Monologen FLOW. De två senare har varit på turné i fem av 
länets kommuner; Tranås, Jönköping, Gnosjö, Värnamo och 
Vaggeryd. Att målet inte är uppnått beror på att 
föreställningarna i den senaste produktionen spelades även i 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

maj (4 000 barn). 

Process och produktion 

Verksamhetsmått kultur 

Smålands musik och teater Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Betalande publik Smålands Musik och 
Teater 

16 240 0 7 544 u.s. - u.s. 

varav Kulturhuset Spira 14 921 0 7 544 u.s. - u.s. 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

531 0 0 u.s. - u.s. 

varav Övriga kommuner i länet 788 0 0 u.s. - u.s. 

Publik Smålands Musik och Teater 25 316 338 19 379 43 776 +7 390% -42% 

varav Kulturhuset Spira 21 679 32 15 242 31 312 +67 647% -31% 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

531 18 2 046 4 767 +2 859% -89% 

varav Övriga kommuner i länet 3 106 288 2 091 7 697 +978% -60% 

Publik vid föreställningar för barn och 
ungdom Smålands Musik och Teater 

4 333 612 6 057 13 339 +608% -68% 

varav Kulturhuset Spira 3 008 306 4 074 12 303 + 883% -76% 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

531 18 1 125 184 +2 850% +189% 

varav Övriga kommuner i länet 794 288 858 852 +176% -7% 

Efter att restriktionerna släppte i februari har verksamheten börjat återgå till normal produktion. 
Pandemin har medfört stora svängningar i publikantalet, där den publika verksamheten stängdes. Detta 
medför att den procentuella jämförelsen mellan 2021 och 2022 är stor. 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 
Aktiviteter Analys 

Strukturerat bygga upp en större 
publik och följare i de 
etablerade digitala kanalerna 
(facebook, instagram och 
smot.se) för att nå fler med vårt 
innehåll. Plattformarna är vårt 
främsta sätt att kommunicera 
digitalt. 

Arbetet med digitala kanaler fortgår som planerat. 
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Strategiska mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet 
inom både bredd och spets 

Framgångsfaktorer: Villkor för konstnärligt skapande 

Uppdrag: Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 
Aktiviteter Analys 

Främjande verksamhet för 
professionella utövare. 

Det genomförs ett löpande arbete med att främja för professionella utövare 
i form av bidragsgivning, kunskapsförmedling, dialoger och stöd från 
utvecklare. Ett bra exempel på hur kulturutveckling arbetar med att skapa 
nya plattformar för att stärka professionella utövare är det nya nätverket 
VänLit, som är ett branschnätverk för litteraturområdet. Målet är att fler 
litterära verk ska skrivas och att fler kan leva på litteraturen. Under 
nätverksträffarna ges det möjlighet att knyta kontakter, presentera sig själv 
och sin planerade eller publicerade bok, söka samarbeten, uppdrag, erbjuda 
tjänster med mera. 

Uppdrag: Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet 
Aktiviteter Analys 

Stöd till och utveckling av 
konstnärliga residensprogram. 

Under våren har fokus legat på att skapa förutsättningar för krisresidens 
riktade mot Ukrainska konstnärer. Fem residens planeras i Jönköpings län 
om vardera sex månader. 

Uppdrag: Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela 
länet. 

Aktiviteter Analys 

Skapa och genomföra forum där 
samtal förs kring yttrandefrihet, 
mångfald, demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

Lanseringen av verksamheten Röster om yttrandefrihet riktat till unga 
startade i december 2021. Målet är ett arrangemang under hösten 2022 på 
temat demokrati och yttrandefrihet, för ungdomar på yrkesgymnasium. 

Uppdrag: Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med 
funktionsvariationer. 

Aktiviteter Analys 

Undersöka förutsättningarna för 
att personer med 
funktionsvariationer ska kunna 
ta del av och skapa kultur. 

Det ska påbörjas en kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga i kulturlivet i Jönköpings län. Målet 
är att kartläggningen ska starta under året. Kartläggningen ska ske 
tillsammans med aktörerna inom kulturssamverkansmodellen och ligga till 
grund för konkreta insatser. 

Framgångsfaktorer: Samverkan och dialog 

Uppdrag: Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och 
bildningsområden. 

Aktiviteter Analys 

Samarbeta inom ramen för 
Regionsamverkan Sydsverige 
och med andra regioner inom 
etablerade forum. 

Kulturutvecklings samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) 
har blivit alltmer etablerat och kontakten mellan regionernas utvecklare 
inom de olika konstområdena har utvecklats till att fungera som bollplank i 
frågor bortom RSS-samarbetet. Genom samarbetet ges förutsättningar till 
insatser som regionen har svårt eller inte kan genomföra på egen hand. 
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Uppdrag: Bidra till att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela 
landet genom att samverka inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS). 

Aktiviteter Analys 

Verksamheterna inom 
Kulturutveckling samarbetar 
kring uppdrag inom de olika 
konstformerna. 

Kulturutvecklings samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) 
har blivit alltmer etablerat och kontakten mellan regionernas utvecklare 
inom de olika konstområdena har utvecklats till att fungera som bollplank i 
frågor bortom RSS-samarbetet. Genom samarbetet ges förutsättningar till 
insatser som regionen har svårt eller inte kan genomföra på egen hand. 

Uppdrag: Utveckla hållbara strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda 
konst- och bildningsområden. 

Aktiviteter Analys 

Årliga dialogmöten (kultur) Dialogmöten med verksamheter inom kultursamverkansmodellen har 
genomförts som planerat under första kvartalet 2022. Kulturutskottet 
planerar för dialoger med verksamheterna under maj månad. 

Dialogmöten med civilsamhället Dialogmöten har genomförts inom samtliga konst- och kulturområden. 
Dialoger förs också regelbundet med samverkansmodellens aktörer och 
länets kommuner. 

Kulturforum Utifrån den process som finns framtagen för ny Regional Kulturplan 
kommer Kulturforum att genomföras någon gång jan-mars 2023. Fokus då 
ligger på att presentera den nya kulturplanen och föra diskussion om 
utvecklingsområdet för planperioden. 

Uppdrag: Utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och samverkan 
med det fria kulturlivet. 

Aktiviteter Analys 

Skapa tvärkulturella forum för 
möte och samtal mellan olika 
konstformer. 

En plan för hur tvärsektoriella forum och samtal kan organiseras kommer 
att tas fram under 2022. 

Uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig 
kulturplan skall antas 2022 

Aktiviteter Analys 

Arbeta fram ny kulturplan Arbetet med att ta fram en ny Regional kulturplan 2023-2025 har 
genomförts som planerat. Den 31 mars skickades förslaget till ny Regional 
kulturplan ut på remiss. Remisstiden sträcker sig fram till den 2 juni. I 
augusti kommer ANA-nämnden besluta om förslaget och i oktober ska 
Regionfullmäktige fastställa Regionala kulturplan 2023-2025. 

Uppdrag: Samverkan och dialog med och kring nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Aktiviteter Analys 

Genom löpande dialog och 
samverkan inom etablerade 
kanaler med föreningsliv och 
fria kulturlivet säkerställa 
nationella minoriteters och 
minoritetsspråks deltagande och 
tillgång till kultur. 

Att starta en kontinuerlig dialog för att säkerställa nationella minoriteters 
och minoritetsspråks deltagande och tillgång till kultur planeras att 
påbörjas under 2022. 
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Uppdrag: Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till kulturens roll för 
god hälsa 

Aktiviteter Analys 

Medverka i konferensen Kultur 
för hälsa. 

Konferensen Kultur för hälsa genomförs den 15 september 2022. Inom 
ramen för Kultur för hälsa medverkar Kulturutvecklingen i planeringen av 
konferensen. 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Löpande organisations- och 
processutveckling. 

Arbetet med organisations- och processutveckling är integrerad med 
verksamhetsutvecklingen i stort. Det sker på individuell nivå inom ramen 
för löpande avstämningssamtal mellan chef och medarbetare och på 
sektionsnivå på strategimöten och andra former av personalmöten. 

Strategiska mål: Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och 
det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna 
näringarnas utveckling. 

Framgångsfaktorer: Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar 
behöver utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och 
näringsliv 

Uppdrag: Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, 
försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad självförsörjningsgrad av 
livsmedel och ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla miljöer och sprida 
kunskap för att miljömålen. 

Naturbruksskolorna arbetar systematiskt för att utveckla och sprida 
kunskaper, som bidrar till att nå miljömålen. Målen beaktas inom 
organisationens styrning och uppföljningsarbete. Som exempel har 
satsningar på avfall- och kemikalier genomförts internt. Föreläsningar för 
allmänheten har genomförts vid flertalet tillfällen under året, tex med 
Södra, LRF och med hushållningssällskapet. Teman har då varit 
framtidens skogsprodukter, proteingrödor och akvaponik. 

Sprida kunskap om de gröna 
näringarnas potential. 

Ett ständigt pågående arbete. Lättnaderna i pandemirestriktionerna medför 
att naturbruksskolorna kan öppna upp verksamheten mer för bl.a. besökare 
och externa kurser. Under året planeras många evenemang och deltagande 
i mässor. Öppet hus på Stora Segerstaddagen i april lockade drygt 3 000 
besökare och det var ett bra tillfälle att sprida kunskap om de gröna 
näringarna. 
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Strategiska mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag: Öka Smålands Musik och Teaters närvaro i länets samtliga kommuner 
Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska 
erbjuda invånarna i länet en 
repertoar med ett brett utbud 
- både i Spira och på turné. 

Alla konstformer har tagit plats. Även flera tvärkonstnärliga projekt har 
spelats. 

Uppdrag: Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets 
kommuner avseende såväl barn och unga som för en vuxen publik. 

Aktiviteter Analys 

Dialoger med kommunerna Regelbundna möten med kulturcheferna i kommunerna löper på. 

Uppdrag: Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som möjligt 
Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska 
erbjuda invånarna i länet en 
repertoar med ett brett utbud 
- både i Spira och på turné. 

Alla konstformer har tagit plats. Även flera tvärkonstnärliga projekt har 
spelats. 

Framgångsfaktorer: Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

Uppdrag: Främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och 
utveckla internationell samverkan och samspel, samt delta i de nationella och 
regionöverskridande samtalen om kulturens och bildningens möjligheter och 
utveckling 

Aktiviteter Analys 

Delta i regionala och nationella 
nätverk och samverkansforum. 

Kulturutveckling deltar i ett flertal regionala och nationella nätverk. RSS 
är det mest omfattande nätverket där flertalet av konst- och 
kulturområdena är representerade. Några andra exempel är regional 
samverkansgrupp för nationella minoritetsfrågor, interregionalt nätverk 
gällande kultur för barn och unga, det nationella dräktsrådet, ICORN 
(International Cities of Refuge Network), SKR:s nätverk för regionala 
kulturchefer m.fl.. 

Uppdrag: Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, 
mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för 
frågorna 

Aktiviteter Analys 

Fortsatta integration av 
fristadsarbetet i ordinarie 
processer. 

Fristadsarbetet är integrerat i de processer som Sektionen kulturutveckling 
använder för sin verksamhetsplanering. 

Skapa och genomföra forum där 
samtal förs kring yttrandefrihet, 
mångfald, demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

Lanseringen av verksamheten Röster om yttrandefrihet riktat till unga 
startade i december 2021. Målet är ett arrangemang under hösten 2022 på 
temat demokrati och yttrandefrihet, för ungdomar på yrkesgymnasium. 
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Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Heltid är norm 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 75 % 
 

Andelen heltider har ökat. Fördjupad analys kommer att 
genomföras under våren. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Anpassat ledarskapsutveckling 
utifrån behov och uppdrag. 

Ledningsgruppen lyfter ledarskapsfrågor återkommande för att utveckla 
det tillitsbaserade ledarskapet. Individuellt anpassade åtgärder kan 
genomföras utifrån och vid behov. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Aktiviteter Analys 

Strukturer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Strukturerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på plats. Rutiner 
kommer att ses över och utvecklas under året. 

Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

3,9 % 5,9 % 
 

På ett år har sjukfrånvaron ökat från 3,8 till 5,9 procent. 
Ökningen har skett bland både kvinnor och män. Innan 
pandemin bröt ut låg sjukfrånvaron på en lägre nivå (4,1 
procent). En djupare analys kommer att göras för att utreda 
orsaker. 

 

Aktiviteter Analys 

Flexibelt arbetssätt. En riktlinje för flexibelt arbete finns framtaget för Region Jönköpings län. 
Överenskommelser och anpassningar görs i samverkan mellan chef och 
medarbetare. Förutsättningarna och dess påverkan kommer att följas upp 
under året. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 
Aktiviteter Analys 

Riktade och 
verksamhetsanpassade åtgärder. 

Arbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna och i samverkan mellan 
medarbetare och chefer. Förutsättningarna för att kunna genomföra 
anpassade åtgärder bedöms som goda. 
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Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Riktade och 
verksamhetsanpassade åtgärder. 

Arbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna och i samverkan mellan 
medarbetare och chefer. Förutsättningarna för att kunna genomföra 
anpassade åtgärder bedöms som goda. 

Ekonomi 

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

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 
-ANA nämnd 

0 tkr 11 764 tkr 
 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+7,4 
mnkr) 
Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på ca 
7,4 mnkr efter april månad. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 
2,9 mnkr och beror bland annat på högre statsbidrag än 
budgeterat och intäkter från deltagare i samband med 
terminsstart. Även några vakanser bidrar till den positiva 
budgetavvikelsen. 
Verksamheten vid Smålands musik och teater följer i stort 
budgeten men uppvisar en mindre positiv budgetavvikelse 
med 0,5 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror bland 
annat på lägre kostnader för markansföring jämfört med 
budget. Vårens intäkter för produktioner har hittills varit 
lägre än budgeterat med undantag för Cyrano de Bergerac 
samt konserten med Annika Norlin. 
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt 
kulturprojekten har en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr. 
Det beror på flera faktorer. Bland annat finns det fortsatt 
flera vakanta tjänster inom verksamheten, statsbidraget är 
högre än budgeterat samt att flera aktiviteter inte har hunnit 
genomföras ännu utan kommer att starta allt eftersom under 
året. Rekrytering pågår och förhoppningen är att tjänsterna 
är tillsatta innan året är slut. 
Kostnader för bidragsgivning visar på en positiv 
budgetavvikelse med 0,9 mnkr och beror främst på att några 
bidrag inte har börjat betalas ut ännu. De administrativa 
kostnaderna visar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr 
bland annat beroende på lägre lönekostnader med anledning 
av en föräldraledighet. 
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas vara i balans för 
perioden. 
B. Centrala anslag (+4,4 mnkr) 
Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att medel för 
regional utveckling inte är nyttjade i nivå med budget. 

Prognos 
-ANA nämnd 

0 tkr 7 900 tkr 
 

A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+5,9 
mnkr) 
Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse med 

73



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 55(97) 
 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

5,9 mnkr. Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos efter 
bara fyra månaders utfall men utifrån kända faktorer och 
tidigare års utfall har nedanstående bedömningar gjorts. 
Folkhögskolornas prognos för helåret innebär en positiv 
budgetavvikelse till 4,1 mnkr och beror framför allt på högre 
statsbidrag än budgeterat. 
För verksamheten vid Smålands musik och teater bedöms 
det blir en negativ budgetavvikelse med -0,9 mnkr efter årets 
slut. Den beror bland annat på lägre intäkter jämfört med 
budget samt höjda kostnader i produktioner för framförallt 
musiker. 
Kulturutveckling, kulturbidrag och gestaltning samt 
kulturprojekten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 
1,7 mnkr. Framförallt beror det på flera vakanta tjänster som 
beräknas tillsättas sent under året samt att statsbidraget är 
högre än budgeterat. 
Kostnader för bidragsgivning bedöms ge en positiv 
budgetavvikelse med ca 0,7 mnkr och beror främst på att 
några bidrag inte bedöms betalas ut i sin helhet. De 
administrativa kostnaderna prognostiserar en positiv 
budgetavvikelse på ca 0,7 mnkr bland annat beroende på 
lägre lönekostnader med anledning av en föräldraledighet. 
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas lämna ett litet 
underskott med -0,4 mnkr, vilket kommer att möta tidigare 
års balanserade positiva resultat 
B. Centrala anslag (+2,0 mnkr) 
Utfallet för projektmedel för helåret 2022 beror till stor del 
på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas 
under resterande del av året. Bedömningen av vilka projekt 
som kommer att beslutas under resterande del av året är svår 
att göra. Prognosen som är lagd nu visar på en positiv 
budgetavvikelse med 2 mnkr vid årets slut. 
Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans för 
helåret. 

 

Länstrafiken 

Medborgare och kund 

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

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Uppdrag: Starta ett pilotprojekt för att på några lämpliga ställen i länet prova ett nytt 
upplägg med linjelagd anropsstyrd trafik. 

Aktiviteter Analys 

Pilotprojekt anropsstyrd trafik Projektarbetet startas upp inom kort. 
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Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prisvärdhet 50 % 42 % 
 

Resultatet för prisvärdhet sjönk under tertial 3 förra året, 
men har ökat sedan årsskiftet med tre procentenheter. 
Resultatet är nu sex procentenheter högre än landets 
genomsnitt. 

Uppdrag: Fortsätta utreda möjligheten att utveckla en modell med resekort med 
personliga zoner 

Aktiviteter Analys 

Modell med personliga zoner. En avrapportering gjordes i nämnden av uppdrag i förra årets 
verksamhetsplan. Diskussion pågår för avgränsningar av uppdraget. 

Uppdrag: Personer med funktionsvariationer som är berättigade till 
sjukersättning/aktivitetsersättning från försäkringskassan ska kunna använda ett 
motsvarande kort som seniorkort/ungdomskort till och med fyllda 70 år. 

Aktiviteter Analys 

Resekort för personer med 
funktionsvariationer 

Klart! 

Uppdrag: Cykel ska i mån av plats få tas med kostnadsfritt på tåg 
Aktiviteter Analys 

Cykel på tåg. Klart! 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel nöjda NKI 
- allmän trafik 
- alla länsbor 

55 % 46 % 
 

Resultatet har ökat med tre procentenheter sedan förra 
tertialet men är fortfarande under landets genomsnitt som är 
på 51%. 

Andel nöjda NKI 
- allmän trafik 
- resenärer 

65 % 57 % 
 

Det är en liten ökning av nöjdheten bland resenärerna sedan 
förra tertialet men dock två procentenheter lägre än landets 
genomsnitt. 

Andel nöjda NKI 
- serviceresor 

85 % 85 % 
 

Nöjdheten har ökat något sedan förra tertialet, men är lägre 
än för ett år sedan. 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95 % 92 % 
 

Av 11 786 avgångar med Krösatåg i Jönköpings Län ankom 
10 845 inom gränsen för punktlighet vilket innebär ett 
resultat på 92%. Det är en lägre punktlighet än under 2021 
pga fel som uppstått på fordonen och i något fall även 
spårfel som orsakat förseningar. 

Uppdrag: Efter beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram utarbeta plan och redovisa 
delmål för perioden 2021- 2024 med utblick mot 2025-2035. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan och delmål för 
Trafikförsörjningsprogrammet 

Delmål för resandeutvecklingen för olika trafikslag har tagits fram och det 
pågående arbetet med tågplanen ses som en del i arbetet med 
Trafikförsörjningsprogrammet. 
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Uppdrag: Ta avstamp i nytt Trafikförsörjningsprogram för att få igång det kollektiva 
resandet efter pandemin. 

Aktiviteter Analys 

Öka resandet efter pandemin. Flera aktiviteter pågår som exempelvis: Priskampanj - nu sänker vi priset. 
Välkommen tillbaka - Recap på all utveckling som gjorts under pandemin. 
Sponsrat projektet Attract med 20-dagarsbiljetter. Påbörjat arbetet med 
företags-portal. Kommit igång med biljetter till kongresser/mässor 
(samarbete med Destination Jönköping). Gjort det enklare att resa med 
cykel och kommunicerat detta i en filmkampanj. Kampanj om pris per resa 
och jämfört med egen bil gick ut till kund vecka 19. Höstens kampanjer 
planeras. 

Uppdrag: Ta fram riktlinjer och kostnader för att ta med sig husdjur på färdtjänstresor 
Aktiviteter Analys 

Husdjur på färdtjänstresor Uppdraget har utretts av Serviceresor och presentation av uppdraget inkl 
tänkbara lösningar har skett till nämnden. Utredningen inklusive underlag 
går vidare i budgetprocessen. 

Uppdrag: Förbättra Trygghet, Restid och Lyhördhet och därigenom få nöjdare kunder 
inom allmänna trafiken. 

Aktiviteter Analys 

Identifiera aktiviteter för att 
förbättra Trygghet, Restid och 
Lyhördhet 

Djupare analyser och följdfrågor har gjorts för de olika mätetalen. 
Aktiviteter tas fram i samband med pågående arbete med att ta fram 
affärsplaner för resp. trafikavtal. 

Uppdrag: Förbättra Trygghet och därigenom nöjdare kunder inom Serviceresor. 
Aktiviteter Analys 

Identifiera aktiviteter för att 
förbättra Trygghet inom 
Serviceresor 

Förbättringar behövs kring hur kunden bemöts under resan och föraren har 
stor påverkan på kundens upplevda trygghet enligt kundbarometern. 
Knappt hälften av förarna talar om vart resan går och en fjärdedel av 
förarna presenterar sig för kunden. Under våren har dessa frågor inklusive 
resultat varit en punkt som uppmärksammats på samtliga avtalsmöten med 
trafikföretagen inom Serviceresor. Arbetet fortsätter med att identifiera fler 
punkter kring trygghet. 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Antal resor- buss och tågtrafik 4 969 3 077 6 221 7 882 61,4% -36,9% 

Andel regelbundna resenärer (% av länets 
invånare) 

19 % 15 % 22 % 24 % 4,0% -5,0% 

Antal serviceresor 220 178 199 248 23,6% -11,3% 

- Varav färdtjänstresor 180 137 163 204 31,0% -11,7% 

- Varav sjukresor 40 41 36 44 -2,4% -9,1% 
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En uppgång av antalet resor både på buss- och tåg samt inom färdtjänst syns i statistiken. 

 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 
Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla och förbättra 
våra verksamhetssystem. 

Arbete med verksamhetssystemen pågår i samarbete med angränsande län, 
leverantörer och ITC. 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Uppdrag: Fortsätta med upphandlings och leveransprojekt av nya tågfordon samt 
bidra till arbetet med ny tågdepå 

Aktiviteter Analys 

Slutföra 
spårfordonsupphandling 

Upphandling klar och tillverkning av fordon pågår. 

Uppdrag: Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll inom Krösatågen 
Aktiviteter Analys 

Uppstart av nytt avtal för drift 
och underhåll inom Krösatågen 

Nytt avtal och ny operatör för drift och underhåll av Krösatågen i 
december 2021. 

Uppdrag: Uppstart av nya avtal inom Serviceresor 
Aktiviteter Analys 

Uppstart av nya avtal inom 
Serviceresor 

Uppstart av Serviceresor 2022 har skett med tre trafikföretag. 
Upphandlingen är överprövad och med två av trafikföretagen har avtal inte 
kunnat tecknas än. Båda trafikföretagen säger att de klarar trafikstart med 
ett par månaders framförhållning. 

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal 
påstigande/mil 

9,2 5,5 
 

Resultatet för påstigande per mil når inte målet vilket beror 
på att resandet är lägre än före pandemin samt att 
valideringarna (stämplingarna) är lägre än själva resandet. 
Statistiken baseras på valideringar och vi vet att många inte 
validerar sina biljetter idag. 

Antal resor ska 
öka jfm 
föregående år 

Öka jfm 
2021   0 

65 % 
 

Statistiken inkluderar skolresor både i årets och föregående 
års utfall. Resandet har ökat stadigt sedan årets början och 
det är troligt att resandet är ännu högre än vad antalet 
valideringar i statistiken visar. Det pågår arbete med 
intrimning av kundräkningssystem ombord på bussarna 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

vilket på ett bättre sätt kommer visa antalet faktiska resor. 

Uppdrag: Att genomlysa resandemönster och ekonomiska effekter på kort och lång 
sikt utifrån pandemin under 2022 som ska utgöra underlag inför budget 2023 och 
översyn av Trafikförsörjningsprogram. 

Aktiviteter Analys 

Utreda effekter utifrån 
pandemin 

Aktiviteten är inte påbörjad än, det är något för tidigt för att fullt ut se 
effekter av pandemin och effekten av att mer arbete sker hemifrån än 
tidigare. 

Uppdrag: En utvärdering av stadstrafiken i Värnamo och Nässjö görs innan uppstart 
av ny stadstrafik i Tranås. 

Aktiviteter Analys 

Utvärdering av stadstrafiken i 
Värnamo och Nässjö innan 
uppstart av stadstrafik i Tranås 

En utvärdering är framtagen och presenterad. Utvärderingen visar på 
behov av utveckling av trafiken i båda städerna. 

Uppdrag: Fortsatt dialog med Halland sker för fortsatt drift av Krösatåg mellan 
Värnamo – Halmstad. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta dialogen med Halland 
om Krösatågstrafiken till 
Halmstad 

En löpande dialog kring Krösatågstrafiken förs med Hallandstrafiken och 
vi väntar på deras besked om fortsättningen. 

Uppdrag: Under 2022 slutförs en utredning för en bussförbindelse Eksjö – Värnamo 
– Sävsjö 

Aktiviteter Analys 

Slutföra utredning om 
bussförbindelse Eksjö-
Värnamo-Sävsjö 

Arbetet är påbörjat med förslag på trafikeringslösning tillsammans med en 
kostnadsbeskrivning. 

Uppdrag: En långsiktig tågplan tas fram för Jönköpings län. Tågplanen ska innehålla 
en strategi för hur den regionala tågtrafiken ska utvecklas på sikt och skapa 
robusthet i järnvägssystemet. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en tågplan för 
Jönköpings län 

Avstämningar har löpande gjorts i den politiska referensgruppen under 
våren och målsättningen är att tågstrategin ska komma upp för beslut innan 
halvårsskiftet. 
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Identifiera ej värdeskapande 
arbetssätt eller arbetsuppgifter 

Det pågår ett flertal olika förändringar av arbetssätt genom nya digitala 
lösningar. 

Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med framtagen 
Kompetensförsörjningsplan. 

En revidering av kompetensförsörjningsplanen är påbörjad. 

Uppdrag: Lönebildning 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med lönebildning Vi jobbar med lönebildning i samband löneöversynen och strävar efter att 
ha konkurrenskraftiga löner i jämförelse med angränsande län och 
kollektivtrafikbranschen. 

Uppdrag: Heltid är norm 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 95 % 
 

Det är en hög andel heltidsanställda och målet nås. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med chefskapet. Cheferna i ledningsgruppen har arbetat med tillitsbaserat ledarskap. Övriga 
chefer kommer att involveras i arbetet. 
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Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Aktiviteter Analys 

Tillse att alla chefer börjar 
arbeta i SAM-verktyget i 
Stratsys 

Utbildning är genomförd och verktyget används i verksamheten. 
  

Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

2,7 % 3,7 % 
 

Sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år. Det är den korta 
sjukfrånvaron som ökat och den ökar framförallt för de 
yngre medarbetarna. Sjukfrånvaron är högre för kvinnor än 
för män. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 
Aktiviteter Analys 

Information om Regionens 
policies och riktlinjer ska ske på 
APT. 

Information och diskussion om aktiva åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter görs i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Information om Regionens 
policies och riktlinjer ska ske på 
APT. 

Frågan om kränkande särbehandling tas upp bl.a. i arbetsmiljöronder och 
på APT. 

Ekonomi 

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

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 
- TIM nämnd 

0 tkr -60 279 tkr 
 

A. Länstrafiken (-61 mnkr) 
Biljettintäkterna är fortsatt lägre än före pandemin och 
avviker ca 32 mnkr mot budget. Intäkterna har dock ökat 
sedan årets början och når i april ca 87 procent av 
budgeterad nivå. 
På kostnadssidan är det fortsatt negativa avvikelser. 
Kostnaderna för köpt verksamhet (framförallt ersättningar 
till trafikföretag) är ca 10,3 procent högre än föregående år 
samma period, vilket beror på prisutvecklingen för 
bränsle/energi. Till och med april avviker index med ca 15 
mnkr jämfört med  budgeterade prisökningar i den allmänna 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

kollektivtrafiken. Vidare har det varit många inställda 
tågavgångar inom Krösatågen vilket lett till ökade kostnader 
för ersättningsbussar, ca 8 mnkr januari-april. 
Inom Serviceresor är budgetavvikelsen ca -9 mnkr. 
Avvikelsen förklaras av ca 3 mnkr som beror på 
efterreglering av miljöersättning avseende 2021, ca 4 mnkr 
förklaras av indexreglering samt övrigt förklaras av 
ensamåkning och glesare i fordonen i början av året. 
Budgetkompensation kommer ske för särskilda Covid-
transporter vilket tagits hänsyn till i bokslutet. 
Fördelat på Resultatenheter: 
Stab, ek, marknad & Allmän trafik       - 51,7 mnkr 
Serviceresor                                            -  9,4  mnkr 
B. Centrala ansvar (+0,8 mnkr) 
Ett överskott på 0,7 mnkr finns för anslaget för projektmedel 
samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott 
på 0,1 mnkr till och med april månad 2022. 

Prognos 
- TIM nämnd 

0 tkr -90 385 tkr 
 

A. Länstrafiken (-90,6 mnkr) 
Det prognostiseras med ett underskott för helåret mot budget 
på - 90,6 mnkr. 
Det prognostiseras med fortsatt lägre biljettintäkter än 
budgeterat (totalt -42 mnkr exkl statsbidrag). I prognosen 
räknas med ett statsbidrag som motsvarar en tredjedel av 
2021 års nivå, ca 15 mnkr. Intäkterna prognostiseras öka till 
att nå 90 procent av budget maj-juli och 95 procent från aug-
dec. 
Kostnaderna inom Regionbusstrafiken kommer överskrida 
budget pga det höga kostnadsläget för drivmedel. Inom 
stadstrafiken i Jönköping är det elindex som är högre än 
budgeterat. För Serviceresor beräknas underskott på ca 
16 mnkr där ungefär hälften beror på högt index och övrigt 
pga miljöersättning, ensamåkning och ett ökat resande. 
Det beräknas bli högre kostnader för tågunderhåll i år då det 
är omfattande eftersläpande underhåll som behöver göras. 
B. Centrala anslag (+0,2 mnkr) 
I helårsprognosen beräknas hela utrymmet för projektmedel 
nyttjas. För nämndens egna kostnader förväntas ett överskott 
om 190 tkr för helåret. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 

För att få en ekonomi i balans behöver biljettintäkterna öka. Ett program 
för återstart av resandet i kollektivtrafiken har tagits fram som innehåller 
bl.a. kampanjerbjudanden och marknadsföringsinsatser. Prognosen är att 
budget för biljettintäkterna är i balans till ingången av 2023. 
Om kostnaderna ska minskas pga budgetunderskott som inte beror på 
biljettintäkter utan den höga kostnadsutvecklingen på bränsle/el, innebär 
det att minska trafikutbudet. Det skulle tex innebära att ett tjugo-tal linjer 
skulle tas bort ur utbudet vid en reducering av de regionbusslinjer med 
lägst kostnadstäckning, vilket i sig motsvarar ca 28 procent av alla linjer i 
regionbusstrafiken. För stadstrafiken i Jönköping skulle motsvarande 
minskning innebära 5-6 linjer eller ca 25 procent av linjeutbudet. 
Mindre justeringar i trafikutbud går att göra med kortare varsel men vid 
större justeringar krävs längre framförhållning, minst 6 månader från 
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Aktiviteter Analys 

beslut till genomförande. Före ett beslut om eventuella nerdragningar 
krävs även ett mer omfattande analysarbete och samverkan med berörda 
kommuner. 
Hänsyn behöver tas till underskottet i budgetprocessen inför 2023. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
24,88 
kr/km 

25,16 
kr/km 

 

Samåkningen i fordonen har ökat efter pandemin vilket ger 
effekt på kostnaden/resenärkilometer. Indexuppräkning i 
mars medför dock att målet inte nås. 
  

Skattesubventions
grad - allmän 
trafik 

60 % 73 % 
 

Skattesubventionsgraden har ökat dels pga att intäkterna är 
lägre än före pandemin men också för att kostnaderna ökat 
pga indexuppräkningar. 

Andel resenärer 
med giltig biljett 

95 % 93 % 
 

Andelen resenärer med giltig biljett under det första 
kvartalet uppgår till 93 enligt statistik från 
biljettkontrollverksamheten. Av 20 700 kontroller hade 1 
521 ogiltig biljett och tilläggsavgift utfärdades vilket innebär 
att ca 7 procent hade ogiltig biljett. Under 2021 var 
motsvarande siffra 5 procent, men då gjordes inga kontroller 
under det tredje kvartalet pga problem med biljettsystemet. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Inledning av tertial 1 2022 har präglats av coronapandemin med en ökad smittspridning och en ökning 
av antal vårdade på sjukhus för covid-19.  Även provtagningen låg på den högsta nivån någonsin med 
upp emot 20 000 prover i veckan och andelen positiva låg upp mot 50 procent. Antalet patienter som 
vårdades på IVA låg dock på en förhållandevis låg nivå. Under februari sågs dock en tydlig vändning 
på smittspridningen. Antalet inneliggande som vårdades för covid-19 minskade, förekomsten av 
covid-virus i avloppsvattnet minskade och sjukfrånvaron/VAB minskade i samhället. Det gjorde att 
riskreducerande åtgärder kunde minska. Den 1 april slutade Covid-19 att klassas som en allmänfarlig 
eller samhällsfarlig sjukdom och de tillfälliga smittskyddslagarna togs bort. Den särskilda regionala 
sjukvårdsledningen inledde året i stabsläge, men gick i normalläge från 1 mars.  

Vaccinationsarbetet har fortsatt. Från vecka 8 påbörjades vaccination av dos 4 till alla över 80 år, även 
de över 65 år har nu möjlighet att ta dos 4. Vecka 11 genomfördes en nationell vaccinationsvecka. 
Fram till sista april hade närmare 88 procent av länets invånare tagit en dos vaccin, drygt 86 procent 
hade tagit två doser och drygt 67 procent hade tagit en tredje dos vaccin. Fortfarande är det i yngre 
åldrar (18-49 år) som det är lägre vaccinationstäckning av tredje dosen.  

Under våren har även kriget i Ukraina haft ett stort fokus. En händelsegrupp inom Region Jönköpings 
län bildades som haft fokus på att bevaka lägesbild och behov av åtgärder. Flyktingströmmar och 
försörjningsberedskap är viktiga fokusområden för hälso- och sjukvården. Flyktingströmmarna från 
Ukraina har inte under våren blivit så omfattande som befarat och i dagsläget finns endast ett 
flyktingboende i länet, i Mariannelund.  

I takt med den minskande påverkan av covid-19 har arbetet med den uppskjutna vården tagit vid. En 
mängd kökortningsinsatser har genomförts. Kapacitets- och produktionsstyrning har intensifierats, 
operationer har omfördelats i länet, mottagningsoperationer har ökat och Region Jönköpings län har ett 
fortsatt samarbete med Art Clinic.  

Utifrån planen för framtidens hälso- och sjukvård har aktiviteter för Bästa plats att leva på tagit fart. 
Exempelvis pågår uppbygganden av elevhälsocentraler, hälsocentraler, aktiviteter för äldre och en 
ökad samverkan mellan primärvård och sjukhusvård genom uppbyggnad av konsultstöd. Även arbetet 
med uppbyggnaden av länsgemensamma programområden och införande av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp har fortsatt.  

Kommunikationen till alla chefer kring bland annat pandemiläget, kriget i Ukraina och andra aktuella 
ämnen har fortsatt med RJL fokus och RJL Folkhälsa och sjukvård varje vecka under våren.  

Den ekonomiska prognosen för FS nämnden är ett underskott på 125 miljoner kronor för 2022.  

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag: Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

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

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

Aktiviteter Analys 

Erbjuda samtalsgrupper för 
medarbetare i vården. 

Det genomförs 4 samtalsgrupper/termin för medarbetare. Fördelat på 2 
grupper i Jönköping, 1 grupp i Eksjö och 1 grupp i Värnamo. Omkring 30 
medarbetare deltar varje termin, vilket bedöms täcka det nuvarande 
behovet. Övrigt som pågår är arbete med webbsidan, forskningen i form av 
intervjuer med deltagare i samtalsgrupper beräknas vara klart till 
sommaren, hälsocoacher på länets 13 hälsocenter är intresserade att få mer 
kunskap om ämnet. 

Uppdrag: Fortsätta att erbjuda samtal kring livsfrågor. 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt arbete kring 
livsfrågor i patientens vårdplan 
samt via självhjälpsgrupper och 
lärcaféer. 

Arbete pågår inom berörda verksamheter, men formerna för att beskriva 
vilka åtgärder som görs, samt effekterna av desamma behöver utvecklas 
ytterligare. Exempelvis är grupputbildningar inom existentiell hälsa 
planerade vid några enheter. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom tre dagar. 
 

90 % 81 % 
 

Utfallet för april är något högre än föregående månad och 
över medelutfallet på 81 procent för det senaste året. Är en 
förbättring jämfört med samma månad 2021, vilket medför 
att området troligen får del av de tillgänglighetsmedel som 
delas ut. Lägst resultat av enheterna inom primärvårdvalet är 
61,1 procent, 22 vårdcentraler klarar inte 82 procent. 

Tid till 
ambulans - andel 
prio 1 larm inom 
20 minuter 
 

80 % 69 % 
 

Tillgängligheten uppgår i genomsnitt under perioden januari 
till och med april till 69 procent. Föregående år motsvarande 
period 67 procent. Antalet prioritet 1 uppdrag har ökat med 
8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 
Det ökade antalet uppdrag har bidragit till en minskad 
tillgänglighet jämfört med tidigare år. Inom- och 
utomlänstransporter mellan vårdinrättning fortsätter att öka. 
Under första tertialet 2022 ökade dessa transporter med 7 
procent (103 uppdrag) jämfört med motsvarande period 
föregående år och tar allt mer av ambulanssjukvårdens 
resurser, vilket reducerar tillgängligheten. 
Samtliga ambulansresurser har varit aktiva under första 
tertialet 2022. 

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

80 % 70 % 
 

Fortsatt resultat som är lägre än föregående år. Är sannolikt 
beroende på att många som väntar har väntat väldigt länge 
beroende på pandemin, att dessa får sitt besök genomfört är 
sannolikt positivt, även om resultatet för väntetiden blir 
sämre. Antalet väntande totalt minskar, men väldigt lite. 
Krävs fortsatt hög produktion under resten av året för att 
börja närma sig 2019 års nivåer. 

Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 77 % 
 

I nivå med föregående månad, fortsatt långt ifrån målnivån 
och inga tecken på förbättring. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Faktisk väntetid 
till 
operation/åtgärd 
inom 60 dagar, 
specialiserad vård 
 

80 % 71 % 
 

Fortsatt resultat som är lägre än föregående år. Är sannolikt 
beroende på att många som väntar har väntat väldigt länge 
beroende på pandemin, att dessa får sin operation genomförd 
är sannolikt positivt, även om resultatet för väntetiden blir 
sämre. Antalet väntande totalt minskar något, vilket även det 
är positivt. Däremot kan man förmoda att antalet väntande 
återigen börjar öka då antalet genomförda operationer 
minskar under sommaren,. Krävs fortsatt hög produktion 
under resten av året för att börja närma sig 2019 års nivåer. 

 

Aktiviteter Analys 

Utökning av 
rehabiliteringsresurserna i 
primärvården. 

Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården har skett 
kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med direkttriagering till 
rehabiliteringspersonalen för flera olika besvär. 

Förstärkning av psykosociala 
team. 

I regelbok för 2021 skedde en förstärkning av vårdpengen som var riktat 
till de psykosociala teamen. Varje vårdcentral säkerställer tillgången till ett 
psykosocialt team. 

Uppdrag: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården 

Aktiviteter Analys 

Planering och uppföljning av 
den uppskjutna vården. 

Under coronapandemin som pågått i mer än två år, har antalet väntande till 
operation ökat. I april 2022 fanns cirka 800 fler väntande än i april 2019. 
En viss ökning av antalet genomförda operationer kan ses, men där är ändå 
relativt mycket kvar för att hamna på samma nivå som före pandemin. 
Antalet covid-19 sjuka har varit fortsatt hög under första tertialet 2022, 
däremot har belastningen på IVA varit lägre och bland annat därför har 
något fler operationer genomförts. 

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 

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

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i 
hbtq-frågor 

Två digitala föreläsningar har genomförts med sammanlagt ca 130 
personer. En grupp AT-läkare har påbörjat sin hbtqi-diplomering och en 
grupp har avslutat sin hbtqi-diplomering. Tre verksamheter har blivit 
omdiplomerade. Två verksamheter har genomgått hbtqi-diplomering 
(varav en genomfördes digitalt). Tre verksamheter med sammanlagt nio 
grupper har genomgått första tillfället av hbtqi-diplomering. 

Uppdrag: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

Förstärka resurserna för 
hälsokommunikatörer. Upplys 
om hälso- och sjukvården på 
olika språk. 

Under våren 2022 har Hälsokommunikatörerna fått utbildning om att söka 
vård digitalt och från Patientnämnden, utifrån detta har Hälsoskolan 
utvecklats. Andra områden som utvecklats är till exempel diabetesskolan 
som startades upp i april på två vårdcentraler. Diabetesskolorna är på 
arabiska och somaliska. 
Hälsoskolan har fortsatt att arbeta på olika arenor i länet som 
gymnasieskola, språkcafé,  arbetsmarknadsavdelningar, allaktivitetshus, 
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Aktiviteter Analys 

sociala företag i olika kommuner. En enkätuppföljning har genomförts och 
kommer att  analyseras. 
Föreläsningar om levnadsvanor, stress och oro, vaccineringar har givits till 
äldre utrikesfödda invånare på språkcafé och må bra i naturen. 
Hälsokommunikatörerna har även arbetat aktivt avseende vaccination 
tillsammans med olika vårdcentraler. 

Fortsatt samverkan och 
samarbete tillsammans med 
kommuner. 

Under våren 2022 har ett antal aktiviteter genomförts. Exempelvis 
pappagrupper, vägledande samspel, föräldraskapsstöd för  mammor genom 
hälsoskolan i Anderstorp, Tranås, Vaggeryd, Nässjö, Mullsjö och 
Jönköping. Filmer har gjorts om Ungdomsmottagningen och om att öka 
barns närvaro i förskolan och öka språklust. Nya kontakter har etablerats 
med Jobcenter, Tranås Hälsocenter, Värnamo Hälsocenter och Origo 
Resurs. Aktiviteterna har genomförts på somaliska, arabiska, tigrinja, farsit 
och dari och svenska. 

Sprida konceptet med 
hälsoguider i länet. 

Syftet med Hälsoguider är att minska ojämlik hälsa och utanförskap i 
socioekonomiskt utsatta områden. Från januari 2020 till juni 2022 pågår 
ett pilotprojekt i samarbete med Jönköpings kommun. Resultatet av detta 
har lett till beslutet att konceptet med hälsoguider ska spridas vidare till 
länets övriga kommuner. I Jönköpings kommun finns nu 50 hälsoguider, 
varav 20 har fått en vidare utbildning utöver grundutbildningen. 
Omkring 40 procent av möjliga rapporter visar att hälsoguiderna har haft 
samtal med 3 500 invånare i socialt utsatta områden under en period på 18 
månader. För närvarande pågår en utvärdering inför slutrapportering av 
pilotprojektet. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja barn och 
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 

Uppdrag: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- 
och ungdomshälsan 

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska 
hälsa. 

Ett stort antal aktiviteter pågår inom området. Exempelvis 
• Psykisk hälsa metoder som Dansa utan krav!  
• Normbreddande arbete. Exempelvis: Hbtqi diplomering av olika 

verksamheter. Mentorer i våldsprevention och Agera tillsammans.  
• Föräldraskapsstöd. Alla familjecentraler får tillfälle att visa upp 

resultat från genomförda förbättringsarbeten.  
• Målgruppsinvolvering. Exempelvis Folkhälsoenkät Ung och 

kultur (FUnK) och More to life-samtalscafé 
• Fysisk aktivitet på recept.  

Arbetet med en väg in fortsätter. Under januari 2020 startades en väg in och är sedan januari 2021 en 
permanent och etablerad verksamhet i samverkan mellan BUH (barn och 
ungdomshälsan) och BUP (barn och ungdomspsykiatrin). Det finns en 
ledningsstruktur som är gemensam för BUP och BUH med styrgrupp och 
samverkan. Under 2021 uppgick antalet accepterade vårdbegäran till 4 650 
stycken varav 55 procent fördelades till BUH och resterande till BUP. 

Bygga ut utredning och 
behandling för neuropsykiatri. 

Budgetmedel har tillförts Barn och ungdomspsykiatrin för att öka 
kapaciteten för utredning och behandling. Utvecklingsarbete pågår inom 
flera områden. Arbetet med att förbättra tillgängligheten till utredning sker 
både med egna resurser och köpta utredningar. Utmaningar finns avseende 
rekrytering för att förstärka egen utredningskapacitet, framförallt 
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Aktiviteter Analys 

psykologer. Samverkan med kompetensförsörjningsenheten pågår 
avseende psykologrekrytering, men även för att förstärka kapacitet för 
uppföljning och behandling efter utredning. Det är även angeläget med 
större lokaler både i Jönköping, Värnamo och Nässjö för att göra det 
möjligt för verksamheten att växa i enlighet med uppdraget. 

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av barn- 
och ungdomars psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Starta upp ett arbete 
tillsammans med kommunerna 

Arbetet med förstärkt samverkan med kommuner inom ramen för 
omställningen till nära vård pågår. Samverkansarbetet utgår från ReKo och 
de tre strategigrupperna där arbetet fortgår inom övergripande vision Bästa 
platsen att leva på! 

Uppdrag: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Aktiviteter Analys 

 Förbättringsarbetet fortsätter 
tillsammans med kommunerna. 

Arbetet i lärande nätverket ”Bästa platsen att leva på” med fokus på barn 
och unga fortsätter. Nätverket har nu varit igång i två år och en tredje 
omgång med gamla och nya team har startat. 
Aktiviteter som pågår i olika kommuner och i samverkan med Region 
Jönköpings län är exempelvis 

• ett team planerar att starta igång allaktivitetshus för barn och unga 
i kommunens fyra prioriterade områden. 

• inom familjecentralerna pågår utökade gemensamma hembesök. 
• förbättringsarbete kring att öka skolnärvaron 
• Elevhälsocentral i syfte att utarbeta ett gemensamt arbetssätt, där 

skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård gemensamt arbetar 
med barn och ungas psykiska, fysiska och sociala hälsa.  

• Riktade hembesök och allaktivitetshus  

 Antal kommuner som deltar i 
samverkan kring 
förbättringsarbetet barn och 
unga 

För närvarande deltar åtta team i förbättringsarbeten kring barn och unga - 
Bästa platsen att leva på! Teamen är fördelade på fem kommuner; 
Jönköping, Vetlanda, Gnosjö, Värnamo och Aneby kommun. 

Uppdrag: Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Riktade insatser till familjer 
med behov av extra stöd. 

Flera familjecentraler erbjuder föräldrarna gemensamt hembesök av BHV-
sjuksköterska och kurator. Arbetet med riktade hembesök av enbart 
barnhälsovården samt också gemensamt med familjecentralerna och 
socialtjänsten fortgår. Erfarenheterna av hembesöken är att de ytterligare 
stärker möjligheten att identifiera och ge tidigt stöd till de familjer som 
behöver detta. Även arbetet med Barnsäkert/SEEK fortsätter, som är en 
arbetsmetod med syfte att identifiera psykosociala riskfaktorer på 
individnivå. 
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Uppdrag: Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Påbörja utvecklingsarbete kring 
föräldraskapsstöd för länets 
familjecentraler 

Arbetet med att utforma ett gemensamt material för föräldrastöd i grupp på 
familjecentralerna pågår enligt plan. En första version av materialet testas 
nu. Materialet består av tio grupptillfällen, tre under graviditeten och 
ytterligare sju tillfällen fram till barnet är två år. Materialet kommer att 
presenteras för samtlig personal på familjecentralerna vid en 
inspirationsdag den 5:e oktober. Vid familjecentralernas planeringsdagar 
under hösten kommer personalen arbeta med införandet av materialet 
utifrån de olika familjecentralernas struktur. 

Nya familjecentraler. Region Jönköpings län är aktiva inom familjecentralsarbetet med målet att 
det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. Under årets första 
tertial invigdes Familjecentralen i Mullsjö och Familjecentralen i Nässjö 
flyttade till nyrenoverade lokaler på Nässjö vårdcentrum. Arbete pågår 
med planerad inflyttning i nya lokaler i Norrahammar under 2022. I 
Gnosjö kommun är beslut om Familjecentral fattat och inflyttning i 
gemensamma lokaler beräknas ske hösten 2022. 

Uppdrag: Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Utåtriktad verksamhet Ungdomsmottagningarna har i Region Jönköpings län ett aktivt arbete där 
de ständigt arbetar med att nå fler ungdomar. Nya möjligheter har skapats 
under våren i kommunerna på Höglandet för att öka tillgänglighet och 
bevara den nära ungdomsmottagningen. Digitala redskap används allt mer 
och kommer att fortsätta att utvecklas. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Uppdrag: Arbeta riktat mot äldres hälsa 

Aktiviteter Analys 

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

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

Metodstöd för äldres psykiska 
hälsa 

Arbete pågår för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet. Flera olika 
insatser och aktiviteter för seniorer har startats upp och visas i 
Seniorportalen, som spridits i länet. Seniora existentiella samtalsledare har 
utbildats. Samtalsgrupper har genomförts under våren 2022. Även 
pensionärsföreningarna har startat ett projekt för att motverka ofrivillig 
ensamhet hos seniorer i länet. De har uppsökande verksamhet hos sina 
medlemmar. 

Levnadsvanor för äldre Insatser för äldre utrikesfödda, är exempelvis Hälsoskolan som genomförts 
på ett språkcafé Ord och Fika. Hälsoinformation och Covid-19 
vaccinering, levnadsvanor och fysisk aktivitet på recept, egenvård och 
patientkontrakt, stress och oro kopplat till suicidprevention, är andra 
aktiviteter som genomförts. Under våren har också en grupp haft 
Hälsoskolan på Öxnegården, Må bra i naturen. Aktiviteten börjar med 
promenad därefter föreläsningar om egenvård och patientkontrakt, 
levnadsvanor och fysisk aktivitet på recept, stress och oro samt 
vaccination. Hälsoskola har även bedrivits i Skillingaryd och i Tranås med 
äldre deltagare. 
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Aktiviteter Analys 

Förarbete pågår inom alkohol och äldre och en arbetsgrupp har bildats med 
Länsstyrelsen, kommunalutveckling, hela människan samt IOGT-NTO för 
att planera insatser inom området. 
Seniorer fortsätt erbjudas i mån av plats i Kulturunderstödd rehabilitering 
(KUR) för att motverka isolering och depression. 

Uppdrag: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta införandet av 
patientkontrakt och fast 
vårdkontakt 

Införandet av patientkontrakt har fortsatt enligt plan. Samtliga 
verksamheter arbetar med införandet, men det finns en variation i hur långt 
man kommit. Dokumenterade överenskommelse ökar och siffran är nu 
drygt 20 000. Det är även en viss ökning i ett urval av kroniska sjukdomar. 
En utveckling av dokumentationsmallar i journalen har gjorts och lanseras 
i slutet av månaden. 
När det gäller fasta kontakter har ytterligare arbete gjorts och det är en 
ökning av fast vårdkontakt. När det gäller fast läkarkontakt pågår ett arbete 
med att finna lösning kring hur detta kan registreras. 
Kommunikation till invånare har också utvecklats dels genom att 
information finns nu tillgänglig på 1177 samt foldrar för väntrum har tagits 
fram. Nätverk med patientorganisationer och invånare har pågått med 
fokus på spridning av patientkontrakt. Inom arbetet med de 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen arbetas nu 
patientkontraktet in systematiskt. 
Stödmaterial för införandet finns paketerat som digitalt stöd och även 
personlig coaching finns att få om man önskar stöd i arbetet. Ett nytt 
delprojekt patientens kunskapsstöd har startat, inom ramen för 
patientkontrakt med medel från Sveriges kommuner och regioner. 

 Fortsatt utökning av 
läkarstödet i kommunerna. 

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den 
kommunala hemsjukvården har genomförts under hösten 2021 för att 
samordnads med utvecklingen av nära vård i samverkan med länets 
kommuner. Avtalet har fastställas i REKO i februari 2022. 

 Trygg och säker vård och 
omsorg i hemmet. 

Nya lokala avtal angående läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan 
vårdcentraler och kommuner håller på att tecknas. Ny överenskommelse 
med länets kommuner om gemensamma arbetssätt för de mest sjuka, sköra 
med behov av insatser i hemmet är beslutad och ska spridas. Här 
inkluderas även arbete med fast läkarkontakt och fats vårdkontakt. 
Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att stödja de nya arbetssätt som 
behövs för att stärka vården i samverkan, bland annat i Bästa platsen att 
åldras. 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Täckningsgrad 
för den 
uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedöm

35 % 18% 
 

Av de som önskat få munhälsobedömning utförd (3 573) har 
18 procent fått det (644) jämfört med målet 35% för första 
tertialet. 2021 hade 4% fått en munhälsobedömning vid 
tertial 1 och 2020 var motsvarande siffra 28%. 
Folktandvården har under 2021 anställt tandhygienister för 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

ningar) 
 

arbete med prevention på äldreboenden. Syftet med 
tandhygienister i preventionsarbete är att uppnå en bättre 
tandhälsa på länets äldreboenden. Detta ska också öka 
andelen patienter som får vård utförd och har nödvändig 
tandvård. 
Under januari och februari har man haft besöksförbud på 
boenden pga. pandemin. Detta är orsaken till att målet på 
35% inte nås. Från och med mars är Folktandvården igång 
fullt ut. 

Andel 
berättigade till 
nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 
 

27 % 31 % 
 

De personer som är berättigade till uppsökande tandvård har 
rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som gäller 
inom hälso- och sjukvård. Under 2020-2022 har pandemin 
drabbat även tandvården. Tandvården har, under långa 
perioder, inte kunnat besöka patienter i eget boende/särskilt 
boende och man har blivit rekommenderad att endast 
behandla patienter över 70 år vid de tillfällen där tandvård 
inte kan anstå. Detta innebär att resultatet på den 
uppsökande verksamheten och utförd nödvändig tandvård av 
förklarliga skäl är avvikande. 
Under första tertialet har 31 procent fått nödvändig tandvård 
utförd. Män 31 procent, kvinnor 30 procent.  Målet nås 
således för det första tertialet. 

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

90 % 82 % 
 

Tillgängligheten för allmäntandvårdens kliniker är i princip 
oförändrad sista halvåret. Variationen mellan klinikerna är 
stor, främst beroende på personaltillgång. Stödtjänstgöring 
tillämpas för att klara situationen på kliniker med större 
personaltapp. Rekryteringsinsatser pågår ständigt. 
Tillgången på odontologiskt utbildad personal är fortfarande 
liten och störst svårigheter finns utanför regionens större 
orter. 
13 av 26 allmäntandvårdskliniker har en tillgänglighet på 90 
procent eller mer. 13 kliniker har en tillgänglighet mellan 89 
och nedtill 44 procent. Utfallet är 4 procent sämre jämfört 
med T1 2019. 
Utfallet är 5 procent lägre än motsvarande period föregående 
år. Jämfört med feb 2020 har tillgängligheten försämrats 
med ca 2 procent sett till hela allmäntandvården. 

Tillgänglighet 
specialisttandvård 
inom 60 dagar 
efter remiss 
 

80 % 32 % 
 

Sedan drygt ett år mäts tillgängligheten till 
specialisttandvården på samma sätt som tillgänglighet till 
sjukvården. Initialt fanns vissa mättekniska problem och 
resultatet har inte förbättrats nämnvärt fram till mars 2022. 
Ett arbete har dock genomförts med rensa kategorisering 
samt benämning av remisserna. Detta arbete har i sin tur lett 
till ett förbättrat utfall i april där tillgängligheten enligt 
mätetalet har ökat från 29 till 42 procent. Det ackumulerade 
utfallet på 32 procent ligger dock fortsatt tydligt under 
målnivån. Tillgänglighet skiljer sig dock tydlig åt mellan 
olika specialiteter. 
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Process och produktion 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utökningen och 
tillgängligheten till digitala 
vårdmöten och andra digitala 
tjänster inom sjukhusvården och 
primärvården. 

Digitala vårdbesök kan i princip genomföras i alla vårdverksamheter i 
länet. Arbete kvarstår med att bredda användningen till fler medarbetare 
och säkerställa arbetssätten. 
Användningen av Journalen via nätet fortsätter att öka och arbete pågår 
med att ytterligare utöka antalet informationsmängder i Journalen via nätet 
och Nationella patientöversikten. 

 Införa lösningar för 
egenmonitorering. 

En ny upphandling av lösningar för egenmonitorering håller på att 
förberedas, eftersom den upphandling som genomfördes hösten 2021 
överklagades och fick avbrytas. Denna gång tas ett upphandlingsunderlag 
fram i samverkan med ett flertal regioner i Cosmic Kundgrupp, under 
ledning av Region Kalmar län. 

 Införa första linjens digitala 
vård - automatiserad anamnes 
och triagering. 

Förberedelsearbete pågår för införande 1177 Direkt (den nationell 
plattform för första linjens digitala vård). Vägvalfrågor diskuteras i Region 
Jönköpings län och tillsammans i sydöstra sjukvårdsregionen. 
Programmets huvudsyften är att öka tillgängligheten för invånaren i den 
första kontakten med vården och därigenom också spara tid för vårdens 
medarbetare. Den nationella upphandlingen har dock blivit överklagad och 
prövning pågår i Förvaltningsrätten. 

Uppdrag: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Starta förstudie för Artificiell 
Intelligens 

Förstudien är klar och beslutat att nya IT-stöd med artificiell intelligens 
bör även fortsättningsvis införas i våra verksamheter utifrån 
verksamhetens behovs- och nyttoanalys. Hantering sker i ordinarie 
process, med beredning, beslutsgång och prioritering i programstyrgrupps- 
och styrgruppsstrukturen. 

Uppdrag: Digifysisk vårdcentral 

Aktiviteter Analys 

Undersök möjligheterna för 
digifysisk vårdcentral 

Arbetet har försenats på grund av pandemin och är ännu inte påbörjat. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

 Program för Enklare vardag 
- för patienter och medarbetare 

Programmet tar ett helhetsgrepp om de e-hälsotjänster som finns inom 
Region Jönköpings län. Programmet ska förverkliga de strategiska vägval 
som gjorts och säkerställa att Region Jönköpings län har angreppssätt och 
metoder som gör det möjligt att dra full nytta av och använda befintliga e-
hälsotjänster optimalt. Dialog med verksamhetsområden pågår inom flera 
utvecklingsområden. Metod för implementering har tagits fram och 
införandet av tjänster har genomförts vid ett flertal verksamheter. 
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Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic och andra system som 
används i vården 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig utveckling och 
förbättring av vårdsystemet 
Cosmic 

Flera olika utvecklingsprojekt pågår och planeras. Vecka 11 genomfördes 
en uppgradering av Cosmic och då infördes även beställning och svar 
(BOS) för klinisk fysiologi och röntgen. En breddning av Cosmics mobila 
lösning (NOVA) planeras. Cosmics beslutsstöd CDS strokeprevention och 
taligenkänning har genomfört piloter och breddinförande påbörjats. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Arbeta enligt handlingsplanen 
för Jämlik hälsa 

Under 2021 genomfördes ett omfattande arbete med aktuella aktörer för att 
revidera handlingsplanen för jämlik hälsa 2022-2023, vilken är knuten till 
strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 
2016-2025. Handlingsplan antogs i januari av nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård och ett arbete har påbörjats inom de olika handlingsområdena för 
implementering och uppföljning. 

Föra dialog och erbjuda 
systematiskt stöd till primärvård 
och specialistvård i 
levnadsvanearbetet. 

Ett helhetsgrepp kring att aktualisera och underlätta arbetet med 
levnadsvanor i vården har påbörjats. Under perioden har det pågått 
dialoger på olika nivåer kring omtag om levnadsvanearbetet. Det pågår ett 
arbete med att planera för implementering av nationellt vårdprogram 
levnadsvanor. Parallellt fortsätter arbetet med att förbättra 
dokumentationsrutinerna i Cosmic. 
Arbetet med att utveckla de digitala levandsvaneprogrammen i Stöd- och 
behandlingsplattformen har fortsatt, som stöd och komplement till vården 
för arbetet med levnadsvanor. Även ett arbete med att utveckla en digital 
utbildning för förskrivare av fysisk aktivitet på recept pågår. 

Uppdrag: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

 Hälsofrämjande arbete i 
socioekonomiskt utsatta 
områden. 

I mars genomfördes en avstämningsträff med samtliga vårdcentraler. 
Vårdcentralerna har kommit olika långt och arbetar inom olika områden. 

 Fortsätta att arbeta 
målinriktat för att förbättra 
folkhälsan hos länets invånare. 

Folkhälsoutvecklarna som täcker upp alla länets kommuner jobbar aktivt 
med Hälsocenter, med att ge underlag för hur befolkningen mår. 
Hälsokommunikatörerna stödjer kommun och primärvård i olika uppdrag. 

 Fortsätta satsningen på att 
etablera hälsocenter i merparten 
av länets kommuner. 

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar 
gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och 
föreningsliv. Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner, 
vårdcentraler och ideell sektor. Samtliga 13 kommuner i länet deltar i 
samverkan att etablera Hälsocenter. I dagsläget finns 21 hälsocoacher.  
Utvärdering om fortsatt stöd i arbetet pågår och planeras vara klar i början 
av juni 2022. Riktlinjer för hänvisning från primärvård till hälsocenter är 
framtaget och spridits. 
En samverkansöverenskommelse mellan Region Jönköpings län och RF-
SISU Småland beträffande Hälsocenter i Jönköpings län är framtagen och 
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Aktiviteter Analys 

gäller mellan 2022-2024. Syftet är att stärka samarbetet mellan 
kommunernas Hälsocenter och föreningslivet i Jönköpings län. RF-SISU 
ska stödja Hälsocentersatsning med att involvera och stärka samverkan 
med det lokala idrottsföreningslivet. 

Uppdrag: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla olika tjänster 
för hälsa och prevention (Meny 
till invånare). 

Utvecklingsarbetet som startade under 2021 i Sydöstra sjukvårdsregionen 
för att öka användningen och utveckla stöd och behandlingsprogram har 
fungerat bra och gett resultat. Arbetet har fortsatt även under 2022. Dialog 
om inriktning på arbete pågår. 

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

En ny digital plattform och en översyn av samtliga koncept för invånare 
(meny till invånare) pågår. Fortsatt arbete med breddning för fler 
diagnoser pågår samt fortsatt samarbete med Hälsocenter och Recovery 
college. 
 
I samband med fysiska föreläsningar på Hjärtats hus har även detta 
streamats. Fortsatt genomförda Lärcaféer och självhjälpsgrupper pågår 
enligt plan. Efter pandemin har Hjärtat hus öppnats upp under våren för att 
återigen ta emot besökare. Ett flertal aktiviteter har genomförts där 
MusikQafé varit ett populärt inslag. Fortsatt med gemensamma 
nätverksträffar för volontärer hjärtats hus, Levande biliotek och Peer. 

Uppdrag: 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. Samordningsgrupp rehabilitering är en 
arbetsgrupp under REKO. 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 dvs hela rehabkedjan. Under coronapandemin har gruppen arbetat 
med att utveckla rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer 
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen har även var i 
delaktig i att ta fram en uppföljning för personer som vårdats för covid-19 
inom slutenvården. 

Utveckla omhändertagandet 
efter långtidsbesvär efter covid-
19 

Ett multidiciplinärt team för patienter med svåra och kvarstående besvär 
efter covid-19 etablerades under 2021. Teamet består av flera 
sjukhusspecialiteter och har en distriktsläkare som ordförande. Läkare från 
primärvård eller specialistvård kan anmäla svåra fall till teamet för 
konsultbedömning vid en multidisciplinär konferens. Teamet är igång med 
regelbundna konsultationstillfällen. 

Utreda införandet av 
tonusmottagning 
(spasticitetsmottagning) 

Tonusmottagningen är uppstartad och flertalet aktiviteter pågår för att 
utveckla verksamheten. 

Uppdrag: Rehabilitering  återgång till arbetet 

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 
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Aktiviteter Analys 

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. 

Utveckla arbetssätt inom 
sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 

En forskningsstudie startades vid årsskiftet och pågår enligt plan. 

Ett arbetssätt inom området 
smärta med eller utan psykisk 
ohälsa tas fram 

Arbetet startades upp våren 2021 med att bilda en referensgrupp. 
Planeringen följs kontinuerligt där. Även en arbetsgrupp inom läkemedel 
startades upp. En fokusgrupp med patienter är involverad. Ett 
smärtrehabiliteringsprogram för primärvården håller på att utvecklas. 
Utbildningsinsatser gällande psykisk status och smärtfysiologi för berörda 
professioner genomfördes hösten 2021. 
ACT-utbildning startade hösten 2021 för några vårdcentraler. Till våren 
har utbildningsinsatser inom ACT skalats upp och erbjuds alla 
vårdcentraler. Intresset är stort. Arbetet pågår enligt plan. 

Tillgång till rehabkoordinator Rehabkoordinator ska finnas tillgänglig vid behov oavsett vårdnivå. 
Samarbete pågår tillsammans med specialistvården angående 
rehabkoordinering. Höglandet prövar nya arbetssätt. 

Strategiska mål: God och säker hälso- och sjukvård, och tandvård överallt och 
alltid 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Strategiska angreppssätt för arbetet för patientsäkerhet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Vårdprevention 
 

90 % 85 % 
 

Andel patienter som fått åtgärd utförd har ökat något under 
året. Systematiska utbildningar till alla nyanställda 
sjuksköterskor och återkommande utbildningarna för 
undersköterskor pågår vilket kan förbättra resultatet 
ytterligare framöver. Test pågår med alternativt sätt att få 
fram data där statistik hämtas direkt från journalen via 
dykplan i Diver. Detta för att spara tid för personalen och 
minska dubbeldokumentation. 

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger. Patientsäkerhetsarbete pågår, med beredskap att hantera specifika 
pandemirelaterade frågeställningar. En lokal samverkansgrupp 
patientsäkerhet är etablerad för att tydligare leda och koordinera arbetet, 
med anpassning till nationell handlingsplan för patientsäkerhet. 
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Arbeta i enlighet med resultatet från utredningarna av tre akutsjukhus, 
sjukhusledning och länskliniker. 

Aktiviteter Analys 

Starta arbetet med lokal ledning 
sjukhus 

Arbete har påbörjats med att bemanna lokala sjukhusledningar. 

Uppdrag: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Aktiviteter Analys 

 Följer den nationella 
utvecklingen av nationellt 
kliniskt kunskapsstöd och 
genomför lokala anpassningar 
vid behov. 

Bevakar utvecklingen av Nationella kliniska kunskapsstöd för en hel 
vårdkedja och deltar i dialog om utveckling av hur regionerna ska kunna 
hämta nationellt kunskapsinnehåll. Testar nytt API för driftsättning hösten 
2022. Stödjer Faktagrupper som börjat flytta och revidera dokument 
utifrån rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Projekt för 
att flytta länsgemensamma vårdriktlinjer från intranät till webbplatsen 
Folkhälsa och sjukvård senast 31 december. Påbörjat arbete med generiska 
lösningar och gemensamma standarder för innehåll. Projekt för att flytta 
sjukvårdsregionala vårdriktlinjer till regionernas 
dokumenthanteringssystem senast 31 december. Utvecklingen integreras i 
införandet av länsgemensamma programområden och implementering av 
vårdförlopp. 

Uppdrag: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med 
införandet av personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp. 

Införandet av personcentrerade och standardiserade vårdförlopp (PSVF) i 
Region Jönköpings län sker i samverkan mellan verksamheter, medicinska 
programgrupper, processgrupper och Faktagrupper. Under 2022 
samordnas arbetet med vårdförlopp med utvecklingen av 
länsgemensamma programområden 

Uppdrag: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

 Patienter med kronisk 
sjukdom. 

Arbetet har övergått från att vara en del i Tillsammans för bättre hälsa och 
jämlik vård och gått  in i en fas där kunskapsstyrning och lokala 
programgrupper arbetar vidare med kroniska sjukdomar. 

 Förbättra konsultstöd från 
specialistvården till 
primärvården. 

Arbetet med att utveckla konsultstöd mellan specialistsjukvård och 
primärvård har resurssatts med projektledare. Mötet och dialoger med 
specialistvårdens läkare har genomförts för att skapa modeller för arbetet. 

Uppdrag: Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

Utforma den palliativa vården 
så att alla länsinvånare har 

Arbetet fortsätter med utveckling av den palliativa vården i länet och stöd 
till kommunerna samt med att skapa palliativa vårdplatser på länets tre 
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Aktiviteter Analys 

jämlik tillgång till palliativ vård 
dygnet runt 

sjukhus. 

Vårdplatser för specialiserad 
palliativ vård. 

Uppdraget med att skapa palliativa åtgärdsplatser går framåt. På 
Länssjukhuset Ryhov arbetar onkologkliniken tillsammans med geriatriska 
kliniken för att gemensamt lösa frågan. I Värnamo kommer kirurgkliniken 
att hantera dessa platser. Kvar att lösa är Eksjö, men där arbetas på flera 
olika lösningar. 

Fortsätta utvecklingen av 
specialiserad sjukvård i 
hemmet. 

Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) ska ge ett ökat stöd till 
primärvården och kommunerna samt till slutenvårdskliniker på sjukhusen. 

Uppdrag: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av 
suicidprevention 

En tjänst som ska arbetat riktat kring suicidprevention är på gång att 
tillsättas. Tjänsten är en samrekrytering med Räddningstjänsten i 
Jönköpings kommun. 

Uppdrag: Våld i nära relationer 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta det påbörjade arbetet 
med implementering av 
utbildningsprogram med 
inriktning på hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Ett arbete har genomförts med inriktning på hedersrelaterat våld och 
förtryck där framtagande och implementering av utbildningsprogram 
påbörjats. Utbildning har exempelvis skett för hälsokommunikatörerna i 
ämnet våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Strukturera arbetssätt för att 
identifiera och bemöta 
hedersrelaterad problematik 
kopplat till barn- och unga. 

Utbildning- och informationsmaterial rörande barns utsatthet har tagits 
fram. Utbildning har exempelvis skett för hälsokommunikatörerna i ämnet 
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Uppdrag: Habilitering som ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättningar 

Aktiviteter Analys 

Beslut kring habiliteringens 
verksamhet vad gäller lokaler. 

Underlag klart för investeringsrådet vad gäller habiliteringens lokaler i 
Värnamo. 

Uppdrag: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla handlingsplanen för 
äldre och läkemedel 

Arbete med revidering av handlingsplanen Äldre och läkemedel planeras. 
Önskemål om läkemedelsgenomgångar är stort. Exempelvis planeras 
läkemedelsgenomgångar i Gnosjö kommun tillsammans med medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) samt läkare på Gnosjö vårdcentral. Även 
arbete inom Aneby kommun/vårdcentral planeras. 
Kommunikation av reviderad ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka 
och sköra äldre 2022-2023” sker till läkare inom primärvården samt att det 
planeras till vissa sjukhuskliniker och även MAS-gruppen. 
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Aktiviteter Analys 

Genomföra läkemedelsdialoger 
med fokus på patientsäkerhet 
samt kostnadseffektivitet 

Läkemedelsdialoger genomförs löpande med klinikerna. Initiering kan ske 
både av verksamheten eller av läkemedelskommittén. Vid dialogerna 
deltar representanter från verksamheten, läkemedelskommitténs 
ordförande, läkemedelsekonom samt apotekare. 

Uppdrag: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Storskalig vaccinationskampanj 
mot covid-19. 

I januari började en påfyllnadsdos (dos 3) erbjudas till personer 18-49 år. 
Intresset för vaccination har varit något begränsat i denna yngre 
åldersgrupp. Initialt berodde detta sannolikt på att många var, eller hade 
nyligen varit, sjuka i covid-19 och därför avvaktade med vaccination och 
senare under våren när smittspridningen gick ner upplevdes möjligen inte 
vaccination som så angeläget. 
En andra påfyllnadsdos (dos 4) har under början av året erbjudits först från 
80 år och senare från 65 års ålder och i dessa åldersgrupper har 
vaccinationsintresset varit stort. 

Förstärkning av vårdhygiens 
arbete mot primärvården. 

Fortsatta nätverksträffar med vårdcentralernas hygienombud. Deltagarna 
tar del av varandras erfarenheter. Träffarna planeras till fyra gånger per år. 
Enkäter har skickats ut till vårdcentraler med syfte att undersöka vilka 
vårdhygieniska behov som finns i primärvården och vilka områden som är 
viktigast att förbättra, samt på vilka sätt man önskar få hjälp och stöttning. 
Enkäternas svar kommer delvis ligga till grund för framtida insatser och ett 
större förbättringsarbete. 
Råd ges vid nybyggnation av vårdcentral och vid implementering av 
vårdhygienisk egenkontroll på vårdcentraler. Arbete pågår även med 
vårdrelaterade infektioner på vårdcentraler. 

Förstärka mot smittskydd och 
infektionskliniken på grund av 
det ökade trycket under 
coronapandemin 

Resurser tillförts och rekrytering pågår. 

Utöka arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivning 

I början av året började antibiotikaronder utföras, i samarbete mellan 
infektionskliniken och mikrobiologen, på länets medicin-, geriatrik- och 
akutkliniker. En majoritet av givna råd innebär minskad 
antibiotikaförbrukning i form av byte till per oral behandling eller 
utsättning av behandling. Preliminär utvärdering har visat goda resultat 
med hög följsamhet till givna rekommendationer. 
Arbete med konceptet Antibiotikasmart klinik har presenterats på alla tre 
sjukhusen via daglig styrning. Implementering pågår på Infektionskliniken 
med hjälp av deras verksamhetsutvecklare. Med/ger i Eksjö är på gång att 
återuppta arbetet. 
Arbetet med Antibiotikasmarta vårdcentraler fortsätter och årets första 
vårdcentral har nu uppnått målen. 

Uppdrag: Kris- och katastrofmedicinsk beredskap 

Aktiviteter Analys 

Civilt försvar Arbetet utifrån uppdaterade överenskommelser mellan Sverige Kommuner 
och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) samt Socialdepartementet pågår. Beredskapssamordnare med 
ansvar för regionövergripande kontinuitetsplanering och Risk och 
säkerhetsanalys (RSA) har anställts. Projektledare för området 
försörjningsberedskap har anställts.  Övningsverksamheten ses över och 
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Aktiviteter Analys 

utökas enligt överenskommelsen. 

Kompetenshöjning gällande 
totalförsvar mm 

I samband med ökad planeringstakt på grund av det säkerhetspolitiska 
läget har kompetenshöjande insatser/information ingått i de föredrag som 
hålls av beredskapsteamet. Riktad information till chefer inom 
verksamhetsstöd och service vid uppstart av arbete inom 
försörjningsberedskap har genomförts. Olika ledningsgrupper har 
informerats. Länkar till webbutbildningar från andra myndigheter finns 
samlat på intranät som ger en kunskapshöjning i totalförsvar. 

Översyn av lagerhållning och 
lokaler 

Uppdraget med kartläggning och identifiering av viktiga områden som 
behöver prioriteras fortgår utifrån överenskommelsen gällande civilt 
försvar för hälso- och sjukvården. Översyn av lagerhållning sker inom 
materialförsörjning, sjukhusapoteket och hjälpmedelsförsörjning. 
Pandemin har medfört att lagernivåer höjts och att lokaler påverkas utifrån 
att de i vissa fall inte räcker till. Regionfastigheter arbetar i samverkan 
med berörda verksamheter. 

Utbildning i kris- och 
katastroflägen. 

En större katastrofmedicinsk övning är planerad till den 23 maj. 
Planeringen sker i samverkan med länets övriga aktörer. Andra 
utbildningsaktiviteter som genomförts är steg 1 av mental förberedelse för 
pågående dödligt våld (PDV) för ambulanspersonal, kurs i operativ 
samverkan för blåljusaktörer. Instruktörsfakulteten för prehospital 
sjukvårdsledning har genomgått utbildning med fokus på ledning av 
masskadehändelser. 

Påbörja arbete med 
kontinuitetsplanering 

Arbete med kartläggning och kontinuitetsplanering har påbörjats för 
prioriterade verksamheter inom verksamhetsstöd och service, lagerhållning 
samt blod och läkemedelsverksamhet. 

Uppdrag: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP) 

Aktiviteter Analys 

Arbeta utifrån framtagen 
strategi för idéburen offentligt 
partnerskap 

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att starta upp arbetet. 

Uppdrag: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Marknadsföra tjänsten SMS-
livräddare 

Tjänsten är införd. Marknadsföringsaktiviteter, samt uppföljning av 
tjänsten pågår. 

Uppdrag: Utreda om antalet vårdplatser inom intensivvården i Region Jönköpings län 
motsvarar länsinvånarnas behov av intensivvård. 

Aktiviteter Analys 

Utreda behov av 
intensivvårdsplatser 

Planering pågår för att tillsammans med medicinska programgruppen 
genomföra utredning och analys. 
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Framgångsfaktorer: Psykisk hälsa 

Uppdrag: Utveckla det individuella stödet för bättre somatisk hälsa vid psykisk hälsa 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätten vid 
somatisk hälsa vid psykisk 
sjukdom. 

Fortsatt arbete pågår främst inom de vuxenpsykiatriska klinikerna. 
Samarbete sker med folkhälsa, primärvården och rehabiliteringscentrum. 

Uppdrag: Utveckla stödet att möta och behandla personer med trauma som kan 
utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Aktiviteter Analys 

Verksamheten identifierar 
prioriterade aktiviteter för att 
utveckla omhändertagandet av 
personer med eller som kan 
utveckla PTSD. 

Arbete pågår, bland annat med stöd av specialistpsykiatrins kliniska 
programområde. En ny modell för gruppterapi är framtagen inom de 
vuxenpsykiatriska verksamheterna. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan i Strategigrupp Barn 
och unga. 

Strategigrupp barn och ungas arbete pågår enligt årsplan och tidplan för 
ärendeberedning. Arbete görs kring revidering av befintliga 
överenskommelser och skapandet av nya. Den nya tidplanen för 
ärendeberedning har bidragit till transparens, tydlighet och en mer 
sammanhållen grupp. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan i Strategigrupp 
psykiatri och missbruk. 

En ny handlingsplan är under framtagande. 

Stärka vården för beroende och 
missbruk i samverkan med 
kommunerna. 

Arbetet med uppdragsbeskrivning har inte kommit igång som planerat på 
grund av att man avvaktat etablering av tillnyktringsenheten. Fokus i 
beroendevården har hittills varit att uppdatera och revidera 
samverkansöverenskommelse och insatstrappa. Det utgör också ett viktigt 
underlag för planering av integrerad mottagning. Socialutskottet har lagt 
förslag om utredning av huvudmannaskapet för vårdansvar för personer 
med psykisk ohälsa och beroendesjukdom. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma 
aktiviteter och projekt i 
samverkan i Strategigrupp äldre. 

God samverkan med kommunerna i strategigrupp Äldres olika områden 
och processer. Arbete utifrån "Bästa platsen att leva och åldras på" pågår 
som en del i Nära vård omställningen. Där ingår Trygg och säker vård och 
omsorg, hälsofrämjande och förebyggande insatser. . 
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Uppdrag: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Samverka med kommunerna 
kring ehälsofrågor 

Arbete pågår tillsammans med kommunerna i eHälsorådet. Aktuella frågor 
handlar om informationsöverföring, Link, AVK-flödet, införandet av 
Mittvaccin samt omställning till Nära vård med mera.  Arbete är under 
våren påbörjat med att uppdatera den gemensamma eHälsostrategin. 

Uppdrag: 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: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel inom max 
ledtid 
 

80 % 37 % 
 

Under den senaste 12- månadsperioden har totalt 1 976 
patienter behandlingsstartats i standardiserade vårdförlopp 
och av dessa har 737 (37 %) skett inom fastlagen ledtid. 
Försämringen har skett successivt och motsvarande period 
föregående år behandlingsstartades 49 % inom fastslagen 
ledtid. Motsvarande snitt för riket är 46 % inom angiven 
ledtid. 
Resultaten varierar mellan vårdförloppen. SVF Buksarkom 
100 %, SVF Akut leukemi 85,7 % samt SVF Hjärntumör 
85 % är förlopp som når uppsatt mål med totalt 33 
behandlingsstartade. För SVF Cancer i urinblåsa och 
urinvägar är motsvarande resultat 11,8 % baserat på 110 
startade behandlingar. 

Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel utredda 
patienter i SVF 
 

70 % 91 % 
 

Baserat på det nationella beräkningsunderlaget så har 91 % 
av alla med förväntad cancersjukdom utretts inom 
standardiserat vårdförlopp under den senaste 12-
månadersperioden. Flera förlopp har en hög andel utredda 
där SVF huvud- och halscancer, malignt melanom, 
matstrups- och magsäckscancer, njurcancer, testikelcancer, 
tjock- och ändtarmscancer samt äggstockscancer når 100 % 
Det nationella beräkningsunderlaget baseras på senaste 3 års 
snitt för rapporterade diagnoser till cancerregistret. 

 

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: Screening av tjocktarmscancer 

Aktiviteter Analys 

Samordning och planering av 
tarmscreening 

Tarmcancerscreeningen startade i mitten av februari. 

Uppdrag: Prostatacancertestning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i arbetet för 
införande av organiserad 
prostatacancertestning 

Arbetet fortsätter i införandeprojektet för organiserad 
prostatacancertestning och planerar att starta en pilot i slutet av året. 
Urologkliniken bära rollen som medicinskt ansvarig enhet under 
pilotprojektet. 

Uppdrag: Cancerrehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete för att utveckla 
en trygg personcentrerad, 
behovsinriktad och 
resurseffektiv rehabilitering av 
hög kvalitet. 

I enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 
pågår olika förbättringsinitiativ inom bland annat följande områden: 

• Kontaktsjuksköterska – erbjudande om kontaktsjuksköterska mäts 
och redovisas centralt. 

• Min vårdplan cancer – erbjudande om Min vårdplan cancer mäts 
och redovisas centralt. 

• Behovsbedömning – Hälsoskattning för cancerrehabilitering 
implementeras successivt i samband med nationellt införande av 
digital Min vårdplan. Ett sökord har under våren införts, vilket 
kommer att möjliggöra uppföljning. 

• En rehabguide för cancersjukdomar utarbetats.  
• Rehabiliteringsplan – Implementering av länsgemensam mall och 

arbetssätt pågår. KVÅ-kod finns både för upprättande/revidering 
och uppföljning. 

Uppdrag: Öka deltagandet i screeningprogram 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationsinsatser för att 
öka deltagandet i 
screeningprogram 

Under februari 2022 påbörjades provtagning i Jönköpings län för att 
upptäcka cancer eller förstadium till cancer i tjock- och ändtarmen. Inför 
start av screeningprogrammet gjordes kommunikationsinsatser i form av 
patientinformation på 1177, inlägg i sociala medier och pressmeddelanden. 

Uppdrag: Avancerad läkemedelsbehandling 

Aktiviteter Analys 

Behandlingsenheter Arbetet pågår. Verksamheten har kommit igång i Värnamo och på 
Höglandssjukhuset letar man efter lämpliga lokaler. 

Uppdrag: Utrota livmoderhalscancer 

Aktiviteter Analys 

Arbete med att utrota 
livmoderhalscancer 

Självtester för HPV skickas till personer som uteblivet från tester i det så 
kallade uteblivarprojektet. Under 2022 pågår arbeta med att planera och 
genomföra catch-up vaccinationer för kvinnor födda mellan 1994 och 
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Aktiviteter Analys 

1998. 

Framgångsfaktorer: God tandvård 

Uppdrag: Allmäntandvård barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Översyn av det preventiva 
arbetet inom Folktandvården 
(kollektiva satsningar). 

Under våren 2022 görs en inventering av det kollektiva arbetet som utförs 
på respektive klinik. Översynen förväntas leda till förbättringsförslag som 
bidrar till ett mer produktivt arbete och ökat kvalitet gällande det 
preventiva arbetet inom den externa barntandvården. 

Uppdrag: Tandvård för personer med särskilda behov 

Uppdrag: Specialisttandvård 

Aktiviteter Analys 

Framtagande av mätetal för 
specialisttandvården 

Fortsatt arbete under våren 2022 för att ta fram ytterligare mätningar i fler 
perspektiv. 

Verksamhetsstatistik 

Specialiserad somatisk vård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Antal disponibla vårdplatser 562 580 609 609 -3,1 % -7,7 % 

Vårdtid i dagar 58 064 58 659 60 868 60 868 -1,0 % -4,6 % 

Antal vårdtillfällen 15 475 15 587 16 792 16 792 -0,7 % -7,8 % 

Medelvårdtid, dagar 3,8 3,8 3,6 3,6 -0,3 % 3,5 % 

Antal läkarbesök 120 121 117 375 126 950 126 950 2,3 % -5,4 % 

Antal besök annan personalkategori 108 694 100 456 119 875 119 875 8,2 % -9,3 % 

Varav distansbesök 2 890 3 443 198 0 -16,1 %  

Andel distansbesök 1,3 % 1,6 % 0,1 % 0,0 % -0,3 % 1,3 % 

Länets vårdkonsumtion       

Vårdtid i dagar 62 730 63 347 65 451 66 013 -1,0 % -5,0 % 

Antal vårdtillfällen 16 521 16 683 17 731 17 891 -1,0 % -7,7 % 

Antal läkarbesök 129 342 129 261 138 621 138 289 0,1 % -6,5 % 

Antal besök annan personalkategori 107 475 100 351 119 331 119 297 7,1 % -9,9 % 

Inom den slutna vården minskar antalet disponibla vårdplatser något jämfört med motsvarande period 
2021. Jämfört med året innan pandemin (2019) är minskningen relativt stor. Samma utveckling ses 
även för antalet vårddagar och vårdtillfällen. 

Inom den öppna vården finns fortsatt en minskning jämfört med året innan pandemin men en ökning 
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jämfört med 2021. Det är främst besök till annan personalkategori som ökar. 

Andel distansbesök är fortsatt på en blygsam nivå. 

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Antal disponibla vårdplatser 108 122 126 126 -11 % -14 % 

Vårdtid i dagar 11 576 12 487 13 165 13 165 -7 % -12 % 

Antal vårdtillfällen 1 231 1 361 1 430 1 430 -10 % -14 % 

Medelvårdtid, dagar 9,4 9,2 9,2 9,2 3 % 2 % 

Antal läkarbesök 10 659 10 059 10 913 10 913 6 % -2 % 

Antal besök annan personalkategori 38 005 33 716 39 209 39 209 13 % -3 % 

Varav distansbesök 4 302 3 869 224 0 11 %  

Varav andel distansbesök 8,8 % 8,8 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 8,8 % 

Länets vårdkonsumtion       

Vårdtid i dagar 15 206 15 775 16 020 13 185 -3,6 % 15,3 % 

Antal vårdtillfällen 1 287 1 360 1 408 984 -5,4 % 30,8 % 

Antal läkarbesök 10 272 9 633 10 890 10 170 6,6 % 1,0 % 

Antal besök annan personalkategori 36 963 32 638 39 258 38 466 13,3 % -3,9 % 

Inom den slutna vården minskar antalet disponibla vårdplatser relativt mycket såväl jämfört med 
motsvarande period 2021 som året innan pandemin (2019). Samma utveckling ses även för antalet 
producerade vårddagar och vårdtillfällen. Däremot ökar invånarnas konsumtion (inklusive köpt vård) 
av vårdtillfällen och vårddagar jämfört med året innan pandemin. 

Inom den öppna vården ökar antalet besök relativt mycket jämfört med 2021 och det är besök till 
annan personalkategori som ökar mest. 

Andel distansbesök är konstant jämfört med 2021 men då antalet besök totalt ökat har också antalet 
digitala besök ökat. 

Primärvård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-04 

Utfall 
2021-04 

Utfall 
2020-04 

Utfall 
2019-04 

Föränd
ring % 
2022-
2021 

Föränd
ring % 
2022-
2019 

Antal besök, läkare 144 945 136 096 147 460 309 522 6,5 % -53,2 % 

Antal besök, annan personalkategori 197 466 206 054 210 956 256 345 -4,2 % -23,0 % 

-varav distansbesök utomlänare 9 423 4 809 10 542 149 636 95,9 % -93,7 % 

-varav distansbesök länsbor 5 046 5 395 5 308 4 112 -6,5 % 22,7 % 

Andel distansbesök länsbor 4,2 % 3,0 % 4,4 % 27,2 % 1,2 % -22,9 % 

Länets vårdkonsumtion       

Antal besök, läkare 144 275 140 806 144 789 158 806 2,5 % -9,2 % 

Antal besök, annan personalkategori 229 144 239 703 244 789 280 228 -4,4 % -18,2 % 
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Under 2017-2019 hade vårdcentralerna inom vårdvalet underleverantörsavtal med andra digitala aktörer 

Antalet besök till läkare ökar jämfört med 2021 men är inte tillbaka på 2019 års nivå. Besök till annan 
personalkategori ligger fortsatt under 2021 vilket beror på en stor volym vaccinationer under 
inledningen på året. Jämfört med året innan pandemin ligger besök till annan personalkategori 18 
procent lägre i år. Andelen distansbesök uppgår till 4,2 procent vilket är en ökning jämfört med 2021. 

Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden 
och kunskapsunderlag i arbetet med nära vård 

Aktiviteter Analys 

 Skapa stödjande strukturer 
och processer. Skapa 
mötesplatser, nätverk och 
utvärdera 

Forskningsskola i Sydöstra sjukvårdsregionen relaterat till nära vård 
planeras. Särskilda medel för klinisk forskning kommer att avsättas för 
nära-vårdomställningen och utvärdering av sådant arbete. Koordinator 
finns som arbetar för att skapa mötesplatser och nätverk. 

Uppdrag: Tandvård  - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum 

Aktiviteter Analys 

Inrätta utbildningar för både 
tandläkare och tandsköterskor i 
länet. 

Arbetet med att inrätta utbildningar för tandläkare och tandsköterskor 
pågår kontinuerligt sedan flera år tillbaka. 
Rörande tandsköterskeutbildning fick Jönköping University (JU) avslag på 
ansökan i januari 2022. Folktandvården arbetar nu med att via 
Folkuniversitetets filial i Gislaved utöka antalet platser. Samtidigt ämnar 
Tranås utbildningscenter att förlägga en filial till Huskvarna. 
Ansökan om tandläkarutbildning är inskickad och JU inväntar nu besked 
om besök från UKÄ. Under tiden pågår planering inför UKÄ:s platsbesök, 
framtagande av verksamhetsplan samt arbete med att starta Centrum för 
odontologi och oral hälsa. 

Uppdrag: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheten i arbetet 
med KPS 

Arbetet har under våren utökats till att också omfatta fler områden. 
Verksamhetsutvecklare och coacher har utbildats för att stötta upp i 
arbetet. 
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Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad för 
bemanningsföreta
g (hyrkostnad som 
andel av egna 
personalkostnader) 
 

2 % 3,5 % 
 

Utfallet ligger över målnivån. Den ackumulerade kostnaden 
för bemanningsföretag har ökat med ca 17,8 mnkr (33%)  
jämfört med samma period föregående år. Kostnaden för 
hyrläkare har ökat med ca 10 mnkr (22,5 %) medan 
kostnaden för sjuksköterskor har ökat med 7,8 mnkr (86%). 
Verksamheterna arbetar utifrån sina handlingsplaner för att 
minska beroendet av hyrpersonal men en hög frånvaro bland 
personalen i kombination med ett högt tryck på hälso- och 
sjukvården i början av året har påverkat behovet av 
hyrpersonal. 

Uppdrag: Utökad bemanning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och pröva arbetssätt 
tillsammans med primärvården 
för att öka tillgång till stöd från 
dietist. 

En dietist förebygger, utreder och behandlar problem som är kopplade till 
kost och hälsa. Resursen behöver förstärkas inom den nära vården. Ett 
uppdrag för förstärkning av dietistresurs i den nära vården, motsvarande 3 
dietister, har gått till rehabiliteringscentrum där arbete pågår. 

Översyn av deltidsarbete Folktandvården följer riktlinjen kring heltid som norm och har 
heltidsanställning som utgångspunkt vid nyanställning. Om särskilda 
omständigheter anges beviljas partiell tjänstledighet. I dessa fall gör chefen 
en bedömning utifrån verksamhetens och medarbetarens behov. 
Efter genomförd HR-analys konstaterades att andelen partiellt tjänstlediga 
medarbetare kan minska. Verksamhetsområdets chefer rekommenderas 
därför ha en tätare dialog och uppföljning med medarbetare som är 
partiellt tjänstlediga, kring möjligheten och behovet av att ompröva 
tjänstledigheten. Utfallet kommer att följas upp över tid. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 
 

87 % 86 % 
 

Målsättningen med andel heltidsanställningar nås inte 
riktigt. Andelen har dock ökat med en procentenhet jämfört 
med samma tidpunkt föregående år. Regionen tillämpar 
heltid som norm vilket innebär att medarbetare som vill ha 
en heltidsanställning får det. Nyrekryteringar ska också som 
utgångspunkt vara på heltid. Utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är det fortfarande klart lägre andel 
av kvinnorna som arbetar heltid. Det fortsatt viktigt att ha 
dialog med medarbetare som inte vill ha en 
heltidsanställning för att bidra till en ökad jämställdhet samt 
möta kompetensutmaningen i verksamheten. 
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Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 
 

6,3 % 7,1 % 
 

Sjukfrånvaron mätt i sjukfrånvarande årsarbetare är i 
genomsnitt högre än för samma period föregående år. Det 
var under januari och februari som sjukfrånvaron ökade på 
grund av en ny våg av covid. Under mars och april har 
sjukfrånvaron återgått till samma nivå som under 2021. 
Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre än var den var före 
pandemin t ex under 2019. Det är fortsatt den korta 
sjukfrånvaron (dag 1-14) som ligger på en högre nivå, den 
långa sjukfrånvaron är i samma nivå som före pandemin. 
Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män även om 
skillnaden minskat något jämfört med tidigare år. 
Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, HR 
och AME för att skapa goda förutsättningar för 
hälsofrämjande arbetsplatser, tidiga insatser och en 
långsiktigt god arbetsmiljö. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

Stöd i arbetet med aktiva 
åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter 

En e-utbildning för chefer är planerad att tas fram under 2022 som stöd för 
lika rättigheter och möjligheter. 

Ekonomi 

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

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Ekonomi i balans 
-FS nämnd 

0 tkr -64 764 tkr 
 

Fs nämnden har efter fyra månader en negativ avvikelse mot 
budget på 65 miljoner kronor. Efter en positiv inledning på 
året blev både mars och april relativt dyra månader. 
Avvikelsen mot budget motsvarar 1,8 procent. 

    
Avvikelse mot budget i miljoner kronor    
Verksamhetsområde Utfall  Budget  Avvikelse 

Privata vårdgivare -26,8 -21,3 -5,4 

Vårdcentralerna Bra Liv 14,6 -10,0 24,6 

Folktandvården -90,8 -95,2 4,4 

Medicinsk vård -1 013,4 -963,8 -49,6 

Kirurgisk vård -1 023,8 -968,1 -55,7 
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Psykiatri rehab o diagnostik -464,9 -438,1 -26,8 

Summa verksamhetsområde inkl privata -2 605,1 -2 496,6 -108,5 

Regionens åtagande -1 009,9 -1 053,6 43,8 

Totalt FS nämnd -3 614,9 -3 550,2 -64,8 

 
Privata vårdgivare har ett underskott efter fyra månader vilket främst beror på köpt psykiatri inom 
länet. Bra Liv och Folktandvården har positiva avvikelser mot budget. Bra Liv har haft relativ höga 
intäkter för provtagning och vaccinationer i inledningen av året men dessa har redan börjat minska och 
kommer att påverka det ekonomiska utrymmet. För verksamhetsområdena Medicinsk vård, Kirurgisk 
vård och Psykiatri/rehabilitering/diagnostik fortsätter ekonomin att visa negativa resultat, deras 
sammanlagda underskott är cirka 130 miljoner kronor efter 4 månader och kostnadsanpassningar 
måste ske för att klara en ekonomi i balans. 

Inom Regionens åtagande är det en positiv budgetavvikelse på 43,8 miljoner kronor. Det beror främst 
på att reserverade budgetmedel ännu inte disponerats. 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prognos 
-FS nämnd 

0 tkr -125 000 tkr 
 

FS nämndens prognos för helår 2022 är ett underskott på 
125 miljoner kronor. Det motsvarar en avvikelse mot 
årsbudget på 1,2 procent. Prognosen är något sämre än 
bokslutet 2021 och största anledningarna till den 
ekonomiska obalansen är att verksamheten inte hunnit 
anpassa verksamhet och bemanning till ett mer normalläge. 
Flera verksamhetsområden hade också en obalans i 
ekonomin innan pandemin där åtgärder har fått ligga på vänt 
under pandemin. Det finns även ett fortsatt beroende av 
bemanningsföretag som påverkar ekonomin. Utmaningen 
under året är att klara den uppskjutna vården och ge en bra 
tillgänglighet för länets invånare inom de ekonomiska ramar 
nämnden har. 

 
Bokslut och prognos, budgetavvikelse i miljoner kronor.   
Verksamhetsområden  Bokslut 2020 Bokslut 2021 Prognos 2022 

Privata vårdgivare 3,7 -21,7 -9,1 

Vårdcentralerna Bra Liv 20,9 96,7 0,0 

Folktandvården -9,4 0,2 -0,6 

Medicinsk vård 37,9 -24,7 -125,0 

Kirurgisk vård 8,7 -106,9 -80,0 

Psykiatri rehab o diagnostik 1,3 -58,3 -50,0 

Summa verksamhetsområde inkl privata 63,2 -114,8 -264,7 

Centralt/Regionens åtagande 66,7 34 139,7 

Totalt FS nämnd 130,0 -80,8 -125,0 

 

För Privata vårdgivare förväntas ett underskott på 9,1 miljoner kronor 2022. Orsaken är fortsatt köp av 
neuropsykiatriska utredningar för främst barn. 
Bra Liv prognostiserar ett nollresultat för helår 2022. Intäktsprognosen bygger på att vaccinationer och 
provtagning fortsätter men i mindre omfattning. Personalkostnader förväntas minska i takt med 
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minskade vaccinationer. Hyrläkare bedöms ligga på nuvarande nivå 18-20 linjer under resterande del 
av året. 
Folktandvårdens ekonomiska prognos bygger på en försämrad ekonomisk utveckling under hösten 
främst till följd av personalbrist som leder till färre kliniska timmar och lägre intäkter. Under hösten 
förväntas också en större andel barn behandlas vilket leder till färre vuxentimmar och lägre intäkter. 
Medicinsk vård prognostiserar ett budgetunderskott om 125 mnkr för helåret 2022. Ekonomi i balans 
förväntas under andra halvåret 2023. 
Kirurgisk vård  prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 80 miljoner kronor. I utfallet finns 
kostnader för intensivvård av patienter med covid-19 med cirka 20 mnkr. Prognosen bygger på att 
kostnadsnivån minskar till en mer normal nivå efter pandemin. En del av kirurgisk vårds 
handlingsplan för ekonomi i balans är att utnyttja regionens operationskapacitet till att minska köpt 
vård samt att på sikt sälja vård till andra regioner. I prognosen ingår förväntade intäkter ur 
"kömiljarden" och medel för uppskjuten vård med 66 miljoner kronor. De största budgetavvikelserna 
finns för personalkostnader inom OP/IVA-klinikerna och för köp av bemanningsföretag. 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik beräknar ett underskott mot budget med 50 mnkr. Den största 
budgetavvikelsen (37,5 mnkr) finns inom röntgen vilken beror på höga kostnader för 
bemanningsföretag, fler faktiska årsarbetare samt ökade avskrivningskostnader för ny utrustning. 
Även inom psykiatrin finns underskott vilket delvis är kopplat till behov av bemanningsföretag. 
Handlingsplan finns för ekonomi i balans finns. 
Årsprognosen för FS nämndens centrala delar/Regionens åtagande är plus 139,7 miljoner kronor för 
2022. Det positiva resultatet beror främst på förväntat bonusdel samt fast del för kömiljarden. Även 
vissa ofördelade budgetmedel och läkemedel ligger kvar här i prognosen men kan komma att användas 
under året. Köpt vård (exklusive köpt vård i länet som redovisas under område "privata vårdgivare") 
förväntas gå med underskott under året med närmare 50 miljoner kronor. 

Uppdrag: Kostnader för digitala besök 

Aktiviteter Analys 

Ändra kostnaderna för digitala 
vårdbesök utifrån utredningens 
förslag 

En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala vårdbesök har tagits 
fram och finns med i beslutet om regelbok vårdval primärvård för 2022. 

108



Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 90(97) 
 

 

HÅLLBARHET 
Av de 10 delmål/mätetal som för närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 1 att sex av 
målen uppnås. Arbetet med energieffektivisering i fastigheter löper på med gott utfall medan det finns 
utmaningar när det gäller att använda bra byggmaterial (A/B-klassade enligt Sunda Hus) vid ny- och 
om byggnation. Inom livsmedelsområdet uppnås målen om andel svensk frukt, bär och potatis, MSC-
märkning samt eko/fairtademärkt kaffe/te/choklad/banan medan det är en bit kvar till målen när det 
gäller svenskt kött, mejeriprodukter, ägg samt ekologiska livsmedel. Pandemin och kriget i Ukraina 
har gjort det extra problematiskt att nå målet om ekologiska livsmedel med t.ex. begränsningar i 
leverantörernas sortiment och utbytesprodukter som inte är ekologiska. 

Arbetet med att minska matsvinn från restaurangportioner pågår och årets målsättning uppnås. Arbetet 
med, att i samverkan med avdelningarna, minska matsvinn från patientportioner har ännu inte kommit 
igång i alla delar av organisationen. Detta arbete behöver prioriteras eftersom matsvinnet per 
patientportion är relativt stort (ca 230 g/portion). 

Exempel på aktiviteter som är klara är att så kallade I-tree-beräkningar för våra utomhusmiljöer vid 
sjukhusen har genomförts och att en webbaserad hållbarhetsutbildning för alla medarbetare har 
lanserats. Arbetet med att minimera inköp av buteljerat vatten med hjälp av den s.k. vattentrappan har 
inletts under tertialet även om effekten förväntas senare under året. Beträffande utveckling av 
byggprocessen för minskad klimatpåverkan utvärderas möjligheten till ökat träinslag i förstudier och i 
nyproduktion ska solceller vara en del i el-entreprenaden. Flera åtgärder har vidtagits för att minska 
användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste användas, välja produkter som 
rekommenderas från miljösynpunkt. 

Tyvärr har tidigare avtal med leverantör av förmånscyklar gått ut och den senaste 
beställningsomgången var våren 2021. Nya förmåner, däribland förmånscyklar, planeras att hanteras 
inom ramen för utveckling av nytt förmånspaket som inte bedöms vara klart förrän 2023. Det innebär 
att personalen under ett par år inte kommer kunna få tillgång till förmånscyklar. 

Inom social hållbarhet har utvecklingsprogrammet ”Från Vad till Hur - om rättighetsbaserat arbete” 
fortsatt under tertialet. Normmedvetenhet har varit en del i flera utbildningar under tertialet, på temat 
jämlik verksamhet. Planering pågår för en webbaserad utbildning i normmedvetenhet, som ska vara 
tillgänglig både som APT-material, inspelning och eventuellt e-utbildning. Mål och riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteter är framtaget och presenterades för regionstyrelsen i mars. 

8 av totalt 46 aktiviteter ur hållbarhetsprogrammet har inte påbörjats. 

Strategiska mål: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och 
anpassa vår verksamhet till ett förändrat klimat. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - fastigheter och klimatanpassning 

Uppdrag: Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska 
minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning 
med 11 procent jämfört med 2019. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Köpt energi 
(kWh/m2) 

155 
kWh/m2 

152 
kWh/m2 

 

Värden baseras på faktiskt utfall jan-mars och prognos apr-
dec. Förändrat prognosvärde beror främst på väderlek. 
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Strategiska mål: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och 
hållbara. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - inom- och utomhusmiljöer 

Uppdrag: År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- och 
B-klassade byggmaterial enligt SundaHus. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

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

80 % 76% 
 

Fortsatt bra nivå på accepterade registreringar. Nu 76 % (sist 
75%) 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma 
matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, 
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom djuromsorg. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel 
svenskproducerat 
kött, 
mejeriprodukter 
och ägg 

89 % 84% 
 

Område måltid: Andelen svenskproducerat kött, 
mejeriprodukter och ägg uppgår under tertial 1, 2022 till 
87 %, målnivån för året ligger på 89 %. Tyvärr har detta 
mätetal en nedåtgående trend om man ser till de senaste 
årens utveckling. Leverantörerna har svårigheter att leverera 
vissa produkter i den uträckning som vi efterfrågar. t.ex. är 
det svårt att köpa laktosfri svensk grädde och svenska ägg- 
och ostprodukter. Vi ser en stor risk i att priset ökas markant 
på svenska köttprodukter med tanke på läget i omvärlden 
och bristen på spannmål till djuren. 
Skolorna uppfyller målet som genomsnitt. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, 
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom livsmedelsproduktion. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel 
svenskproducerad 
frukt, bär, 
grönsaker och 
potatis 

41 % 41% 
 

Målet uppnåddes både för område måltid och för skolorna. 
Under vinterhalvåret som har varit är det svårt att få tag på 
ett brett sortiment som har sitt ursprung i Sverige, enheterna 
försöker nyttja grönskar/ frukt i säsong så mycket som 
möjligt. 
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Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och skaldjur 
vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andelen MSC-
märkt fisk och 
skaldjur 

89 % 89% 
 

Område måltid uppnådde målet tillsammans med två av 
skolorna. Det finns en problematik i att lax endast finns som 
ASC-märkt. Det uppfyller målet i hållbarhetsprogrammet 
men kan inte följas upp i statistiken. De kräftstjärtar som 
köps är inte MSC-märkta och ibland levereras inte 
utbytesprodukter som uppfyller rätt krav. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel ekologiska 
livsmedel 

62 % 60% 
 

Andelen ekologiska livsmedel för område måltid uppgår till 
58 %. Coronapandemin har gjort det extra problematiskt att 
nå målet och nu försvårar kriget i Ukraina samt ökade 
livsmedelspriser tillgången på varor. I vissa fall är det även 
en kvalitetsproblematik på färsk frukt och grönt som 
påverkar andelen ekologiska livsmedel. 15-rätters menyn till 
patienterna i Eksjö och Värnamo bidrar till ökad andel 
ekologiska livsmedel. Det är svårt att nå en hög andel 
ekologiska produkter i t.ex. butikssortimentet. Den regionala 
EKO-gruppen som syftar till förbättrad måluppfyllelse 
träffas månadsvis och arbetet med att hitta bra ekologiska 
produkter fortsätter under året. 
Två av fyra skolor uppnår målet. Det saknas ibland svenska 
ekologiska livsmedel vilket innebär en målkonflikt. Vissa 
ekologiska livsmedel är ibland en beställningsvara som 
kräver upp till tre veckors framförhållning och därmed i viss 
mån även bättre lagringsmöjligheter som kanske inte alltid 
finns. 

Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, drickchoklad 
och bananer vara producerade med sociala och etiska krav motsvarande Fairtrade 
och vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Andel 
Fairtrademärkt 
och ekologiskt 
producerat kaffe, 
te, drickchoklad 
och banan 

97 % 98% 
 

Målet uppnåddes för område måltid. En kraftig förbättring 
har åstadkommits jämfört med 2020 (88 %) och 2019 (86 
%) genom att byta ut produkter som inte uppfyller kraven. 
Det är dock vissa problem med att få bananer som uppfyller 
kraven. Även teer som inte uppfyller kraven har ibland 
levereras som utbytesprodukter. 
Även skolorna uppnådde målet i genomsnitt. 
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Uppdrag: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar 
klimatpåverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Genomsnittlig 
klimatpåverkan, 
kg CO2-ekv/kg 
livsmedel 

 1,99 kg 
CO2-
ekv/kg 
livsmedel 

 

För område måltid visar utfallet på en ökning från 1,96 (bas 
år 2019) till 1,97 kg CO2-ekv/kg livsmedel. Mindre andel 
rött kött, mer fisk, kyckling samt grönsaker och hög andel 
vegetariska måltider påverkar generellt mätetalet i positiv 
riktning. Vegetariska måltider lyfts i Region Jönköpings läns 
kostpolicy. Område måltid arbetar med måluppfyllelse i 
enlighet med ambitionerna i hållbarhetsprogrammet och 
kostpolicyn och det bör kunna ge resultat på sikt. 
För skolorna har mätetalet ökat från 1,83 till 2,07 kg CO2-
ekv/kg livsmedel. Frågan kring att klimatanpassa menyerna 
är komplex och kommer att behandlas av ledningsgrupper 
under våren 2022. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden 
ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 2020. 

Mätetal Målvärde Resultat 
tertial Analys 

Matsvinn per 
restaurangportion 

-15 % -16% 
 

Mängden matsvinn per restaurangportion hos område måltid 
har minskat med 15 % jämfört med basåret 2020 och 
uppfyller därmed målet. Åtgärder som planeras för att nå 
ytterligare förbättringar är t.ex. översyn av portionsstorlek 
där det portioneras samt förfining i tillagningsprognoser. Det 
har varit svårt att beräkna hur mycket mat som ska 
produceras när gästantalet ökar, där vissa dagar ligger lägre. 
Positiva aktiviteter är t.ex. återvinning av råvaror och 
överbliven mat som inte varit ute på buffén, samt att laga till 
mat efterhand där lokalerna så tillåter. 
Målet uppnås inte för skolorna. Här görs mätning endast 2 
veckor per år (jämfört med 6 ggr/år hos område måltid) 
vilket ökar risken för variationer till följd av meny eller 
särskilda förhållanden under mätveckan. 

Matsvinn per 
patientportion 

-15 % -28% 
 

Det totala matsvinnet (d.v.s. produktionssvinn, 
felbeställningar och tallrikssvinn) uppgick under T1 2022 till 
233 g per patientportion (en patientportion uppgår till ca 450 
g). Det är en minskning med 28 % jämfört med basåret 2020 
vilket överträffar målet på -15 %. Sammantaget har 
produktionsmetoden med pastöriserad patientmat som 
tillverkas mot lager för orterna Eksjö och Värnamo reducerat 
produktionssvinnet. Jönköping som har varmmatsproduktion 
till patienterna har svårigheter att prognostisera rätt och det 
är av olika anledningar variationer i avdelningarnas 
beställningsnivå. 
Analys av mätetalets utfall har hittills kommit igång i 
begränsad omfattning ute på berörda avdelningar. 
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Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 94(97) 
 

 

Bilagor 
 

 
 

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning fullfond 2022T1 2022 budget 2021T1 2021
Verksamhetens intäkter 1 144,1 2 928,7 1 087,9 3 580,9
Verksamhetens kostnader -5 165,4 -14 985,6 -5 389,6 -15 160,0
Avskrivningar -163,8 -472,1 -142,3 -451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -4 185,1 -12 529,0 0,0 -4 443,9 -12 030,9
Skatteintäkter 3 329,2 9 987,6 136,6 3 178,8 9 644,1
Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 119,2 3 356,7 123,7 1 050,3 3 142,9
VERKSAMHETENS RESULTAT 263,3 815,3 260,3 -214,9 756,1
Finansnetto tillgångar -427,8 -367,2 -770,2 337,3 830,9
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -82,7 -248,1 -50,1 -213,9 -313,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -247,2 200,0 -560,0 -91,4 1 274,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -247,2 200,0 -560,0 -91,4 1 274,0

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2022T1 2022 2021T1 2021
Likviditet 3,83 3,23 3,89
Soliditet  fullfondering 26,1% 28,0% 20,7% 27,2%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 94,1% 93,9% 105,1% 94,1%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag -5,6% 1,5% -2,2% 10,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år -5,8% 4,1% 9,4%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 4,2% 7,0% 7,1%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 5,2% 4,4% 4,8%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res) 217,1% 211,3%
Rörelsekapital miljoner kronor 8 107 5 501 8 290
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 2 026 293 1 870

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
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Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 95(97) 
 

 

 
 

BALANSRÄKNING FULLFOND (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2022-04-30 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 36,6 32,3
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 586,2 4 605,2
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 140,3 1 155,0
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 384,6 384,4
Summa Anläggningstillgångar 6 147,7 6 176,9
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 128,4 127,0
Fordringar 15xx-17xx 1 372,0 1 398,8
Kortfristiga placeringar 18xx 8 747,7 9 215,8
Kassa och bank 19xx 719,7 415,7
Summa Omsättningstillgångar 10 967,9 11 157,3
Summa Tillgångar 17 115,6 17 334,1
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 4 711,4 3 437,4
Årets resultat 3xxx-8xxx -247,2 1 274,0
Summa Eget kapital 4 464,2 4 711,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 9 742,1 9 705,7
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 9 742,1 9 705,7
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 48,5 49,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 860,8 2 867,6
Summa Skulder 2 909,3 2 917,0
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 17 115,6 17 334,1

Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 922,2 922,2
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 26,0 26,0
Övriga ansvarsförbindelser 100,0 100,0
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Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 96(97) 
 

 

 
 

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall
Resultaträkning blandmodell 2022T1 2022 budget 2021
Verksamhetens intäkter 1 144,1 2 928,7 3 580,9
Verksamhetens kostnader -5 259,5 -15 267,9 -15 443,5
Avskrivningar -163,8 -472,1 -451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -4 279,2 -12 811,3 -5,3 -12 314,4
Skatteintäkter 3 329,2 9 987,6 136,6 9 644,1
Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 119,2 3 356,7 123,7 3 142,9
VERKSAMHETENS RESULTAT 169,2 533,0 255,0 472,6
Finansnetto tillgångar -427,8 -367,2 -770,2 830,9
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -43,9 -131,8 -20,8 -79,3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -302,5 34,0 -536,0 1 224,2
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -302,5 34,0 -536,0 1 224,2

Tertialutfall Prognosutfall Utfall
Finansiella nyckeltal blandmodell 2022T1 2022 2021
Likviditet 3,83 3,89
Soliditet blandmodell 51,7% 53,0% 52,8%
Nettokostnad/skatt o bidrag 96,2% 96,0% 96,3%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag -6,8% 0,3% 9,6%
Nettkostnadsökning mot föregående år 4,0% 13,7%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 6,8%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 4,4% 9,4%
Rörelsekapital 8 107 8 290

1) 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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Region Jönköpings län, Delårsrapport 1 RJL 97(97) 
 

 

 

BALANSRÄKNING BLANDMODELL (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2022-04-30 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 36,6 32,3
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 586,2 4 605,2
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 140,3 1 155,0
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 384,6 384,4
Summa Anläggningstillgångar 6 147,7 6 176,9
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 128,4 127,0
Fordringar 15xx-17xx 1 372,0 1 398,8
Kortfristiga placeringar 18xx 8 747,7 9 215,8
Kassa och bank 19xx 719,7 415,7
Summa Omsättningstillgångar 10 967,9 11 157,3
Summa Tillgångar 17 115,6 17 334,1
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 9 153,5 7 929,4
Årets resultat 3xxx-8xxx -302,5 1 224,2
Summa Eget kapital 8 851,0 9 153,5
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 5 355,2 5 263,6
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 5 355,2 5 263,6
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 48,5 49,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 860,8 2 867,6
Summa Skulder 2 909,3 2 917,0
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 17 115,6 17 334,1

Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 922,2 922,2
Pensionsansvarsförbindelse (förmåner intjänade före 1998) 4 386,8 4 442,2
Pensionsförpliktelse som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 26,0 26,0
Övriga ansvarsförbindelser 100,0 100,0
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 112  
 
Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen 
Diarienummer: RJL 2020/1383 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Avslå motionen. 

Reservationer 
Moderaterna genom Malin Wengholm reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande med instämmande av Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna. 

Sammanfattning  
I en motion till regionfullmäktige yrkar Moderaterna igenom Thomas 
Bäuml att regionfullmäktige beslutar: 
 

• Att en grundlig utvärdering görs av regionens deltagande i 
Almedalsveckan 2019 

• Att förslag tas fram för alternativa sätt att nå utvalda målgrupper i 
syfte att bättre utnyttja våra resurser. 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott har efter beredning och genomgång beslutat 
föreslå att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-05-24 
• Motionssvar 2022-05-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
• Motionsunderlag 2021-05-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
• Motionsunderlag  2020-11-20 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-20 
• Motion 2020-06-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Mikael 
Ekvall (V) och Samuel Godrén (SD). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag samt avslår Moderaternas 
yrkande om bifall till motionen, i vilket Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna instämt i. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 86-107 

Tid: 2022-05-24 kl. 09:00  

Plats: Vildrosen, plan 7, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 95  
 
Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen 
Diarienummer: RJL 2020/1383 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Avslå motionen, 

Sammanfattning  
I en motion till regionfullmäktige yrkar Moderaterna igenom Thomas 
Bäuml att regionfullmäktige beslutar: 
 

• Att en grundlig utvärdering görs av regionens deltagande i 
Almedalsveckan 2019 

• Att förslag tas fram för alternativa sätt att nå utvalda målgrupper i 
syfte att bättre utnyttja våra resurser 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott har efter beredning och genomgång beslutat 
föreslå att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 
• Motionssvar 2022-05-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
• Motionsunderlag 2021-05-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
• Motionsunderlag  2020-11-20 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-20 
• Motion 2020-06-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag om avslag mot Malin Wengholms 
yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller 
föreliggande förslag om avslag.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 86-107 

Tid: 2022-05-24 kl. 09:00  

Plats: Vildrosen, plan 7, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
2 
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 2022-05-18 RJL 
2020/1383   

 
  

    
    

Regionfullmäktige  

Motionssvar: Utvärdering av och alternativ 
till Almedalen 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

•  Avslå motionen.  

Sammanfattning  
I en motion till regionfullmäktige yrkar Moderaterna igenom Thomas Bäuml att 
regionfullmäktige beslutar: 
 

• Att en grundlig utvärdering görs av regionens deltagande i 
Almedalsveckan 2019 

• Att förslag tas fram för alternativa sätt att nå utvalda målgrupper i syfte att 
bättre utnyttja våra resurser 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott har efter beredning och genomgång beslutat föreslå 
att motionen ska avslås.  

Information i ärendet  
Region Jönköpings län har under ett antal år, på olika sätt, varit medverkande vid 
Almedalsveckan på Gotland. Initialt har medverkan från förtroendevalda och 
tjänstemän varit i form av moderatorer, gästtalare eller dylikt vid de seminarier 
som anordnas.  
 
Vid Almedalsveckan 2018 gjordes en mindre satsning på en gemensam arena 
tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet. 2019 gjorde Region 
Jönköpings län en större satsning tillsammans med Jönköpings kommun, 
Jönköpings University samt flera av länets kommuner och näringsliv - Smart 
Arena. Under fyra dagar av Almedalsveckan stod aktörer från länet för ett brett 
program av seminarier och samtal med representanter från vårt län och inbjudna 
samarbetspartners och gäster. Ämnen som lyftes var bland annat digitalisering, 
tillgänglighet, innovation, stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, 
ledarskap, kompetensförsörjning, samproduktion inom forskning och näringsliv, 
höghastighetsjärnväg och mycket mer.  
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 2022-05-18 RJL 
2020/1383  

 

 

Syftet med programmets innehåll var att stärka länets konkurrenskraft och skapa 
debatt runt nationellt väsentliga perspektiv för framtiden. 

Inför 2019 men även inför 2020 som 2021 fattade regionstyrelsen beslut om 
deltagande och utsåg även styrgruppsrepresentanter från Region Jönköpings län 
som tillsammans med övriga aktörer planerade aktiviteter och program. 
Almedalsveckan  2020 ställdes in p g a pandemi och regionstyrelsen fattade även 
beslut om att avstå deltagande 2021 av samma anledning.  

Utvärdering av Almedalsveckan 2019 
Samanställning av genomförda seminarier i vår ”smarta arena” under 
Almedalsveckan 2019. Deltagande tjänstemän/politiker från Region Jönköpings 
län: 31 personer.  
 
Arrangörer fördelning:  

• 14 event/seminarier arrangerade övergripande av Region Jönköpings län 
varav 7 tillsammans med Jönköping University 

• 8 event/seminarier arrangerade av Jönköpings kommun 
• 6 event/seminarier arrangerade av Jönköpings University  
• 2 event/seminarier arrangerade av Destination Jönköping 
• 2 event/seminarier arrangerade av Vaggeryds kommun 
• 1 event/seminarier arrangerade av Region Jönköpings län, Qulturum  
• 1 event/seminarier arrangerade av Region Jönköpings län, 

miljörådet/energikontoret   
• 1 event/seminarier arrangerade av Region Jönköpings län, Folktandvården  
• 1 event/seminarier arrangerade av Höglandskommunerna  
• 1 event/seminarier av Svenskt Aluminium 
• 1 event/seminarier arrangerade av Länsstyrelsens klimatråd  

 
Antal genomförda event/seminarier:  
32 st (varav 8 st miljödiplomerade = 25 %)  
Totalt antal föredrag/paneldeltagare:  
175 st = 5,5 medverkande personer i snitt per seminarium   
Publik/åhörare:  
cirka 1000 personer  
 
Jämförelse – aktiviteter totalt – Almedalsveckan 2019 

• Almedalsveckan totalt: 3673 event (- 638, 2018 ), 7309 
föredrag/paneldeltagare, 2 medverkande personer i snitt per seminarium 

• Miljödiplomerade evenemang:  
2445 av 3673 = 67 % 

• Totalt antal event/seminariebesökare på Almedalsveckan:  
100 000 besök av 42 000 unika personer.  
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 2022-05-18 RJL 
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Enkät 
Resultatet av utvärderingsenkäten som genomfördes efter Almedalen 2019 visade 
att målet med närvaron var uppfyllt. Med programmets innehåll var syftet att 
stärka länets konkurrenskraft och skapa debatt runt nationellt väsentliga 
perspektiv för framtiden. Digitalisering, tillgänglighet, innovation, 
stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, ledarskap, kompetensförsörjning, 
samproduktion inom forskning och näringsliv, höghastighetsjärnväg var i fokus. 
Runt 1 000 personer tog del av och inspirerades av vårt budskap i vår smarta 
arena. 
  
Utvärderingsenkäten visade även att deltagarna i vår gemensamma arena (Region 
Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköping University, flera av länets 
kommuner och näringsliv) uppskattade vår gemensamma närvaro och upplevde 
att man fick ut sina respektive budskap. Utvärderingen redovisades på 
Kommunalt forum hösten 2019. 

Arbete med att profilera länet mot olika målgrupper 
Resultatet av vår medverkan 2019 utföll väl och samtliga aktörer deltog i den 
gemensamma planeringen för deltagande inför 2020. Före pandemin uppfattades 
Almedalsveckan som den största politiska arenan för vårt län att skapa intresse 
och driva debatt i viktiga framtidsfrågor. Om Almedalen i framtiden kommer vara 
det är i dagsläget osäkert, det får tiden utvisa. 2021 genomfördes en digital 
Almedalsvecka. Inför 2022 kommer Almedalsveckan återkomma som en fysisk 
mötesplats men även möjlighet till digital medverkan.   

Ett större arbete har påbörjats kopplat till den Regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) och handlingsplan. Frågeställningen för arbetet är - Hur kan vi paketera 
och profilera vårt län utifrån olika målgrupper och situationen. Målet är att få 
fram en kommunikationsplan där vi själva och andra aktörer i länet kan dra nytta 
av en gemensam bild att lyfta fram beroende på målgrupp. En del av planen 
kommer innefatta lämpliga mötesplatser, forum där vi ser ett värde att delta 
utifrån RUS:ens delmål kopplat till den framtagna kommunikationsplanen. 
Framtida medverkan på Almedalsveckan skall värderas in i nämnda sammanhang. 

REGIONSTYRELSEN  

 
Maria Frisk   Jane Ydman   
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155 

Tid: 2021-06-28 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 152  
 
Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen 
Diarienummer: RJL 2020/1383 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott   

• Föreslår att ett motionssvar tas fram för avslag av motionen.  

Sammanfattning  
I en motion till regionfullmäktige yrkar Moderaterna igenom Thomas 
Bäuml att regionfullmäktige beslutar: 
 

• Att en grundlig utvärdering görs av regionens deltagande i 
Almedalsveckan 2019 

• Att förslag tas fram för alternativa sätt att nå utvalda målgrupper i 
syfte att bättre utnyttja våra resurser 

Beslutsunderlag 
• Reviderat motionsunderlag daterat 2021-05-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
• Protokollsutdrag RF-presidium 2020-11-20 
• Motionsunderlag 2020-11-20 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-20 
• Motion 2020-06-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso och Marcus Eskdahl, båda Socialdemokraterna yrkar att 
motionens båda att-satser avslås. 
 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till motionens båda att-satser.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att  
ett motionssvar som förordar avslag tas fram.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155 

Tid: 2021-06-28 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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      1(3) 

 2021-05-24       

  

 
  

Förvaltningsnamn  
Avsändare  

Regionstyrelsens arbetsutskott 

Reviderat motionsunderlag: 
Utvärdering av och alternativ till 
Almedalen 

Inledning 
Inför fortsatt behandling i regionstyrelsen och dess arbetsutskott har 
regionledningskontoret tagit fram ett reviderat faktaunderlag inför beslut i 
ovanstående rubricerad motion från Moderaterna.  

Sammanfattning  
I en motion till regionfullmäktige yrkar Moderaterna igenom Thomas Bäuml att 
regionfullmäktige beslutar: 
 

• Att en grundlig utvärdering görs av regionens deltagande i 
Almedalsveckan 2019 

• Att förslag tas fram för alternativa sätt att nå utvalda målgrupper i syfte att 
bättre utnyttja våra resurser 

 

Information i ärendet  
Region Jönköpings län har under ett antal år, på olika sätt, varit medverkande vid 
Almedalsveckan på Gotland. Initialt har medverkan från förtroendevalda och 
tjänstemän varit i form av moderatorer, gästtalare eller dylikt vid de seminarier 
som anordnas.  
 
Vid Almedalsveckan 2018 gjordes en mindre satsning på en gemensam arena 
tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet. 2019 gjorde Region 
Jönköpings län en större satsning tillsammans med Jönköpings kommun, 
Jönköpings University samt flera av länets kommuner och näringsliv - Smart 
Arena. 
 
Under fyra dagar av Almedalsveckan stod aktörer från länet för ett brett program 
av seminarier och samtal med representanter från vårt län och inbjudna 
samarbetspartners och gäster. Ämnen som lyftes var bland annat digitalisering, 
tillgänglighet, innovation, stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, 
ledarskap, kompetensförsörjning, samproduktion inom forskning och näringsliv, 
höghastighetsjärnväg och mycket mer.  
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Syftet med programmets innehåll var att stärka länets konkurrenskraft och skapa 
debatt runt nationellt väsentliga perspektiv för framtiden. 

Inför 2019 men även inför såväl 2020 som 2021 har regionstyrelsen fattat beslut 
om deltagande och även utsett styrgruppsrepresentanter från Region Jönköpings 
län som tillsammans med övriga aktörer planerat aktiviteter och program. 
Almedalsveckan för 2020 ställdes in p g a pandemi och regionstyrelsen har xxx 
fattat beslut om att avstå deltagande 2021 av samma anledning.  

Utvärdering av Almedalsveckan 2019 
Samanställning av genomförda seminarier i vår ”smarta arena” under 
Almedalsveckan 2019. 
Deltagande tjänstemän/politiker från Region Jönköpings län: 31 personer.  
 
Arrangörer fördelning:  

• 14 event/seminarier arrangerade övergripande av Region Jönköpings län 
varav 7 tillsammans med Jönköping University 

• 8 event/seminarier arrangerade av Jönköpings kommun 
• 6 event/seminarier arrangerade av Jönköpings University  
• 2 event/seminarier arrangerade av Destination Jönköping 
• 2 event/seminarier arrangerade av Vaggeryds kommun 
• 1 event/seminarier arrangerade av Region Jönköpings län, Qulturum  
• 1 event/seminarier arrangerade av Region Jönköpings län, 

miljörådet/energikontoret   
• 1 event/seminarier arrangerade av Region Jönköpings län, Folktandvården  
• 1 event/seminarier arrangerade av Höglandskommunerna  
• 1 event/seminarier av Svenskt Aluminium 
• 1 event/seminarier arrangerade av Länsstyrelsens klimatråd  

 
Antal genomförda event/seminarier:  
32 st (varav 8 st miljödiplomerade = 25 %)  
Totalt antal föredrag/paneldeltagare:  
175 st = 5,5 medverkande personer i snitt per seminarium   
Publik/åhörare:  
cirka 1000 personer  
 
Jämförelse – aktiviteter totalt – Almedalsveckan 2019 

• Almedalsveckan totalt: 3673 event (- 638, 2018 ), 7309 
föredrag/paneldeltagare, 2 medverkande personer i snitt per seminarium 

• Miljödiplomerade evenemang:  
2445 av 3673 = 67 % 

• Totalt antal event/seminariebesökare på Almedalsveckan:  
100 000 besök av 42 000 unika personer.  
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Enkät 
Resultatet av utvärderingsenkäten som genomfördes efter Almedalen 2019 visade 
att målet med närvaron var uppfyllt. Med programmets innehåll var syftet att 
stärka länets konkurrenskraft och skapa debatt runt nationellt väsentliga 
perspektiv för framtiden. Digitalisering, tillgänglighet, innovation, 
stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, ledarskap, kompetensförsörjning, 
samproduktion inom forskning och näringsliv, höghastighetsjärnväg var i fokus. 
Runt 1 000 personer tog del av och inspirerades av  vårt budskap i vår smarta 
arena. 
  
Utvärderingsenkäten visade även att deltagarna i vår gemensamma arena (Region 
Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköping University, flera av länets 
kommuner och näringsliv) uppskattade vår gemensamma närvaro och upplevde 
att man fick ut sina respektive budskap.  
 
Utvärderingen redovisades på Kommunalt forum hösten 2019. 

Arbete med att profilera länet mot olika målgrupper 
Resultatet av vår medverkan 2019 utföll väl och samtliga aktörer deltog i den 
gemensamma planeringen för deltagande inför 2020. Före pandemin uppfattades 
Almedalsveckan som den största politiska arenan för vårt län att skapa intresse 
och driva debatt i viktiga framtidsfrågor. Om Almedalen i framtiden kommer vara 
det är i dagsläget osäkert, det får tiden utvisa, 2021 planeras för en fyradagars 
heldigital vecka och vi följer hur Almedalen utvecklas framåt.   

Ett större arbete påbörjas under året kopplat till den Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och kommande handlingsplan. Frågeställningen för 
arbetet är - Hur kan vi paketera och profilera vårt län utifrån olika målgrupper 
och situationen. Målet är att få fram en kommunikationsplan där vi själva och 
andra aktörer i länet kan dra nytta av en gemensam bild att lyfta fram beroende på 
målgrupp. En del av planen kommer innefatta lämpliga mötesplatser, forum där vi 
ser ett värde att delta utifrån RUS:ens delmål kopplat till den framtagna 
kommunikationsplanen. Framtida medverkan på Almedalsveckan skall värderas 
in i nämnda sammanhang. 

 
REGIONLEDNINGSKONTORET  
 

 
 
Jane Ydman   Ante Jankovic  
Regiondirektör   Sektionschef attraktivitet och livsmiljö  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92 

Tid: 2021-04-27 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 92  
 
Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen 
Diarienummer: RJL 2020/1383 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Behandlar ärendet vid ett kommande sammanträde med 
arbetsutskottet. Föreligger då förslag till svar på motionen utifrån 
dagens diskussion.   

Sammanfattning  
I en motion till regionfullmäktige yrkar Moderaterna igenom Thomas 
Bäuml att regionfullmäktige beslutar: 

• Att en grundlig utvärdering görs av regionens deltagande i 
Almedalsveckan 2019 

• Att förslag tas fram för alternativa sätt att nå utvalda målgrupper i 
syfte att bättre utnyttja våra resurser 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-20 
• Underlag inför motionsberedning 2020-09-30 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Arbetsutskottet föreslår utifrån dagens diskussion att motionssvarets 
inriktning blir att en utvärdering av Almedalsveckan redan är genomförd, 
kan kompletteras något, samt att alternativa förslag till Almedalen med 
digniteten och genomslagskraften är svåra att hitta.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktiges presidium §§ 20-25 
Tid: 2020-08-13, kl 13.30-14.35 

Plats: A-salen, Regionens hus 
 

§ 24 Motioner att fördela 
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande: 

• Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen  RJL 
2020/1383 – Fördelas till nämnd RS 

• Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras RJL 2020/1384 
– Fördelas till nämnd FS 

• Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag RJL 
2020/1577– Fördelas till RS  

 
Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Lena Strand 
Justeras  

Desiré Törnqvist   
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Strand 
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Förvaltningsnamn  
Avsändare  

Regionstyrelsens arbetsutskott 

Motionsunderlag: Utvärdering av och 
alternativ till Almedalen 

Inledning 
Inför behandling i regionstyrelsen och dess arbetsutskott har 
regionledningskontoret tagit fram ett faktaunderlag inför beslut i ovanstående 
rubricerad motion från Moderaterna.  

Sammanfattning  
I en motion till regionfullmäktige yrkar Moderaterna igenom Thomas Bäuml att 
regionfullmäktige beslutar: 
 

• Att en grundlig utvärdering görs av regionens deltagande i 
Almedalsveckan 2019 

• Att förslag tas fram för alternativa sätt att nå utvalda målgrupper i syfte att 
bättre utnyttja våra resurser 

 

Information i ärendet  
Region Jönköpings län har under ett antal år, på olika sätt, varit medverkande vid 
Almedalsveckan på Gotland. Initialt har medverkan från förtroendevalda och 
tjänstemän varit i form av moderatorer, gästtalare eller dylikt vid de seminarier 
som anordnas.  
 
Vid Almedalsveckan 2018 gjordes en mindre satsning på en gemensam arena 
tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet. 2019 gjorde regionen en 
större satsning tillsammans med Jönköpings kommun, Jönköpings University 
samt flera av länets kommuner och näringsliv - Smart Arena. 
 
Under fyra dagar av Almedalsveckan stod aktörer från länet för ett brett program 
av seminarier och samtal med representanter från vårt län och inbjudna 
samarbetspartners och gäster. Ämnen som lyftes var bland annat digitalisering, 
tillgänglighet, innovation, stadsutveckling, framtidens hälso- och sjukvård, 
ledarskap, kompetensförsörjning, samproduktion inom forskning och näringsliv, 
höghastighetsjärnväg och mycket mer.  

Syftet med programmets innehåll var att stärka länets konkurrenskraft och skapa 
debatt runt nationellt väsentliga perspektiv för framtiden. 
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Inför 2019 men även inför 2020 har regionstyrelsen fattat beslut om deltagande 
och även utsett styrgruppsrepresentanter från Region Jönköpings län som 
tillsammans med övriga aktörer planerat aktiviteter och program. Almedalsveckan 
för 2020 ställdes in p g a pandemi.  

Sammanställning aktiviteter 
Samanställning av genomförda seminarier i vår ”smarta arena” under 
Almedalsveckan 2019. 
Deltagande tjänstemän/politiker från Region Jönköpings län: 31 personer.  
 
Arrangörer fördelning:  

• 14 event/seminarier arrangerade övergripande av Region Jönköpings län 
varav 7 tillsammans med Jönköping University 

• 8 event/seminarier arrangerade av Jönköpings kommun 
• 6 event/seminarier arrangerade av Jönköpings University  
• 2 event/seminarier arrangerade av Destination Jönköping 
• 2 event/seminarier arrangerade av Vaggeryds kommun 
• 1 event/seminarier arrangerade av Region Jönköpings län, Qulturum  
• 1 event/seminarier arrangerade av Region Jönköpings län, 

miljörådet/energikontoret   
• 1 event/seminarier arrangerade av Region Jönköpings län, Folktandvården  
• 1 event/seminarier arrangerade av Höglandskommunerna  
• 1 event/seminarier av Svenskt Aluminium 
• 1 event/seminarier arrangerade av Länsstyrelsens klimatråd  

 
Antal genomförda event/seminarier:  
32 st varav 8 st miljödiplomerade = 25 %  
Totalt antal föredrag/paneldeltagare:  
175 st = 5,5 medverkande personer i snitt/seminarium   
Publik/åhörare:  
1000 personer cirka 
 

Jämförelse – aktiviteter totalt – Almedalsveckan 2019 

• Almedalsveckan totalt: 3673 event (- 638, 2018 ), 7309 
föredrag/paneldeltagare, 2 medverkande personer i snitt/seminarium 

• Miljödiplomerade evenemang:  
2445 av 3673 = 67 % 

• Totalt antal event/seminariebesökare på Almedalsveckan:  
100 000 besök av 42 000 unika personer.  
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Populäraste dagar/antal event:  

• Tisdag: 112  
• Onsdag 936  
• Måndag 896 
• Torsdag 429  
• Fredag 131 
• Söndag 105 

 
REGIONLEDNINGSKONTORET  
 
 
Jane Ydman   Siw Kullberg 
Regiondirektör   Kanslidirektör.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 189-210 

Tid: 2020-11-10 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 210  
 
Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen 
Diarienummer: RJL 2020/1383 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Behandlar ärendet vid nästa sammanträde med arbetsutskottet -  
då föreligger även en sammanställning kring den utredning som 
genomförts avseende regionens medverkan vid Almedalsveckan 
samt en sammanställning över hur och var regionen marknadsförs.  

Sammanfattning  
I en motion till regionfullmäktige yrkar Moderaterna igenom Thomas 
Bäuml att regionfullmäktige beslutar: 

• Att en grundlig utvärdering görs av regionens deltagande i 
Almedalsveckan 2019 

• Att förslag tas fram för alternativa sätt att nå utvalda målgrupper i 
syfte att bättre utnyttja våra resurser 

Beslutsunderlag 
• Underlag inför motionsberedning 2020-09-30 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet behandlas vid kommande sammanträde 
med arbetsutskottet där underlag kring regionens medverkan i 
Almedalsveckan presenteras samt hur och var regionen marknadsförs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller ordförandes förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott  

Beslutets antal sidor 
1 

134



135



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 114  
 
Ny trästrategi för Småland 2022-2025 
Diarienummer: RJL 2021/2003 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Anta förslaget på ny trästrategi med handlingsplan för 
smålandslänen. 

Sammanfattning  
Sedan 2011 har smålandslänen organiserat arbetet tillsammans vad gäller de 
trärelaterade frågorna via ett gemensamt arbete grundat på en antagen 
strategi med löpande handlingsplaner. I samband med att Skogsstrategin för 
Småland antogs under 2018 har de båda strategierna samordnats under 
gemensam ledning. Nu har tidigare trästrategi med handlingsplan reviderats 
och förnyats till föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnd ANA 2022-05-04 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
• Trästrategi med handlingsplan för åren 2022-2025 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 67-
78 
Tid: 2022-05-04 kl. 10:00  

Plats: Kulturhuset Spira, Insikten 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 75  
 
Ny trästrategi för Småland 2022-2025 
Diarienummer: RJL 2021/2003 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige 

• Anta förslaget på ny trästrategi med handlingsplan för 
smålandslänen. 

Sammanfattning  
Sedan 2011 har smålandslänen organiserat arbetet tillsammans vad gäller de 
trärelaterade frågorna via ett gemensamt arbete grundat på en antagen 
strategi med löpande handlingsplaner. I samband med att Skogsstrategin för 
Småland antogs under 2018 har de båda strategierna samordnats under 
gemensam ledning. Nu har tidigare trästrategi med handlingsplan reviderats 
och förnyats till föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
• Trästrategi med handlingsplan för åren 2022-2025 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S), Hans Jarstig (KD), Mari Hultin (L) och Jon Hammarin 
Heinpalu (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 64-75 
Tid: 2022-04-13 kl. 09:00  

Plats: Tenhults naturbruksgymnasium, Riddersberg 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 70  
 
Ny trästrategi för Småland 2022-2025 
Diarienummer: RJL 2021/2003 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

• Anta förslaget på ny trästrategi med handlingsplan för 
smålandslänen. 

Sammanfattning  
Sedan 2011 har smålandslänen organiserat arbetet tillsammans vad gäller de 
trärelaterade frågorna via ett gemensamt arbete grundat på en antagen 
strategi med löpande handlingsplaner. I samband med att Skogsstrategin för 
Småland antogs under 2018 har de båda strategierna samordnats under 
gemensam ledning. Nu har tidigare trästrategi med handlingsplan reviderats 
och förnyats till föreliggande förslag.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
• Trästrategi med handlingsplan för åren 2022-2025 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2022-03-23 RJL 2021/2003 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Ny Trästrategi för Småland 2022-2025 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige   

• anta förslaget på ny Trästrategi med handlingsplan för smålandslänen. 

Sammanfattning  
Sedan 2011 har smålandslänen organiserat arbetet tillsammans vad gäller de 
trärelaterade frågorna via ett gemensamt arbete grundat på en antagen strategi med 
löpande handlingsplaner. I samband med att Skogsstrategin för Småland antogs 
under 2018 har de båda strategierna samordnats under gemensam ledning. Nu har 
tidigare trästrategi med handlingsplan reviderats och förnyats till föreliggande 
förslag.  

Information i ärendet 
De tre smålandslänen har med bakgrund i finanskrisen 2008, sedan 2011 bedrivet 
ett organiserat gemensamt arbete för den trämekaniska industrin i Småland. Detta 
har skett via en gemensam trästrategi med handlingsplaner. 
 
Den sista revideringen antogs för åren 2017-2018. Då pågick även ett arbete i 
Småland för att ta fram en gemensam skogsstrategi, som antogs i januari 2018. 
Efterhand anställdes även en gemensam samordnare och sedan dess har arbetet 
med de två strategierna hanterats tillsammans under gemensam samordnare. 
 
Föreliggande trästrategi med handlingsplan som avser åren 2022-2025, är en 
omarbetad och uppdaterad version som består av fem insatsområden. 

1.) Kompetensutveckling 
2.) Affärsutveckling 
3.) Produkt- och materialutveckling 
4.) Produktionsutveckling 
5.) Attitydutveckling 

Trästrategin ägs av följande intressenter: Regionerna och länsstyrelserna i 
Småland, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund, Jönköping University, 
Linnéuniversitetet, Södra Skogsägarna, Sveaskog, Trä och möbelföretagen och 
GS-facket. 
 
De båda strategierna leds via en gemensam styrgrupp som består av representanter 
från intressenterna till strategierna. Under styrgruppen finns även en arbetsgrupp 
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  RJL 2021/2003 

 
 

 

som tillsammans med samordnaren leder det operativa arbetet. Årligen fastställs 
en verksamhetsplan av styrgruppen, baserad på handlingsplanen. Kopplat till 
strategierna finns inga genomförandemedel för aktiviteter, utan detta får sökas 
efterhand från tänkbara finansiärer beroende på aktivitetens innehåll och 
målgrupp. Den gemensamma samordnaren är för närvarande placerad på Region 
Kronoberg. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
• Trästrategi med handlingsplan för åren 2022-2025 

Beslut skickas till 
Region Kronoberg 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Sektionschef 
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SMÅLANDS TRÄSTRATEGI OCH HANDLINGSPLAN 2022-2025 

Inledning 
Den för Småland så viktiga träindustrin var hårt konkurrensutsatt och många arbetstillfällen flyttade 

utomlands. Finanskrisen 2008 gjorde situationen mycket besvärlig för företagen. Länsstyrelserna fick 

varselsamordnaruppdrag i samarbete med regionförbunden. Arbetet genomfördes gemensamt för 

alla tre smålandslänen med Kalmar som samordnare. Det beslutades att ta fram en strategi för att 

samordna och prioritera insatser till stöd för träindustrin: ”Att samordna, förstärka och gemensamt 

prioritera insatser och att synliggöra den trärelaterade industrin nationellt och internationellt”. 

Organisationer, myndigheter och företag deltog i utvecklingen av strategin och handlingsplan som 

presenterades i november 2011.  

De viktigaste utgångspunkterna var att samordna, förstärka och gemensamt prioritera insatser samt 

synliggöra den trärelaterade industrin nationellt och internationellt. Under våren 2012 antog samma 

aktörer ett förslag till handlingsprogram för åren 2012–2014 utifrån strategin och under 2014 antogs 

nästa handlingsprogram för åren 2015–2017. Insatserna har bidragit till att öka innovationsnivån i 

den småländska träindustrin och är grunden för Smart Housing Småland, Företagsforskarskolan 

ProWood, satsningar på Linnéuniversitetet och Jönköping university, projekt och aktiviteter på 

Träcentrum och i Möbelriket, träutställning på Virserums konsthall och mycket annat. Nästa 

revidering gjordes 2017. Det beslutades då att trästrategiarbetet skulle samordnas med 

skogsstrategin som var under utveckling då många av frågorna var gemensamma. Inga nya insatser 

påbörjades inom Trästrategin under 2017 – 2018.  

I början av 2020-talet är situationen förändrad. Europeiska och nationella målsättningar om 

minskade utsläpp från fossila källor främjar ett ökat användande av materialet trä. Produktutveckling 

för träbaserat byggmaterial, exemplifierat av korslaminerat trä (KLT), i kombination med ett ökat 

intresse för att bygga hus, höga som låga, i trä har drivit upp efterfrågan på råmaterial från den 

svenska skogen. Detsamma gäller spännande innovationer av nya användningsområden för trä som 

material som fordonsbränsle, textilier och kemikalier.  

Företag inom träindustrin ser, precis som företag i andra branscher, möjligheter i det industriella 

skifte man brukar benämna ”Industri 4.0” och i det ökade fokuset på hållbara affärsmodeller. 

Eftersom majoriteten av företag inom träindustrin är små och medelstora finns både potential och 

utmaningar i att möta dessa samhälleliga och industriella förändringar.   

Förändrade förutsättningar innebär ett behov av omstart och förnyelse. Smålands trästrategi och 

handlingsplan 2022–2025 skall därför främja hållbar tillväxt genom att fokusera på 5 insatsområden: 

Kompetensutveckling, Affärsutveckling, Produkt- och materialutveckling, Produktionsutveckling och 

Attitydutveckling. Revideringsarbetet har genomförts genom en workshop och intervjuer med 

representanter från träindustrins branscher samt deltagande i smålandslänens arbete med smart 

specialisering. Strategins ägare och andra centrala intressenter har bidragit med synpunkter på 

innehållet. 

I strategin används ”Träindustrin” som samlande beteckning för flera branscher där trä är 

huvudmaterial; sågverk, träbearbetning, komponenttillverkning, träbyggnad, möbler, inredning, 

emballage. Strategin omfattar strategiska mål och insatser. Dessa ska leda till olika aktiviteter vars 

resultat ska bidra till målen. Alla insatser har en organisation som är ansvarig för att initiera 

aktiviteter och åtgärder. Där finns också exempel på organisationer som kan bidra i insatserna. I 

genomförandet av handlingsplanen kan många fler regionala, nationella och internationella 

organisationer och företag bli involverade.  
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1 Kompetensutveckling – stärk kompetensutvecklingen i den småländska träindustrin 
 

Mål: Ett förbättrat system för utbildningar för den småländska träindustrin stärker företagens 

utveckling som skapar attraktiva jobb med utvecklingsmöjligheter. 

Träindustrin har ständigt behov av ökad kompetens inom många olika yrkesområden. Denna 

kompetens kommer från anställning av nya personer med olika utbildningar och fort- och 

vidareutbildning av egen personal. Kontakter mellan företag är en viktig källa för ökad kunskap och 

utveckling. Det finns även många som byter yrken och behöver kompletterande utbildning för arbete 

i träindustri. Tillgång på utbildning av hög kvalitet och relevans på alla nivåer stärker individens 

utveckling och ger möjligheter till attraktiva innehållsrika arbeten och yrkesmässig utveckling. Det är 

likaså en förutsättning för träindustrins utveckling och innovation av nya träbaserade produkter. 

Träindustrin är inte jämställd och behöver bli mer attraktiv för kvinnor och människor med olika 

bakgrunder.  Småland är hjärtat i svensk träindustri och behöver tillgång till ökat kunskapsutbyte 

mellan företag och utbildningar av bra kvalitet på olika nivåer för yrkesutbildningar, fortbildningar 

och kompletterande utbildningar. 

Insatser: 

1.1 Säkerställa tillgången till relevanta attraktiva utbildningar från grundläggande till 

akademisk nivå 
Relevanta utbildningar från gymnasium till akademi utgör basen för fortsatt utveckling i träindustrin. 

Utbildningarna bör täcka branschens behov av specifik och generell kompetens och ha en geografisk 

närhet till företagens placering. De behöver också ett innehåll och utformning som attraherar 

människor med olika bakgrunder. Företag, utbildningsanordnare och övriga intressenter behöver 

tillsammans arbeta för att göra utbildningarna attraktiva. Utbildningarnas relevans och kapacitet bör 

regelbundet stämmas av med företagen och utbildningsanordnare. Strategierna skapar eller deltar i 

forum med företag, kommuner och regioner för avstämning av behov och utveckling av nya 

utbildningar. Insatsen skall leda till ökat samarbete mellan aktörerna och bidra till att täcka 

branschens behov av specifik och generell kompetens och ha en geografisk närhet till företagens 

placering. 

Träcentrum ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samarbete med bl.a.  kommuner, 

regionerna, yrkeshögskole-anordnare. Linnéuniversitetet (Lnu) och Jönköping University (JU).  

1.2 Medverka till att insatser för kompetensutveckling av yrkesverksamma är flexibla och 

anpassade till företagens och individens förutsättningar. 
Kompetensutvecklingsinsatser för företag och medarbetare skall göras flexibla och anpassade för att 

praktiskt genomföras som en integrerade del av företagens verksamhet. 

Kompetensutvecklingsinsatserna skall erbjudas på grundläggande branschvaliderad nivå, YH-nivå och 

högskolenivå. Utbildningsmodellen som utvecklats i projektet InsTrä ska användas och utvecklas 

vidare. Insatsen ska leda till en modell för flexibel kompetensutveckling och bidra till en spridning av 

systematisk kompetensutveckling i träindustrin. 

Träcentrum ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samarbete med bl.a. JU, Lnu, 

utbildningsanordnare, Trä och Möbelföretagen (TMF), GS-facket och företagen.  

1.3 Utveckla möjligheter för individer att ställa om sin kompetens mot företag inom trä, 

möbler och inredning. 
Genom samarbete mellan utbildningsanordnare, företag, fackförening, branschorganisationen TMF 

och branschspecialiserade utförare av kompetensutveckling skapas en småländsk "Träskola". 
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Yrkesvux-systemet, arbetsmarknadsutbildningar och YH-utbildningar ger personer med annan 

bakgrund möjlighet till omskolning. Strategierna initierar projekt för att testa och utveckla modellen. 

Insatsen skall leda till en modell för omställningsutbildning som ska bidra till att förenkla yrkesbyte 

till träindustrin. 

Träcentrum ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samarbete med bl.a. TMF, kommuner 

och regioner.  

1.4 Utveckla företagens förmåga att hantera kompetensutveckling strategiskt. 
Träindustrins företag står inför stora strategiska utmaningar. För att möta dessa krävs bland annat 

tillgång till ny kompetens, antingen genom kompetensutveckling eller nyrekrytering. För att stärka 

företagens strategiska kompetensutvecklingsförmåga behövs stöd för att implementera kunskap, 

metoder och förhållningssätt. Insatsen innebär att initiera projekt och resurser för 

coaching/rådgivning. Insatsen skall leda till stöd för strategisk kompetensutveckling och bidra till en 

snabbare utveckling av företagen. 

Träcentrum ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samarbete med bl.a. regioner, företag, 

Lnu och JU.  

2 Affärsutveckling – Stärk träföretagens förmåga till affärsutveckling 
Mål: Stärka företagens förmåga att utveckla befintliga och nya affärsmodeller genom kunskap, 

innovation och stöd 

Träindustrin befinner sig i en förändringsprocess som historiskt sett saknar motstycke och som direkt 

påverkar förutsättningarna att driva företag. Förändrade produktionsprocesser, nya kundkrav, 

digitalisering, hållbarhet och en pandemi som rubbat affärsmodeller i hela världen är alla faktorer 

som påverkar företagande i såväl stora som små organisationer. Småländska företag i träindustrin är 

till största delen små och medelstora, vilket innebär särskilda utmaningar när det gäller resurser för 

nödvändiga affärsutveckling. Samtidigt finns goda möjligheter för att starta nya företag med nya 

affärsmodeller och strategisk utveckling av befintliga företag. Träindustrin ska utgöras av företag som 

är väletablerade, entreprenörmässigt drivna, producerar och utvecklar produkter med den 

klimatsmarta råvaran trä och ligger geografiskt väl samlade i s.k. kluster. De områden som är av 

särskild betydelse för strategisk affärsutveckling är; cirkulära affärsmodeller, försörjningskedjor, 

digitalisering i försäljnings- och distributionskanaler samt export.  

Insatser: 

2.1 Stöd företagens möjligheter att utveckla cirkulära affärsmodeller 
Att utveckla cirkulära affärsmodeller är en av nycklarna till hållbar utveckling. Träindustriföretagen 

har goda förutsättningar att utveckla cirkulära affärsmodeller genom användande av den 

klimatsmarta råvaran trä (jungfrulig eller återvunnet), genom hållbar design av produkter, genom 

renovering, modifiering samt genom kommersiella återanvändningsmodeller (leasing, hyra). Avfall 

och restprodukter i träindustrin används idag i stor utsträckning till bioenergi. Det finns stora 

möjligheter att bättre utnyttja detta material för att producera andra typer av produkter som limträ, 

skivmaterial, industrikemikalier, bränslen m.m. Utmaningarna är dock flera och små och medelstora 

företag har begränsade resurser för att utveckla nya cirkulära affärsmodeller. Företagen behöver 

kunskaps- och utvecklingsstöd och samarbeten. Insatsen ska skapa stöd i form av kunskapsöverföring 

från forskning, inspiration, rådgivning, coaching och utbildning. Insatsen ska leda till att öka 

företagens möjlighet till utvecklingsstöd och bidra till utveckling av cirkulära affärsmodeller för trä. 

Träcentrum ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samarbete med bl.a. TMF, Science 

Park, ALMI, Interior Cluster of Sweden, företagen, Lnu, JU, RISE, Regionerna, Energikontoren i 

Småland.  
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2.2 Utveckla företagens förmåga till strategisk utveckling av försörjningskedjor. 
Leveranssäkerhet och jämn kvalitet har stor betydelse för att effektivisera produktion. 

Träindustriföretag behöver stärka sin strategiska förmåga när det gäller försörjning av insatsvaror 

och utveckling av leverantörskedjor. Strategierna ska bidra till att det i Småland produceras de 

råvaror och komponenter som träindustrin behöver. Insatsen skall innehålla utbildning, temagrupper 

och utvecklingsstöd anpassat för det enskilda företagets förutsättningar. Insatsen ska leda till att öka 

företagens möjlighet till utvecklingsstöd och bidra till företagens strategiska utveckling av 

försörjningskedjor.  

Träcentrum ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. TMF, JU 

(Tekniska Högskolan), Lnu, RISE, företagen.  

2.3 Förbättra förmågan att använda digitala verktyg för utveckling av försäljnings- och 

distributionskanaler 
Insatser som skall stimulera företagens användning av digital teknik för att nå nya kunder och för att 

effektivisera försäljnings- och distributionsprocessen. Kunskaper och erfarenheter finns i många olika 

branscher. Insatser kan genomföras i samverkan med andra sektorer av handel och 

tillverkningsindustri. Aktiviteten ska öka kunskapen om företagens behov och inspirera 

träindustriföretag att utveckla insatser som är specifika för branschen.  

Jönköping university (Tekniska högskolan) ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i 

samverkan med bl.a. Träcentrum och TMF 

2.4 Arbeta för ökat exportvärde av träbaserade produkter på såväl etablerade marknader som 

tillväxtmarknader. 

Träindustrin är exportberoende. Förädlingsgraden och dess ökningspotential varierar hos olika 

aktörer. Mindre företag är starkt beroende av befintliga kunder och sårbara för 

konjunktursvängningar. Främjande insatser ska verka för en mer hållbar export genom generellt ökad 

internationalisering och ökat förädlingsvärde i de produkter som exporteras. Insatsen ska bidra till att 

sänka trösklarna för SMF att ta steget ut på världsmarknaden, såväl etablerade marknader som 

tillväxtmarknader, samt inspirera företagen till innovation genom produktutveckling. Aktiviteter 

samordnas med nationella exportfrämjande insatser inom träbranschen. Insatsen ska leda till ökad 

förmåga till kontakter med nya kunder och marknader och bidra till ökad export. 

Regionerna ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. Träcentrum, 

Smart Housing Småland, Södra Sveriges Trävaruexportförening, Svenskt Trä, Business Sweden och 

träindustriföretagen.  

2.5 Stärka förutsättningarna för att starta nya företag i träindustrin 
Omvärldsförändringarna ger bra förutsättningar för att ta fram nya produkter och lösningar baserade 

på trä. Dessa kan utvecklas i befintliga företag men ger också möjlighet till att starta nya företag. 

Insatsen ska bidra till att koppla ihop innovationsstödjande systemet med entreprenörer i 

träindustrin. Insatsen ska leda till ökat stöd för nyföretagande och entreprenörer och bidra till fler 

nya företag inom träindustrin.  

Regionerna ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med innovationsstödjande 

aktörer. 
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3 Produkt- och materialutveckling – Öka användningen och återanvändningen av trä 

samt utveckla nya produkter och lösningar 
Mål: Utveckla produkter och komponenter för att möjliggöra en ökad användning av trä i bygg, 

möbler och inredning 

Materialet trä har flera tekniska fördelar jämfört andra material. Inte minst kan materialet skapa 

miljömässiga fördelar i relation till andra material. Därmed inte sagt att materialet och dess 

hantering från planta till produkt inte kan bli ännu bättre. Genom utvecklade metoder och helhetssyn 

på värdekedjan kan effektivare produkter skapas som tillvaratar träets fördelar och hanterar 

materialets utmaningar. Fokus inom området är att skapa förutsättningar för nya värdefulla 

produkter som nyttjar hela den tillgängliga materialresursen i skogen såväl olika träslag som olika 

sortiment, biprodukter och restflöden. Materialet ska utnyttjas tillfullo för olika 

användningsområden inom bygg, möbler och inredningar. Trämaterialet med sitt ursprung i naturen 

möjliggör skapandet av cirkulära värdekedjor. Möjlighet till spårbarhet och hantering av digital 

information  kopplat till materialet och produkterna är aspekter som behöver utvecklas. 

Insatser: 

3.1 Utveckla bostadsbyggande i materialet trä 
Limträ och KL-trä har möjliggjort snabb ökning av träbyggandet. Det krävs utvecklingsarbete för 

effektivare metoder, komponenter och produkter. Alla delar i förädlingskedjan omfattas; från skogen 

till byggnadernas underhåll och återbruk. Småland bör ha en framträdande position i detta 

utvecklingsarbete.  Insatsen innebär att initiera forskningsprojekt och examensarbeten med fokus på 

materialutveckling inom området KL-trä och byggande av flerbostadshus samt användande av 

återvunnet byggmaterial. Insatsen ska leda till utveckling i hela försörjningskedjan och bidra till ett 

ökat och effektivt byggande i trä. 

Smart Housing Småland (RISE) ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med 

bl.a. Lnu, JU, Träcentrum 

3.2 Produktutveckling av träkomponenter som ersättning för mer miljöbelastande material  

Det finns en goda ekonomiska, sociala och miljömässiga skäl att ersätta betong, metall och plast i 

byggnader, möbler och inredning med trä. Det fordrar utveckling i alla delar av försörjningskedjan 

och en förstärkning av marknadsföringen av träprodukter. Insatsen omfattar forsknings- och 

utvecklingsprojekt och examensarbeten med fokus på att utöka användandet av materialet trä i 

byggnation, möbler och inredning. Insatsen ska leda till ökad utveckling av nya material, 

komponenter, produkter och system samt minskat spill av trä. Den ska bidra till att användningen av 

trä ökar på bekostnad av mer miljöbelastande material.  

RISE ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. Lnu, JU/JTH, Träcentrum, 

Interior Cluster.  

3.3 Öka användningen av digitala verktyg i produktion, försäljning och distribution  

Kraven på ökad råvaru- och produktinformation ökar. Detta fordrar system och standarder för 

informationshantering. Detta är inte minst viktigt som ett led i utvecklingen av cirkulära 

affärsmodeller. Nationella projekt pågår genom t.ex. Svenskt Trä. Digitala verktyg har fått allt större 

betydelse för att nå nya kunder och för att effektivisera försäljnings- och distributionsprocessen. 

Småländska träindustrier bör delta i utvecklingsarbetet och tillämpningar. Insatsen skall skapa 

kunskapsstöd, utbildning och utveckling inom områden som BIM, RFID, Digitala informationskedjor 

integrerat i produkter och tjänster. Insatsen ska leda till ökad tillgång till stöd för att använda digitala 

verktyg och bidra till att öka produktiviteten och skapa nya affärsmöjligheter. 
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Träcentrum ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. SHS. företag, JU, 

LNU, TMF, tjänsteleverantörer.  

4 Produktionsutveckling – Stärk utvecklingen av effektiv och hållbar produktion 
Mål: Stärka träindustrins utveckling av effektiv och hållbar produktion som stödjer nya 

affärsmodeller och den ökade användningen av trä  

I den förändringsprocess träindustrin står inför, krävs nya och anpassade försörjningsprocesser som 

kan hantera nya kundkrav, nya produkter, digitalisering och hållbara cirkulära flöden. En ny 

generation smarta och hållbara träbaserade produkter behöver en försörjningsprocess som är både 

effektiv och hållbar. Tekniksprånget från traditionell hantverksindustri till en framtidssäkrad och 

modern industri kräver inte bara ny typ av produktion eller nya maskiner utan även en anpassad 

kompetensutveckling och kompetensförsörjning av helt nya typer av kompetenser. Det ställer även 

krav på en ökad värdeaddering från underleverantörer och ett effektivt distributionsflöde som även 

kan hantera återflöde av produkter. 

Denna delstrategi skapar därmed förutsättningar för att kunna stärka träföretagens förmåga till 

affärsutveckling samt öka användningen och återanvändningen av materialet trä genom innovativ 

produkt och materialutveckling. Denna delstrategi behöver i sin tur stöd av en stärkt 

kompetensutveckling samt tillgång till kompetensförsörjning som möjliggörs av en attitydutveckling. 

Insatser: 

4.1 Öka användningen av digitala verktyg och automation i träindustrin 
Digitalisering och automation är viktiga för att öka produktiviteten. Företag i träindustrin, i synnerhet 

små och mellanstora, behöver stöd när det gäller utveckling, utbildning, rådgivning m.m. inom detta 

område. Detta görs genom att involvera företagen i utvecklingsinsatser och skapa stöd med fokus på 

analys av företagsspecifika förutsättningar för automation och digitalisering samt att involvera 

företagen i utvecklingsinsatser och samarbeten med andra branscher. Insatsen ska leda till en ökning 

av digitalisering och automation i träindustrin och bidra till en ökad produktivitet. 

JU ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. Lnu, JU, Träcentrum, 

Regionerna, RISE, Science park.  

4.2 Energieffektiviseringar i produktionssystemet 
Träindustrin är genom sina bearbetningsprocesser en producent av olika material som förr eller 

senare ofta används för energiändamål. Samtidigt är industrin en betydande förbrukare av energi. 

Genom ett framtida ökat fokus på cirkulära affärsmodeller blir träindustrin en viktig aktör som kan ha 

stor påverkan på energiflöden inom olika delar av värdekedjan från skog till produkt beroende på 

processernas utformning. För flera träindustrier ökar betydelsen av energi som en produkt för 

försäljning och effektivare energianvändning får ekonomiska incitament tillsammans med vinster för 

lokalsamhälle och miljö. Arbetet bör utgå från goda exempel som genom utvecklingsinsatser skapas 

och identifieras för att sedan kommuniceras inom Småland för inspiration. Insatsen tar fram goda 

exempel som utgör inspiration för andra träindustrier att ta efter med målet att öka 

energieffektiviteten i Smålands träindustri. 

Träcentrum ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. Regionerna, 

energikontoren, Lnu.  

4.3 Stötta och utveckla underleverantörer inom träindustrin 
Ökade kundkrav på kundanpassningar och kortare ledtider samt ökad medvetenhet om produkters 

miljöpåverkan kräver att träindustrin minskar sitt beroende av importerade råmaterial. Gemensamt 

med den småländska skogsstrategin inkluderas även här att värdeförädlingen av svensk skog bör 
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hållas kvar lokalt. Detta tillsammans med ett ökat fokus på att utnyttja restprodukter på ett hållbart 

sätt samt krav på att kunna hantera ett cirkulärt flöde kräver att även underleverantörer inom 

träindustrin kompetensutvecklas och stöds. Med en stark underleverantörsbas ökar värdeförädlingen 

i Sverige och innovationskraften ökar. Insatsen ska leda till ökad värdeförädling och en stärkt 

innovationskraft hos underleverantörer samt bidra till nya företag och utveckling av befintliga företag 

i träförädlingskedjan. 

JU ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. SHS, Träcentrum.  

4.4 Utveckla framtidssäkrade distributionskanaler 
Med nya krav behöver det traditionella distributionsflödet från tillverkare via återförsäljare till kund 

anpassas för att kunna hantera både fler direkta flöden till följd av e-handel och cirkulära flöden som 

inkluderar återtag, reparationer, underhåll, återanvändning och återvinning. Denna insats krävs för 

att skapa förutsättningar för ett ökat cirkulärt flöde och påverkar därmed alla aktörer i 

försörjningskedjan men även den regionala och nationella infrastrukturen som kan begränsa vilka 

typer av transporter som kan användas. Insatsen ska leda till framtidssäkrade distributionskanaler 

och bidra till nya företag samt utveckling i befintliga företag inom produktcirkulation och e-handel. 

JU ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. Regionerna.  

 

5 Attitydutveckling – Öka attraktiviteten till arbete och utbildning i träindustrin 
Mål: Öka attraktiviteten till träindustrin genom kunskapsutveckling och spridning gentemot 

samhällets alla relevanta målgrupper 

Träindustrin har stor betydelse för den nationella så väl som regionala ekonomin avseende 

sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Träindustrin har en snabb teknisk utveckling i 

nya produkter och produktionsmetoder. Det finns bra förutsättningar att utveckla befintliga företag 

och starta nya. Då behövs mer arbetskraft och kompetens. Utbildningsaktörer och Träindustrin 

behöver öka attraktiviteten och vidga rekrytering för att hitta de som ska jobba med trä och alla 

trästrategins intressenter behöver bidra till att öka intresset för trä.  Trä är ett förnybart och 

miljövänligt material som har en viktig position och funktion i förändringarna för att minska 

beroende av fossilt material. Samhällets attityd till träindustrin är avgörande för dess fortsatta 

existens och utveckling. Det behövs en samlad kommunikationsstrategi för att skapa uthålliga 

resurser för att öka kunskap och intresse för trä samt dess betydelse för ett hållbart samhälle. 

Insatser och aktiviteter blir därigenom mer effektiva för att sprida och förmedla kunskapen till 

samhällets olika målgrupper. 

Insatser: 

5.1 Öka insatser och resurser för att sprida kunskap och öka intresse för trä, möbler och 

inredning. 
Ett ökat samarbete mellan träindustrins aktörer och stödjande organisationer skulle kunna ge större 

effekt på att öka intresset för utbildning och arbete i branschen. Dialogen mellan aktörerna bör 

utvecklas i syfte att växla upp arbetet där det behövs, sprida lyckade projekt och utöka samverkan 

där så önskas. Insatsen omfattar dialog med berörda aktörer om ökat samarbete och om bidrag för 

att skapa resurser för gemensamma aktiviteter, t.ex. pedagogiska aktiviteter, studiebesök, material 

etc. (Se även skogsstrategins handlingsplan 1.6). Insatsen ska leda till ökad samverkan för att öka 

intresset hos unga för utbildning och arbete inom trä och bidra till att fler väljer att arbeta i 

träindustrin. 
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Regionerna ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. kommuner, 

träföretag, utbildningsaktörer, Lnu.  

5.2 Öka kunskapsnivån om att bygga i trä hos samhällets beslutfattare. 
Kommersialisering av ny teknik fordrar en introduktionsperiod, oftast i form av pilotprojekt för att 

demonstrera tekniken och stimulera intresset för tekniken. Offentliga organisationer har stor 

betydelse för byggandet och val av teknik och material genom offentlig upphandling. Deras 

ställningstagande, ambitionsnivå och handlingskraft är avgörande för takten på utvecklingen. 

Aktiviteten avser insatser för att öka intresse och kunskaper hos beslutsfattare, planerare, arkitekter, 

byggföretag, fastighetsförvaltare m.m. Strategin har genomfört seminarieserien Trähusskolan men 

avser att fortsätta aktiviteten för att nå fler intresserade, även utanför Småland. Insatsen ska leda till 

ökad kunskap och intresse och bidra till ett ökat byggande i trä.  

Smart Housing Småland ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. 

Regionerna, kommunerna, RISE, Energikontor Sydost, Sveriges Träbyggnadskansli, LNU.  

5.3 Insats för ökad jämställdhet 
En avsiktsförklaring är antagen av skogs- och trästrategiernas intressenter. En arbetsgrupp har bildats 

som ansvarar för planeringen av arbetet. Insatsens mål är skapa ett systematiskt förändringsarbete 

genom t.ex. tillgång till utbildning, uppföljningar, verktyg och erfarenhetsutbyte om 

jämställdhetsarbete och vinster med ökad jämställdhet. Strategiernas intressenter ska stödja andra 

småländska organisationer och företag inom skog och trä att långsiktigt förbättra jämställdheten. 

Jämställdhetsarbetet ska också bedrivas i alla andra tillämpliga insatser inom strategiarbetet. 

Insatsen ska leda stöd för företagens jämställdhetsarbete och gemensam attitydpåverkan och bidra 

till en mer jämställd träindustri. 

Samordnaren och arbetsgruppen ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med 

bl.a. strategiernas intressenter och i separata aktiviteter.  

5.4 Sprida kännedom om fördelar med trä och hållbart skogsbruk 
Skogsbruket i Sverige och Europa debatteras intensivt i samband med klimatproblem och hot mot 

biodiversiteten. Det finns därför ett ökande behov att tillhandahålla information om småländskt 

skogsbruk, träindustri, cirkulär bioekonomi och materialet trä i jämförelse med andra material. Ett 

gemensamt arbete genomförs med skogens och träindustrins intressenter för att skapa underlag för 

en kommunikationsstrategi. Insatsen är nära kopplad till insatserna i skogsstrategin och ska leda till 

att en gemensam kommunikationsstrategi tas fram som ska bidra till ökad kunskap och intresse för 

trä och dess bidrag till att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Samordnaren ansvarar för insatsområdet. Åtgärder genomförs i samverkan med bl.a. Skogs- och 

trästrategiernas intressenter, företag, utbildningsanordnare, skogsägarorganisationer.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 115  
 
Regional Cykelstrategi för Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/69 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Godkänna föreliggande förslag till regional cykelstrategi för 
Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi 
för Jönköpings län. Den regionala cykelstrategin ska fungera som en grund 
för ett systematiskt länsgemensamt arbete med att stärka cykelns 
attraktivitet som transportmedel. Förslaget till cykelstrategi har varit på 
remiss i länet under perioden 2022-02-24 – 2022-05-06, efter 
remissomgången har mindre justeringar gjorts av dokumentet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnd TIM 2022-05-31 
• Informationsdragning under nämndsammanträdet 2022-05-31 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Missiv daterat 2022-05-13 
• Förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) samt Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 
 
Samuel Godrén (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
protokollsanteckning: 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom cykelstrategin men hänvisar till 
ändringsyrkande om finansieringen som vi lade 26 april i RS gällande 
Regional transportplan. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag 
och medger att protokollsanteckningen från Sverigedemokraterna biläggs 
till protokollet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 82-101 

Tid: 2022-05-31 kl. 09:00  

Plats: Hotell Elite Plaza, Malmö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 94  
 
Regional Cykelstrategi för Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/69 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslå Regionfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till 
regional cykelstrategi för Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi 
för Jönköpings län. Den regionala cykelstrategin ska fungera som en grund 
för ett systematiskt länsgemensamt arbete med att stärka cykelns 
attraktivitet som transportmedel. Förslaget till cykelstrategi har varit på 
remiss i länet under perioden 2022-02-24 – 2022-05-06, efter 
remissomgången har mindre justeringar gjorts av dokumentet. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning under nämndsammanträdet 2022-05-31 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Missiv daterat 2022-05-13 
• Förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 71-
85 
Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Klubbhusgatan 13, Hus C, Våning 1, Regional Utveckling, sal Tomtebacken 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 77  
 
Regional Cykelstrategi för Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/69 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslå Regionfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till 
regional cykelstrategi för Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi 
för Jönköpings län. Den regionala cykelstrategin ska fungera som en grund 
för ett systematiskt länsgemensamt arbete med att stärka cykelns 
attraktivitet som transportmedel. Förslaget till cykelstrategi har varit på 
remiss i länet under perioden 2022-02-24 – 2022-05-06, efter 
remissomgången har mindre justeringar gjorts av dokumentet. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2022-05-13 
• Förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län  

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2022-05-13 RJL 2022/69 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Regional cykelstrategi för Jönköpings 
län 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslår regionfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till regional 
cykelstrategi för Jönköpings län 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi för 
Jönköpings län. Den regionala cykelstrategin ska fungera som en grund för ett 
systematiskt länsgemensamt arbete med att stärka cykelns attraktivitet som 
transportmedel. Förslaget till cykelstrategi har varit på remiss i länet under 
perioden 2022-02-24 – 2022-05-06, efter remissomgången har mindre justeringar 
gjorts av dokumentet. 

Information i ärendet 
Inkomna synpunkter 
Remissinstanserna lyfter generellt att det är positivt att Region Jönköpings län tar 
ansvar för att lyfta cykelfrågan på ett länsövergripande sätt. Flera yttranden menar 
att strategin har ett bra och tydligt upplägg och att det är positivt att Region 
Jönköpings län avser att arbeta aktivt med uppföljning genom cykelbokslut. Ett 
antal kommuner lyfter också värdet i ett regionalt cykelnätverk. Merparten av 
remissinstanserna pekar på behovet av att säkerställa ett bra genomförande av 
strategin såväl vad gäller framdrift av insatser som finansiering. 
 

Justeringar av förslaget till strategi 
• Förtydligande beskrivning av Region Jönköpings läns övergripande roll 

och ansvar 
• Beskrivning av kommande projekt kring regional cykelsatsning (kopplat 

till genomförande) 
• Mindre justeringar av ordlista, och beskrivande text kopplat till strategins 

vision 
• Komplettering inom insatsområde kombinationsresor 
• Mindre justeringar av mått och insatser inom målområde samverkan 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/69 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2022-05-13 
• Förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län  

 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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UTKAST

REGIONAL CYKELSTRATEGI FÖR 
JÖNKÖPINGS LÄN
För antagande den 7 juni 2022
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INNEHÅLL

Ordlista        3

Inledning         5

Bakgrund        6

Vision        9

Målområde vardagsresor     10

Målområde cykelbarhet     12

Målområde samverkan     14

Ansvar för genomförande och uppföljning 16

Nulägesbeskrivning och prioriteringar  18

Fotografier och illustrationer: sid 1 och 8 Ida Hedberg, sid 2 Energikontoret Norra Småland, sid 4 och sid 18 Johnér 
och sid 25 Smålands turism 

NOTERING: De justeringar/kompletteringar av 
text som har gjorts av remissversionen inför 
antagandet är gulmarkerade. Markeringen tas 
bort i det fastställda dokumentet.
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ORDLISTA
Allmän väg En väg där staten (Trafikverket) eller en 
kommun är väghållare.

Beteendepåverkan I den regionala cykelstrategin 
avses insatser som syftar till att påverka beteenden 
och attityder bland resenärer.

Blandtrafik Där biltrafik och cykeltrafik använder 
samma yta längs en väg/gata.

Cykelbana Del av gata/väg, avsedd för cykeltrafik och 
trafik med moped klass II. Cykelbana är avskild från 
vägbana genom fysisk anordning exempelvis kantstöd.

Cykelbarhet Beskriver hur inbjudande gator och 
vägar är att cykla på.

Cykelbokslut En sammanställning över de cykelfräm-
jande insatser kopplade till cykelstrategin som har 
genomförts under året.

Cykelfält: Särskilt körfält som genom vägmarkering 
anvisats för cyklande eller förare av moped klass II. 

Cykelled En cykelled definieras av Trafikverket som 
ett sammanhängande cykelstråk för rekreation eller 
turism. Leden kan bestå av olika typ av infrastruktur; 
lågtrafikerade vägar, cykelbanor med mera. Cykelleds-
nätet för rekreations- och turiständamål delas in i långa 
(nationella), medellånga (regionala) och korta (lokala) 
cykelleder utifrån kvalitetskriterier som upprättats av 
Trafikverket. Cykelleder kan också omfatta till exempel 
byggda leder för mountainbike inom ramen för desti-
nations- eller föreningsverksamhet.

Cykelväg Väg för cykeltrafik eller moped klass II, med 
egen terrassering och linjeföring, skild från gata/väg, 
det vill säga friliggande. Huvudman är antingen staten 
eller kommunen. I lagstiftning kallas den cykelbana.

Enskild väg Väg som inte är allmän väg eller gata 
(till exempel väg där vägförening/samfällighet är 
väghållare). Kan också vara väg som hör till och hålles 
av enskild fastighet (privat väg). Enskild väg kan också 
vara väg som är en gemensamhetsanläggning (en 
anläggning som är gemensam för flera fastigheter och 
som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse 
för dem).

Framkomlighet: Restid på specifik sträcka (Trafikver-
kets definition i förhållande till det vidare begreppet 
tillgänglighet).

Funktionellt samband För att Trafikverket ska kunna 
bygga en allmän väg i form av en friliggande cykelväg 
krävs ett funktionellt samband med en allmän väg.  
Utan det funktionella sambandet är inte kravet på 
allmän samfärdsel uppfyllt (vilket en allmän väg ska 
vara till för).

Kombinationsresor Resor där cykel kompletterar 
andra transportslag för att skapa hög tillgänglighet till 
målpunkter på lite längre avstånd.

Ledhuvudman Ledhuvudmannen är den part som 
ansöker om utmärkning av en cykelled och som 
ansvarar för att redovisa för bedömningsgruppen att 
kvalitetskriterierna uppfylls. Ledhuvudmannen håller 
ihop allt arbete som krävs kring en led: förankring 
med alla berörda, kvalitetssäkring, marknadsföring, 
utveckling med mera.

Mobilitetsstrategi Trafikstrategiskt dokument som 
fokuserar på att påverka resmönster i önskad riktning.

Mobilitet Rörlighet av personer, varor och tjänster.

Potentialstudie GIS-baserad analys som visar var 
potentialen för cykelresor är som störst i länet.

Regional statlig cykelinfrastruktur Cykelvägar där 
staten är väghållare (i allmänhet utanför tätort) och 
som inte löper utmed statliga stamvägar (E4, Rv 26 
och Rv 40).

Regional transportplan Omfattar investeringar 
i det regionala vägnätet, samfinansiering av 
järnvägsåtgärder samt medfinansiering till kommuner.

Saknad länk Avsnitt i cykelstråk där cykelsäker väg 
saknas.

Statlig medfinansiering Innebär att staten bidrar 
till genomförande av regionala kollektivtrafikanlägg-
ningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäker-
het på kommunala gator och vägar via avsatta medel 
i regional transportplan.

Tillgänglighet Möjligheten att från ett område kunna 
nå olika målpunkter med hänsyn till variabler som 
möjliga färdmedel, restid, reskostnad och tillförlitlig-
het (Trafikverkets definition).

TIM-nämnd Region Jönköpings läns nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö.

VGU Trafikverkets  regler för vägar och gators 
utformning.

Väghållare Den part som ansvarar för drift och 
underhåll av en väg. Staten (Trafikverket) är väghållare 
för statliga allmänna vägar, kommuner är väghållare 
för kommunala allmänna vägar och gator och vägför-
eningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastig-
hetsägare är väghållare för enskilda vägar.
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FLER LÄNSINVÅNARE SKA SE 
CYKELN SOM ETT ATTRAKTIVT 
TRANSPORTMEDEL 

Om fler människor i Jönköpings län väljer att transportera sig 
genom att cykla skapas betydande individ- och samhällsnyttor 
kopplade till miljö, folkhälsa och näringslivsutveckling på såväl 
regional som lokal nivå. 

För att vi i vårt län ska kunna realisera dessa inneboende 
potentialer behöver vi både stärka länets cykelkultur — det vill 
säga hur vi samlat ser på cyklingens status och möjligheter — 
och förbättra den fysiska transportinfrastrukturen, så att det 
blir tillgängligare och mer trafiksäkert att cykla. 

Den regionala cykelstrategin är en grund för ett systematiskt 
länsgemensamt arbete med att stärka cykelns attraktivitet som 
transportmedel. Genom att beskriva en struktur för kommande 
insatser skapar vi förutsättningar för att flytta fram cykelns 
position i såväl strategisk planering som genomförande.
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BAKGRUND

Tidigt i processen med att ta fram en regional cykelstrategi har 
politiska avstämningar gjorts kring strategins grundläggande 
förutsättningar och uppdrag genom att formulera syfte, 
omfattning, process och struktur.

SYFTE
Den regionala cykelstrategin är en utpekad åtgärd i Åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län.

Den regionala cykelstrategin ska definiera den önskvärda utvecklingen av cykling i länet. 
Cykelstrategin ska också synliggöra vilka strategiska satsningar och åtgärder som bör 
prioriteras för att stärka cyklingen i länet på ett effektivt sätt. Ytterligare en viktig ingång 
i arbetet med en regional cykelstrategi är att stärka samarbetet kring cykelfrågor i länet.

En fortsättning på den regionala cykelstrategin är att ta fram en plan för regional statlig 
cykelinfrastruktur i länet. Denna plan är i sin tur en viktig förutsättning för att möjliggöra 
välgrundade prioriteringar och ett effektivt genomförande av länets regionala transport-
plan i de delar som berör cykling.

OMFATTNING
Strategi - inte plan för genomförande Strategin är ett ramverk som ska ge riktning 
åt kommande cykelsatsningar ur ett samlat regionalt perspektiv och pekar ut vilken 
typ av konkreta insatser som bör prioriteras för genomförande.  Dessa aktiviteter kan 
ske på många olika nivåer och genomföras av såväl regionala och kommunala aktörer 
som förenings- eller näringslivet. Strategin har dock inte mandat att kravställa specifika 
insatser från andra aktörer än Region Jönköpings län.

Strategin är inget heltäckande trafikstrategiskt dokument Strategin är därför inte 
inriktad på att reglera andra transportslag. Strategin riktar sig mot trampcyklar samt 
trampcyklar med elassistans. Andra typer av cykelfordon (elfordon utan trampor) eller 
mopeder omfattas inte.

Den regionala cykelstrategin omfattar hela länets geografi1 och alla typer av cykling. 
Detta betyder att strategin inbegriper såväl vardagscykling som cykling kopplad till 
rekreation eller besöksnäring. 

Cykelstrategin siktar mot år 2035, vilket också är målår för Jönköpings läns regionala 
utvecklinsstrategi. Det är betydelsefullt att den regionala cykelstrategins inriktning är 
uppdaterad i förhållande till samhällsutveckling och politik. Utvärdering av och beslut om 
strategins aktualitet bör därför fattas varje mandatperiod.

1 De fysiska åtgärder som Region Jönköpings län har möjlighet att prioritera via den regionala transportplanen omfattar endast 
regionalt statligt vägnät, bytespunkter för kollektivtrafik samt de delar av de kommunala vägnäten som är aktuella för åtgärder som 
medfinansieras med statliga medel via pott i regional transportplan.
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MÅLGRUPPER
Cykelstrategin vänder sig främst till länets kommuner, Region Jönköpings läns politiker, 
Trafikverket s amt c ykelrelaterade o rganisationer i  l änet. S ekundära m ålgrupper f ör 
strategin är näringsidkare som på något vis har eller kan komma att ha beröring med 
cykling. Den breda allmänheten kan vara målgrupp för vissa specifika a ktiviteter e ller 
kampanjer. Som region verkar vi i projektet framförallt genom våra primära målgrupper.

PROCESS
Förslaget till regional cykelstrategi har arbetats fram av en projektgrupp från Regional 
Utveckling tillsammans med en utsedd arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från 
fyra av länets kommuner (Gislaveds, Jönköpings, Nässjö och Värnamo kommuner). 
Under framtagandet av förslaget till regional cykelstrategi har projektgruppen även haft 
dialogmöten med Trafikverket Region Syd, Jönköpings Länstrafik, Energikontoret Norra 
Småland, Smålands Turism, NTF, Cykelfrämjandet och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Den regionala cykelstrategin har stämts av löpande med länets politiska referensgrupp 
för transportinfrastruktur, Nämnden för trafik, i nfrastruktur o ch m iljö s amt r egionalt 
infrastrukturnätverk. Information har även gått ut till kommunchefsnätverk samt 
kommunalt forum. Den regionala cykelstrategin ska enligt gällande tidplan fastställas 
av regionfullmäktige i Region Jönköpings län den  14 juni 2022.

Region Jönköpings läns övergripande roll 
och ansvar kopplat till cykling
Regionalt utvecklingsansvar Region Jönköping har möjlighet att ta fram övergri-
pande regionala strategier1 i utvecklingsfrågor för att peka ut en gemensam riktning 
för länet. Dessa strategier behöver oftast konkretiseras i handlingsplaner eller ge-
nomförandeplaner för att få effekt. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
ska vara en integrerad del det regionala tillväxtarbetet.

Länsplaneupprättare Region Jönköpings län ansvarar för att i regional transport-
plan prioritera medel till investeringar i regional statlig cykelinfrastruktur och statlig 
medfinansiering till cykelåtgärder inom kommunalt vägnät. I vår roll som länspla-
neupprättare är det viktigt att säkerställa att det finns en tydlig och välförankrad 
prioritering av åtgärder för genomförande2. Detta ökar möjligheterna att åtgärda 
länets största brister i cykelinfrastruktur och därmed förbättra tillgängligheten med 
cykel i länet.

Kollektivtrafikmyndighet Inom ramen för Region Jönköpings läns uppdrag som 
kollektivtrafikmyndighet tar vi strategiska och operativa beslut som påverkar 
cykelns attraktivitet kopplat till kombinationsresor kollektivtrafik/cykel. Detta kan 
till exempel gälla taxor, investeringar i anläggningar och fordon samt planer och för 
trafikering och bytespunkter.

Ansvar för jämlik och tillgänglig hälsa Region Jönköpings län ansvarar för att 
utveckla och samordna folkhälsoarbetet i länet, vilket bland annat görs genom 
hälsofrämjande insatser kopplade till livsstil och vardagsmotion. Eftersom aktiva 
transporter i vardagen har en så tydlig hälsofrämjande effekt bör Region Jönköpings 
läns långsiktiga arbete med cykelfrågor samordnas med det strategiska folkhälso-
arbetet.

1 Alla regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) för det övergripande utvecklingsarbetet i länet, RUSen kan 
förtydligas i tematiska strategier.
2 Trafikverket och länets kommuner genomför åtgärderna
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STRUKTUR
Den regionala cykelstrategin kan betraktas som ett samlande paraply som systematise-
rar pågående och kommande insatser kopplade till cykling i Jönköpings län. Genom att 
definiera en tydlig struktur skapar vi en gemensam riktning åt arbetet med att stärka 
cyklingen i länet.

Den regionala cykelstrategin grundar sig på en vision som är en övergripande målbild av 
vad vi vill uppnå med cykling i länet. 

Visionen är nedbruten i tre målområden, målen definierar vad vi ska fokusera på för att 
nå vår vision och ger struktur åt efterföljande strategier och insatsområden. Målen är 
tydligt definierade och måttsatta för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen inom 
respektive område.

Respektive målområde har kopplade strategier. Strategierna utgår från identifierade 
utmaningar och anger hur vi ska rikta de insatser som tas fram för att nå cykelstrategins 
mål.

Insatsområdena beskriver inom vilken typ av områden som åtgärder bör göras. Inom 
respektive insatsområde lyfts exempel på insatser — det är dock möjligt att även andra 
aktiviteter än de som nämns kan vara relevanta kopplat till den regionala cykelstrategins 
mål och strategier. Specifika insatser kan göras av olika aktörer och drivas som ordinarie 
verksamheter eller i form av projekt.

Fler korta vardagsresor 
ska göras med cykel

Stärkt samverkan 
kring cykling på 

länsnivå

Cykling 
ska stärka 

näringslivet

Beteende- 
påverkan

Arbets- 
platser

Trafik- 
säkerhets- 
kampanjer

Fysiska 
åtgärder

Lär av andra 
och varandra

Främja hela 
resan

Skapa ett 
regionalt 
cykelnät

Gör det lätt 
att välja rätt

Gör cyklingen 
trygg och 

säker

Besöks- 
näring

Handel och 
service

Fysisk 
planering

Nätverk 
och 

utveckling

Kombina-
tions- 
resor

Utveckla 
cykelleder 

i länet

Plan för 
regional 
statlig 
infra- 

struktur

Vision 
Vad vill vi uppnå?

Mål  
Vad ska vi 
fokusera på?

Strategier 
Hur ska vi rikta 
insatser för att nå 
våra mål?

Insatsområden  
Vilka insatser svarar 
bäst mot våra mål?

Cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel i Jönköpings län

Sammanhängande 
cykelbarhet mellan 
målpunkter i länet

162



9

Cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel i Jönköpings län

I vårt län cyklar vi för att det är smidigt, ekonomiskt och gör oss 
friskare. Genom att främja cykling skapar vi tillgängliga, trygga 
miljöer och vi lär våra barn viktiga resvanor för livet.
Cykling har stora möjligheter att bidra till en stärkt social hållbarhet i samhället. 
Eftersom cykling är ett billigt transportslag bidrar satsningar på cykling till 
ekonomisk jämlikhet. Cykling är också ett transportmedel som är tillgängligt för 
samhällsgrupper utan körkort — till exempel barn och unga.

När vi väljer cykeln som transportmedel rör vi oss mer vilket skapar stora nyttor 
för vår hälsa och vårt välmående.

Fysisk planering som främjar ökad cykling bidrar till skapandet av mer tillgängliga 
och trygga miljöer — något som gynnar alla i samhället.

Jönköpings län är en attraktiv cykelregion där olika näringar 
samverkar och utvecklas kring cykling som produkt och kultur.
Det finns en stor potential i att utveckla länets besöks- och servicenäring kring 
cykling — inte minst i samarbetet mellan olika typer av intressenter.

När vi cyklar rör vi oss i en hastighet och skala som möjliggör interaktion med 
omgivningen. Detta ger i sin tur möjligheter till utveckling av det småskaliga 
lokala näringslivet i våra tätorter. 

Satsningar på cykelinfrastruktur har stora samhällsekonomiska vinster där varje 
satsad krona ger nyttor som överstiger investeringen.

V
IS

IO
N

Vi väljer cykeln för att aktivt bidra till ett resurssnålt och 
ekologiskt hållbart samhälle.
Cykling är ett resurssnålt transportslag som ger liten omgivningspåverkan och 
inte ger några koldioxidutsläpp vilket gör att cyklingen har en tydlig koppling till 
hållbarhetsmål som relaterar till ekologisk hållbarhet.

Viljan att bidra till hållbarhet och ställa om från fossila transportsätt är en viktig 
drivkraft för att människor ska välja att cykla. 

Till år 2035 vill vi att cykeln har en hög status som transportmedel och 
är ett förstahandsval för kortare resor i vårt län. Genom vår vision vill 
vi trycka på möjliggörande faktorer kopplat till cykling — vi ska genom 
strategiskt arbete få fler människor att vilja och kunna cykla. Detta har 
tydlig bäring på Region Jönköpings läns övergripande vision om att bli 
Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region.

Cykelstrategins vision förtydligas utifrån de tre perspektiven på 
hållbarhet:

Ekologisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet
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	Gör det lätt att välja rätt
Genom att aktivt planera och arbeta för att underlätta vardagscykling 
kan vi få fler människor att välja cykel för kortare resor.

Strategin bygger på att skapa både incitament och yttre förutsättningar 
för cyklister. Vi ska få fler att se nyttorna med cykling samtidigt som rätt 
åtgärder görs för att underlätta cyklande.

Vårt mål är att fler människor ska välja cykeln 
som transportmedel för den typ av kortare 
persontransporter som görs ofta. Detta ger 
nyttor för såväl folkhälsa som luftkvalitet, 
buller, utrymme och trafiksäkerhet inne i våra 
tätorter. 

Merparten av länets befolkning bor inom fem 
kilometers radie från tätortscentrum, vilket 
betyder att det finns en stor grundläggande 
potential för cykling.

Många människor ser också behoven av att ställa 
om till ett mer hållbart liv - såväl för miljöns som 
för den egna hälsans och ekonomins skull. Detta 
är viktiga drivkrafter som vi bör nyttja för att nå 
målet om vardagscykling.

DEFINITION VARDAGSRESA

Återkommande, standardiserad 
resa (t.ex. transport till 
fritidsaktivitet, arbete, skola 
livsmedelsbutik).

MÅTT

Antal och andel cyklister i stråk 
med hög potential för cykling.

Andel barn som cyklar till skolan.

M
Å
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Fler korta vardagsresor ska 
göras med cykel

	Gör cyklingen trygg och säker
Att resor med cykel upplevs som trygga och säkra är en viktig 
förutsättning för att få fler att cykla. Åtgärder som görs för att höja 
trafiksäkerheten för cyklister gagnar särskilt barn och ungas mobilitet 
eftersom det ökar deras möjligheter att cykla till och från skola och 
fritidsaktiviteter.

164



11

IN
SA

TS
O

M
R

Å
D

EN

Trafiksäkerhetskampanjer

För att fler ska våga välja cykeln som transportmedel är det 
betydelsefullt att bedriva informerande insatser kopplade till 
beteenden i trafiken och attityder kring till trafiksäkerhet och 
cykling.

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Utbildning och information kring trafiksäkerhet 

• Kampanjer kopplade till skolor och arbetsplatser

Fysiska åtgärder

För att skapa säkra cykelstrukturer behöver vi veta var det finns 
brister i befintlig transportinfrastruktur och även säkerställa 
funktionen i våra befintliga anläggningar.

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Inventeringar och åtgärder av saknade länkar av stor betydelse inom regionalt och 
kommunala cykelvägnät

• Kartlägga förutsättningar för drift och underhåll av cykelvägar i länet (t.ex. budget, 
ansvarsfördelning, strategier och samordning).
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 c
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Beteendepåverkan

Information och kunskapsspridning kring cykelns fördelar är 
viktiga insatser för att nå målet om ökad vardagscykling. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Lyfta och sprida goda exempel på beteendepåverkande aktiviteter

• Resvaneundersökningar

• Kampanjer kopplat till satsningar i transportinfrastruktur

Förbättra förutsättningarna på arbetsplatser

Inställningen till och agerandet kring cykling hos länets 
arbetsgivare är en viktig faktor för att få fler att se fördelarna 
med att cykelpendla till och från sitt arbete. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Fysiska åtgärder på arbetsplatser (t.ex. cykelförvarning och ombytesmöjligheter)

• Erbjudanden som lockar till arbetspendling med cykel (t.ex. förmånscyklar och 
gemensamma aktiviteter)
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Genom att arbeta för att skapa en 
sammanhängande cykelbarhet i länet 
stärker vi både länsinvånarnas mobilitet 
och förutsättningarna för rekreation och 
besöksnäring.

Länet har en ojämn geografi med långa 
avstånd och många små tätorter att binda 
samman samtidigt som det är kostsamt 
att bygga nya statliga cykelvägar. För att 
skapa en förbättrad tillgänglighet med cykel 
behöver lösningar identifieras både inom 
befintligt vägnät och i kopplingarna mot länets 
kollektivtrafik.

DEFINITION CYKELBARHET

Sträckor mellan definierade 
målpunkter ska upplevas tillräckligt 
säkra för cykling.

Regionala cykelstråk ska upplevas 
som attraktiva.

MÅTT

Utbyggnad av cykelvägar i länet.

Antal kilometer utmärkta statliga 
cykelleder.

Antal noder för kombinationsresor 
som är anpassade för cyklister.
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Sammanhängande cykelbarhet 
mellan målpunkter i länet

	Främja hela resan
Genom att ge förutsättningar för fler och attraktivare möjligheter 
till resor där olika trafikslag kombineras förbättrar vi mobiliteten 
med cykel över längre avstånd, ökar tillgängligheten till hela 
länets kollektivtrafikstråk och stärker förutsättningarna för 
besöksnäringen.

	Skapa ett regionalt cykelnät
Möjligheten att på ett säkert sätt kunna cykla till målpunkter 
som ligger utanför länets tätorter skapar viktig tillgänglighet 
för länsinvånare som inte har tillgång till bil och förbättrar 
förutsättningarna för rekreation och utvecklingen av länets 
besöksnäring.

Genom att peka ut ett regionalt cykelnät på olika nivåer tydliggörs 
både inriktning för framtida investeringar och potentiella leder och 
stråk inom befintligt vägnät.
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Utveckla cykelleder i länet

Genom att utveckla cykelleder i länet kan vi stärka 
förutsättningarna för cykling kopplad till rekreation och 
besöksnäring. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Enas kring länsgemensam strategi för att arbeta med cykelleder på olika nivåer i 
länet

• Utredning av potential för cykling i blandtrafik inom befintligt vägnät

• Driva frågan kring utveckling och vidmakthållande av leder över tid

Strategisk planering för kombinationsresor

Insatsområdet ska förbättra förutsättningarna att kombinera 
cykling med andra transportslag och på så vis stärka 
tillgängligheten till länets starkaste stråk för resande.

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Förbättrade möjligheter att ta med cyklar på kollektivtrafikens fordon

• Framtagande av strategisk plan för bytespunkter

• Bristanalyser av befintliga bytespunkter i länet

• Sammanställa dataunderlag kring resandevolymer

• Utveckla pendlarparkeringar för att möjliggöra kombinationsresor cykel/bil

Plan för regional statlig cykelinfrastruktur

Insatsområdet är en viktig del i genomförandet av Regional 
transportplan. I planen kan vi tydliggöra prioriteringar kopplade 
till medel i regional transportplan och skapa en gemensam bild 
av det framtida cykelnätet i länet. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Definiera de viktigaste målpunkterna för cykling i länet och kartlägga befintlig 
cykelbarhet till dem

• Ta fram potentialstudie som grund för prioriteringar

• Ta fram tydliga grunder för prioriteringar av åtgärder utmed regional statligt 
vägnät

• Peka ut kommande objekt för utredning och genomförande 

• Peka ut ett regionalt cykelnät
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För att få bättre utväxling av de insatser som 
görs för att öka cyklingen i länet behöver vi 
hjälpa och inspirera varandra. 

Att stärka länets övergripande cykelkultur är 
en förutsättning för att vi ska nå vår vision om 
cykling som ett attraktivt transportmedel i länet.

Samverkan kan ses som ett kraftfullt verktyg för 
att få bättre tryck i cykelfrågan. Största möjliga 
framgång i detta arbete åstadkoms när vi driver 
utvecklingen på bred front genom många aktiva 
intressenter och organisationer. 

Att samarbeta blir också ett sätt att jämna ut 
förutsättningarna i länet; kommuner och aktörer 
som har välutvecklade processer och strategier 
kopplade till cykling kan stötta och inspirera 
dem som inte har kommit lika långt.
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Stärkt samverkan kring 
cykling på länsnivå

	Cykling ska stärka näringslivet 
Att aktivt skapa samarbeten mellan olika parter och intressenter 
bidrar till utveckling av näringar som redan växer eller har 
möjligheter att växa genom att fokusera på cykling. Vi ska 
tillsammans arbeta för att näringsidkare ska se nyttan och 
potentialen i cykling.

	Lär av andra och varandra
Länets aktörer har varierande resurser och förutsättningar 
att arbeta med planering och utveckling kopplat till cykling. 
Mellankommunal samverkan och samarbete mellan olika aktörer 
inom cykling kan ge kraft och inspiration åt det arbete och de 
förändringar som behöver drivas igenom för att flytta fram 
cyklingens positioner i hela länet.

DEFINITION SAMVERKAN

Samverkan på länsnivå kring 
cykelfrågor med fler än två 
inblandade parter.

Regional stöttning för att lyfta 
cykel i länet och möjliggöra  att 
frågan drivs över tid.

MÅTT

Antalet anställda i länet som 
arbetar inom näringar med 
koppling mot cykel.

Antal aktiviteter inom regionalt 
cykelnätverk.

Mängd projektmedel som går 
till cykelinsatser där flera parter 
samarbetar.
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Fysisk planering

Att stärka cykelns plats i samhällsplaneringen är grundläggande 
för att nå vår vision och våra mål. Genom att stötta varandra 
i det strategiska arbetet kring cykling når vi längre än om alla 
arbetar var för sig.

EXEMPEL PÅ INSATSER

Utveckla länsgemensam checklista för cykelfrämjande planering

Stötta för att samtliga kommuner ska ha strategiska dokument för cykel

Ta fram gemensamma underlag för cykelplanering 

Nätverk och utveckling

Genom att hitta sätt att dra nytta av varandras kunskaper 
och erfarenheter kan vi jämna ut olika aktörers resursmässiga 
förutsättningar och aktivt hjälpas åt att stärka cykelkulturen i 
länet.

EXEMPEL PÅ INSATSER

Verka för utvecklingsprojekt och finansiering inom cykling

Skapa regionalt nätverk på tjänstepersonsnivå som aktivt syftar till kunskapsutbyte

Skapa evenemang kring cykling och cykelplanering

Tillskapa ökad kompetens och kontakter genom att gå med i nationella och 
internationella nätverk kopplade till cykling

Bevaka frågor som gäller regelverk och processer
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Besöksnäring

För att stärka länets besöksnäring behöver vi hitta nya och 
utveckla befintliga samarbeten kring såväl specifika produkter 
och destinationer som mer övergripande frågor.  

EXEMPEL PÅ INSATSER

Främja samverkan mellan aktörer inom besöksnäring, övrigt näringsliv och 
föreningslivet 

Arbete med destinationsutveckling

Handel och service

Insatsområdet strävar efter att öka förståelsen för cyklister som 
viktig målgrupp bland näringsidkare. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

Synliggöra cyklisters bidrag till handel och service

Åtgärder för att öka attraktiviten för cyklister kopplat till kommersiella lokaler

Stöd för produktutveckling av tjänster kopplade till cykling
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ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE 
OCH UPPFÖLJNING

Om målen som är satta i den regionala cykelstrategin ska nås 
behöver arbetet med att stärka cyklingen i länet bedrivas på 
flera nivåer. Den regionala cykelstrategin anger en struktur 
för länets samlade arbete, men själva genomförandet ligger i de 
insatser som olika aktörer i länet tar ansvar för.

Länets aktörers ansvar för att arbeta med cykelfrämjande åtgärder
Arbetet med de olika insatsområden som pekas ut i den regionala cykelstrategin bygger 
på aktiva insatser från många olika aktörer i länet och respektive organisation beslutar om 
verkställandet av egna specifika aktiviteter. Strategins genomförande är därför mycket 
beroende av att respektive aktör vill och kan driva utvecklingsfrågor kring cykel på ett 
sätt som stämmer överens med den regionala cykelstrategin.

Region Jönköpings läns ansvar
Region Jönköpings län åtar sig i och med fastställandet av den regionala cykelstrategin 
att arbeta med cykel i såväl projekt som löpande över tid. För att kunna göra detta 
behöver det kommande arbetet få klara politiska mandat och bli en specifik del i Region 
Jönköpings läns verksamhetsplanering. 

Följande delar ska ingå som Region Jönköpings läns grundläggande ansvar kopplat till 
den regionala cykelstrategin:

a. Uppföljning genom årligt cykelbokslut 

Syftet med ett cykelbokslut är framförallt att se trender i förhållande till strategins mål, 
att sätta fokus på arbetet med cykling samt att genom uppföljning av utpekade insats-
områden hitta goda exempel och höja lägstanivån i länet.

Bokslutet tas fram årligen som en del av Regional Utvecklings ordinarie arbete. Bokslutet 
ska kunna utvecklas över tid men bör innehålla återkommande delar kopplat till uppföljning 
för att kunna mäta utvecklingen över tid. 

För att tydliggöra Region Jönköpings läns ambitioner gällande arbetet med cykling ska 
ett årligt politiskt beslut för cykelbokslutet tas av nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö (TIM-nämnden). TIM-nämndens beslut bör kopplas till Region Jönköpings läns verk-
samhetsplanering så att rätt resurser för att arbeta med cykelfrågor säkerställs.

b. Sammanhållande roll i regionalt cykelnätverk 

Ett regionalt cykelnätverk ska instiftas som ett led i att vidmakthålla det löpande arbetet 
kopplat till cykelstrategin. Cykelnätverket ska fungera som en plattform för löpande dialog 
och ge kontinuitet och driv inom de insatsområden som har pekats ut i den regionala cy-
kelstrategin. 

Arbetet med att samordna ett regionalt cykelnätverk läggs som ordinarie verksamhet 
inom Regional Utveckling på Region Jönköpings län och arbetet inleds med att tydligt 
definiera syfte, målgrupp och struktur för nätverket. Det är viktigt att nätverket samordnas 
med befintliga nätverk och strukturer kopplade till cykel i länet.
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Innehåll regionalt cykelbokslut
Region Jönköpings län ansvarar för att årligen göra en uppföljning av den regionala 
cykelstrategin. Cykelbokslutet ska vara en skriftlig redogörelse för utvecklingen av 
cykling i länet och motsvarar en uppföljning och uppdatering av strategins mål och 
genomförandedel. Cykelbokslutet ska grunda sig på följande delar:

1. Beskrivning av nuläge målområden Bokslutet ska visa resultat för de mått som 
tagits fram för respektive målområde, vilka insatser som har genomförts samt 
aktuell status inom respektive insatsområde. 

2. Analys av resultat Utifrån beskrivningen av nuläge tas analys av utförda insatser 
fram: gör vi rätt insatser kopplat till målen? Vilka faktorer påverkar utfallet och 
vilka av dessa faktorer har vi möjlighet att påverka?

3. Prioritering av insatser för kommande år Bokslutet ska innehålla ett framåtsyf-
tande avsnitt som med grund i nuläge och analys tydliggör vilka insatser som 
kommer att prioriteras under kommande år.

c. Plan för regional statlig cykelinfrastruktur 

Att ta fram en plan för regional statlig cykelinfrastruktur har tydlig bäring på Region 
Jönköpings läns ansvar som planupprättare av regional transportplan. Arbetet drivs i 
projektform under en begränsad tid. 

Regional cykelsatsning
För att säkerställa att Region Jönköpings län fullgör sitt ansvar för genomförandet av den 
regionala cykelstrategin har beslut fattats om att driva regionala cykelfrågor i projektform 
under tre år. Projektet möjliggör att Region Jönköpings län kan växla upp sitt arbete med 
cykelfrågor och har möjlighet att genomföra en tydlig satsning på att stärka cyklingen i 
länet under de kommande åren. 

I samband med projektets avslutande ska en utvärdering göras för att bedöma om 
satsningen ska bli en del av den löpande verksamheten inom Region Jönköpings län. 
Detta säkerställs i sin tur genom Regions Jönköpings läns verksamhetsplanering och 
politiska beslut kring budget.
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NULÄGESBESKRIVNING OCH 
PRIORITERINGAR

För att hitta rätt fokus under kommande år är det betydelsefullt 
att veta var i utvecklingen vi befinner oss just nu.

I nulägesbeskrivningen har vi gjort enkla utvärderingar av nuläget inom respektive 
målområde. Vi visar hur måtten som är kopplade till cykelstrategins mål kan följas upp 
och anger också vilka insatser som har högst prioritet under kommande år samt vilka 
aktörer som har särskilt stor påverkansmöjlighet inom insatsområdet. 

Nulägesbeskrivningen är ingen fullständig inventering av alla cykelfrämjande aktiviteter 
som bedrivs i länet, utan är en bedömning på samlad regional nivå där exempel inom 
respektive insatsområde redovisas översiktligt. 

Nulägesbilden kan ses som en brygga mellan den övergripande strategin och de konkreta 
insatser som årligen kommer att prioriteras och följas upp via Region Jönköpings läns 
cykelbokslut. 
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Mått Möjligt sätt att mäta

Antal cyklister i stråk med hög 
potential för cykling

Mätning av cyklister respektive bilar i relevanta 
avsnitt

Andel barn som cyklar till skolan Enkäter till urval av skolor, alternativt information 
från skolhälsovården

Strategi GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT

Insatsområde Beteendepåverkan
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Prioriterat att komma 
igång med

Inventering och utvärdering av insatser i länet

Arbete med fysiskt aktiva skoltransporter

Viktiga aktörer Regional Utveckling, Energikontoret Norra Småland, länets kommuner, NTF

Insatsområde Arbetsplatser
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Projektet ATTRACT drivs av Energikontoret och pågår aktivt i 9 av 13 kommuner. Projektets 
övergripande fokus ligger på insatser som gör arbetsgivare mer hållbara och attraktiva. 
Insatsen som är kopplad mot cykling fokuserar på beteendepåverkande aktiviteter kring 
arbetspendling med cykel. Projektet pågår till år 2023.

Prioriterat att komma 
igång med

Viktiga aktörer Regional Utveckling, Energikontoret Norra Småland, länets kommuner, företag i länet, NTF

Mål FLER KORTA VARDAGSRESOR SKA GÖRAS MED CYKEL
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Strategi GÖR CYKLINGEN TRYGG OCH SÄKER

Insatsområde Trafiksäkerhetskampanjer
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

    Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

NTF bedriver nationella kampanjer kring trafiksäkerhet kopplat till cykel, 
informationskampanjer arbetsplatser samt trafiksäkerhetsutbildningar för elever åk 4

Prioriterat att komma 
igång med

Kampanj kopplat till skolor - stöd Svenska cykelstäder

Viktiga aktörer NTF, länets kommuner, Trafikverket

Insatsområde Fysiska åtgärder
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

    Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Kampanjen ”Min skolväg” - inventering av elevers skolvägar (drivs av NTF).

Trafiksäkerhetsprogram framtagna för samtliga kommuner (NTF/Jönköpings kommun)

Punktvisa inventeringar av brister i cykelvägnät (NTF/kommuner)

Prioriterat att komma 
igång med

Kartläggning av drift och underhåll länets cykelvägar

Kartläggning av brister vägnät och cykelvägar (via analys i potentialstudie)

Viktiga aktörer Regional Utveckling, länets kommuner, Trafikverket, NTF, Energikontoret Norra Småland
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Mått Möjligt sätt att mäta

Antal kilometer nya cykelvägar i 
länet

Uttag ur befintliga system (t ex NVDB)

Antal kilometer utmärkta statliga 
cykelleder

Utdrag ur Trafikverkets förteckning över beslutade 
leder

Antal bytespunkter för 
kombinationsresor som är 
anpassade för cyklister

Förutsätter beslutade definitioner av bytespunkter 
respektive standard samt inventeringar utifrån dessa 
kriterier.

Strategi SKAPA ETT REGIONALT CYKELNÄT

Insatsområde Utveckla cykelleder i länet
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

I dagsläget finns det inga av Trafikverket beslutade cykelleder för rekreation och cykelturism 
i länet.

Prioriterat att komma 
igång med

Ta fram strategi kring hur arbetet med cykelleder i länet bör bedrivas (organisation, syfte och 
mål)

Potentialstudie som inbegriper analys av förutsättningar i befintligt vägnät (förslagsvis 
samordnas studien med framtagandet av planeringsunderlag kopplat till plan för regional 
statlig cykelinfrastruktur).

Viktiga aktörer Smålands turism, Regional utveckling, Trafikverket, länets kommuner, ledhuvudmän, 
Energikontoret Norra Småland

Insatsområde Plan för regional statlig cykelinfrastruktur
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Påbörjas vinter/vår 2022

Prioriterat att komma 
igång med

Framtagande av planeringsunderlag

Ev upphandling/projektansökan

Löpande avstämningar nätverk och politik

Viktiga aktörer Regional Utveckling, Trafikverket, länets kommuner

Mål SAMMANHÄNGANDE CYKELBARHET MELLAN MÅLPUNKTER I LÄNET
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Strategi FRÄMJA HELA RESAN

Insatsområde Strategisk planering för kombinationsresor
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Möjlighet finns att mot betalning ta med cykel på länets kollektivtrafik (under 2022 kommer 
beslut att tas om att ta bort avgiften för cyklar på tåg enligt JLT:s verksamhetsplan för 
2022).

Arbetet med att ta fram en strategi för bytespunkter har påbörjats

Prioriterat att komma 
igång med

Ta fram specifikation av cykelspecifik standard för olika typer av bytespunkter och hållplatser 
i länet

Inventering av befintliga bytespunkter

Inventering av pendlarparkeringar

Undersöka möjligheter att ytterligare underlätta cykel på kollektivtrafik

Viktiga aktörer Länstrafiken, Regional Utveckling, länets kommuner, Energikontoret Norra Småland
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Mått Möjligt sätt att mäta

Antalet anställda i länet som 
arbetar inom näringar med 
koppling mot cykel

Hämta statistik utifrån SNI-koder

Antal aktiviteter inom regionalt 
cykelnätverk

RJL sammanställer information

Mängd projektmedel till 
cykelinsatser där flera parter 
samarbetar.

RJL sammanställer data

    
Strategi CYKLING SKA STÄRKA NÄRINGSLIVET

Insatsområde Besöksnäring
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Destinationsutveckling pågår på olika platser runt om i länet

Digitaliseringsprojekt Smålands Turism

Ledbyggnationer inom/kopplade till mountainbike-områden.

Prioriterat att komma 
igång med

Viktiga aktörer Smålands Turism, länets kommuner, Regional Utveckling, lokala cykelklubbar

Insatsområde Handel och service
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Inom ramen för ATTRACT arbetar Energikontoret Norra Småland med att hitta kopplingar 
mellan lokala cykelhandlare och projektdeltagande aktörer.

Prioriterat att komma 
igång med

Föra dialog med det lokala näringslivet kring hur cyklister ökar omsättning för 
centrumhandel och hur näringsidkare kan planera för detta.

Viktiga aktörer Länets kommuner, Regional Utveckling, Energikontoret Norra Småland, lokala cykelklubbar

Mål STÄRKT SAMVERKAN KRING CYKLING PÅ LÄNSNIVÅ
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Strategi LÄR AV ANDRA OCH VARANDRA

Insatsområde Fysisk planering
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Merparten av kommunerna har strategiska dokument

Inga länsgemensamma planeringsunderlag

Prioriterat att komma 
igång med

Ta fram fullständig potentialstudie för cykling som även täcker kommunalt vägnät (se plan 
för regional statlig cykelinfrastruktur)

Checklista som stöd för planarbete och plangranskning

Viktiga aktörer Länets kommuner, Regional Utveckling, Länsstyrelsen, NTF

Insatsområde Nätverk och utveckling
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Befintlig samverkan kring cykel och mobilitet för aktörer i ATTRACT-projektet 
(Energikontoret Norra Småland samordnande).

Samverkan kring trafiksäkerhet och åtgärdsbehov i kommungrupper (NTF samordnande).

Regioner för cykling - nätverk genom Svenska Cykelstäder

Cykelnätverk kopplat till besöksnäring som drivs av Smålands Turism (ca 90 intressenter)

Smålands Turism medlemmar IMBO Internationeal Mountainbike Association och ATTA 
Adventure Travel Trade Association

Nätverk för länets cykelklubbar på gång (syfte få fler tävlingar och event till regionen)

Prioriterat att komma 
igång med

Instifta regionalt cykelnätverk med fokus på samverkan mellan kommuner

Ansökan om medlemskap i Svenska cykelstäder (Region Jönköpings län tillsammans med 
Energikontoret)

Inventering och vid behov samordning av befintliga nätverk

Stöd för ansökningar av bidrag och projektmedel (t ex Stadsmiljöavtal)

Viktiga aktörer Alla aktörer i länet, Regional Utveckling/Länsstyrelsen samordnande i frågor som rör 
länsövergripande kommunala samarbeten
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Fler korta vardagsresor ska göras 
med cykel

Stärkt samverkan kring cykling på 
länsnivå

Sammanhängande cykelbarhet mellan 
målpunkter i länet

VISION 

Cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel i Jönköpings län

MÅL
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 116  
 
Samlokalisation Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen Norr 
Diarienummer: RJL 2022/840 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Godkänna en ombyggnation plan 5 och plan 6 på Rosenlunds 
vårdcentrum till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Norr 
till en maximal kostnad på 30 300 000 kronor. 

Sammanfattning  
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Huskvarna och Jönköping 
består av två specialistmottagningar inom hälso- och sjukvård för barn i 
åldern 0-17 år. Verksamheten har ett primärt upptagningsområde för barn 
inom Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 
  
För att kunna effektivisera krävs en samlokalisering, både gällande att öka 
nyttjandet av personalresurser maximalt, att underlätta bemanning och att 
bibehålla kvalitet och tillgänglighet. 
 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård har getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter inför beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnd FS 2022-05-31 
• Bilaga – Nytta och konsekvenser med samlokalisering 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
• Bilaga – planlösning 

Beslutsgång 
Ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

181



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 101  
 
Samlokalisation Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen Norr 
Diarienummer: RJL 2022/840 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Ställer sig bakom föreslagen ombyggnation avseende plan 5 och 
plan 6 på Rosenlunds vårdcentrum till Barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningen Norr till en maximal kostnad på 
30 300 000 kronor. 

2. Lägger visad bildpresentation vid sammanträdet avseende nyttor och 
konsekvenser med samlokaliseringen som bilaga i den fortsatta 
beslutsprocessen, bilaga 1. 

Sammanfattning  
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Huskvarna och Jönköping 
består av två specialistmottagningar inom hälso- och sjukvård för barn i 
åldern 0-17 år. Verksamheten har ett primärt upptagningsområde för barn 
inom Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 
  
För att kunna effektivisera krävs en samlokalisering, både gällande att öka 
nyttjandet av personalresurser maximalt, att underlätta bemanning och att 
bibehålla kvalitet och tillgänglighet. 
 
Ärendet har skickats från regionstyrelsens arbetsutskott till nämnd för folkhälsa 
och sjukvård för yttrande. 

Beslutsunderlag 
3. Information vid nämndsammanträdet av Ann Grännö Alm, 

verksamhetschef barn- och ungdomsmottagningen 
4. Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
5. Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2022-04-26 
6. Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
7. Bilaga - planlösning 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att nämnden 
ställer sig bakom föreslagen ombyggnation och lägger visad 
bildpresentation avseende nyttor och konsekvenser med samlokaliseringen 
vid sammanträdet som bilaga i den fortsatta beslutsprocessen, bilaga 1. 

Beslutsgång 
Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 

184



Samlokalisering,

Barn- och ungdomsmedicinska 

mottagningen 

Huskvarna - Jönköping

Bilaga 1
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Patientsäkerhet och Arbetsmiljö

Samlokalisering BUMM Norr2

• 1 ”stark” BUMM/läns del

• Tillgänglighet

• Hushålla med resurser

• Engagerat ledarskap

• Miljöpåverkan
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Konsekvenser för Sigge 

Samlokalisering BUMM Norr3

• Ökad tillgänglighet

• Ökad patientsäkerhet

• Färre inställda besök

• Ökad kontinuitet till barnläkare och barnsjuksköterskor

• Inga tveksamheter var besöket genomförs

• ”Oförändrat” avstånd till mottagningsbesök

• Ökad möjlighet för sambokadebesök med ex. dietist och fysioterapeut
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Konsekvenser för verksamhet och medarbetare

Samlokalisering BUMM Norr
4

• Ökad patientsäkerhet

• Minskad sårbarhet

• Ökad flexibilitet 

• Minskat dubbelarbete

• Vårdenhetschef ”alltid” på plats

• Medarbetares många resor mellan H-v och Jk ersätts med fler besökstider för patienter

• Förbättrad handledning av utbildningstjänster/läkarkandidater

• Ökad resursanvändning

• Ökad möjlighet att rekrytera medarbetare

• Lämnar fantastiska lokaler på BUMM Huskvarna
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Varför Rosenlunds vårdcentrum ?

Samlokalisering BUMM Norr

5

• Möjliggör att skilja på infekterade och icke infekterade besök, separerade entréer

• Genererar inte längre avstånd för besökare

• Goda kommunikationsmöjligheter för besökare och medarbetare

• Närhet till primärvårdslab.

• Närhet till apotek

• Regionens egna vårdlokaler

• Lägre hyra

• Samtliga arbetstagarorganisationer  samtycker
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 68  
 
Samlokalisation Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen Norr 
Diarienummer: RJL 2022/840 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott  

• Remitterar ärendet till nämnden för folkhälsa och sjukvård för 
synpunkter före beslut i regionstyrelsen.  

Sammanfattning  
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Huskvarna och Jönköping 
består av två specialistmottagningar inom hälso- och sjukvård för barn i 
åldern 0-17 år. Verksamheten har ett primärt upptagningsområde för barn 
inom Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 
  
För att kunna effektivisera krävs en samlokalisering, både gällande att öka 
nyttjandet av personalresurser maximalt, att underlätta bemanning och att 
bibehålla kvalitet och tillgänglighet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller förslag om att ärendet 
remitteras till nämnden för folkhälsa och sjukvård före beslut i 
regionstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 2022-04-11 RJL 2022/840 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Samlokalisering Barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningen 
Norr 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

• Godkänna en ombyggnation plan 5 och plan 6 på Rosenlunds vårdcentrum 
till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Norr till en maximal 
kostnad på 30 300 000 kronor. 

Sammanfattning  
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Huskvarna och Jönköping består 
av två specialistmottagningar inom hälso- och sjukvård för barn i åldern 0-17 år. 
Verksamheten har ett primärt upptagningsområde för barn inom Jönköping, Habo 
och Mullsjö kommuner. 
  
För att kunna effektivisera krävs en samlokalisering, både gällande att öka 
nyttjandet av personalresurser maximalt, att underlätta bemanning och att 
bibehålla kvalitet och tillgänglighet. 

Information i ärendet 
Bakgrund 
Det finns ett politiskt beslut att Region Jönköpings läns åtta 
öppenvårdsbarnmottagningar ska centraliseras till tre, en i varje regiondel. 
Samlokaliseringen i söder respektive öster är genomförda mellan åren 2014 och 
2020.  
 
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Huskvarna och Jönköping är två 
specialistmottagningar inom hälso- och sjukvård för barn i åldern 0-17 år inom 
Verksamhetsområde medicinsk vård med ett primärt upptagningsområde för barn 
inom Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 
 
Sedan kliniken bildades 2002 har de båda mottagningarnas samarbete ökat 
markant. Det ökade samarbetet märks inom flera olika perspektiv. Ett naturligt 
samarbete gällande förbättringsarbete, patientsäkerhetsarbete och 
kompetensutveckling finns mellan dessa båda mottagningar.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

  RJL 2022/840 

 
 

 

Verksamheten bedrivs i nuläget både på Huskvarna Vårdcentrum och på Hälsans  
Vårdcentrum. Båda mottagningarna hanterar sina besök med exempelvis egna 
receptioner och kassafunktioner. Mycket tid läggs på resor mellan dessa 
mottagningar och med en samlokalisering kommer resurser frigöras till 
patientnära arbete. Vårdenhetschefen som är chef på båda mottagningarna reser 
mycket mellan enheterna och hens närvaro skulle öka och hens arbete skulle 
underlättas om den var nära verksamheten.  
 
Verksamheten har cirka 6 500 läkarbesök/år och cirka 2 000 
sjuksköterskebesök/år. Sjuksköterskor bedriver b.la telefonrådgivning, har egna 
mottagningsbesök och deltar i teambesök samt genomför undersökningar inför 
läkarbesök.  
 
För att kunna effektivisera krävs en samlokalisering, både gällande att öka  
nyttjandet av befintliga personalresurser maximalt, att underlätta bemanning, att 
minska sårbarhet, att bibehålla kvalitet, tillgänglighet samt stärka arbetsmiljön.  
Verksamheten vill hitta effektivare vägar att bedriva sin verksamhet på. Vid en  
samlokalisering kommer resurser att frigöras, då fler personal och fler 
yrkeskategorier finns på samma mottagning. Restid mellan mottagningarna 
försvinner vid en samlokalisering, vilket frigör tid till patientnära arbete för 
personalen. 
 
Förslag 
Förslaget är att mottagningen placeras på Rosenlunds Vårdcentrum, i hus 09.  
På plan fem placeras mottagningen, med ett separerat akut flöde och ett separerat 
planerat flöde. Del av plan sex används som administrativ del, med expeditioner 
till bland annat studenter, klinikens stab och administrativ personal. Grupprum 
planeras även på plan sex.  
 
Specifika undersökningsrum för barnhälsovård med brits och väg- och mätmodul 
planeras på plan fem. Fyra av dessa undersökningsrum finns inom det akuta flödet 
och resterande undersökningsrum i det planerade flödet. Barn som söker för 
eventuella infektioner ska slussas direkt in till den akuta sidan utan att behöva 
träffa andra barn. 
  
Verksamheten strävar efter effektiva flöden, vilket innebär att patienter inte ska 
förflyttas mellan olika rum och inte vistas i väntrum om detta inte är nödvändigt. 
Ingång från hisshuset både till det akuta och till det planerade flödet finns 
planerat.  
 
Verksamheten har även behov av kallelsesignal i form av Ascom på 
mottagningen. 
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Verksamhetens bedömning av investeringen: 
Samlokalisering av Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen Norr – Dnr 2022/840 

 

Kund-/patientperspektiv:   

Ökad tillgänglighet för kunden/patienten Liten påverkan 

Förbättrad kvalité för kunden/patienten Liten påverkan 

Förbättring vad gäller patientsäkerhet Stor påverkan 

Minskad risk för smittspridning Mycket stor 
påverkan 

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen Stor påverkan 

Process- och produktionsperspektiv:   

Möjligheter att korta behandlingstider Liten påverkan 

Förändrat arbetssätt Stor påverkan 

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Mycket stor 
påverkan 

 
Finansiering 
För ombyggnationen på maximalt 30 300 000 kronor reserveras utrymme i 
investeringsplanen för 2022-2025. Tillkommande kostnader för lös utrustning, 
och ökade IT-kostnader finansieras av verksamhetsområdet. Hyreskostnaden för 
verksamheten blir 359 0000 kronor lägre, vilket verksamhetsområdets ram 
minskas med. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

Beslut skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Verksamhetsområde Medicin 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 77-100 

Tid: 2022-05-10 kl. 11:00  

Plats: Insikten, Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 90  
 
Mobilt Inomhusnät på länets tre sjukhus 
Diarienummer: RJL 2022/985 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Godkänna nybyggnation av inomhusnät för mobiltelefoni för  
26 500 000 kronor. 

Sammanfattning  
Alternativet med fast, analog telefoni kommer på sikt att försvinna då 
operatörer avvecklar kopparnätet. För att säkerställa att mobiltelefoner går 
att använda i förväntad utsträckning och inte äventyra patientsäkerheten, 
samt säkerställa reservrutiner, behöver inomhustäckningen i Region 
Jönköpings läns sjukhusbyggnader säkerställas. Detta är också i linje med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer 
till regionerna för att upprätthålla hög robusthet i driften av 
sjukhusbyggnader.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 69  
 
Mobilt Inomhusnät på länets tre sjukhus 
Diarienummer: RJL 2022/985 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Godkänna nybyggnation av inomhusnät för mobiltelefoni för 26 500 
000 kronor. 

Sammanfattning  
Alternativet med fast, analog telefoni kommer på sikt att försvinna då 
operatörer avvecklar kopparnätet. För att säkerställa att mobiltelefoner går 
att använda i förväntad utsträckning och inte äventyra patientsäkerheten, 
samt säkerställa reservrutiner, behöver inomhustäckningen i Region 
Jönköpings läns sjukhusbyggnader säkerställas. Detta är också i linje med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer 
till regionerna för att upprätthålla hög robusthet i driften av 
sjukhusbyggnader.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag samt  
ser att det vid regionstyrelsens sammanträde görs en genomgång av ärendet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige 

Inomhustäckning Mobilnät 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

• godkänna nybyggnation av inomhusnät för mobiltelefoni för 26 500 000 
kronor. 

Sammanfattning  
Alternativet med fast, analog telefoni kommer på sikt att försvinna då operatörer 
avvecklar kopparnätet. För att säkerställa att mobiltelefoner går att använda i 
förväntad utsträckning och inte äventyra patientsäkerheten, samt säkerställa 
reservrutiner, behöver inomhustäckningen i Region Jönköpings läns 
sjukhusbyggnader säkerställas. Detta är också i linje med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer till regionerna för att 
upprätthålla hög robusthet i driften av sjukhusbyggnader.  

Information i ärendet 
Bakgrund 
Behovet av pålitliga kommunikationskanaler i sjukhusen växer i och med 
digitaliseringen av kritiska vårdprocesser. Bristande mobiltäckning inne på våra 
sjukhus har över tid uppmärksammats från både personal och besökare. Vid 
tidigare bedömningar har problemet inte bedömts som kritiskt, eftersom DECT-
telefoni kombinerat med fast, analog telefoni som reservrutin har varit den 
primära lösningen. 
 
Problemet med bristande täckning har uppmärksammats som en potentiell 
patientsäkerhetsrisk, eftersom mobiltelefonin till exempel blivit en viktig kanal för 
att nå jourläkare. De nya sjukhusbyggnaderna i Eksjö och Jönköping har dessutom 
fått en sämre inomhustäckning, till följd av nya, energieffektiva byggnormer med 
tätare material som blockerar signalerna. Denna effekt kommer att förstärkas på 
sikt vid övergången till 5G, som körs över högre frekvensband, vilket generellt 
ökar dämpningseffekten.  
 
Telia har aviserat en nedläggning av det analoga telefonnätet, vilket gör att den 
fasta reservtelefonin kommer att upphöra. Det innebär att mobiltelefonnätet blir 
framtidens reservlösning om det digitala nätet får ett driftavbrott.  
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MSB har tagit fram en vägledning till regionerna för att skapa robusthet i 
sjukhusens olika funktioner, ” Den robusta sjukhusbyggnaden En vägledning för 
driftsäkra sjukhusbyggnader” (MSB 1693 utgiven 2021). Rekommendationen för 
att upprätthålla robust telefoni är att inomhusnät för mobiltelefoni etableras.  

Kravbild 
Beroendet till telefoni är stort inom sjukhusen, och används för en stor mängd 
funktioner. Här följer ett urval av behov och krav, som motiverar etableringen av 
mobila inomhusnät i Region Jönköpings läns sjukhusbyggnader. 
 
Specialistvården behöver ha möjlighet att nå jourläkare, som idag är utrustade 
med mobiltelefoner, var de än befinner sig på sjukhusen. Dagens bristfälliga 
mobiltäckning innebär en akut patientsäkerhetsrisk om inte larmet går fram. 
 
Att säkerställa god kontinuitet i sjukhusens verksamhet ingår i regionernas 
uppdrag som samhällsviktig verksamhet. Om nätverket på ett sjukhus slutar 
fungera krävs tillförlitliga reservlösningar. Mobiltelefonin är då den enda 
tillgängliga reservlösningen, eftersom såväl datortrafik som fast och DECT-
telefoni bygger på fungerande nätverk.  
 
Vid driftstörningar i den digitala telefonin är dagens reservlösning att 
verksamheten stationerar personal vid de fasta telefonerna. Det är ett önskemål 
från verksamheterna att inte behöva avsätta resurser för att stå ”telefonvakt”. Vid 
driftstörningar kan inte heller jourläkare larmas på annat sätt än via mobiltelefon 
som reservrutin, så det är av största vikt att robusta reservrutiner finns.  
 
Personer som befinner sig i kulvertar och på andra platser utan täckning av WiFi, 
DECT, eller mobilt nät upplever otrygghet då det inte går att larma vid behov. 
Bättre mobiltäckning skulle öka personsäkerheten i sjukhusbyggnaderna. 
 
Slutligen finns också ett behov hos patienter och andra besökare (ex leverantörer) 
att ringa, surfa och SMS:a inom Region Jönköpings läns sjukhusbyggnader. 
 
En etablering av inomhustäckning för mobiltelefoni innebär att Region 
Jönköpings län etablerar egna, interna nät för mobiltelefoni på sjukhusen. Ett 
inomhusnät består av flera olika delar. En centralnod placeras på varje sjukhus, 
där de mobiloperatörerna ansluter sina mobilnät. Centralnoden fungerar som 
förstärkning av mobilsignaler in i sjukhusbyggnaderna. Från centralnoden anläggs 
fiberanslutningar ut till olika byggnader, våningar etc. Där placeras enheter som 
kan konfigureras för de olika frekvenser som används av 4G, 5G etc. Detta skapar 
en flexibilitet inför framtiden. Från enheterna byggs sedan spridningsnät, där 
antenner ansluts.   

Utvärdering av olika alternativ 
Då det fasta kopparnätet är under avveckling finns det idag få alternativa 
lösningar för att säkerställa robust telefoni i sjukhusbyggnaderna.  
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Ett alternativ som diskuterats är att använda det interna WiFi-nätet som bärare av 
telefoni. Men då det är beroende av samma digitala förbindelser som växeltelefoni 
är detta inte en fungerande reservrutin, och löser därmed inte hela kravbilden. 
 
En omvärldsbevakning har också genomförts av hur andra regioner hanterar 
denna fråga. Den visar att flera regioner har följt eller planerar för att följa 
rekommendationerna från MSB i vägledningen ”Den robusta sjukhusbyggnaden”, 
och därmed införskaffa inomhusnät för mobiltelefoni i egen regi. 
 
Verksamhetens bedömning av investeringen 
Inomhusnät för mobiltelefoni RJL 2022/985  

Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan) 

 

Ökad nytta för kunden Liten påverkan 

Förbättrad patientsäkerhet Stor påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Förbättrad metod (högre prestanda) Liten påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Liten påverkan 

Positiva miljökonsekvenser Ingen påverkan 

Ur ett lärande- och förnyelseperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Förbättrat arbetssätt Liten påverkan 

 
Finansiering 
Regions Jönköpings län har tagit fram en bedömning av vad en etablering av 
mobila inomhusnät skulle kosta. En schablonkostnad på 55 kr/kvm har använts, 
vilket är ett riktvärde som använts i andra regioners byggnationer.  
 
Kostnadsbedömning: 
• Länssjukhuset Ryhov: 250 000 kvm ~ 13 700 000 kronor 
• Höglandssjukhuset Eksjö: 95 000 kvm ~ 5 200 000 kronor 
• Värnamo sjukhus: 93 000 kvm ~ 5 100 000 kronor 
• Kostnader för etablering/iordningställande av teknikrum och övriga utrymmen 

bedöms till ~ 2 250 000 kronor 
 
Investeringen utifrån en schablonkostnad per kvadratmeter om 26 500 000 kronor 
prioriteras in i investeringsplanen.  
 
Uppskattade tillkommande kostnader: 
• Införandekostnad 750 000 kronor finansieras inom IT-centrum. 
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• Tillkommande årlig driftskostnad är cirka 3 800 000 kronor och finansieras 
genom ökad debitering till aktuella verksamheter inom verksamhetsområdenas 
befintliga budgetram. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

Beslut skickas till 
IT-centrum 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 117  
 
Köp av fastighet Gislaved Ölmestad 7:1 
Diarienummer: RJL 2022/1457 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Godkänna förvärv av fastigheten Gislaved Ölmestad 7:1 för 
14 100 000 kronor plus cirka 600 000 kronor för lagfartskostnader 
och stämpelskatt. 

Sammanfattning  
Det är av stor vikt att Regionens Naturbruksgymnasium/naturbrukscentrum 
med jordbruksutbildning har tillgång till jordbruksmark. Fastigheten 
Gislaved Ölmestad 7:1 ligger i närheten av Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium och som Region Jönköpings län idag arrenderar. 
Fastigheten annonserades ut till försäljning under april månad. För att 
säkerställa tillgången på jordbruksmark för skolan behöver Region 
Jönköpings län förvärva fastigheten Gislaved Ölmestad 7:1. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-06-07 
• Missiv 2022-05-30 
• Köpekontrakt 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 108-110 

Tid: 2022-06-07 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 109  
 
Köp av fastighet Gislaved Ölmestad 7:1 
Diarienummer: RJL 2022/1457 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Godkänner förvärv av fastigheten Gislaved Ölmestad 7:1 för 
14 100 000 kronor plus cirka 600 000 kronor för lagfartskostnader 
och stämpelskatt. 

• Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Det är av stor vikt att Regionens Naturbruksgymnasium/naturbrukscentrum 
med jordbruksutbildning har tillgång till jordbruksmark. Fastigheten 
Gislaved Ölmestad 7:1 ligger i närheten av Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium och som Region Jönköpings län idag arrenderar. 
Fastigheten annonserades ut till försäljning under april månad. För att 
säkerställa tillgången på jordbruksmark för skolan behöver Region 
Jönköpings län förvärva fastigheten Gislaved Ölmestad 7:1. 

Beslutsunderlag 
• Missiv 2022-05-30 
• Köpekontrakt 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) samt Pontus Lundgren (BA) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 
 
Marcus Eskdahl (S) önskar bilaga med redovisning vad Region Jönköpings 
län äger gällande skog- och jordbruksfastigheter inför regionfullmäktiges 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 
 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 108-110 

Tid: 2022-06-07 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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 2022-05-30 RJL 2022/1457 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Köp av fastighet Gislaved Ölmestad 7:1 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktige  

• Godkänner förvärv av fastigheten Gislaved Ölmestad 7:1 för 14 100 000 
kronor plus cirka 600 000 kronor för lagfartskostnader och stämpelskatt. 

Sammanfattning  
Det är av stor vikt att Regionens Naturbruksgymnasium/naturbrukscentrum med 
jordbruksutbildning har tillgång till jordbruksmark. Fastigheten Gislaved 
Ölmestad 7:1 ligger i närheten av Stora Segerstad naturbruksgymnasium och som 
Region Jönköpings län idag arrenderar. Fastigheten annonserades ut till 
försäljning under april månad. För att säkerställa tillgången på jordbruksmark för 
skolan behöver Region Jönköpings län förvärva fastigheten Gislaved Ölmestad 
7:1. 

Information i ärendet 
Det är av stor vikt att Regionens Naturbruksgymnasium/naturbrukscentrum med 
jordbruksutbildning har tillgång till jordbruksmark. Omfattningen av egen ägd 
jordbruksmark är begränsad, vilket i sin tur begränsar elevernas möjlighet till 
mängdträning av praktiska moment, så som t ex tröskning. I dagsläget är 
verksamheten på Stora Segerstads naturbruksgymnasium beroende av att mark 
arrenderas till för att erhålla tillräckligt stor areal för skolans verksamhet.  
 
Jordbruksmark i närområdet innebär att eleverna inte behöver ge sig ut på större 
vägar med traktorer och redskap. Det är ett stort värde ur trafiksäkerhetssynpunkt 
att minska dessa transporter. Det är tunga fordon och eleverna är unga och utan 
trafikvana, om än med traktorkort. När skolan brukar mark långt bort från skolan, 
så ökar också avståndet till instruktörer och annan personal. Dessa instruktörer 
kan ha elever utspritt, vilket är en risk ur arbetsmiljösynpunkt. 
 
En eventuell övergång till ekologisk produktion/djurhållning innebär behov av en 
större åkerareal än vad skolan idag har tillgång till. Detta då en större andel av 
djurens foder enligt kraven ska produceras på den egna gården och ej köpas in 
som färdigfoder.  
Odling av spannmål, vall m.m. innebär en hel del bearbetning och moment med 
traktorer och redskap, utspridd till många tillfällen under ett odlingsår. Med mark 
som ligger på flera mils avstånd ökar transporterna mycket, och därmed även 
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  RJL 2022/1457 

 
 

 

utsläpp från traktorer och andra transporter. Med odlingsmark i närheten kan 
odlingens klimatavtryck hållas så litet som möjligt. 
 
En viktig del av den mark som skolan idag arrenderar har lagts ut till försäljning. 
Detta är mark som skolan arrenderat och brukar sedan tidigt 70-tal och att lyckas i 
ett förvärv av denna fastighet är därför av yttersta vikt för att säkra den areal som 
skolan har tillgång till idag. Tillfällena att förvärva jordbruksmark i skolans 
närområde är sällsynta. 
 
Lantbruksinriktningens elever har ett visst antal lektionstimmar förlagda till 
praktisk utbildning inom jordbruket under sina tre år på naturbruksprogrammet. 
På dessa timmar ska de få prova på olika moment, maskiner och tekniker för att 
de efter studenten ska kunna komma ut i arbetslivet med de kunskaper och 
färdigheter som krävs i ett modernt jordbruk. För detta behövs mängdträning och 
god marktillgång. För en god undervisningskvalitet och effektivitet behöver denna 
mark finnas i skolans närområde. Den lektionstid som är avsatt för praktisk 
utbildning inom jordbruket är begränsad, och styrd av läroplanen, vilket gör att 
den behöver nyttjas så effektivt som möjligt. Att använda denna lektionstid för 
transporter till och från åkermark som ligger långt iväg äter upp utrymmet för 
kvalitativ undervisning på fältet. 
 
Arealen på fastigheten Gislaved Ölmestad 7:1 är 145 hektar, fördelat på 24 hektar 
åkermark, 111 hektar skog och 10 hektar övrig mark. 
 
Regionfastigheter har med hjälp av en extern värderare gjort en värdering av 
fastigheten som uppgick till 12 500 000 kronor. Det fanns flera intressenter för att 
förvärva fastigheten. Region Jönköpings län hade det högsta slutgiltiga budet på 
14 100 000 kronor med villkor att jakt ingår för nuvarande ägare i fem år utan 
kostnad. Kontrakt med köparen är upprättat under förutsättning att 
Regionfullmäktige godkänner förvärvet. 
 
För köpets giltighet krävs att Region Jönköpings län erhåller förvärvstillstånd 
enligt jordförvärvslagen.  

Beslutsunderlag 
• Missiv 2022-05-30 
• Köpekontrakt 
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Beslut skickas till 
Regionfastigheter 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 

208



209



210



211



212



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 77-100 

Tid: 2022-05-10 kl. 11:00  

Plats: Insikten, Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 87  
 
Årsredovisning Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 2021 
Håkan Sandgren (S) deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv. 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgåratt revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 67  
 
Årsredovisning samordningsförbunden 2021 
Diarienummer: RJL 2022/742 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 

2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet. 
 

3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet.  

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övrigaförbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser 
för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgåratt revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen godkänna 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2022-04-11 RJL 2022/742 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Årsredovisning 2021 och ansvarsfrihet 
för Samordningsförbunden 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet 
 

2. bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 
2021 års verksamhet 
 

3. bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 
2021 års verksamhet  

 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga 
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår 
att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2021.  

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

• Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
• Finnvedens Samordningsförbund 
• Höglandets Samordningsförbund 

 
Medlemmar i samordningsförbunden är för respektive länsdel: Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna samt Region Jönköpings län. Finansiering sker 
via årliga medlemsavgifter. Syftet med verksamheten är att ge enskilda individer 
ett samordnat stöd för att uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete. 
Arbetet i respektive samordningsförbund leds av en styrelse och samordnas via ett 
kansli. Administrativa tjänster köps från Region Jönköpings län. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslut skickas till 
Samordningsförbunden i länet 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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Årsredovisning 
2021  

Dnr 2022:02 / 3 
 

Beslutad av styrelsen 2022-03-23 
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Ordföranden har ordet  
 
 
Livskvalitet och egen försörjning för individen  
– alla kan tillhöra och tillföra. 
 
När jag skriver dessa rader, onsdagen den 9 februari 2022, så gör jag det  
med glädje och tillförsikt inför framtiden. Idag släpps restriktionerna som vi haft att 
förhålla oss till för att dämpa de negativa effekterna av pandemin. Jag hoppas att detta 
innebär att vi alla kan återgå till en mer normal tillvaro där vi kan mötas och uppleva 
saker tillsammans utan skärmar och munskydd emellan.   
 

Trots pandemin och dess utmaningar har förbundsfinansierade verksamheterna fungerat 
väldigt bra under 2021.  I årsredovisningen kan vi se att våra verksamheter har utfört 
sina uppdrag på ett fantastiskt bra sätt och med mycket goda resultat. 150 personer 
deltog i förbundets insatser under 2021, 61 kvinnor och 89 män. Detta är fler än 2020. Av 
de 60 personer som avslutades under 2021 gick 28 till arbete eller studier. Det är ett 
fantastiskt bra resultat! 
 
Förutom att dessa personers livskvalité ökar så kan vi visa på mycket positiva 
socioekonomiska effekter. Vi minskar kostnader för försörjningsstöd och annan offentlig 
försörjning. Vårdkonsumtion minskar när människor kommer i arbete. Läs mer i 
redovisningen, det är glädjande läsning! 
 
Utöver individinsatser arbetar förbundet med strukturinriktade insatser som syftar till att 
stärka och utveckla samverkan mellan huvudmännen. Istället för frukostmöten har vi 
tillsammans med Finnvedens Samordningsförbund haft digitala informationsträffar som 
vi kallar Samverkanskoppen. Intresset har varit stort och så är det också med den 
samverkansutbildning som erbjudits personal i våra olika verksamheter.  
 
Jag vill nu rikta ett stort tack till alla som jobbar i förbundsfinansierade verksamheter. Ni 
gör ett fantastiskt bra arbete för deltagarna! Jag vill även tacka beredningsgruppen och 
styrelsen för ert stora engagemang under året. Sist, men inte minst, vill jag rikta ett stort 
tack till våra medarbetare på kansliet för att ni håller ihop, driver på och utvecklar 
förbundets verksamhet.  
Tack för ordet! 
 
Klas Rydell                                                                                                                                                        
Ordförande     

                                                
”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle, utan en 
ständigt levande process som varje dag måste erövras.”     
Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114                    
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021. Till 
redovisningen hör två bilagor. 
 

Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Jönköpings län samt kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och 
Vaggeryd som medlemmar. Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin 
hjälp har den en beredningsgrupp och ett kansli.  
 
Uppdrag 
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning  
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att målgruppen ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning.  
 
På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 
samverkande parterna. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar 
myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det handlar t ex om 
organisering av samverkan, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Förbundet finansieras av staten via Försäkringskassan med hälften av medlen, Region 
Jönköpings län med en fjärdedel och berörda kommuner med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att de 
resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt 
och att berörda parter vid behov samverkar så effektivt som möjligt.  
 
Förbundets vision enligt Verksamhetsplan 2021 är ”Egenförsörjning och livskvalitet för 
individen – alla kan tillhöra och tillföra”. Under året har denna vision kompletterats med 
inriktningar och delmål som presenteras i Verksamhetsplan 2022. 
 
Förbundets verksamhet ska formas så att alla förbundsmedlemmar upplever att förbundet 
aktivt medverkar till att det övergripande målet för Finsam uppnås. Det är styrelsens 
bedömning att den målsättningen uppfylls. 
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 7 902  7 451 7 018 6 916 6 137 

Verksamhetens kostnader 7 466 6 604 8 152 6 774 5 685 

Årets resultat 436 847 – 1 134 142 452 

Soliditet 61 56 32 56 64 

Antal anställda 2 2 2 2 2 
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1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

 
Corona-pandemin har fortsatt påverka hela världen. Förbundet anpassade flera möten med 
styrelse, beredningsgrupp och andra parter så att de helt eller delvis genomfördes digitalt.  
 
Insatsernas arbete med deltagare påverkades mer än förbundets interna arbete. Coacher fick 
lov att träffa deltagare på promenad utomhus, via telefon eller i annan digital form. Detta 
underlättade kontakten med några deltagare och arbetsgivare medan kontakten med och 
stödet till många andra försvårades.  
 
Arbetsgivare påverkades på mycket olika sätt av pandemin. Flera deltagare har även detta år 
kommit ut i praktik och arbete, men antalet har varit betydligt lägre än ett normalt år. 
 
Pandemin har påverkat möjligheterna för målgrupperna i de insatser som förbundet finansierar. I 

förbundets område var sammanlagt 4548 arbetslösa i dec 2021 jmf med 5769 i dec 2020, en 

glädjande minskning. När det gäller långtidsarbetslösheten (mer än 12 månader) så har den bara 

sjunkit marginellt – från 1971 i dec 2020 till 1906 i dec 2021 – vilket är en utmaning. 

 
En viktig intern process har varit framtagandet av nya mål och delmål för förbundet. 
Processen fick skjutas upp flera gånger, men i september genomfördes det planerade mötet 
digitalt. De nya formuleringarna finns i Verksamhetsplan 2022. 
 
Styrelsens beslut om att arbetet i projekt SAMverkan i Södra Vätterbygden (SAMS) med en 
processutvecklare skulle implementeras i form av en långsiktig tjänst som 
verksamhetsutvecklare i förbundet på heltid, har varit mycket lyckat. Förbundets arbete med 
bättre strukturer för samverkan mm har utvecklats och stabiliserats. Se nedan. 
 
Ett resultat av verksamhetsutvecklarens arbete har varit att medlemmarna enats om en helt 
ny, långsiktig basverksamhet. Insatsen kommer igång i början av 2022. Budgeten innebär att 
stor del av det upparbetade kapital som förbundet har kommer att tas tillvara.  

1.3. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Följande personer har ingått i förbundets styrelse under år 2021. 
 

Ordinarie ledamot  Ersättare Utsedd av 

Klas Rydell, ordförande Carina Åberg Försäkringskassan 

Håkan Sandgren, vice ordf Elisabeth Wahlström Region Jönköpings län 

Christer Sjöberg Joakim Dahlström Jönköpings kommun 

Hans Jarstig Nicklas Gustafsson Habo kommun 

Christer Rube Peter Naurén Mullsjö kommun 

Ulf Abrahamsson Kenneth Åberg Vaggeryds kommun 

Maria Engberg Lennart Svanberg Arbetsförmedlingen 

 
Under 2021 har styrelsen mötts vid sju tillfällen, varav en strategidag tillsammans med 
beredningsgruppen i september. De flesta mötena genomfördes digitalt. 
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Styrelsen följde den ekonomiska utvecklingen för förbundet löpande under året. En 
redovisning skedde som vanligt i en Delårsrapport till medlemmarna i augusti.  
 
Förslag till budget kommande år och plan för ytterligare två år tas varje år fram gemensamt 
av styrelse och beredningsgrupp. Dessa presenteras i förslag till verksamhetsplan som skickas 
till medlemmarna för samråd, innan styrelsen fastställer planen på ett offentligt styrelsemöte 
i november. 
 
Förbundet har en internkontrollplan, handlingsplan för jämställdhetsintegrering och andra 
styrdokument som styrelsen fastställt och följer upp. Uppföljning av hur finansierade insatser 
arbetar sker bl a med hjälp av Försäkringskassans nationella uppföljningssystem SUS (System 
för Uppföljning av Samverkan) och Indikatorer för finansiell samordning (se nedan). 

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Styrelsen följer löpande upp ekonomin i förbundet och tillser att medlen används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Administrationskostnaderna hålls på en låg nivå, bl a genom 
samarbete med Finnvedens Samordningsförbund. Trots att förbundet måste följa samma 
lagar som kommuner och regioner ligger administrativa kostnaderna bara på 10-15% av 
totalbudgeten. Resten används till insatser. 15% av årets utfall gick till strukturinriktat arbete 
och 73% till individinriktade insatser. Största delen av medlen till individinriktade insatserna 
går till insatser som pågått mer än 5 år (Enter, FIA och IT-spåret). 
 
Uppföljning av verksamheten 
I Bilaga 1 görs en sammanfattning av hur förbundet uppfyllt de mål som sattes i 
Verksamhetsplan 2021. Sex av de åtta målen bedöms uppfyllda under året och två bedöms 
delvis uppfyllda.  
 
När man följer upp om en insats är framgångsrik eller inte så är det viktigt att utgå från vilken 
typ av verksamhet det är – förebyggande, förberedande, utredande och/eller 
arbetslivsinriktad. Målen för respektive insats sätts utifrån målgruppen och inriktningen på 
insatsen. Måluppfyllnaden behöver bedömas utifrån respektive insats målsättningar. Så sker i 
Bilaga 2.  
Här följer ändå ett försök att ge en samlad bild av vad som skett med deltagare i insatser som 
förbundet finansierar. 
 
Målgrupper 
Övergripande målgrupp för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder 
(16-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig 
försörjning. Prioriterade målgrupper i vårt förbund är unga vuxna (18-29 år) med diffus eller 
komplex problematik och nyanlända med behov av samordnad rehabilitering.  
 
Varje insats har en specifik målgrupp inom ramen för den övergripande målgruppen. Den 
största insatsen som förbundet finansierar, Enter, riktar sig nästan enbart till den prioriterade 
målgruppen unga. Nedan redovisas och analyseras resultatet för alla deltagare under 2021.  
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Total 150 personer deltog i 
finansierade insatserna, varav 61 
kvinnor och 89 män. 83 av dem 
började under året. Vad gäller IT-
spåret redovisas enbart deltagare 
från förbundets område.  
 
Antalet är högre än förra året, då 
pandemin stoppade arbetet i SE-N 
och starten av insatserna ARCH och 
Etableringsskola. 
 
Insatser 
Förbundet arbetar dels strukturinriktat, för att förbättra samverkan kring stödet till 
förbundets målgrupp, dels genom finansiering av individinriktade insatser.  
 

Individinriktade insatser 
I Bilaga 2 finns en presentation av de sju individinriktade insatserna och hur dessa lyckats nå 
de mål som satts upp för dem. Över hälften av de mål som gått att följa upp är uppfyllda trots 
de speciella omständigheter som rått under året.  
 
Uppgifter finns om situationen 
vid avslut under 2021 för 28 
kvinnor och 32 män. 
14 kvinnor och 12 män 
avslutades med anställning, 
vilket är fler än förra året. Även 
avslut till utbildning är positiv, 
eftersom många behöver det för 
att få anställning. Totalt 28 av 
60 avslutades till arbete eller 
studier (några i kombination). 
Det är mer än normalt för 
insatser för dessa målgrupper.  
 
Vanligaste enskilda avslutsorsaken var även denna period sjukdom, vilket innebär fortsatt 
kontakt med vården och (för många) ansökan om ersättning från Försäkringskassan. Fortsatt 
rehabilitering innebär att personen bedöms ha möjlighet att klara arbete men en tid behöver 
fortsatt stöd från Arbetsförmedlingens SIUS-konsulent, arbetsmarknadsenhet på kommunen 
eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 

Deltagare 2021 Kvinnor Män Varav nya
ARCH - Arbetsmarknads 

RehabCoach i Habo 4 17 21
Enter 30 48 35
Etableringsskola i Mullsjö 10 2 12
FIA mé knuff 14 11 8
IT-spåret SV 0 7 0
Projekt SE-N 3 4 7

61 89 83
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Vanligaste ersättningarna för 
deltagare som avslutats under året 
var försörjningsstöd eller 
sjukpenning. Behovet av båda dessa 
inkomster minskade tydligt. Detta är 
naturligt med de former av insatser 
som förbundet finansierar och helt i 
linje med förändringar tidigare år. 
 
Antalet deltagare med aktivitetsstöd 
har minskat kraftigt jämfört med 
tidigare år. Det innebär att antalet 
deltagare med insats från 
Arbetsförmedlingen har minskat. 

Värt att kommentera är också att flera av deltagarna som inte hade offentlig försörjning innan 
insats var UVAS – unga som varken arbetar eller studerar. De flesta som inte hade behov av 
offentlig försörjning vid avslut hade gått vidare till arbete på del- eller heltid. Vissa av dem 
som började arbeta eller studera hade kvar ersättning i form av sjuk- eller aktivitetsersättning 
på deltid. 
 
Indikatorer för finansiell samordning 
Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) har tillsammans med Örebro Universitet 
tagit fram Indikatorer för finansiell samordning. Syftet är att följa om parterna genom 
förbundens arbete blir bättre på samverkan kring förbundets målgrupp. Verktyget innebär 
analys av 16 indikatorer. Analysen bygger på ett antal enkätfrågor till fem 
respondentgrupper: pågående deltagare, avslutade deltagare, insatspersonal, parternas 
chefsgrupper (t ex beredningsgrupp) och förbundens styrelser. 
 
Mätning genomförs från november varje år till oktober följande år och en nationell analys 
publiceras i januari. Den finns på NNS hemsida nnsfinsam.se. 
 
En analys av svaren visar att deltagare i verksamheter i vårt förbund är mer positiva än 
riksgenomsnittet vad gäller flera frågor: om man får stöd på ett sätt som är till stor nytta, om 
man anser sig stå närmare arbetsmarknaden än innan insatsen och om det finns en planering 
för vad som ska ta vid efter insatsen.  
 
När man analyserar indikatorer (med flera frågor) istället för enstaka frågor så ligger svaren 
från vårt förbund högre än riksgenomsnittet på 8 av de 15 indikatorerna, men utvecklingen 
har stannat av något jämfört med förra året. Mer analys presenteras på förbundets hemsida. 
 
Jämställdhet 
Den indikator som tillkommit senaste året handlar om jämställdhet, mångfald och jämlikhet. 
Där ligger vårt förbund lägre än genomsnittet nationellt, när man jämfört klart positiva svår 
på de olika frågorna, trots att vi har en Handlingsplan för jämställdhetsintegrering sedan flera 
år. Det är ett utvecklingsområde, särskilt hur de finansierade insatserna arbetar med dessa 
frågor. 
 
I bilaga 2 kommenteras jämställdhetsarbetet i respektive projekt. I tabellen ovan syns att det 
är en övervikt av män i projekt ARCH, Enter och IT-spåret medan det är en övervikt kvinnor i 
FIA och Etableringsskolan. 
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Fler kvinnor får anställning med anställningsstöd medan fler män får anställning utan stöd. 
Samtidigt avslutades detta år en större andel av männen på grund av sjukdom. Huruvida 
dessa och andra skillnader mellan könen är naturliga eller omotiverade kommer att 
analyseras mer under året, utifrån respektive insats målgrupp och arbetssätt.  
 
Socioekonomiska effekter 
Vid medlemssamrådet för förbunden i länet i februari 2019 beslutades att förbunden skulle 
pröva att redovisa socioekonomiska effekter enligt en modell som användes i 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Modellen finns bl a beskriven i deras 
årsredovisningar och i bildspel som visades på medlemssamrådet, som finns utlagt på 
förbundens gemensamma hemsida. I korthet går modellen ut på att effekterna beräknas 
utifrån vissa schabloner: 

- Genomsnittlig ersättning offentlig försörjning per person och månad är ca 10.000kr 

- Genomsnittlig administrativ kostnad för besök hos socialtjänst, läkare och andra samt andra 

ersättningar typ bostadsbidrag är 500kr per person och månad. 

- Samhället får ny inkomst från varje deltagare som börjar arbeta med ca 5.700kr/månad (vid 

heltidsarbete med grundlön 19.000kr)  

Minskad kostnad per person som går från utanförskap till arbete är därmed 10.500kr i 
minskade kostnader och 5.700kr i ökade samhällsintäkter, totalt 16.200kr per månad. 
Denna effekt jämförs med insatta medel till samordningsförbund eller respektive verksamhet. 
 
Många argument kan ställas mot denna typ av schablonisering. Det finns flera positiva 
effekter som inte mäts (t ex effekter för alla som inte når ända fram till anställning under 
mätperioden) samtidigt som det finns faktorer som anställningsstöd, fortsatt behov av t ex 
sjukersättning på deltid och annat som begränsar vinsten för samhället. Det finns dock 
anledning att tro att de positiva och negativa effekterna till stor del tar ut varandra. 
Kommunernas och regionens ekonomi är inte heller berörda av Arbetsförmedlingens 
kostnader för anställningsstöd. 
 
Ovan redovisas hur många deltagare som avslutats till arbete i vårt förbund. 
I år var det 26 deltagare som avslutades till arbete. Jämfört med om dessa hade fortsatt med 
offentlig försörjning så gör samhället tack vare förbundets insatser en besparing/vinst på 26 
x16.200kr x12mån, totalt 5.054.400kr, under ett år.  
 
Uppföljning och resultat för strukturinriktade insatser 
Förbundet arbetar med flera former av strukturpåverkande insatser, speciellt 
Arenasamverkan, Insatskatalogen och kompetensutveckling. 
 
Att förbundet kunnat arbeta så aktivt med strukturerna för samverkan beror på att tjänsten 
som processutvecklare i projekt SAMverkan i Södra Vätterbygden (SAMS) i januari övergick 
till att bli en heltidstjänst som verksamhetsutvecklare för förbundet och dess parter. Mia 
Alfredsson fick den nya tjänsten, anställd av förbundet men arbetande för alla medlemmar.  
 
En stor del av arbetstiden för verksamhetsutvecklare har under 2021 prioriterats för ansökan 
om medel till och planering av den gemensamma Basverksamheten. Verksamhetsutvecklaren 
har även auskulterat vid flera utbildningar i erfarenheterna i danska forskningen BIP1 och 
SKAPA för att under 2022 själv certifieras och hålla i utbildningar. I december hölls en enklare 

 
1 Beskaeftigelses Indikator Projekt (sysselsättningsindikatorprojektet), dansk forskning om de viktigaste indikatorerna 

när man vill stödja arbetslösa till hållbart arbete 
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utbildning för medarbetarna i Samverkansteam Finnveden i progressionsmätnings-
instrumentet SKAPA.  
 
För att öka samverkanskompetensen har verksamhetsutvecklarna i Södra Vätterbygden och 
Finnvedens samordningsförbund tillsammans skapat och genomfört första omgången av en 
ny samverkansutbildning under året. Utbildningen har erbjudits till personal i de olika 
verksamheterna. Utbildningar inom Supported Employment, Individual Placement and 
Support och Supported Education har också genomförts.   
 
Frukostmöten som förbundet regelbundet genomfört har ersatts av programmet 
Samverkanskoppen. Elva program sändes under året, en kvarts inspiration och information 
till morgonkoppen kaffe/te. Över 1000 personer har tagit del av programmen i 
direktsändning eller inspelat. 
 
Verksamhetsutvecklaren är även katalogadministratör för Insatskatalogen, där verksamheter 
som kan ge stöd till förbundets målgrupp presenteras. Intresset för Insatskatalogen växer hos 
samverkande parter och andra förbund vilket medfört att verksamhetsutvecklaren vid flera 
tillfällen deltagit på samlingar och informerat om Insatskatalogen. Verksamhetsutvecklaren 
hanterar anmälningar i systemet Lex Heller, om samverkan mellan parterna inte fungerar. 
Hon sitter även med i samtliga styrgrupper i de verksamheter som förbundet finansierar 
utom IT-spåret i Eksjö. 
 
Hon har även stöttat de handläggare från kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och rehabkoordinator i vården som mötts regelbundet i Arenasamverkan. Man samråder bl a 
om hur man ska arbeta tillsammans med individer med komplexa behov. Under 2021 möttes 
Arenagrupperna 48 gånger och hade samråd om situationen för 47 kvinnor och 51 män. 
 
Verksamhetsutvecklaren har under året medverkat i utvecklingsgrupp för Indikatorer och 
den länsövergripande arbetsgruppen för BIP.  
 
Förstudie samsjuklighet 
En förstudie genomfördes under våren. Den initierades av Socialförvaltningen i Jönköpings 
kommuns med ett uppdrag att fokusera på hur stödet till ungdomar/unga vuxna i åldern 16–
25 år med missbruksproblematik i kombination med social och/eller psykiatrisk problematik 
kan förbättras.  
 
Förstudien består av en genomgång av kunskapsläget för målgruppen, intervjuer med olika 
verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen, en dialog med olika nätverk samt en 
inventering kring tidigare förslag som inte genomförts.  
 
Slutsatserna är att tillräckligt stöd till målgruppen inte ges då de berörda verksamheterna inte 
har tillräcklig samverkan och samsyn, och att lagarna samt de administrativa rutinerna som 
dessa verksamheter har inte är synkroniserade med varandra för att möta behoven.  
Den statliga Samsjuklighetsutredningen la fram ett delbetänkande i november 2021. De 
föreslår att regionen tar över ansvaret för all behandling medan kommunerna har kvar ansvar 
för förebyggande arbete, anhörigstöd mm. Någon ansökan om medel från förbundet är inte 
aktuell närmaste tiden. 
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Annan samverkan och strukturpåverkan 
Förbundet deltar även i andra former av nationell och regional samverkan med fokus på 
utveckling, t ex med Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), 
Nätverket Kust till Kust och de andra förbunden i Jönköpings län.  
 
Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 436 242kr 
= Balanskravsresultat 436 242kr 
 

1.5. Väsentliga personalförhållanden 
 
Förbundet hade under de första tre månaderna tre anställda på heltid: förbundschef Peter 
Hedfors, verksamhetsutvecklare Mia Alfredsson och förbundssekreterare Jacqueline Petkovic. 
Förbundssekreterarens tjänst upphörde sista mars efter en omorganisation.  
Tjänsterna finansieras delvis genom ett samarbete med Finnvedens Samordningsförbund som 
köpt 35% av tjänsten som förbundschef. 
 

1.6. Förväntad utveckling 
 
Stabiliteten i förbundets finansiering av insatser ökar kraftigt under 2022. Beslut har både 
tagits om att förbundet ska fortsätta finansiera Funktionsnedsatta i arbete (FIA) långsiktigt 
och att en helt ny, långsiktig basverksamhet ska starta. Nackdelen med detta är att 
möjligheterna att pröva helt nya arbetsmetoder med tidsbegränsade projekt minskar, men 
denna utveckling stämmer med önskemål från både genomförda medlemssamråd och från 
parterna i förbundets beredningsgrupp. 
 
Pandemin kommer att fortsätta påverka både förbundets och de finansierade insatsernas 
arbetssätt. Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och sjukskrivningarna fortsätter öka, inte 
minst på grund av psykisk ohälsa i spåren av pandemin. Som vanligt riskerar då förbundets 
målgrupper att drabbas dels för att fler konkurrerar om praktik och anställningar, dels för att 
målgruppen ökar i antal. En sådan utveckling har varit tydlig under 2020-2021. Det är därför 
viktigt att fortsätta utveckla strukturerna för samverkan, gemensamma individinsatser och 
förebyggande verksamhet. 
 
Förbundet har inlett ett samarbete med ESF-kontoret för Småland och Öarna, Regional 
utveckling och de berörda samordningsförbunden. Det finns en stor osäkerhet kring vilka 
möjligheter Arbetsförmedlingen kommer att ha efter sin reformering att remittera deltagare 
till ESF- och andra samverkansprojekt. Om samordningsförbund får en annorlunda roll i 
projekt, kan förbundets kansli behöva kompletteras med nya kompetenser. 
 
Störst påverkan vad gäller förbundets organisation har beslut om hur medlemmarna önskar 
gå vidare efter den översyn som gjordes av förbunden i länet 2020. Frågan kommer att 
diskuteras på ett medlemssamråd i februari 2022. Om beslut tas om en sammanslagning av 
förbund eller om någon kommun vill byta förbund så kommer stort fokus att behöva läggas på 
hur detta ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt.  
 
  

  2022-03-28 09:55:43 UTCSignerat 2838757 11 / 33Oneflow ID Sida227



 
 

 Sida 12 
 

 
 

2. Resultaträkning 
 

Belopp i kr. 
      

Not Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

     

Verksamhetens intäkter 2 7 348 000 7 901 926 7 451 423 

Verksamhetens kostnader  3 -8 742 900 -7 465 623 -6 604 369 

Resultat   436 303 847 054 

Finansiella intäkter   0 0 

Finansiella kostnader    - 61 0 

Resultat efter finansiella poster   436 242 847 054 

Årets resultat   436 242 847 054 

 
 
 
 

3. Balansräkning 
 

Belopp i kr Not   2021-12-31 2020-12-31 

     

Tillgångar     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 4  327 206 265 517 

Kassa och bank   3 401 012 2 996 996 

Summa omsättningstillgångar   3 728 218 3 262 513 

     

Summa tillgångar   3 728 218 3 262 513 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Eget kapital     

   Balanserat från föregående år   1 836 467 989 413 

   Årets resultat   436 242 847 054 

   Årets balanserade resultat   2 272 710 1 836 467 

     

Skulder        

   Kortfristiga skulder 5  1 455 508 1 426 046 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   3 728 218 3 262 513 
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4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.     2021-12-31 2020-12-31 

 
    

Årets resultat  
 436 242 847 054 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital     
 

    
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  

 -61 688 55 335 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  
 29 462 -678 671 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  
 

  
 

 
 

  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  

 
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
 

  
 

 
 

  
Årets kassaflöde  

 
404 016 223 718 

Likvida medel vid årets början  
 2 996 996 2 773 278 

Likvida medel vid årets slut  
 3 401 012 2 996 996 

 

5. Driftsredovisning 
 

Belopp i kr 
 
 

Utfall jan-dec 
2021 

Aktuell budget 
jan-dec 2021 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 2020 

Nettokostnad 
 

7 465 684 8 742 900 1 538 357 6 604 369 

Bidrag/Intäkt 
 

7 901 926 7 348 000 553 926 7 451 423 

Resultat  436 242   847 054 

Utgående Eget kapital  2 272 710   1 836 467 

Likvida Medel 
 

3 401 012   2 996 996 

 
Flera finansierade insatser som ingår i Nettokostnad har under året fått lägre kostnader än 
planerat, delvis på grund av corona-pandemin. I avvikelsen ingår även medel till nya projekt, 
som inte tagits tillvara i år. Fokuset har varit nya Basverksamheten, vars kostnader kommer 
2022.  
 
I redovisningsposten Bidrag/Intäkt ingår försäljning av tjänst i form av del av tjänsten som 
förbundschef och kompetensutveckling. Budgeten är en nettobudget. 
 
Likvida medlen vid årsskiftet är alltid stora, då de flesta insatser fakturerar sina kostnader för 
november-december först efter årsskiftet. 
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6. Noter 
 
 
Not 1. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. 
 
 
 

Not 2 Verksamhetens intäkter     

  Not    2021-12-31   2020-12-31 

     

Driftbidrag från staten gm Försäkringskassan  
 

3 674 000 3 340 000 

Driftbidrag från Habo kommun  
 

130 600 118 400 

Driftbidrag från Jönköping kommun  
 

1 479 600 1 345 100 

Driftbidrag från Mullsjö kommun  
 

76 400 70 600 

Driftbidrag från Vaggeryds kommun  
 

150 400 135 900 

Driftbidrag från Region Jönköpings Län                                                 1 837 000 1 670 000 

Försäljning tjänst 6  456 939 554 009 

Övriga ersättningar och intäkter 6  96 995 217 426 

Öres och kronutjämning   
-8 -12 

Summa        7 901 926 7 451 423 
 

    

 
 
Not 3 Verksamhetens kostnader     

  Not  Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

Individ- och strukturinriktade insatser         
Enter  2 878 200 2 849 693 2 705 179 

Funktionsnedsatta i arbete (FIA)  605 700 570 000 572 000 

IT-spåret  360 000 400 000 378 150 

Projekt SE-N  571 500 320 188 255 996 

Etableringsstödjare  281 700 302 772 97 258 

Projekt ARCH  630 400 649 859 45 603 

Förstudie samsjuklighet  0 196 623 0 

Efterstöd  0 0 204 708 

Projekt SAMS  0 0 687 363 

Verksamhetsutvecklare 6 780 400 6 783 0 

Tillgängligt nya projekt  1 500 000 0 0 

Projektgemensamt  53 000 46 000 50 423 

Kompetensutveckling 6 200 000 189 171 96 657 
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Administration Not    

Kansli 6 750 000 1 834 757 1 399 148 

Information  50 000 22 066 24 113 

Styrelse   3 000 0 4 638 

Ekonomihantering  79 000 77 712 83 134 

Totalt           8 742 900 7 465 623 6 604 369 
     

 

 

  

    

Not 4 Fordringar     

         2021-12-31    2020-12-31 

     

Kundfordringar   105 696 203 608 

Skattekonto   74 667 54 739 

Fordran Moms   0 3 133 

Förutbetalda hyror   2 843 2 787 

Övriga interimsfordringar                                      144 000 1 250 

Summa   327 206 265 517 
 
 
 
      

Not 5. Kortfristiga skulder     

      2021-12-31    2020-12-31 

     

Leverantörsskulder (insatskostnader)   947 726 302 362 

Skatteskulder   55 290 94 401 

Moms redovisningskonto  
 19 872 49 671 

Personalskatt  
 33 389 25 323 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter  
 32 303 24 011 

Upplupna semesterlöner        47 852 105 729 

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter   15 035 33 220 

Övriga interimsskulder   304 041 791 329 

Summa   1 455 508 1 426 046 
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Not 6. Kompletterande nettouppgifter jämförda med budget  
 
Ovanstående redovisning har skett utifrån Nationella Rådets mall samt lagstiftning och regler 
i enlighet med not 1. Det innebär att fler uppgifter än i förbundets budget redovisas under 
intäkter. Även kostnaderna redovisas brutto. Både hyres- och lönekostnader för 
verksamhetsutvecklarens tjänst ingår också i bruttoredovisningen för kansliet, trots att det är 
en egen budgetpost. För att göra det möjligt att jämföra kostnaderna med budget för året 
följer här tre kompletterande uppgifter, som inte är del av den formella ekonomiska 
redovisningen.   

 
  Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetsutvecklare  780 400 710 324 0 

Kompetensutveckling netto  200 000 85 528 96 098 

Kansli netto  750 000 680 986 628 272 

 
Kostnaderna ligger alltså inom ramen för respektive budgetpost. 

 
 

7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
Datum 2022-03-23 
Digital signering av samtliga, se nedan 
 
Klas Rydell   Håkan Sandgren 
Ordförande   Vice ordförande 
 
Hans Jarstig   Christer Rube 
Ledamot   Ledamot 

 
Christer Sjöberg  Ulf Abrahamsson 
Ledamot   Ledamot 

 
Maria Engberg 
Ledamot 

 
 
 
Bilagor 
1. Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 

2. Individinriktade verksamheter som fått stöd 2021 
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Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 

 

Åtagande Mål-
uppfyllelse 

Kommentar 

Finansiering av verksamheter 
som riktar sig till unga vuxna 
med diffus eller komplex 
problematik och andra som 
ingår i övergripande målgrupp 

Uppfyllt Förbundet har finansierat sex individinriktade 
verksamheter under 2021: Enter, Funktions-
nedsatta i arbete (FIA), IT-spåret, SE-N i Vaggeryd, 
Etableringsskola i Mullsjö och Arbetsmarknads 
Rehab Coach i Habo. 

Individer som fullföljer 
insatser ska uppnå högre grad 
av egen försörjning och / eller 
förbättrad egenupplevd hälsa 
och livskvalitet. 

Uppfyllt Se analys i kapitlet om Individinriktade insatser i 
Årsredovisningen och mer detaljerad information i 
Bilaga 2 

Formulera relevanta delmål 
för förbundet på vägen mot 
visionen 

Uppfyllt Ny inriktning och delmål har tagits fram och finns 
med i Verksamhetsplan 2022 

Tydligare kartlägga hur 
målgruppen ser ut i vårt 
område och vilka behov just 
förbundet bör möta 

Uppfyllt En kartläggning av personer med samsjuklighet har 
gjorts. Behov av förrehabilitering har lett till att en 
ny gemensam basverksamhet startar 2022. 

Öka fokuset på 
förrehabilitering, 
förberedande insatser och 
stegförflyttning 

Uppfyllt Nya basverksamheten blir en långsiktig satsning. 
Förbundet har också ökat kunskapen om danska 
BIP-forskningen och verktyget SKAPA, som mäter 
stegförflyttning. Utbildningar förbereds 2022. 

Undersöka förbundets 
förutsättningar att ansöka om 
och ansvara för ESF-projekt 

Delvis 
uppfyllt 

Förbundet har deltagit aktivt i en förstudie inför 
kommande programperiod och inlett samråd med 
ESF-kontoret och andra förbund om vår roll i 
kommande projekt.  

Öka samverkanskompetensen 
i förbundet och hos 
medlemmarnas anställda 

Uppfyllt Förbundet har fortsatt arbeta med 
kompetensutveckling trots pandemin. Bl a har flera 
program Samverkanskoppen och en ny form av 
samverkansutbildning genomförts.  

Bli bättre på att formulera och 
sprida vilka effekter som 
uppnås genom samverkan 

Delvis 
uppfyllt 

Socioekonomisk analys har gjorts i flera 
sammanhang, bl a i årsredovisningen. En 
kommunikationsplan hur informationen ska 
förbättras under 2022 har antagits. 

 

Sammanfattning: 

Sex av de åtta målen i verksamhetsplanen för 2021 bedöms uppfyllda under året och två 

bedöms delvis uppfyllda. 
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Individinriktade verksamheter som fått förbundets stöd 2021 

Innehållsförteckning 
1. Verksamheten Enter .................................................................................................................... 1 

2. Funktionsnedsatta i Arbete (FIA) ................................................................................................. 4 

3. IT-spåret i Eksjö ........................................................................................................................... 7 

4. Supported Employment för nyanlända (SE-N) ............................................................................ 9 

5. Etableringsskola i Mullsjö .......................................................................................................... 10 

6. Projekt ARCH (Arbets-RehabCoach i Habo)  .............................................................................. 11 

7. Ny gemensam Basverksamhet .................................................................................................. 13 

 

Sju individinriktade verksamheter har fått medel från förbundet under 2021. Redovisning sker 
könsuppdelad, när det är möjligt, i enlighet med förbundets Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. 

Statistik som redovisas om deltagare och resultat nedan är hämtade ur Försäkringskassans SUS 
(System för Uppföljning av Samverkan, www.susam.se) eller Indikatorer för finansiell samordning 
(www.nnsfinsam.se). Viss reservation behöver göras att uppgifterna från SUS kan innehålla fel. 
Försäkringskassan bytte rapportsystem under 2020. Det nya systemet är inte intrimmat än. 

1. Verksamheten Enter 

Ansvar och period 
Enter startade 2012. Verksamheten är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Jönköpings län samt kommunerna i Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö. 
Verksamhetsansvar har Arbetsmarknadsavdelningen i Jönköping kommun. Enter har en styrgrupp 
där representanter för alla huvudmän träffas ca 4 gånger per år.  

Målgrupp 
Personer i arbetsför ålder 18-64 år utan anställning, som har behov av insatser från flera av 
förbundets parter, uppbär offentlig försörjning och bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom 
ett år. Prioriterad grupp är personer i åldern 18-29 år, med psykisk ohälsa eller funktionsvariation. 
Boende i Jönköping, Vaggeryd, Habo eller Mullsjö.  

Bemanning 
Ett team med fem medarbetare på heltid från Jönköpings kommun (Arbetsmarknadsavdelningen), 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.  

Metod och aktiviteter 
I Enter arbetar personalen i team för att ta ett gemensamt ansvar för deltagarna. En fördjupad 
kartläggning görs av deltagarens förmågor och resurser. Sedan upprättas en förändringsplan med 
mål som kontinuerligt följs upp tillsammans med deltagaren. Exempel på insatser som erbjuds är 
stödjande och motiverande samtal, samordning av vårdkontakter och för en fungerande vardag, 
studie- och yrkesvägledning, arbetsträning/praktik, friskvårdsaktiviteter och arbetsmarknadskunskap. 
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Enter har ej kunnat ha aktiviteter för deltagarna pga. pandemin. Det mesta av arbetet med deltagare 
har genomförts digitalt. 

Måluppfyllelse 

➢ 40 % av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller studier och på så 

sätt minska behovet av offentlig försörjning. 

16 kvinnor och 20 män avslutades under 2021. Av dem bedömdes 16 ha arbetsförmåga. Av dessa 16 

började 6 kvinnor och 6 män (75%) arbeta och/eller studera vid avslut. Målet är uppnått 2021. 

Totalt har 209 av de 348 som avslutats bedömts ha arbetsförmåga. Av dessa 209 har 56 kvinnor och 

65 män (58%) börjat arbeta eller studera vid avslut. Målet är även uppnått långsiktigt. 

➢ Övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning   

Fler än vanligt har i år avslutats p g a behov av behandling för sjukdom eller missbruk. Dessa får 
sällan ändrad försörjning. 

Senaste året har en deltagare beviljats sjukersättning och sju har fått ny eller förlängd 
aktivitetsersättning. Behovet av försörjningsstöd har minskat för de avslutade. Vissa behöver fortsatt 
försörjningsstöd parallellt med målinriktat stöd via vården eller i avvaktan på beslut om ersättning 

från Försäkringskassan. Målet är uppnått. 

➢ 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén har 

förbättrats. 

Sedan 2012 har 132 kvinnor och 119 män besvarat en hälsoenkät vid inskrivning och avslut. 176 av 

dem anger att de har en bättre livskvalitet vid avslut jämfört med innan Enter. 142 deltagare anger i 

en VAS-skala en bättre hälsosituation vid avslut än vid start. Totalt 212 (84%) av de 251 anger att 

man fått en bättre hälsa och/eller livskvalitet under tiden i Enter, vilket är ännu bättre än tidigare 

eftersom alla som avslutades under 2021 upplevde en förbättring inom minst ett område. 16 av dem 

anger en förbättring enligt VAS-skalan, 8 vad gäller sin psykiska hälsa och 15 anger en förbättrad 

livskvalitet. Målet är uppnått. 

➢ 75% av deltagarna ska vid avslut uppleva att de ”har fått stöd på ett sätt som är till stor nytta” 

Årets enkät med uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning besvarades av 16 
deltagare vid avslut. Över 90% svarade positivt på frågan detta år, vilket är lika bra som 2020.  

➢ 85% av deltagarna ska vid avslut uppleva ”att personalen tagit tillvara dina erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter” 

Även på denna fråga svarade över 90% positivt, vilket är nästan lika bra som förra året.  

Båda målen är uppnådda.  

 

”Jag blir hörd, förstådd 

och respekterad. 

Dessutom motiverad.” 

Kvinna 28 år 

 

”Jag har fått möjlighet att hitta min 

funktionsnivå i min egen takt, fått hjälp med 

remisser för utredningar som har gett helt nya 

diagnoser o nya behandlingar som mynnat ut i 

aktivitetsersättning.”                Man 23 år 
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Andra resultat och kommentarer 
Sedan starten 2012 har man arbetat med 188 kvinnor och 202 män plus två 

anonyma som vi saknar närmare uppgifter om.   

76 av kvinnorna och 77 av männen hade bara fullföljt grundskola, 10 kvinnor 

och 13 män inte ens det. De som klarar att fullfölja gymnasiet har större 

möjligheter på arbetsmarknaden.  

En stor majoritet av deltagarna tillhör prioriterade målgruppsåldern 18-29 

år. En något större andel av männen var 20-29 år och något fler kvinnor 35+. Något 

fler män kom till Enter innan de haft offentlig försörjning ett helt år. I den gruppen ingår dock både 

personer som växlat offentlig försörjning med till exempel kort tids arbete och personer som inte 

sökt hjälp regelbundet. 

Under 2021 arbetade Enter med totalt 78 deltagare, varav 30 kvinnor. 14 kvinnor och 21 män skrevs 

in under året. Även detta år tillhörde de flesta 

deltagarna prioriterade gruppen 18-29 år med 

psykisk ohälsa. 66 av de 78 deltagarna kom från 

Jönköping, fem från Habo, fem från Mullsjö och två 

från Vaggeryd.  

16 kvinnor och 20 män avslutades under 2021 

varav 12 påbörjade anställning eller studier. 

Ovanligt många avslutades p g a sjukdom. Det 

bedöms av teamet bero på olika orsaker. Många av 

dem har behov av fortsatt vård och flera har fått 

fram mer underlag till ansökan om ersättning från 

Försäkringskassan. 

Vad gäller försörjning har behovet av sjukpenning och försörjningsstöd minskat medan långvariga 

ersättningar från Försäkringskassan har ökat. Flera 

personer som inte behövt offentlig försörjning 

innan insats har varit UVAS – unga som varken 

arbetar eller studerar. De som klarar sig utan 

försörjning efter avslut gör det tack vare arbete 

eller studier. Utöver de som klarar sig utan 

offentlig försörjning har flera genom aktivitets- 

eller sjukersättning fått en stabilare inkomst.  

Enters personal har olika arbetsgivare med olika 

riktlinjer kopplade till coronapandemin. Teamens 

möten har övergått till digital form, vilket har 

försvårat teamarbetet. Eftersom personalen mestadels arbetar hemifrån träffar man oftast deltagare 

digitalt eller via telefon. Möjligheten att komma ut på arbetsträning/praktik har försvårats p g a ökad 

arbetslöshet, att vissa arbetsgivare inte klarade att ta emot praktikanter eller andra orsaker kopplade 

till pandemin. Detta fördröjer deltagarnas processer för att komma vidare i sin arbetslivsinriktade 

rehabilitering. Trots pandemin och fortsatt hög långtidsarbetslöshet har ändå Enter lyckats nå sitt 

mål mot sysselsättning med goda marginaler.  

De ger mig 

information, ger mig 

verktyg och utrymme 

att lära mig fungera 

bättre. 

Man 25 år 
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Enter har haft ett jämt flöde av ansökningar på verksamheten under året. Vid årsskiftet var 13 

personer anmälda, varav några var på väg att skrivas in. 

Jämställdhet 
Vilka som anmäls till Enter avgörs av remittent. Trots det har inflödet varit jämnt mellan könen 

genom åren, utom senaste två åren då fler män remitterats. Då Enter arbetar utifrån 

deltagarperspektiv har insatserna erbjudits utifrån vars och ens individuella önskemål. I Enters 

kartläggning ställs samma frågor till alla, oavsett kön. I år har flera män fått stöd att våga pröva yrken 

överrepresenterade av kvinnor, såsom personal inom skol- och barnomsorg. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade 3.198 000 kr år 2021, varav 2.878.200kr reserverades i budgeten i 

Verksamhetsplan 2021. Utfallet blev 2.849.693kr. Dessutom bidrar de parter som har personal i 

verksamheten med del av finansieringen, med över 600.000 kr per år.  

2. Funktionsnedsatta i Arbete (FIA)  

Ansvar och period 
Projektet FIA startade 2009. Förbundet har finansierat verksamheten sedan 2013. I styrgruppen för 

FIA ingår Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Funktionsrätt Jönköpings 

län och samordningsförbundet.  

Under 2021 bestämdes att Försäkringskassan tar över rollen som verksamhetsansvariga från år 2022 

och det mycket positiva att förbundet ska fortsätta finansiera verksamheten långsiktigt.  

Målgrupp 
Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning utan anställning, boende i Jönköping, Habo, 

Mullsjö och Vaggeryd. De ska ha en utredd arbetsförmåga på minst 25%. 

Bemanning 
Två arbetscoacher arbetar halvtid hos utföraren Funktionsrätt i Jönköpings län. 

Metod och aktiviteter 
Arbetssättet är bl a inspirerat av motiverande samtal (MI) och metoden Supported Employment (SE):   

- kartläggning av deltagarens resurser och begränsningar, önskningar mm 

- coachning (stödsamtal, hjälp att hantera sin situation bättre) 

- snabb matchning mot lämplig praktik och anställning 

- stöd att hitta konkreta anpassningar och kontakter för att klara praktik och anställning 

- fortsatt tät uppföljning under praktik  

- erbjudande om fortsatt stöd till deltagare som börjat arbeta eller studera  

- FIA-träffar med olika teman, t ex friskvård, Försäkringskassans regler och mindfullness.  

Det var dock inga FIA-träffar under 2021, på grund av pandemin. 

Pandemin har lett till att fler deltagare än vanligt har haft behov av att prata. Dessa samtal har oftast 

fått lov att ske per telefon.  

När den nya basverksamheten startar 2022 så öppnas en möjlighet för personer som önskar komma 

till FIA att få hjälp med förberedande prövning, om behov finns. För dem kan tiden i FIA bli kortare. 

Måluppfyllelse 
Under 2021 deltog 14 kvinnor och 11 män. Av årets nya deltagare har fem kommit via 

rehabkoordinator, en via Försäkringskassan, en via Arbetsförmedlingen och en via försörjningsstöd. 
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➢ 30% av deltagarna ska komma ut i studier eller arbete (vid avslut) och 50% (av de pågående) 

kommer ut i arbetsprövning eller praktik. 

Fem kvinnor och fyra män avslutades under året. Av dem hade tre börjat subventionerat arbete, en 

arbete utan subvention och en började studera. Fem av nio innebär 56%. Dessutom hade tre 

anställningar förberetts under hösten, men Arbetsförmedlingen 

hann inte med sin prövning och beslut om lönebidrag.  

Av de 25 deltagarna har 17 (68%) varit i arbetsprövning eller 

praktik under året. Att så många kommit ut i prövning eller praktik 

under året är mycket positivt under förutsättningarna som varit.  

Målet är uppnått 

➢ 75% av avslutade deltagare ur FIA ska ange klart positiva svar på frågorna ”Har du fått 

stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?” samt ”Har personalen tagit tillvara dina 

erfarenheter, kunskaper och synpunkter?” 

”Klart positivt” svar innebär ”Till mycket stor del” eller ”Helt och hållet”, alltså orange eller blå färg 

till höger i diagrammen nedan. Svaren nedan kom från avslutade deltagare både 2020 och 2021. 

Svar på första frågan: 83% av samtliga svarade klart positivt, 85% bland kvinnorna. 

 

Svar på andra frågan om erfarenheter, kunskaper och synpunkter: 78% av svarade klart positivt. 

 

Målet är uppnått under 2020-2021 

Vi ser nu på gruppen deltagare som helhet. För att följande statistik ska bli mer intressant redovisas 

hela perioden 2013-2021. 

Under perioden har projektet arbetat med 86 

kvinnor och 49 män. Ovanligt många har 

eftergymnasial utbildning, jämfört med i andra 

verksamheter som förbundet finansierar. Den 

funktionsnedsättning som de har påverkar deras 

möjlighet att få nytt arbete. 

FIA vänder sig till personer i arbetsför ålder. 

Jämfört med andra verksamheter som finansieras 

av förbundet är förhållandevis många 30 år eller 

äldre.  

Jag har fått stöd hur jag ska tänka, 

bromsat mig när jag går för fort 

fram och uppmuntrat mig när jag 

ska pusha vidare.       Man 35 år 
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45 kvinnor och 20 män hade haft offentlig försörjning 2 år eller längre tid vid start.  

Det finns uppgifter om 77 kvinnor och 42 män som 

avslutades under perioden 2013–2021. Av dessa 

avbröt 12 kvinnor och 12 män p g a sjukdom, 

vilket innebär en större andel av männen än av 

kvinnorna. 14 kvinnor och 7 män avslutades till 

fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, t ex med 

stöd av SIUS på Arbetsförmedlingen. 

Större andel av kvinnorna än männen gick vidare 

till anställning. 46 av 119 avslutade innebär 39% 

till arbete eller studier. Det har också hänt att 

deltagare plötsligt upphört att kontakta FIA (avslut 

utan mätning), vilket kan innebära att de påbörjat 

arbete eller annan positiv aktivitet som FIA inte fått kunskap om. Flera deltagare har också fått en av 

FIA förberedd anställning efter överlämnande av ansvaret till Arbetsförmedlingen (Fortsatt rehab 

eller Aktivt arbetssökande i diagrammet). 

Många förändringar har skett vad gäller avslutade deltagares försörjning, varav många syns i 

nedanstående diagram. För kvinnor gäller det särskilt minskat behov av sjukpenning, a-kassa och 

aktivitetsstöd. För männen har antalet med a-kassa 

minskat, medan antalet med sjukersättning och 

aktivitetsstöd har ökat. Antalet som inte längre har 

behov av någon offentlig försörjning har ökat kraftigt. 

Personer som har aktivitetsstöd vid avslut är ofta i en 

praktik som inom begränsad tid kan komma att leda 

till anställning. I systemet syns dock inte hur många 

som får anställning efter avslut. 

Förutom de synliga effekterna i diagrammet har flera 

deltagare börjat arbeta deltid och därmed minskat sitt 

behov av t ex sjuk- eller aktivitetsersättning och 

samtidigt fått en bättre livskvalitet och ekonomi.  

75 kvinnor och 44 män har besvarat samma hälsoenkät vid inskrivning och avslut som deltagare i 

Enter. 63 av dem anger att de har en bättre livskvalitet vid avslut jämfört med innan FIA. 58 deltagare 

anger i en VAS-skala en bättre hälsosituation vid avslut än vid start i FIA. 

Totalt 86 (72%) av de 119 anger att man fått en bättre hälsa och/eller 

livssituation under tiden i FIA, vilket är en samma andel än för ett år 

sedan. 8 av 11 som besvarat enkäten i år har angett att deras hälsa 

och/eller livskvalitet har blivit bättre under tiden de haft kontakt med 

FIA. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade 615.900kr för 2021 varav 605.700kr reserverades i budgeten. Utfallet blev 

570.000kr. 

 

 

Vågar tro på en framtid, vågar 
tro att det finns en plats för mig, 
vågar tro att jag duger och kan.  

Kvinna 28 år 
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3. IT-spåret i Eksjö 

Ansvar och period 
IT-spåret startade som ett projekt 2012. Region Jönköpings län och de tre samordningsförbunden i 

länet har gemensamt ansvar för verksamheten 2018–2022. Utförare är Campus i12, Eksjö kommun. 

Samråd pågår mellan regionen, länets kommuner och länets samordningsförbund om långsiktiga 

finansieringen.  

Målgrupp 
Unga kvinnor och män, fyllda 19 år med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder) och 

stort IT-intresse och boende i Jönköpings län.  

Bemanning 
I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser och lärare inom 

fördjupningskurser.  

Metod och aktiviteter 
Ett av syftena med verksamheten är att deltagarna ska bryta sin isolering och gå från sysslolöshet till 

arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. 

Arbetet sker i en kurs i taget, i tre moduler: 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på gymnasienivå, inom nätverk och programmering 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på fördjupningsnivå inom programmering 

- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. En period 

ges fortsatt stöd vid anställning, vid behov. 

Majoriteten av deltagarna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, p g a skolans 

krav och svårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med funktionsnedsättning. 

De deltagare som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en stark utveckling av självförtroende, 

kunskap om arbetsmarknadens krav, yrkeskunskaper och andra viktiga förutsättningar för att kunna 

klara arbete.  

IT-spåret är inte en utbildning i ordets traditionella betydelse. Visserligen är utbildning en stor del av 

verksamheten, men det är till lika stor del en habiliterande insats där det sociala lärandet är minst 

lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Dessutom ingår praktik och jobbcoachning som del i 

verksamheten. 

Varje deltagare har en egen, avskärmad arbetsplats, som möjliggör studier i avskildhet när 

deltagaren har behov av det. Andra viktiga förutsättningar är individuell studieplanering, en kurs i 

taget, tydlig struktur, förutsägbarhet och ett fåtal personal och medstuderande. 

De gemensamma lektionerna hålls efter lunch två-tre dagar i veckan. Det gör att deltagarna lättare 

kan klara restider till och från Eksjö och att tiden för självstudier kan anpassas till deltagarnas 

dygnsrytm.  

Under 2021 slutfördes 5 olika gymnasiekurser: Programmering 2, Datorteknik, Dator- och 

nätverksteknik, Nätverksadministration samt Nätverksteknik. Dessutom genomfördes ett 

projektarbete inom webbutveckling. 3 fördjupningskurser slutfördes: C# fördjupning, Webbapp 

development samt Webbprogrammering 1. Kurserna anpassas efter situationen på 

arbetsmarknaden. 

  2022-03-28 09:55:43 UTCSignerat 2838757 24 / 33Oneflow ID Sida240



   

Bilaga 2 till Årsredovisning 2021 

 

Sida 8 (14) 

Det råder fortfarande oklarhet hur IT-spåret ska finansieras från år 2023. Det påverkar de anställda i 

insatsen alltmer. Frågan ska diskuteras på ett extra medlemssamråd i januari 2022. 

Måluppfyllelse 
Sedan starten 2012 har 8 kvinnor och 74 män avslutats från IT-spåret. Av de 82 har 39 avbrutit 

studierna i förtid. De främsta anledningarna till avbrott är psykisk ohälsa och bristande intresse. 

Positivt att nämna i sammanhanget är att andelen deltagare som fullföljt utbildningen har ökat de 

senaste åren. Mellan åren 2012 och 2017 var det 46 % som fullföljde utbildningen. Mellan 2018 och 

2021 har andelen som fullföljt ökat till 64 %. Under 2021 har 22 män varit inskrivna. 7 av dem kom 

från Södra Vätterbygden, 14 från kommuner på Höglandet samt 1 från Finnveden. 

➢ Bidragsberoende och utanförskap ska minska hos målgruppen  

➢ Ungdomar med kompetens inom olika IT-områden ska bli en tillgång på arbetsmarknaden 

➢ Ungdomar ska gå från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning och på så sätt 

bidra till samhällsnyttan. 

Verksamhetens möjlighet att påverka uppnåendet av dessa målsättningar är marginell, eftersom hela 

målgruppen är stor och påverkansfaktorerna många. I detta sammanhang begränsar vi bedömningen 

till att gälla personer som deltagit i IT-spåret. Det är klart att bidragsberoende och utanförskap i 

gruppen deltagare på IT-spåret har minskat. En film om f d deltagaren Andreas, som finns utlagd på 

hemsidan, visar detta tydligt. Många deltagare har blivit en tillgång på arbetsmarknaden och bidrar 

till samhällsnyttan efter en tid i IT-spåret. Målen är uppfyllda 

➢ Minst 90% av studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. 

Ingen deltagare har avslutat utan att få godkänt i något ämne. Målet är uppfyllt 

➢ Alla ska i modul 2 och modul 3 prova på att praktisera med uppdrag från företag, 

organisationer eller föreningar. 

Det har även i år har varit svårare att hitta platser p g a corona-pandemin. Två av deltagarna har haft 

praktikuppdrag som inneburit att göra hemsidor åt två olika föreningar. Ytterligare en deltagare har 

under våren och hösten framgångsrikt praktiserat hos ett företag. Målet är delvis uppfyllt. 

➢ 50% av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär utbildning 

efter fullt genomgången utbildning. 

Av de 43 kvinnor och män som fullföljt studierna sedan starten 2012 har 17 gått vidare till anställning 

eller reguljära studier. 22 har gått vidare till fortsatt arbetslivsinriktad praktik, ofta med stöd av SIUS-

konsulent på AF eller coach som arbetar enligt metoden Supported Employment. Av de fyra som 

avslutades efter fullföljd utbildning 2021 gick tre över till kontakt med SIUS på AF medan en gick 

vidare till reguljära studier inom IT. Målet är delvis uppfyllt. 

➢ Campus i12 ska aktivt arbeta för att antalet personer av det underrepresenterade könet 

ökar på utbildningen. 

Under 2018 reviderades språk och bilder i broschyr och på hemsidan. En kurs i webbutveckling, som 

kan intressera fler kvinnor, har tillkommit. I all information uppmärksammas att utbildningen gäller 

både kvinnor och män.  Målet är uppnått. 
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I år besvarades enkäten Indikatorer för finansiell samordning av alla 12 då pågående 

deltagarna. Svaren var mycket positiva. Till exempel svarade 75% klart positivt på frågan om 

man får ett stöd som man anser är till stor nytta. På frågan om man känner sig mer redo att 

arbeta eller studera svarade 84% ”Helt och hållet”, ”Till mycket stor del” eller ”Till stor del”, 

trots att man inte gått igenom hela perioden på IT-spåret. Svaren ligger klart över de 

nationella svaren på frågorna till pågående deltagare. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 400.000kr, varav 360.000kr avsattes i budgeten. Utfallet blev 400.000kr. 

4. Supported Employment för nyanlända (SE-N) 

Ansvar och period 
Projekt Supported Employment startade i april 2019 och avslutades i juli 2021. Projektet drevs av 

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Vaggeryd.  

Målgrupp 
Nyanlända med uppehållstillstånd, boende i Vaggeryds kommun. Vid inträde i projektet ska personen 

sakna förankring på arbetsmarknaden och riskera långvarigt utanförskap. Personer med ohälsa som 

arbetar var också aktuella för deltagande i projektet, om man hade behov av stöd för att nå 

hållbarhet på arbetsmarknaden. Ålder 18 - 64 år. 

Bemanning 
Initialt bemannades projektet med en utredare/SE-coach på heltid. Arbetstiden delades mellan 

arbete av strukturell karaktär och coachning mot individ. Efter nytt beslut arbetade en nyrekryterad 

coach på heltid med deltagare våren 2021. När denne slutade på egen begäran avslutades projektet.   

Metod och Aktiviteter 
Det strukturella målet var att öka kunskapen kring nyanländas behov i relation till metoden 

Supported Employment (SE) genom att arbeta med deltagare i en lärandeprocess, använda nyvunnen 

kunskap och ta fram en kompletterande metodbok. Syftet med den kompletterande 

metodhandboken var att på ett bättre och snabbare sätt identifiera och kartlägga målgruppens 

utmaningar i relation till arbete och hälsa ur en kulturell kontext. 

Projektledaren arbetade under 2020 med att lägga grunden för deltagarprojektet och att arbeta fram 

ramarna för den planerade utvärderingen. Inom projektet har Hälsoskolor anordnats tillsammans 

med Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer, för deltagare på AME.  

På grund av problem att få igång samarbete med en utvärderare, corona-pandemin och att 

utredaren sade upp sig hann inga deltagare börja och projektet pausades från juli 2020. Förbundets 

styrelse valde att låta projektet fortsätta men att delen med forskning ströks. Projektet blev ett rent 

deltagarprojekt med så många deltagare som möjligt resterande tid. En ny, erfaren medarbetare 

anställdes och projektet återstartade i början av 2021. Sju deltagare påbörjade kontakt med coachen. 

Arbetsförmedlingens omstrukturering ledde då till att potentiella individer inte remitterades till 

projektet enligt intentionen. 

Den nya coachen slutade i juni 2021. Därefter beslutade styrelsen att avsluta projektet i förtid. Vid 

avslut hade sex av dem arbete och en kombinerade sitt arbete med studier. De deltagare som så 

önskade, fick fortsatt stöd av andra medarbetare på AME. 
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Mål och kommentarer 
Inga av de ursprungliga målen med projektet nåddes, t ex att ta fram en kompletterande metodbok 

om SE för nyanlända, att 14 personer ska ha deltagit i verksamheten och av dem ska 10 personer 

vara etablerade på arbetsmarknaden i samband med projektet, med en anställning planerad över 

minst 6 månader.  

Vissa slutsatser kan dock dras. En djupare initial kartläggning har möjliggjort tidigare, relevanta och 

samordnade insatser som på sikt bedöms ha positiv påverkan för individen. Att kartläggningen har 

kunnat göras på den nyanländes modersmål har också gett en mer sann bild av förutsättningar till 

arbete och också gett individen tillgång till kunskap på ett lättillgängligt vis. Kunskap kring hälsa och 

vårdapparaten samt arbetsmarknadens villkor har ökat hos de som deltagit i gruppverksamheterna.  

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 634.940kr för 2021, varav 571.500kr avsattes i budgeten efter beslut om 

ändrad inriktning. Utfallet blev 320.188kr. 

5. Etableringsskola i Mullsjö 

Projekt Etableringsskola pågår två år 2019-2021. Projektet drivs av enheten för integration och 

arbetsmarknad i Mullsjö. Styrgruppen består av kommundirektören som ansvarig chef för 

Integrations- och arbetsmarknadsenheten, förste socialsekreterare för vuxengrupp på Individ- och 

familjeomsorgen (IFO), Arbetsförmedlingen och samordningsförbundet. 

Målgrupp 
➢ Nyanlända; långtidsarbetslösa eller sjukskrivna utrikesfödda. 

➢ Yrkesverksamma i åldern 18-65 år. 

➢ Folkbokförda i Mullsjö kommun. 

Bemanning 

En etableringsstödjare på 50 %. Dessutom ingår coach i ordinarie verksamhet. 

 

Metod och Aktiviteter 
Syftet med projekt etableringsskola är att bättre fånga upp, stötta, förbereda, etablera och inkludera 

kommunens nyanlända och utrikesfödda invånare.  

Projektet består av två faser. Fas ett består av etableringsskolan: ett samhällsorienterande program 

som syftar till att utbilda inom områdena arbetsmarknad, skola och utbildning, hälsa och sjukvård, 

socialförsäkring samt bostad/boende. I fas två kopplas en coach från Integrations- och 

arbetsmarknadsenheten i Mullsjö på. Tillsammans med deltagaren skapas en planering för hur denne 

kan hjälpa och stötta deltagaren att komma ut i sysselsättning och självförsörjning. Avslut ur 

projektet sker efter sex månaders coachstöd, oavsett om deltagaren kommit till arbete eller ej. 

Starten för den första gruppen fick skjutas fram på grund av pandemin. Den kom igång först i mars 

2021. Restriktionerna gjorde också att deltagarantalet fick minskas. Gruppen bestod av 3 kvinnor. 

Nästa grupp startade i juni. I denna omgång deltog 4 kvinnor. Ytterligare en grupp deltog i 

etableringsskolan från september till november och denna bestod av 2 kvinnor och 2 män. 

Flera av deltagarna hade extratjänst vid inskrivning. Det är en form av anställning för 

långtidsarbetslösa där Arbetsförmedlingen står för hela kostnaden. De blir dock inte berättigade till 

a-kassa efter avslutad anställning och det vanliga är att man bli öppet arbetslös och i behov av 

fortsatt offentlig försörjning efteråt. Därför ingår även dessa i målgruppen för projektet. 
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När deltagarna kommit till coacherna i fas 2 har de haft en större kunskap om till exempel hur 

arbetsmarknaden fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter de har. Coacherna har inte behövt 

fokusera på att informera om dessa saker, utan har kunnat börja planerings- och stöttningsarbetet 

direkt. Några individer har också kommit med egna förslag utifrån den kunskap de fått under 

etableringsskolan. 

Hittills har fem deltagare avslutats. Fyra av dem hade anställning vid avslut medan en var sjukskriven 

med sjukpenning. De fyra som hade arbete hade inte längre behov av offentlig försörjning. 

Måluppfyllelse 
➢ Att cirka 40 personer (6–7 personer per omgång) ska under projekttiden ha deltagit i 

etableringsskolan. 

12 deltagare har genomfört etableringsskolan hittills. På grund av pandemin var man tvungna att 
minska antalet deltagare i varje grupp. Utvärderas efter projekttidens slut 
 
➢ Att minst 70 % av de 40 deltagarna ska på ett mätbart sätt har fått en praktisk och fördjupad 

samhällskunskap inom de områden som berörs. 

Målet i fas ett är att öka deltagarnas samhällskunskaper, vilka ska användas i fas två men även under 
livets gång. Många deltagare har bekräftat att de fått nya användbara kunskaper, men alltför få har 
genomgått fas två hittills för att bedöma målet. Utvärderas efter projekttidens slut. 

 

➢ Att öka kunskapen om hur sjukvården fungerar, synen på hälsa och ohälsa kopplat till arbete och 

välfärd, boendefrågor, utbildning och arbetsliv. 

Efter fas ett är deltagarna mer utrustade med fördjupad samhällskunskap inom olika områden 
och kan klara sig bättre i samhället. De förstår koderna bättre och de vet vart de ska vända sig 

vid problem eller frågor. Målet är uppnått. 
 

➢ Att 80 % av deltagarna ska ha upplevt att det har skett en stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning efter avslutad insats.  

➢ Att projektet ska ge en bild av det fortsatta behovet av etableringsskola.  
Båda målen utvärderas efter projekttidens slut. 

 
 
 
 
 
 

 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 303.000kr till tjänsten som etableringsstödjare, varav 281.700kr togs med i 
budgeten. Utfallet blev 302.772kr 

 

6. Projekt ARCH (Arbets-RehabCoach i Habo) 

Ansvar och period 
Projekt ARCH startade i oktober 2020 och ska pågå ungefär 2½ år. Projektet drivs av 

socialförvaltningen i Habo. Styrgruppen består av IFO-chef, 1:a socialsekreterare vuxen – IFO och 

verksamhetsutvecklaren i samordningsförbundet. 

Det är många viktiga delar i det svenska 
samhället som man inte hade någon 

information om. Att få informationen på 
mitt eget språk har varit väldigt bra och 

lärorikt.           Man 44 år 
 

Under dessa veckor på 
etableringsskolan har jag lärt mig 
mer om det svenska samhället än 

alla dessa år som jag har levt i 

Sverige.      Kvinna 35 år 
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Målgrupp 
➢ Unga under 29 år som varken arbetar eller studerar och som uppbär ekonomiskt bistånd 

och/eller ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar.    

➢ Barnfamiljer som har långvarigt ekonomiskt bistånd eller riskerar ett långvarigt ekonomiskt 

bistånd.  

➢ Personer med psykisk ohälsa som inte står ”till arbetsmarknadens förfogande”. 

➢ Personer med missbruksproblematik.  

➢ Gruppen f.d. nyanlända efter 3 år från uppehållstillstånd.  

Projektet riktar sig enbart till boende i Habo 

Bemanning 
En arbets- och rehabcoach på heltid stor del av året. 

Metod och aktiviteter 
Syftet med projektet ARCH är att överbrygga det glapp som finns mellan relevanta insatser och 

individen och där individen inte själv har förmågan att täppa igen detta glapp. ARCH skapar ett 

brovalv mellan deltagaren och insatserna, och kan i ARCH få stöttning, utefter sin förmåga, vilja och 

mål, mot insatserna. Insatsen skall leda till bättre mående, självständighet, självförsörjning/rätt 

försörjning. 

På grund av nya restriktioner runt corona-pandemin samt ledighet pausades projektet i november 

2020 och startade igen i februari 2021. Under stor del av 2021 gick projektet på sparlåga. Arbets- och 

rehabcoachen startade igen under våren men pga pandemin fanns svårigheter att komma igång med 

någon större aktivitet. Tjänsten blev även vakant under juni 2021 och en ny arbets- och rehabcoach 

startade igång i september. 

Nya coachen har bl a närvarat vid ett flertal nätverksmöten och konferenser, anordnade genom SKR, 

AF och DUA, kopplade till arbetsmarknadsåtgärder samt reformeringen av Arbetsförmedlingen. 

Vidare har ett samarbete påbörjats med rehabkoordinator på vårdcentralen samt medverkan på 

ARENA-möten.  

Flera deltagare befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och har stora svårigheter att hålla kontakt 

med Arbetsförmedlingen. Detta är en effekt av en mer digitaliserad och centraliserad 

arbetsförmedling där de som behöver stöd behöver vara kunniga i att använda nätet i stor 

utsträckning. De har svårt att förstå att man inte har en handläggare och så tillkommer eventuell 

kontakt med leverantörer. Mycket stöd har bestått i att stötta deltagare att ta förnyad kontakt med 

Arbetsförmedlingen och att lyfta fram stödbehov som de har.  

Mål och måluppfyllelse  
Under 2021 har totalt 20 deltagare varit inskrivna i projektet, varav 16 män. Åldern på de inskrivna är 
mellan 19 och 58 år. Vid årsskiftet 2021/22 är 18 deltagare inskrivna. Eftersom bara två deltagare 
avslutats hittills är det för tidigt att pröva måluppfyllelsen för vissa av projektmålen, men en av dem 
gick vidare till arbete. I januari 2022 planeras två ytterligare avslut, den ene till arbete och den andre 
till reguljära studier. 

 

➢ 40 % av deltagarna får tillgång till insatser som är avpassade för dem till exempel att få 

möjlighet att delta i pågående arbetsmarknads/rehab – projekt eller insatser som pågår i 

närområdet och där Habo kommun har möjlighet att delta.  

I projektet ingår att en person från Habo under 2020 och tre under 2021 skulle delta i ESF-projektet 

Koll på förmåga – Stöd till förändring i Jönköping. Start planerades för en person i december 2020 
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men på grund av sjukdom så sköts starten upp till januari 2021. En deltagare har slutfört insats där 

under 2021 och ytterligare en deltagare har påbörjat. En tredje deltagare är planerad start för i 

januari 2022. Målet följs upp vid projektavslut. 

➢ 80 % av deltagarna har deltagit i praktik eller arbetsträning eller gått vidare till studier.  
Tre deltagare har varit i praktik under året, varav minst en har lett vidare till anställning, och en 
påbörjar studier efter årsskiftet. Målet är delvis uppnått. 

 

➢ Att 80 % av deltagarna i projektet upplever ett markant bättre mående enligt samordnings-

förbundets hälsoenkät, samt att de upplever sig inkluderade och ett större värde i samhället.  

➢ Att 50 % av deltagarna skall vid avslut fått rätt försörjning via arbete, utbildning eller annat 

bistånd, och på så sätt inte vara kvar i/fastna i ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 
Målen följs upp vid projektavslut.  

 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 750.400kr till projektet för 2021, varav 630.400kr togs med i budget. 

Utfallet blev 649.859kr. 

7. Ny gemensam Basverksamhet 

Ansvar och period 
Under 2021 togs beslut om att förbundet långsiktigt ska finansiera en ny gemensam basverksamhet. I 

första skedet ska en ny arbetsmetod prövas för definierad målgrupp i Vaggeryd och Jönköpings 

kommuner. Om metoden slår väl ut är målet att fortsätta utvecklingen av Basverksamheten genom 

att både sprida metoden till Habo och Mullsjö kommuner men även att utöka resurserna genom 

ytterligare coacher. Verksamheten är tänkt att bli långsiktig, i ständig förändring.  

Projektansökan har tagit form genom dialog i en arbetsgrupp där samtliga aktörer inom 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har varit representerade.  

Inledningsvis utgör beredningsgruppen verksamhetens styrgrupp tillsammans med ansvariga chefer 

för anställda medarbetare.  

Målgrupp 
➢ Personer med funktionsnedsättningar och/eller en social situation som påverkar 

arbetsförmågan.  

➢ Personer som har behov av samordnade arbetsförberedande insatser i syfte att uppnå och 

förbättra sin förmåga att delta i ordinarie arbetsmarknadsinriktade insatser.  

➢ Insatsen riktar sig till personer mellan 18-64 år bosatta i Jönköpings och Vaggeryds kommun, 

prioriterad målgrupp är unga 18-29 år.  

➢ Målgruppen innefattar inte personer med hel sjukersättning. 

Bemanning 
En teamledare på heltid med placering och anställning på AMA i Jönköpings kommun, samt två 

coacher, en coach med placering i Jönköping och en med placering i Vaggeryd. Coacherna kommer 

att ha sina anställningar i respektive kommun. 

Fullt utbyggd tänker vi att denna verksamhet ska bestå av 7-8 medarbetare inklusive teamledare 

fördelade enligt följande: Jönköping 3-4, Vaggeryd 2, Habo och Mullsjö 2.  

  2022-03-28 09:55:43 UTCSignerat 2838757 30 / 33Oneflow ID Sida246



   

Bilaga 2 till Årsredovisning 2021 

 

Sida 14 (14) 

Metod och aktiviteter 
Basverksamheten ska ha fokus på hantering av hälsan, existentiell hälsa, livssituation och vardagen. 

Det ska finnas ett tidigt jobbfokus bl.a målsättning, framtidsplaner, inställning till arbete och synen 

på sig själv som yrkesarbetande. Tänkbara metoder kan vara ACT, ReDO, 7TJUGO®, Samtal om livet 

etc. Parallella, samordnade insatser kommer erbjudas personen. Verktyget SKAPA kommer att 

användas för att mäta personens progression. 

Mål  
Det är övergripande målet är att individen ska utveckla sina egna förmågor och förutsättningar för 

att bli mer redo att närma sig arbetsmarknaden eller studier.  

Förslag till mätbara mål när deltagare avslutas vilka behöver preciseras efter hand:  

➢ deltagarna upplever en positiv stegförflyttning/progression mot att kunna arbeta eller 

studera jämfört med innan deltagande i insatsen.  

➢ deltagarna upplever att den egna hälsan har förbättrats i förhållande till 

inskrivningstillfället.  

➢ deltagarna upplever att livskvaliteten (ex hälsa, ekonomi, relationer, självförtroende) har 

ökat efter deltagandet i verksamheten.  

➢ deltagarna upplever sig ha fått hjälp att utveckla sitt sätt att hantera sin situation.  

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 460.000kr för 2021. Rekrytering av medarbetare har genomförts men de 

kommer igång först under år 2022. Därför blev det varken kostnader för förbundet eller deltagande 

under 2021. Insatsen har en treårsbudget som omprövas varje år.  
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2022-03-24 09:25:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Klas Josef Mattias Rydell

Klas Rydell

Ordförande

klas.rydell@forsakringskassan.se

+46709173542

19641216-2510

2022-03-24 09:31:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HÅKAN SANDGREN

Håkan Sandgren

Vice ordförande

hakan.sandgren@rjl.se

19460527-2519

2022-03-28 09:55:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER SJÖBERG

Christer Sjöberg

Ledamot

christer.sjoberg@jonkoping.se

19540325-3635

2022-03-24 09:27:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS JARSTIG

Hans Jarstig

Ledamot

hans.jarstig@habokommun.se

19571010-4810

2022-03-24 12:10:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER RUBE

Christer Rube

Ledamot

christer.rube@telia.com

19471213-3935

2022-03-24 12:00:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIA ENGBERG

Maria Engberg

Ledamot

maria.engberg@arbetsformedlingen.se

19650629-2405

2022-03-25 09:29:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULF ABRAHAMSSON

Ulf Abrahamsson

ledamot

ulf.abrahamsson@vaggeryd.se

195412032434

2022-03-28 07:28:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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1 Bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:  

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 
 
 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 

 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag.  
• Översiktlig analys av övriga poster. 
  

2 Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  
 
Vid granskningen av förbundets förvaltning har en förseningsavgift i skattekontoutdraget 
identifierats. Förseningsavgiften föranleds av att arbetsgivardeklarationen i januari må-
nad inte lämnades in i tid (lämnades 6 dagar försent). Utöver mindre förseningsavgift om 
625 kr har förbundet inte lidit någon skada pga försummelsen. Vår rekommendation till 
förbundet är att se över rutinen kring inlämnandet av moms/arbetsgivardeklarationer. 
    
 
Vid genomgång av förbundets bankfullmakter framkom även att ett par personer inom 
förbundet har rätt att ensam göra direktbetalningar. Förbundet tog upp frågan med be-
rörd bank under revisionen av räkenskapsår 2021 och denna behörighet synes inte vara 
kopplad till ett berört konto varpå behörigheten synes vara oanvändbar. Förbundet infor-
merar att detta skall justeras omedelbart trots att behörigheten är oanvändbar vilket är i 
linje med vår rekommendation. 
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2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.  
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.  
 

2.3 Räkenskapsrevision  
Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning av räkenskaperna.  

2.4 Balanskrav 
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 436 tkr. 
Balanskravsresultatet för 2020 var också positivt och uppgick till 847 tkr. 
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt. 
Enligt rekommendationen från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rim-
lig storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20 % av en medelsfördelning på 
mellan 0-7 mkr plus 15 % på belopp därutöver på medelsfördelning mellan 7,1-15 mkr. 
För Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skulle det med budgeterad medelsför-
delning för år 2021 om ca 7 348 tkr innebära ett eget kapital om ca 1 452 tkr jmf med 
nuvarande eget kapital per 2021-12-31 om 2 273 tkr. Enligt den verksamhetsplan för år 
2022 som finns i förbundet med en budgeterad medelsfördelning för år 2022 om ca 
8082 tkr, skulle det innebära ett eget kapital om ca 1 562 tkr jmf med budgeterat eget 
kapital per 2022-12-31 om ca 42 tkr. 
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2.5 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
För förbundet finns det i en Verksamhetsplan med Budget 2021 mål och budget för att 
uppfylla en god ekonomisk hushållning. Definierade mål finns för de individinriktade och 
strukturövergripande insatserna.   
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt 
en verksamhetsuppföljning. Vår översiktliga granskning av förbundets uppföljning av 
måluppfyllelse i de olika projekten visar på tillfredsställande hantering avseende detta.   

2.6 Resultatet 
Belopp i tkr Utfall 

2021-12-31 
Utfall  
2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 7 902 7 451 

Verksamhetens kostnader -7 466 -6 604 

Avskrivningar - - 

Finansiella intäkter - - 

Finansiella kostnader - - 

Årets resultat 436 847 

 

Verksamhetens intäkter har följt budget enligt verksamhetsplan 2021. Året har dock på-
verkats av Covid-19 och tillkommande restriktioner har gjort att man inte kunnat bedriva 
verksamheten som vanligt, med lägre kostnader som följd. 
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 
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2.7 Balansräkning 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga fordringar 327 266 
Kassa och bank 3 401 2 997 
Summa tillgångar 3 728 3 263 
Eget kapital exkl. årets resultat 1 836 989 
Årets resultat 436 847 
Kortfristiga skulder 1 456 1 427 
Summa eget kapital och skulder 3 728 3 263 
   
Ansvarsförbindelse Inga Inga 
   

 
Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning förstärkts 
något under perioden.  

2.8 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.  
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2.9 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  
 

Dag som ovan 
KPMG AB 
 
 
Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor   
 
 
 
   

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: f7eda768-d099-54c4-a0d2-b15bbb57afbb
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/14/2022 11:08:19 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 3/14/2022 11:07:25 PM

Certified Delivered Security Checked 3/14/2022 11:08:33 PM

Signing Complete Security Checked 3/14/2022 11:08:46 PM

Completed Security Checked 3/14/2022 11:08:46 PM
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DocuSign Envelope ID: CB720E83-F048-45FB-BBFE-1E045FC2F88B 

R3visions 
för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, org. nr 222000-2428 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Regionfullmäktige Jönköpings län 
Kommunfullmäktige i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd kommun 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar respektive Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samord-
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

— utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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DocuSign Envelope ID: CB720E83-F048-45FB-BBFE-1E045FC2F88B 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
för år 2021. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prö-
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Jönköping 2022-03-28 

KPMG AB 

E
DocuSbined by: 

.4.111•-• r.2-4441"4" 

EB5D5137C70013403... 
Lisa Tengg ren 

Auktoriserad revisor 

L
DocuSIgned by: 

OSit.t& irittA,ssek, 
4A0A7318C950490... 

Östen Johnsson 

Förtroendevald revisor 

Bilagor: 

De sakkunnigas rapport 
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DocuSign 
Certificate Of Completion 
Envelope Id: CB720E83F04845FBBBFE1E045FC2F88B Status: Completed 

Subject: Please DocuSign:  Revisionsberättelse Samordningsförbundet Södra  Vätterbygden 2021_utkast.pdf 

Source Envelope: 

Document Pages: 2 Signatures: 2 

Certificate Pages: 6 Initials: 0 

AutoNav: Enabled 

EnvelopeId Stamping: Enabled 

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna 

Envelope Originator: 

Jonna Hasselgren 

PO Box 50768  

Malmö,  SE -202 71 

jonna.hasselgren@kpmg.se  

IP  Address: 195.84.56.2 

Record Tracking 
Status: Original 

3/28/2022 12:46:41 PM 

Signer Events 
Lisa Tenggren 

lisa.tenggren@kpmg.se  

KPMG AB 

Security Level: Email, Account Authentication 
(None) 

Holder: Jonna Hasselgren 

jonna.hasselgren@kpmg.se  

Signature 
,..—DocuSigned by: 

L. ̀7,6.41,~, 
—EB5D5B7C7000403... 

Signature Adoption: Pre-selected Style 

Using  IP  Address: 195.84.56.2  

Location: DocuSign 

Timestamp 
Sent: 3/28/2022 12:48:24 PM 

Viewed: 3/28/2022 12:52:36 PM 

Signed: 3/28/2022 12:52:54 PM 

Authentication Details 
Identity Verification Details: 

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 
Workflow Name: DocuSign ID Verification 
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. 
Identification Method: Electronic ID 
Type of Electronic ID: SE_BANKID 
Transaction Unique ID: 7f7a9f68-fbb3-5d82-917f-6ce83cba1d60 
Country of ID: SE 
Result: Passed 
Performed: 3/28/2022 12:51:42 PM 

Electronic Record and Signature Disclosure: 
Not Offered via DocuSign  

Östen Johnsson  

osten.johnsson@rjlse 

Security Level: Email, Account Authentication 
(None) 

,,---DocuSlaned by: 

bstuA, jekinAibla, 
--4A0A7318C956496...  

Signature Adoption: Pre-selected Style 

Using  IP  Address: 81.216.51.209 

Sent: 3/28/2022 12:52:56 PM 

Viewed: 3/28/2022 2:25:55 PM 

Signed: 3/28/2022 2:26:55 PM 

Authentication Details 
Identity Verification Details: 

Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 
Workflow Name: DocuSign ID Verification 
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. 
Identification Method: Electronic ID 
Type of Electronic ID: SE_BANKID 
Transaction Unique ID: 6c862fb2-aa15-531b-9f9c-3c243798e144 
Country of ID: SE 
Result: Failed 
Performed: 3/28/2022 2:20:16 PM 
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Signer Events Signature Timestamp 

Identity Verification Details: 
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 
Workflow Name: DocuSign ID Verification 
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. 
Identification Method: Electronic ID 
Type of Electronic ID: SE BANKID 
Transaction Unique ID: 6j862fb2-aa15-531b-9f9c-3c243798e144 
Country of ID: SE 
Result: Failed 
Performed: 3/28/2022 2:21:27 PM 

Identity Verification Details: 
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 
Workflow Name: DocuSign ID Verification 
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. 
Identification Method: Electronic ID 
Type of Electronic ID: SE_BANKID 
Transaction Unique ID: 6c862fb2-aa15-531b-9f9c-3c243798e144 
Country of ID: SE 
Result: Failed 
Performed: 3/28/2022 2:24:36 PM 

Identity Verification Details: 
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 
Workflow Name: DocuSign ID Verification 
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. 
Identification Method: Electronic ID 
Type of Electronic ID: SE_BANKID 
Transaction Unique ID: 6c862fb2-aa15-531b-9f9c-3c243798e144 
Country of ID: SE 
Result: Passed 
Performed: 3/28/2022 2:25:37 PM 

Identity Verification Details: 
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 
Workflow Name: DocuSign ID Verification 
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. 
Identification Method: Electronic ID 
Type of Electronic ID: SE_BANKID 
Transaction Unique ID: 07e10c69-5659-5b17-9e39-c1106ba84c48 
Country of ID: SE 
Result: Passed 
Performed: 3/29/2022 1:00:13 PM 

Electronic Record and Signature Disclosure: 
Accepted: 3/26/2021 10:25:01 AM 
ID: 4bf66106-c67e-41d4-bf0f-902ee817177d 

In Person Signer Events Signature Timestamp 

Editor Delivery Events Status Timestamp 

Agent Delivery Events Status Timestamp 

Intermediary Delivery Events Status Timestamp 

Certified Delivery Events Status Timestamp 

Carbon Copy Events Status Timestamp 

Witness Events Signature Timestamp 

Notary Events Signature Timestamp 

Envelope Summary Events Status Timestamps 

Envelope Sent Hashed/Encrypted 3/28/2022 12:48:24 PM 
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Envelope Summary Events Status Timestamps 
Certified Delivered Security Checked 3/28/2022 2:25:55 PM 

Signing Complete Security Checked 3/28/2022 2:26:55 PM 

Completed Security Checked 3/28/2022 2:26:55 PM 

Payment Events Status Timestamps 

Electronic Record and Signature Disclosure 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 77-100 

Tid: 2022-05-10 kl. 11:00  

Plats: Insikten, Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 88  
 
Årsredovisning Finnvedens samordningsförbund 2021 
Diarienummer: RJL 2022/742 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet. 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övrigaförbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser 
för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgåratt revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 67  
 
Årsredovisning samordningsförbunden 2021 
Diarienummer: RJL 2022/742 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 

2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet. 
 

3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet.  

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övrigaförbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser 
för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgåratt revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen godkänna 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2022-04-11 RJL 2022/742 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Årsredovisning 2021 och ansvarsfrihet 
för Samordningsförbunden 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet 
 

2. bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 
2021 års verksamhet 
 

3. bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 
2021 års verksamhet  

 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga 
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår 
att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2021.  

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

• Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
• Finnvedens Samordningsförbund 
• Höglandets Samordningsförbund 

 
Medlemmar i samordningsförbunden är för respektive länsdel: Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna samt Region Jönköpings län. Finansiering sker 
via årliga medlemsavgifter. Syftet med verksamheten är att ge enskilda individer 
ett samordnat stöd för att uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete. 
Arbetet i respektive samordningsförbund leds av en styrelse och samordnas via ett 
kansli. Administrativa tjänster köps från Region Jönköpings län. 
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  RJL 2022/742 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslut skickas till 
Samordningsförbunden i länet 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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 Sida 1 
 

 
 

 
      

         
  

 
                     

       
  

 

Årsredovisning 
2021  

Dnr 2022:02 / 2 
 

Beslutad av styrelsen 2022-03-17 
 
 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1309975269



 
 

 Sida 2 
 

 
 

  

Ordföranden har ordet 
 
Återigen lägger vi ett mycket annorlunda år bakom oss med  
vaccinationer, mutationer, restriktioner, karantäner, avstånds- 
hållanden, digitala möten och distansarbete. Styrelsen lyckades  
mellan alla restriktioner 2020 hålla ett fysiskt möte där vi kom  
fram till visionen ”Plats för alla”. 2021 var tanken att vi skulle arbeta  
vidare med utveckling av arbetet i förbundet. Äntligen lyckades vi få till ett datum den  
1 december, men då ställde vädret till det så vi fick ställa in vårt möte. Nu hoppas vi 
att 2022 blir ett år när vi kan utveckla vår verksamhet vid fysiska möten. 
 
Vi har ändå i styrelsen kommit fram till att det är bra att personer som behöver stöd 
och hjälp att ta sig ur en inte sällan långvarig tid borta från arbetslivet och en 
offentlig försörjning kan få det genom en permanent basverksamhet som vi döpt till 
Samverkansteam Finnveden. Bra verksamhet i projektform som ingen kommun vill ta 
hand om och permanenta på grund av ekonomin känns sorgligt för oss i styrelsen. Nu 
försöker vi samla det bästa av avslutade projekt i vår basverksamhet. 
 
Till vårt offentliga styrelsemöte, som vi genomförde som ett hybridmöte den 22 
november, hade vi bjudit in länets riksdagsledamöter. Vi genomförde en frågestund 
med riksdags-ledamöterna om FINSAM:s roll gentemot Arbetsförmedlingen, när de 
genomför sin reformering. Lars Alkner fungerade som moderator och styrde upp 
frågorna och diskussionerna på ett bra sätt. 
 
2021 var ett år då vi inte kunde hjälpa lika många deltagare som vi brukar kunna 
göra och det beror till största delen på Coronapandemin. Det är en viktig del i vår 
verksamhet att kunna träffas fysiskt. Digitala möten i all ära, men ibland ger det 
betydligt mer när man kan träffa andra i samma situation fysiskt. 
 
Med hopp om ett fantastiskt och utvecklande 2022. 
 
 
Inga-Maj Eleholt 
ordförande 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021.  

Till redovisningen hör två bilagor.  
 
Organisation  
Förbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Region Jönköpings län samt kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo som 
medlemmar. Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den 
en beredningsgrupp och ett kansli.  
 
Uppdrag 
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.  
Förbundets uppgift är i första hand att verka för att målgruppen ska få stöd och rehabilitering 
till egen försörjning.  
 
På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 
samverkande parterna. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar 
myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det handlar t ex om 
organisering av samverkan, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Förbundet finansieras av staten via Försäkringskassan med hälften av medlen, Region 
Jönköpings län med en fjärdedel och berörda kommuner med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att de 
resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt 
och att berörda parter vid behov samverkar så effektivt som möjligt. Förbundets verksamhet 
ska formas så att alla förbundsmedlemmar upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå 
detta mål. Det är styrelsens bedömning att den målsättningen uppfylls. 
 
Under 2020 togs en ny vision fram för förbundet: PLATS FÖR ALLA. Viktiga värdeord i den 
diskussionen syns i Mentimeter-bilden på första sidan. Under 2022 kommer tydligare mål för 
förbundet att tas fram. Processen blev uppskjuten p g a pandemin.  
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 5158 5 152 5 144  5 236 4 070 

Verksamhetens kostnader 4341 4 997 5 624 4 001 3 995 

Årets resultat 817 155 – 480 1 235 75 

Soliditet 75 % 63 % 60 % 75 % 51 % 

Antal anställda 0 0 0 0 0 
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1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

 
Corona-pandemin har fortsatt påverka hela världen. Förbundet anpassade flera möten med 
styrelse, beredningsgrupp och andra parter så att de helt eller delvis genomfördes digitalt. 
Processen med att utveckla tydligare mål och delmål har tyvärr fått skjutas upp flera gånger. 
Den diskussionen har bedömts viktig att hålla med styrelse och beredningsgrupp på plats. 
 
Insatsernas arbete med deltagare påverkades mer än förbundets interna arbete. Coacher fick 
lov att träffa deltagare på promenad utomhus, via telefon eller i annan digital form. Detta 
underlättade kontakten med några deltagare och arbetsgivare medan kontakten med och 
stödet till många andra försvårades.  
 
Pandemin har påverkat möjligheterna för målgrupperna i de insatser som förbundet 
finansierar. Arbetslösheten i förbundets område har minskat senaste året, men 
långtidsarbetslösheten ligger i stort sett oförändrad. 
 
Styrelsens beslut om att arbetet i Projekt Samverkan i GGVV med en processutvecklare skulle 
implementeras i form av en långsiktig tjänst som verksamhetsutvecklare i förbundet på heltid, 
har varit mycket lyckat. Förbundets arbete med bättre strukturer för samverkan mm har 
utvecklats och stabiliserats.  
  
Efter att förslaget till budget togs fram i september 2020 framkom en önskan från parterna att 
förlänga projekt Stöd till arbete – SE/IPS under våren 2021, bl a för att hinna göra en 
uppföljning vad som hänt med deltagare som avslutats. Styrelsen avsatte därför medel på sitt 
novembermöte. Information om uppföljningen finns i bilaga 2.  
 
Störst förändring p g a pandemin har projekt Mitt Val drabbats av. Denna förberedande 
gruppverksamhet för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning har endast 
kunnat genomföra en gruppstart under hela året (se mer information i bilaga 2). De därmed 
minskade kostnaderna bidrog till att förbundet fick ett ekonomiskt överskott vid årsskiftet. 
För att kunna fullfölja syftet med projektet har styrelsen omfördelat medel från 2021 till 
2022. 
 
Ett resultat av verksamhetsutvecklarens arbete har varit att medlemmarna enats om en helt 
ny, långsiktig basverksamhet, Samverkansteam Finnveden. Teamet började hösten 2021 och 
första deltagarna tas emot i början av 2022. Budgeten innebär att stor del av det kapital som 
förbundet har kommer att tas tillvara.  

1.3. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Följande personer har ingått i förbundets styrelse under år 2021: 
 

 

Ordinarie ledamot Ersättare Utsedd av

Inga-Maj Eleholt, ordförande Kjell Thelin Gislaveds kommun

Kari Parman, vice ordförande Stefan Lundell Gnosjö kommun

Håkan Johansson Carina Källman Region Jönköpings län

Arnold Carlzon Runar Eldebo Värnamo kommun

Tommy Sjögren Vakant Arbetsförmedlingen

Klas Rydell Carina Åberg Försäkringskassan
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Under 2021 har styrelsen mötts vid totalt åtta tillfällen, varav en arbetsdag tillsammans med 
beredningsgruppen i september.   
 
Styrelsen följer löpande den ekonomiska utvecklingen för förbundet. En redovisning skedde 
som vanligt i en Delårsrapport till medlemmarna i augusti.  
 
Förslag till budget kommande år och plan för ytterligare två år, tas varje år fram gemensamt 
av styrelse och beredningsgrupp i september. Dessa presenteras i förslag till verksamhetsplan 
som skickas till medlemmarna för samråd, innan styrelsen fastställer planen på ett offentligt 
styrelsemöte i november. 
 
Vid årets novembermöte anordnades ett samtal till vilket länets riksdagspolitiker bjöds in. 
Åtta politiker deltog digitalt. Mötet kunde ses av alla intresserade via länk på hemsidan. Vid 
mötet gavs information om förbundets arbete och representanter från parterna uttryckte stor 
oro kring reformeringen av Arbetsförmedlingen och hur möjligheterna ändras att ge bra stöd 
till målgruppen för Finsam. 
 
Förbundet har en internkontrollplan, handlingsplan för jämställdhetsintegrering och andra 
styrdokument som styrelsen fastställt och följer upp. Uppföljning av hur finansierade insatser 
arbetar sker bl a med hjälp av Försäkringskassans nationella uppföljningssystem SUS (System 
för Uppföljning av Samverkan) och Indikatorer för finansiell samordning (se nedan).  

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Styrelsen följer löpande upp ekonomin i förbundet och tillser att medlen används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Administrationskostnaderna hålls på en så låg nivå som möjligt, bl a 
genom samarbete med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Trots att förbundet måste 
följa samma lagar som kommuner och regioner ligger administrativa kostnaderna på 10-15% 
av totalbudgeten. Resten används till insatser. 21% av årets utfall gick till strukturinriktat 
arbete och 66% till individinriktade insatser.  
 
Uppföljning av verksamheten 
I Bilaga 1 finns en uppföljning av målen förbundet hade för året enligt Verksamhetsplan 2021. 
Fem av de åtta målen i verksamhetsplanen för 2021 bedöms uppfyllda under året, två bedöms 
delvis uppfyllda och ett som inte uppfyllt. Viktigaste orsaken till att flera av målen inte 
uppfylldes helt är corona-pandemin. 
 
När man följer upp om en insats är framgångsrik eller inte så är det viktigt att utgå från vilken 
typ av verksamhet det är – förebyggande, förberedande, utredande och/eller 
arbetslivsinriktad. Målen för respektive insats sätts utifrån målgruppen och inriktningen på 
insatsen. Måluppfyllnaden behöver bedömas utifrån respektive insatsens målsättningar. Så 
sker i Bilaga 2.  
Här följer ändå ett försök att ge en samlad bild av vad som skett med deltagare i insatser som 
förbundet finansierar. 
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Målgrupper 
Total 97 personer deltog i finansierade 
insatserna, varav 55 kvinnor och 42 män. 
Dessutom fick ca 30 kvinnor och män fortsatt 
stöd, där vi saknar uppgift om kön. Vad gäller 
IT-spåret redovisas enbart deltagare från 
förbundets område. 
 
Antalet är lägre än föregående år, trots att 
målgruppens storlek ökat. Detta beror på 
corona-pandemin och att både SE-/IPS-arbetet 
och Nya Vägar avslutades under året.  
 
Av årets 97 deltagare kom 19 från Gnosjö, 32 
från Gislaved och 46 från Värnamo.  
 
Alla årets deltagare utom IT-spårets är 
avslutade. Uppgifter om 54 kvinnor och 36 
män av dem har registrerats i 
uppföljningssystemet SUS. Bakgrunden skiftar 
mycket, men dominerande är liksom tidigare 
år kort utbildning (många har inte ens fullföljd 
grundskola), försörjningsstöd som 
huvudsaklig försörjning och flera år med behov av offentlig försörjning. 
 
I diagrammet till höger visas vilka kända 
försörjningsformer deltagare haft sedan 
förbundet startade 2011. Det finns uppgifter 
om 398 kvinnor och 454 män. Vissa har en 
kombination av flera försörjningar. Det är 
tydligt att en majoritet av deltagarna kommit 
med ersättning från kommun (försörjnings-
stöd) eller Arbetsförmedlingen 
(aktivitetsstöd), eller en kombination av dem. 
De flesta av dem som haft ”Ingen offentlig 
försörjning” har ingått i gruppen UVAS – unga 
som varken arbetar eller studerar, som 
kommunerna har ansvar att hjälpa aktivt. 
Tilläggas kan att deltagare i insatserna IT-spåret och Mitt Val inte följs i SUS vad gäller 
försörjning mm. De flesta av dessa deltagare har aktivitetsersättning eller sjukpenning. 
 
De flesta börjar i en insats inom ett år från att de börjat få offentlig försörjning. Särskilt 
männen verkar få en tidig insats för att minska risken för långvarigt utanförskap. Personer 
som får oregelbunden offentlig försörjning p g a kortare tiders arbete, studier, fängelsevistelse 
eller av andra skäl ingår i denna grupp.  
 
Insatser 
Förbundet arbetar dels strukturinriktat, för att förbättra samverkan kring stödet till 
förbundets målgrupp, dels genom finansiering av individinriktade insatser. 
Samordningsförbund får inte driva egen verksamhet, utan finansierar helt eller delvis insatser 
som en eller flera medlemmar driver tillsammans för förbundets målgrupp.  

Deltagare 2021 Kvinnor Män Totalt

SE/IPS Gislaved 7 10 17

SE/IPS Gnosjö 6 4 10

SE/IPS Värnamo 22 19 41

IT-spåret 1 1

Mitt Val 1 5 6

Nya Vägar 19 3 22

55 42 97
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Uppföljning och resultat för 
individinriktade insatser 
Uppgifter finns om situation vid avslut för 
54 kvinnor och 36 män under 2021. Det är 
fler än förra året, men vi behöver tänka på 
att de flesta avsluten skedde på grund av att 
projekttiden tog slut. Vanligaste 
avslutsorsaken i år är därför av naturliga 
skäl fortsatt rehabilitering. De behöver 
fortsatt stöd från arbetsmarknadsenhet på 
kommunen eller SIUS-konsulent på AF. 
 
De som avslutas som aktivt arbetssökande 
bedöms kunna klara att ta arbete, som man 
söker själv med stöd av Arbetsförmedlingen. Det innebär för många i praktiken ett stort steg 
närmare arbetsmarknaden.  
 
Under året hade åtta kvinnor och 
sju män arbete vid avslut i SUS.  Av 
dessa var 12 anställningar med 
anställningsstöd via 
Arbetsförmedlingen.  
 
Vad gäller försörjningen för de 
avslutade så märks störst 
förändring vad gäller behov av 
aktivitetsstöd och försörjningsstöd, 
alltså samma ersättningar som 
tidigare år men mindre markant. 16 
personer klarade sig helt utan 
offentlig försörjning vid avslut. 
 
Jämställdhet 
Indikatorer för finansiell samordning har kompletterats med en 16:e indikator, där frågor hur 
det strategiska arbetet med jämställdhet hanteras i förbundet. Jämförelse kan i år göras 
mellan den nationella statistiken och statistiken för förbundet för 2021. I indikatorenkäten 
framkommer att de finansierade insatserna i dagsläget i lägre grad än riksgenomsnittet 
upplever att de har rutiner för att arbeta med jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt att 
man avsätter tid för lärande och reflektion i frågan.  
Styrelsen upplever i högre grad än beredningsgruppen att man använder könsuppdelad 
statistik för att planera, besluta och prioritera.  
 
Frågan har varit och fortsätter vara ett utvecklingsområde. Förbundets Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering är en riktningsgivare både för verksamhetsplaneringen och för 
insatserna.  
 
Genom att rikta insatser mot specifika målgrupper följer en naturlig övervikt av manliga eller 
kvinnliga deltagare. Kvinnor är i större utsträckning långtidssjukskrivna och tar således en 
större del av platserna i projekt med den målgruppen, till exempel Nya Vägar och Mitt Val. Ser 
vi till insatsen SE/IPS finns ett mer jämlikt inflöde av ärenden. Det finns utrymme för att 
fördjupa kunskapen kring verksamheter, målgrupper och målformuleringar i kommande 
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projekt för att förhindra omotiverade skillnader. Personal som arbetar i de olika projekten 
bedömer att kvinnor och män bemöts och erbjuds insatser opåverkat av könstillhörighet.  
 
Indikatorer för finansiell samordning 
Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) har tillsammans med Örebro Universitet 
tagit fram Indikatorer för finansiell samordning. Syftet är att följa om parterna genom 
förbundens arbete blir bättre på samverkan kring förbundets målgrupp. Verktyget innebär 
analys av 16 indikatorer. Analysen bygger på ett antal enkätfrågor till fem 
respondentgrupper: pågående deltagare, avslutade deltagare, insatspersonal, parternas 
chefsgrupper (t ex beredningsgrupp) och förbundens styrelser. 
 
Mätning genomförs från november varje år till oktober följande år och en nationell analys 
publicerades i januari. Den finns på NNS hemsida nnsfinsam.se. 
 
Antalet svar är så begränsat i år att vi inte här drar några slutsatser ur statistiken. Mer analys 
presenteras på förbundets hemsida. 
 
Socioekonomiska effekter 
Vid medlemssamrådet för förbunden i länet har beslutats att förbunden ska pröva att 
redovisa socioekonomiska effekter enligt en modell som användes i Samordningsförbundet 
Göteborg Centrum. I korthet går modellen ut på att effekterna beräknas utifrån vissa 
schabloner: 

- Genomsnittlig ersättning offentlig försörjning per person och månad är ca 10.000kr 

- Genomsnittlig administrativ kostnad för besök hos socialtjänst, läkare och andra samt andra 

ersättningar typ bostadsbidrag är 500kr per person och månad. 

- Samhället får ny inkomst från varje deltagare som börjar arbeta med ca 5.700kr/månad (vid 

heltidsarbete med grundlön 19.000kr)  

Minskad kostnad per person som går från utanförskap till arbete är därmed 10.500kr i 
minskade kostnader och 5.700kr i ökade samhällsintäkter, totalt 16.200kr per månad. 
 
I år var det 15 deltagare som avslutades till arbete. Jämfört med om dessa hade fortsatt med 
offentlig försörjning så gör samhället tack vare förbundens insatser en besparing/vinst på 15 
x16.200kr x12mån, totalt 2.916.000kr under ett år. 
 
Uppföljning och resultat av strukturövergripande insatser 
Förbundet har under året arbetat strukturövergripande på flera olika sätt, till exempel genom 
Arenasamverkan, kompetensutveckling och Insatskatalogen. 
 
Verksamhetsutvecklare  
Att förbundet kunnat arbeta så aktivt med strukturerna för samverkan beror på att tjänsten 
som processutvecklare i Projekt Samverkan i GGVV i januari övergick till att bli en 
heltidstjänst som verksamhetsutvecklare för förbundet och dess parter. Lisa Edvinsson fick 
den nya tjänsten, anställd av Gislaveds kommun. Hon sade dock upp sig och slutade vid 
årsskiftet 2021 efter en tids arbete på halvtid.  
Samtidigt rekryterades en ny verksamhetsutvecklare, Viktoria Önneby. Hon fick anställning 
på Värnamo kommun och började arbeta heltid för förbundet i december. 
 

Under första halvåret 2021 genomfördes en utredning av resultatet av projekt Stöd till arbete 
(SE/IPS) som resulterade i en socioekonomisk beräkning som påvisade insatsens effekt.   
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En stor del av arbetstiden för verksamhetsutvecklare har under 2021 prioriterats för ansökan 
om medel till, planering och uppstart av de gemensamma Samverkansteamen. 
Verksamhetsutvecklaren har en projektledande funktion och har under hösten varit operativt 
involverad för att stötta teamen och leda arbetet i styrgruppen.  
  
För att öka samverkanskompetensen har verksamhetsutvecklarna i Södra Vätterbygden och 
Finnvedens samordningsförbund tillsammans skapat och genomfört första omgången av en 
ny samverkansutbildning under året. Utbildningen har erbjudits till personal i de olika 
verksamheterna. Utbildningar inom Supported Employment, Individual Placement and 
Support och Supported Education har också genomförts.   
 
Frukostmöten som förbundet regelbundet genomfört har ersatts av programmet 
Samverkanskoppen. Elva program sändes under året, en kvarts inspiration och information 
till morgonkoppen kaffe/te. Över 1000 personer har tagit del av programmen i 
direktsändning eller inspelat. 
 
Verksamhetsutvecklaren är även katalogadministratör för Insatskatalogen, där verksamheter 
som kan ge stöd till förbundets målgrupp presenteras och hanterar anmälningar i systemet 
Lex Heller, om situationen är samverkan mellan parterna inte fungerar. 
 
Hon har även stöttat de handläggare från kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och rehabkoordinator i vården som mötts regelbundet i Arenasamverkan. Man samråder bl a 
om hur man ska arbeta tillsammans med individer med komplexa behov. Under 2021 mötes 
de fyra grupperna i GGVV totalt 32 gånger och hade samråd om situationen för 33 kvinnor och 
37 män. 
 
Verksamhetsutvecklaren har under året medverkat i utvecklingsgrupp för Indikatorer och 
den länsövergripande arbetsgruppen för BIP1.  
 
Förbundet deltar även i andra former av nationell och regional samverkan med fokus på 
utveckling, t ex med Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), 
Nätverket Kust till Kust och de andra förbunden i Jönköpings län.  
 
Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 816.700kr 
= Balanskravsresultat 816.700kr 
 

1.5. Väsentliga personalförhållanden 
 
Förbundet har inga egna anställda. Köp av tjänst görs främst från Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden (35% förbundschef Peter Hedfors) och Region Jönköpings län 
(ekonomihantering). Verksamhetsutvecklaren arbetar 100% för förbundet och dess 
medlemmar.  
 
 
 

 
1 Beskaeftigelses Indikator Projekt (sysselsättningsindikatorprojektet), dansk forskning om de viktigaste indikatorerna 

när man vill stödja arbetslösa till hållbart arbete 
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1.6. Förväntad utveckling 
 
Förbundet gör en omstart vad gäller finansierade insatser under 2022. De två största 
projekten (Stöd till arbete -SE/IPS och Nya Vägar) avslutades under 2021 samtidigt som den 
nya basverksamheten Samverkansteam Finnveden startade upp. Den nya verksamheten 
beräknas bli den största gemensamma satsningen hittills, med aktiv medverkan från alla 
medlemmar. Verksamheten ska drivas långsiktigt, under ständig utveckling. 
 
Pandemin kommer att fortsätta påverka både förbundets och de finansierade insatsernas 
arbetssätt. Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och sjukskrivningarna fortsätter öka, inte 
minst på grund av psykisk ohälsa i spåren av pandemin. Som vanligt riskerar då förbundets 
målgrupper att drabbas dels för att fler konkurrerar om praktik och anställningar, dels för att 
målgruppen ökar i antal. En sådan utveckling har varit tydlig under 2020-2021. Det är därför 
viktigt att fortsätta utveckla strukturerna för samverkan, gemensamma individinsatser och 
förebyggande verksamhet. 
 
Förbundet har inlett ett samarbete med ESF-kontoret för Småland och Öarna och de berörda 
samordningsförbunden. Det finns en stor osäkerhet kring vilka möjligheter Arbetsförmed-
lingen kommer att ha efter sin reformering att remittera deltagare till ESF- och andra 
samverkansprojekt. Om samordningsförbund får en annorlunda roll i projekt, kan förbundets 
kansli behöva kompletteras med nya kompetenser. 
 
Störst påverkan vad gäller förbundets organisation har beslut om hur medlemmarna önskar 
gå vidare efter den översyn som gjordes av förbunden i länet 2020. Frågan kommer att 
diskuteras på ett medlemssamråd i februari 2022. Om beslut tas om en sammanslagning av 
förbund eller om någon kommun vill byta förbund så kommer stort fokus att behöva läggas på 
hur detta ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt.  
 
 
 

2. Resultaträkning 
 
Belopp i kr.       Not Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 2 5 158 000 5 157 996 5 151 996 

Verksamhetens kostnader  3 - 6 932 800 -4 341 294 -4 997 138 

Resultat   816 702 154 858 

Finansiella intäkter   0 0 

Finansiella kostnader   – 2 0 

Resultat efter finansiella poster   816 700 154 858 

Årets resultat   816 700 154 858 
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3. Balansräkning 
 

Belopp i kr. Not 2021-12-31   2020-12-31 
 

    
Tillgångar     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 4 58 201             110 186 

Kassa och bank  3 492 441  2 796 281 

Summa omsättningstillgångar  3 550 643  2 906 467 
     

Summa tillgångar  3 550 643  2 906 467 
 

    
Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital     

Balanserat från föregående år  1 844 628  1 689 771 

Årets resultat  816 700  154 858 

Årets balanserade resultat  2 661 328  1 844 629 

     

 Skulder        
Kortfristiga skulder     5 889 315  1 061 838 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  3 550 643  2 906 467 

 
 

 

4. Kassaflödesanalys  
 

Belopp i kr.   2021-12-31   2020-12-31 
 

    
Årets resultat  816 700  154 858 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital     

 
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  51 984  26 148 

Ökning/minskning kortfristiga skulder     – 172 524     – 62 862 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  
 

 
 

 
 

 
 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  
 

 
 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  

 
 

 

 
 

 
 

 

Årets kassaflöde  696 160  118 144 

Likvida medel vid årets början  2 796 281  2 678 137 

Likvida medel vid årets slut  3 492 441  2 796 281 
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5. Driftsredovisning 
 
Belopp i kr. 

 
 

Utfall jan-dec 
2021 

Aktuell budget 
jan-dec 2021 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 2020 

Nettokostnad 
 

4 341 296 6 932 800  2 591 504 4 997 138 

Medlemsavgift 
 

5 157 996 5 158 000 – 4 5 151 996 

Resultat 
 

816 700   154 858 

Utgående eget 
kapital  

2 661 328   1 844 629 

Likvida medel 
 

3 492 441   2 796 281 

 
Kostnaderna för projekt blev betydligt lägre än budget p g a att corona-pandemin minskade 
vissa kostnader, främst för Mitt Val (se not 3). Det blev även lägre kostnader för kansli och 
information. Hela utrymmet för nya projekt utnyttjades inte heller, eftersom störst fokus 
lades på utformandet av nya verksamheten Samverkansteam Finnveden. Däremot finns en 
budget för Samverkansteam Finnveden som innebär att kapitalet kommer att tas tillvara 
under 2022-2023. 
 
Nivån på likvida medel är alltid hög, eftersom insatser oftast fakturerar sina kostnader för 
slutet av respektive år i början av nästa år. 

 
 

6. Noter 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 

 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. 
 
Not 2. Verksamhetens intäkter    
    2021-12-31   2020-12-31 

 
   

Driftbidrag från staten via Försäkringskassan  2 579 000 2 576 000 

Driftbidrag från Gislaveds kommun  518 000 519 700 

Driftbidrag från Gnosjö kommun  167 900 168 500 

Driftbidrag från Värnamo kommun  603 600 599 800 

Driftbidrag från Region Jönköpings Län                                              1 289 500 1 288 000 

Öres och kronutjämning  
– 4 – 4 

Summa       5 157 996 5 151 996 
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Not 3. Verksamhetens kostnader      
    Budget 2021 2021-12-31   2020-12-31 

Individ- och strukturinriktade insatser 
 

  
 

 

IT-spåret  180 000 182 640  177 952 

Mitt Val  1 080 000 291 511  525 356 

Nya Vägar  1 091 700 1 158 878  1 210 777 

Projekt Samverkan i GGVV  0 0  630 701 

Gemensamma projektkostnader  52 000 49 333  47 080 

Utrymme nya projekt  1 960 000   0 

Stöd till arbete – SE/IPS (förlängt)  840 000 784 187  1 459 434 

Samverkansteam Finnveden  0 433 584  0 

Kompetensutveckling  200 000 143 713  204 289 

      

Verksamhetsutvecklare  824 100 736 137  0 

      

Administration      

Kansli  500 000 411 037  588 959 

Information  75 000 17 602  15 270 

Styrelse  3 000 2 562  2 309 

Ekonomiadministration      77 000 77 479  82 752 

Revision      50 000 52 633  52 260 

      

Totalt           6 932 800 4 341 296   4 997 139 

      

Budget 2021 är den som beslutades i Verksamhetsplan 2021. Del av dessa medel avsattes senare till 
projektet Stöd till arbete – SE/IPS och Samverkansteam Finnveden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Not 5. Kortfristiga skulder 

Not 4. Fordringar     
                            2021-12-31      2020-12-31 

 
    

Skattefordringar                                     200                 202 

Fordran Moms                                57 992          109 984 

Övrigt                                        9     

Summa                                     58 201           110 186 

                            2021-12-31      2020-12-31 
 

    
Leverantörsskulder                            683 850                 925 179 

Personalskatt                                    444                    0 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter                                    151                           0 

Övriga interimsskulder                             204 870                 136 659 

Summa                                   889 315               1 061 838 
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7. Styrelsens underskrift 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum 2022-03-17 
Digital signering av samtliga, se nedan 
 
Inga-Maj Eleholt  Kari Parman 
Ordförande   Vice ordförande 
 
Håkan Johansson  Arnold Carlzon 
Ledamot   Ledamot 

 
Tommy Sjögren  Klas Rydell 
Ledamot   Ledamot 

 
 

 
Bilagor 

 
 

1. Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 
2. Individinriktade insatser 2021 
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Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 

 

Åtagande Mål-
uppfyllelse 

Kommentar 

Finansiering av insatser som 
riktar sig till målgrupp som finns 
hos minst två av medlemmarna 

Uppfyllt Förbundet har finansierat fem individinriktade 
insatser under 2021: Stöd till arbete – SE/IPS, IT-
spåret, Mitt Val, Nya Vägar och Samverkansteam 
Finnveden. 

Formulera relevanta delmål för 
förbundet på vägen mot 
visionen 

Inte 
uppfyllt 

Strategidagen blev uppskjuten flera gånger, 
främst p g a pandemin. 

Tydligare utforska hur 
målgruppen ser ut i vårt 
område nu 

Delvis 
uppfyllt 

Viss info finns i underlaget till basverksamheten. 
Analys har skett av försörjningsmåttet. Uppdrag 
för Samverkansteam Finnveden och nya 
verksamhetsutvecklaren nu, i samarbete med 
beredningsgruppen. 

Enas kring hur en långsiktig 
verksamhet bör byggas upp och 
verka i vårt område 

Uppfyllt Basverksamheten Samverkansteam Finnveden 
har kommit igång. 

Undersöka förbundets 
förutsättningar att ansöka om 
och ansvara för ESF-projekt 

Delvis 
uppfyllt 

Förbundet har deltagit aktivt i en förstudie inför 
kommande programperiod och inlett samråd 
med ESF-kontoret och andra förbund om vår roll i 
kommande projekt. 

Öka samverkanskompetensen i 
förbundet och hos 
medlemmarnas medarbetare 

Uppfyllt Förbundet har fortsatt arbeta med 
kompetensutveckling trots pandemin. Bl a har 
flera program Samverkanskoppen och en ny form 
av samverkansutbildning genomförts. 

Att bli bättre på att formulera 
och sprida vilka effekter som 
uppnås genom samverkan, bl a 
med stöd av en 
kommunikationsplan 

Uppfyllt Socioekonomisk analys har gjorts i flera 
sammanhang, bl a i årsredovisningen. Samråd har 
hållits med riksdagspolitiker om samverkan. En 
kommunikationsplan hur informationen ska 
förbättras under 2022 har antagits. 

Personer som fullföljer insatser 
ska uppnå förbättrad 
egenupplevd hälsa, förbättrad 
arbetsförmåga, minskad 
sjukfrånvaro och 
högre grad av egenförsörjning  

Uppfyllt  Se analysen i denna årsredovisning och mer 
detaljerad information om insatserna i bilaga 2. 

 

Sammanfattning: 

Fem av de åtta målen i verksamhetsplanen för 2021 bedöms uppfyllda under året, två 

bedöms delvis uppfyllda och en som inte uppfylld.   
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Individinriktade insatser 2021 
Fem individinriktade verksamheter har fått medel från förbundet under 2021. Redovisning sker 
könsuppdelad, när det är möjligt, i enlighet med förbundets Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. 

Statistik som redovisas om deltagare och resultat nedan är hämtade ur Försäkringskassans SUS 
(System för Uppföljning av Samverkan, www.susam.se) eller Indikatorer för finansiell samordning 
(www.nnsfinsam.se). 

 

1. Stöd till arbete – SE/IPS 
 
Ansvar och period 
Stöd till arbete – SE/IPS är förbundets största satsning hittills. Det startade 2012 och avslutades i 
juni 2021. Projektet ägdes tillsammans av kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo. Det 
syftade till att förstärka parternas användning av arbetsrehabiliteringsmetoden Supported 
Employment och dess evidensbaserade variant IPS, Individual Placement and Support. 

 

Målgrupp och arbetsgrupp 
Målgruppen för projektet har ändrats ett par gånger sedan starten. 2017 skedde en utvidgning med 
coacher i flera nya verksamheter. Förbundet finansierade 2020-21 SE-/IPS-coach på 10-70% av 
heltid för följande målgrupper: 
Gnosjö arbetsmarknadsenhet: arbetslösa med behov av samordnade insatser 
Gnosjö omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet 
Värnamo jobbcenter (från sept): arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd 
Värnamo psykiatri: funktionsnedsatta i dagverksamhet 
Värnamo omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet 
Gislaved försörjningsstöd: arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd 
Gislaved socialpsykiatri: funktionsnedsatta, särskilt inom socialpsykiatrin 
 
Metod och aktiviteter 
SE/IPS-metodiken skiljer sig på flera punkter från traditionellt arbetssätt med arbetslösa: 
➢ Utgångspunkten är att alla kan arbeta oavsett funktionsvariation, bara viljan finns och rätt 

förutsättningar ges 
➢ Redan från början letar coachen efter en arbetsgivare som matchar med deltagarens kompetens 

och förutsättningar. Målet är anställning. 
➢ SE-coachen ger vid behov stöd på arbetsplatsen, t ex vid introduktion, hur arbetsuppgifter utförs, 

hur det sociala samspelet fungerar på arbetsplatsen eller annat som är viktigt för att klara en 
anställning. Coachen kan också ge stöd till arbetsgivaren. Stödet kvarstår så länge behov finns.  

Denna metodik stämmer väl överens med vad arbetsgivare efterfrågar för att klara att anställa fler 
personer med funktionsvariation. Under de senaste åren har flera rapporter visat att det finns 
evidens för att metoden är effektiv. 
 

SE-/IPS-coachens insatser kan delas in i tre steg. 
1. Konsultation. Kontakt med handläggare på AF, FK, ekonomiskt bistånd eller annan 

verksamhet som har en individ som kan vara aktuell för stöd av IPS-coach. 
2. Inskrivning, kartläggning av styrkor och svagheter, matchning till rätt arbete och personlig 

utveckling, med mål att komma igång i anställning eller studier. 
3. Fortsatt stöd till personer som börjat arbeta och deras arbetsgivare med syfte att personen ska 

få behålla arbetet och eventuellt utöka arbetstiden. Arbetet kan också innebära stöd att 
påbörja och fullfölja viktiga studier, för den som behöver det. 
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Från 2021 finns uppgifter om SE- eller IPS-stöd till totalt 33 män och 35 kvinnor, i steg 2 ovan. Det 
är färre än 2020, vilket är naturligt inför 
avslut av projekttiden. Mycket tid 
behövde också läggas av coacherna på 
den uppföljning som gjordes (se nedan) 
och att pandemin fortfarande 
begränsade arbetet. 

 

Våren 2021 gjorde coacherna under ledning av verksamhetsutvecklaren en uppföljning på 
uppdrag av förbundets beredningsgrupp. Tema: vad gör de individer idag som under perioden 
170701-200630 avslutades mot arbete eller studier eller som aktivt arbetssökande hos Af? 
 
113 individer tillhörde den nämnda gruppen. Coacherna sökte kontakt med alla dessa och ställde 
förberedda frågor till dem. De fick kontakt med 57 av dem, alltså hälften. Av dessa var 37 i arbete, 
18 aktivt arbetssökande och två i studier. 
 
86% av deltagarna hade fortsatt stöd efter sin anställning.  
Tre frågor ställdes där svarsalternativen var en skattningsskala mellan 1-6 där 6 gav högst betyg.  
På frågan Förändrade du synen på din egen förmåga längs med vägen? var medelvärdet 5,5 
På frågan Kände du att coachen hade en tro på dig, att du skulle få ett arbete? var medelvärdet 
hela 5,8.  
På frågan Gav coachen dig verktyg som var användbara för att ta ett steg närmare arbete? var 
medelvärdet 5,6.  
På frågan Vad uppskattade du allra mest hos din coach? sammanställdes deltagarnas svar i en 
mentimenterbild. Större textstorlek innebär att flera angett samma svar. 

 
En socioekonomisk beräkning gjordes av effekterna. Analysen visade på en samhällsbesparing/-
vinst på 12,6 miljoner. Denna beräknade besparing/vinst gällde bara de 57 individerna. Ytterligare 
ett antal deltagare har utregistrerats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande både före, 
under och efter denna period. Totala samhällsekonomiska effekten av projektet bedöms därför 
vara betydligt större. 
 
Slutsatsen i rapporten är att det lönar sig för både samhället, förbundets parter, individerna och 
deras familjer att samverkan fungerar så bra som möjligt. Vi behöver fortsätta arbeta för att det 
ska finnas plats för alla. Hela rapporten finns att läsa på förbundets hemsida. 
 
Hösten 2021 gjorde verksamhetsutvecklaren och förbundschef en slutrapport från hela 
projektperioden 2012-2021. Följande uppgifter är hämtade från den rapporten, som också finns 
på förbundets hemsida. 

 

Män 4 10 19 33 56

Kvinnor 6 7 22 35 51

Totalt 10 17 41 68

Jmf 2020 18 40 49 107

Totalt 

2020
Gnosjö Gislaved Värnamo

Totalt 

2021
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Under perioden fick 163 kvinnor och 195 
män stöd av coacherna.  
 
Åldern på deltagarna är mycket blandad. 
Största gruppen är 20-24 år, vilket är särskilt 
tydligt bland männen. Ungefär hälften har 
bara fullföljt grundskolan eller ännu lägre 
utbildning. Stor del av deltagarna har haft offentlig försörjning under många år. 
 
Totalt 101 män och 77 kvinnor hade arbete 
vid avslut ur steg 2. Dessutom studerade 28 
varav några kombinerade arbete och 
studier. De flesta som hade arbete vid 
inskrivning var på väg att mista det och 
behövde stöd att hitta annat. 
Om man tar bort de deltagare som inte fullföljt tiden med coach, som avslutats till fortsatt rehabilitering 
under 2021, så har 56% av kvinnorna (77 av 138) och 58% av männen (101 av 178) avslutats till arbete. 
 
Den försörjning som påverkats 
mest av projektet är behovet av 
försörjnings-stöd, följt av behov 
av aktivitetsstöd som deltagarna 
fått för att de varit arbetssökande 
genom Arbetsförmedlingen. 
Många har en kombination av 
dessa båda eller andra varianter, 
så antalet försörjningar är större 
än totala antalet deltagare.  
 
Stor del av de deltagare som inte 
haft någon offentlig försörjning 
vid inskrivning har varit 
inneboende hos föräldrar som 
försörjt dem. Vid utskrivning hade 
en mycket stor andel av både 
kvinnor och män (44% respektive 
49%) inte längre behov av offentligt försörjning.  
 
Under året har en implementering av coachernas arbete genomförts i kommunerna. I alla tre kommuner 

fortsätter arbetet med SE, IPS och Supported Education men på olika sätt. På arbetsmarknadsenheterna i 
GGV så har flertalet medarbetare idag utbildning i SE, IPS och/eller SEd (Supported Education). 
Medarbetare deltar också aktivt i samarbetet med andra coacher i länet, i det metodnätverk som 
Kommunal Utveckling håller i. Vårt arbete med SE, IPS och SEd har även inspirerat verksamheter i andra 
områden, till exempel Kronoberg. 

 
Måluppfyllelse sett till hela projektperioden 
➢ Målen i respektive kommun är något olika formulerade i ansökningarna genom åren men gemensamt är 

att hälften av deltagarna som fullföljer stödtiden ska skrivas ut till arbete.  
56% av kvinnorna (77 av 138) och 58% av männen (101 av 178) avslutats till arbete. Målet är uppfyllt.  
 
➢ Kommunerna ska använda sig av programtrohetskalan som utvärderingsmetod.  

Coacher och chefer är väl insatta i och använder programtrohetsskalan. Målet är uppfyllt 

 Män anonyma Kvinnor anonyma Totalt 

Gislaved 72 0 58 3 133 

Gnosjö 45 1 51 0 97 

Värnamo 76 1 51 0 128 

Totalt 193 2 160 3 358 

Sysselsättning Män före Män efter Kvinnor före Kvinnor efter

Ej subv arbete 3 28 5 20

Subv arbete 5 73 4 57

Studier 11 11 27 17

Totalt 19 110 36 91
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➢ Kommunerna ska använda sig av brukarenkäter som utvärderingsmetod 

Brukarnas upplevelse har mätts med verktyget Indikatorer för finansiell samordning. Målet är uppfyllt. 
 
➢ Kommunerna ska i större utsträckning arbeta enligt IPS-metoden, med anledning av en ökad psykisk 

ohälsa bland individer som står längre ifrån arbetsmarknaden.  
Förankring av SE/IPS som relevant arbetsmetod för målgrupperna har fortsatt i området. Målet är delvis 
uppfyllt. 
 
Ekonomi 
Totalt har förbundet bidragit med nästan 9,7 milj kronor till denna form av utveckling av SE- och IPS-arbetet i 
GGV. I detta ingår löner samt utvärderingen 2017 och vissa utbildningskostnader. Dessutom tillkommer 
omkostnader som parterna haft för sina coacher och medel från förbundet till utbildningar inom SE-
metodiken som nämnts ovan, som lösts med andra budgetmedel. 
 

2. IT-spåret i Eksjö 
 

Projekt IT-spåret startade 2012. Man riktar sig till unga med Aspergers syndrom/ASD (Autism 
Spectrum Disorder) och stort IT-intresse, boende i hela Jönköpings län. Region Jönköpings län 
och de tre samordningsförbunden i länet tar gemensamt ansvar för verksamheten 2018-2022. 
Utförare är Campus i12, Eksjö kommun. 

 

I teamet arbetar en arbetsterapeut, en lärare inom gymnasiekurser och en lärare inom 
fördjupningskurser. Det finns 15 studieplatser. Ny intagning sker när det finns ledig plats i 
samband med att man inleder studier i ett nytt ämne. 
 
Arbetet sker i en kurs i taget, i tre moduler: 
- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på gymnasienivå, inom nätverk och programmering 
- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på fördjupningsnivå inom programmering 
- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. En 
period ges fortsatt stöd vid anställning, vid behov. 
 
Sedan starten har 8 kvinnor och 74 män avslutats från IT-spåret. Av dem har 39 avbrutit 
studierna i förtid. De främsta anledningarna till avbrott är psykisk ohälsa och bristande 
intresse.  
Av de 43 kvinnor och män som fullföljt studierna har 17 gått vidare till anställning eller 
reguljära studier. 22 har gått vidare till fortsatt arbetslivsinriktad praktik, ofta med stöd av 
SIUS-konsulent på AF eller coach som arbetar enligt metoden Supported Employment. Det är 
ett mycket gott resultat för målgruppen.  
 
Det råder fortfarande oklarhet hur IT-spåret ska finansieras från år 2023. Det påverkar de 
anställda i insatsen alltmer. Frågan ska diskuteras på ett extra medlemssamråd i januari 2022. 
 
Eftersom det endast var en deltagare från vårt förbunds område under 2021 redovisas inte 
mer här. Information finns i årsredovisningarna för Höglandets Samordningsförbund och 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden samt på förbundens gemensamma hemsida. 
 
Ekonomi 
Förbundet beviljade max 200.000kr till projektet. Utfallet blev 182.640kr. 
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3. Mitt Val 
 

Ansvar och period 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan startade projekt Mitt Val efter modell från Samordnings-
förbundet Värend i Växjö. Projektet beslutades först för perioden 2019–2021. På grund av rådande pandemi, 
och därmed svårigheter att genomföra grupper, beslutades att projekttiden förlängs till juni 2022. 

 
Målgrupp 
Målgruppen är personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning 
eller löper risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som är i 
- behov av rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga  
- ålder 19-67 år med sjukpenning eller  
- 19-29 år med aktivitetsersättning 

 
Arbetsgrupp 
Arbetsgruppen består av en projektledare på heltid från Arbetsförmedlingen, en medarbetare 50% från 
Försäkringskassans enhet för sjukpenning och en medarbetare 25% på Försäkringskassans enhet för 
långvariga ersättningar. Under 2021 har inte kapaciteten fullt ut kunnat nyttjas 
 
Metod och aktiviteter 
Mitt Val startades då man ville förbereda och påskynda individens inre process inför det Förstärkta 
Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mycket tid togs i anspråk att förbereda, 
kartlägga och motivera individerna. Eftersom det Förstärkta Samarbetet är satt till max ett år så fanns inte 
mycket tid kvar till att pröva och utmana sin arbetsförmåga. Mitt Val är en kort men intensiv insats. 
Erfarenheter från Växjö visade att individen blev mycket mer redo att skrivas in i det Förstärkta Samarbetet. 
Under tiden i Mitt Val påbörjades den gemensamma kartläggningen och formulerandet av mål för individen. 
 
Lämpliga deltagare väljs ut av handläggare på Försäkringskassan. 
Processen startar med ett samtal mellan handläggare på Försäkringskassan och individen. Därefter 
genomförs gruppaktiviteter, att likna vid vägledning. De görs med 6-8 deltagare, två gånger i veckan à två 
timmar per tillfälle under en period av fyra veckor. 
 
Innehållet i gruppträffarna syftar bland annat till att öka deltagarnas kunskaper om sina styrkor och 
färdigheter, börja bolla idéer om vilka vägar man kan gå mot arbete/studier, utbyta erfarenheter i gruppen 
och information om olika stöd som finns för att hitta sin väg ut i yrkeslivet/studierna. 
 
Andra resultat och kommentarer 
Som nämnts i inledningen har Mitt Val under 2021 påverkats i mycket stor utsträckning av pandemin. Det 
riktar sig till en målgrupp som till stora delar består av personer i olika riskgrupper, samtidigt som 
arbetssättet bygger på fysiska gruppträffar där gruppdynamik och övningar syftar till att förbereda 
deltagarna för att komma vidare i sin process. 

 
När det gäller resultat för 2021 kan konstateras att det endast gick att genomföra en gruppaktivitet. Den 
hade inriktningen unga med aktivitetsersättning och genomfördes under hösten 2021. 
Det intressanta med den gruppen var att den till största delen genomfördes digitalt. Vi kan konstatera att det 
upplägget hade bättre förutsättningar att fungera för den målgruppen. 
 
6 personer deltog och alla fullföljde. Av dessa var 1 kvinna och 5 män. 
4 av deltagarna kom från Värnamo kommun och 1 person från vardera Gislaveds och Gnosjö kommuner. 
Efter avslutad kurs gick samtliga till Gemensam kartläggning (GK). En av dessa valde att avvakta inskrivning 
pga kommande studier. 
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När det gällde gruppen sjukskrivna visade det sig att målgruppen inte med samma självklarhet hanterar de 
digitala verktygen. 

 
Under november-december påbörjades planeringen inför nya grupper. Förhoppning finns om att kunna 
genomföra 2-3 nya omgångar under första halvåret 2022. 
 
Trots begränsningarna i antal genomförda grupper har intresse funnits att ta del av projektets erfarenheter. 
Redovisning har bl a skett till de ansvariga för Mitt Val i Kronoberg och för riksdagspolitiker från länet. 
 
Måluppfyllelse 2021  
Det finns ingen anledning att bedöma måluppfyllelsen när så få kunnat delta under året. 

 
Ekonomi 
Förbundet beviljade max 1.200.000kr till projektet, varav 1.080.000kr avsattes i budgeten i 
Verksamhetsplan 2021. Utfallet blev 291.511kr. Eftersom projektet återkommande har pausats så 
har budgetprognosen under året uppdaterats, bl a i Verksamhetsplan 2022. 
 

4. Nya Vägar 

Ansvar och period 
Nya Vägar är ett projekt i samarbete mellan Arbetsmarknadsenheterna i Gislaved och Gnosjö 
kommun. Projektet kan ses som en ”lågtröskelverksamhet” och vänder sig till den målgrupp som står 
allra längst ifrån arbetsmarknaden.  Projektet har pågått 2019-2021. Det avslutades vid årsskiftet. 
En gemensam styrgrupp för Nya Vägar och projekt Mitt Val där även Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan deltar är ansvarig för projektet. 

Målgrupp 
➢ Långtidsarbetslösa 
➢ Sjukskrivna 
➢ Ungdom med aktivitetsersättning 
➢ Personer som riskerar isolering  
➢ Personer i åldern 16-60 år med prioritering upp till 40 år 
➢ Boende i Gislaved eller Gnosjö kommun 
➢ Bedöms ha förmåga att ta till sig och genomföra aktiviteter och där det finns skäl att tro att 

arbetsförmågan kommer att påverkas till det bättre. 

Personer remitteras från Gislaveds och Gnosjö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
och vårdgivare. 

Arbetsgrupp 
➢ Projektledare 50% 
➢ Samordnare Gislaved 100% 
➢ Samordnare och handledare Gnosjö 25% 
➢ Externt upphandlad konsult (Ny Kraft) 
➢ Medarbetare i Kulturförvaltning samt Centrum för Livslångt Lärande (Kreativt skapande) 

Metod och aktiviteter 

Metoden i projektet har varit indelad i tre delar: Ny kraft, Aktiv hälsa och Kreativt skapande. 

Ny Kraft – en föreläsningsserie med Camilla Saarinen, certifierad coach. Föreläsningarna hålls om 
8 moduler där varje modul har ett visst tema, t ex självkänsla/självförtroende, mål, stress, 
”sanningar” mm. Ny Kraft är obligatorisk för samtliga deltagare. 

Aktiv hälsa Kostföreläsning – Föreläsning om kostens betydelse, socker, hur hantera matsvinn, E-
nummer mm. Syftet är att motivera deltagarna att äta nyttigare och skaffa sig bättre 
levnadsvanor. Föreläsningen hålls av utbildad kock från Centrum för Livslångt Lärande. 

Aktiv hälsa Naturpromenader – Naturen har en helande och läkande effekt på människan. Därför 
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sker våra promenader alltid i naturen tillsammans med handledare. Syftet är att minska stressen 
för deltagarna. 

Kreativt skapande – Ett samarbete med Glashuset i Gislaved. Deltagarna har fått prova på 
fotografering och lära sig hur man ställer in en kamera och hur man kan komponera en bild. Stor 
del av året har aktiviteten ställts in på grund av Covid-pandemin och kreativt skapande har 
erbjudits på Arbetsmarknadsenheten istället. Deltagarna har målat utifrån ett visst tema, till 
exempel något som har diskuterats på någon kurs som genomförts i projektet.  

Mandala – Måla och färglägga avancerade motiv i syfte att sänka puls och reducera stressnivån i 
kroppen. 

Måluppfyllelse 
➢ 60 deltagare per år i Gislaved och 10 deltagare per år i Gnosjö. 

Under 2021 har sex nya deltagare skrivits in i Gislaved och fem i Gnosjö. Totalt deltog 22 personer 
under året: tolv kvinnor och två män från Gislaved och sju kvinnor och en man från Gnosjö. 

Remissflödet har varit lågt trots dialog med remittenter. Målgruppen finns främst hos Ekonomiskt 
bistånd. Där är dock många individer sjukskrivna och handläggarna kan inte kräva att de då deltar 
i någon insats. Hos Arbetsförmedlingen finns inte många från målgruppen. Några individer har 
remitterats från psykiatrin, vilket är positivt. 

Under hela projekttiden har 57 personer deltagit i projektet. Målet är inte uppfyllt. 
 
➢ Alla deltagare ska uppnå ökad livskvalitet i minst tre av åtta delar i Livshjulet.  

I genomsnitt hade 4 av 8 delar i livshjulet förbättrats vid avslut. Det är fler än förra året, trots 
omständigheterna med pandemi och att projektet var på väg att avslutas. Målet är uppfyllt. 

 
Två indikatorer för finansiell samordning ska uppfyllas enligt nedan Både här och i slutrapporten 
tas svaren med från hela projektperioden 2019-2021  
➢ Av de deltagarna som avslutas ska 75 % anse att de fått stöd som är till stor nytta för dem.  

Av de sex alternativen anses de tre högra i diagrammen nedan som positivt svar: Ofta/Till stor del, 
För det mesta/Till mycket stor del och Alltid/Helt och hållet.  

 

40 av de 57 avslutade har svarat på enkäten. Alla har inte angett kön. 73% av samtliga svarade 
positivt på frågan.  
Kommentar: Det är ett högt satt mål för denna målgrupp, som står mycket långt från 
arbetsmarknaden. Formuleringen är ju ”till stor nytta”. Svaren ligger så nära målet att det skulle 
kunna bedömas vara uppfyllt. Samtidigt är det lägre än riksgenomsnittet på samma fråga (87%). 
Bortfallet är också relativt stort (17 av 57). Målet är delvis uppfyllt. 
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➢ 75 % av deltagarna ska anse att det stöd de fått hjälpt dem att utveckla sätt att hantera sin 
situation.  

 
40 av de 57 avslutade har svarat på enkäten. 56% av samtliga svarade positivt på frågan.  
Kommentar: Även vad gäller denna fråga är målet högt satt, och nås inte riktigt. Samtidigt kan 
man överväga om även personer som svarat ”Delvis” har gett ett svar som ska bedömas som 
positivt. I stort sett alla har ju upplevt förbättringar inom tre eller fler områden av Livshjulet (se 
ovan). Varje upplevelse av att ha fått hjälp att hantera en del av sin situation bättre måste 
bedömas som positivt och ge effekter för individ och samhälle.  Målet är delvis uppfyllt. 

Andra resultat 

Under 2021 har alla 22 deltagarna avslutats. De sista avslutades i december, då projekttiden tog 
slut. 

Avslutsorsaker 2021: 
Utskrivning på grund av sjukdom: 2 deltagare 
Utskrivning till annan arbetslivsinriktad rehabilitering: 20 deltagare 

Extern och intern samverkan har fungerat mycket bra, vi har haft bra dialoger och 
överenskommelser om aktiviteter och dess innehåll.  

Coronapandemin har även påverkat Nya Vägar. Bland annat har styrketräningen i kommunens 
anläggningar en gång per vecka bytts ut mot en till promenadgrupp varav en vänder sig till de 
deltagare som har svår smärtproblematik och går långsammare än övriga individer. 

Deltagare från Gnosjö får inte skjuts till aktiviteter i Gislaved p g a att man inte skall samåka under 
rådande pandemi och deltagare i Gislaved får heller inte skjuts till och från aktiviteter av samma 
anledning. 

En slutrapport för hela projekttiden har publicerats på förbundets hemsida. Där dras bl a följande 
slutsatser: 

- Målet på 60+10 deltagare per år var för högt satt från början. Antalet remisser har legat lägre 
trots aktiv marknadsföring av projektet. Arbetsförmedlingens reformering och minskat antal 
nybesök hos försörjningsstöd har påverkat antalet remisser. 

- En blygsam minskning av behov av offentlig försörjning har skett. Dock uppger deltagare att 
de mår mycket bättre inom flera olika områden. De mål som handlar om förbättrad hälsa, 
vardagsstruktur mm har nåtts.  

- De delar av arbetssättet i Nya Vägar som varit framgångsrika och ekonomiskt möjliga att 
fortsätta med, har implementerats i ordinarie arbetssätt. 

Ekonomi 

Förbundet beviljade max 1.265.000kr för 2021, varav 1.091.700kr reserverades i budgeten i 
verksamhetsplanen. Utfallet blev 1.158.878kr. 
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5. Samverkansteam Finnveden 

Ansvar och period  

Samverkansteam Finnveden är en ny basverksamhet som samtliga parter i förbundet varit 
engagerade i att starta. Uppstart av teamen påbörjades under hösten 2021 i alla tre kommuner. 
Verksamheten är tänkt att bli långsiktig, i ständig förändring. För styrning och ledning finns 
Beredningsgrupp och styrgrupp med relevant representant från samtliga ägare. Förbundets 
verksamhetsutvecklare fungerar som projektledare.   

Målgrupp  

Personer i behov av samordnade arbetsförberedande insatser och kartläggning i syfte att 
förbättra förmåga att delta i ordinarie arbetslivsinriktade insatser. Personen har en komplex 
situation med behov av samverkan av minst två myndigheter. Fysisk, psykisk, social 
funktionsnedsättning och/eller språkbegränsningar som påverkar arbetsförmågan.  

Personen kan ha ett tidigt identifierat behov av samverkan eller ett långvarigt behov av offentlig 
försörjning. Inga medicinska/sociala hinder för att påbörja förberedande eller arbetslivsinriktade 
insatser ska föreligga.  

Insatsen är riktad mot personer 16 till 64 år med fokus på unga, 16 till 29 år.    

Arbetsgrupp  

I varje kommun finns ett samverkansteam bestående av representanter från kommunernas 
arbetsmarknadsenhet, ekonomiskt bistånd samt handläggare från Försäkringskassan och 
rehabkoordinator från Regionen, psykiatriska kliniken. De tre teamen arbetar nära tillsammans.  

Metod och aktiviteter  

Målet för verksamheten är att utnyttja den samlade kompetensen och tillvara ta kunskap och 
erfarenheter från olika myndigheter och verksamheter för att på bästa sätt, i samverkan, stötta 
individen till rätt insats vid rätt tidpunkt. Samverkansteamen är en kompletterande och 
förstärkande verksamhet.  

Initialt kommer arbetet att vara inne i en lärandeprocess där teamen tillsammans använder sig av 
de insatser som finns i ordinarie verksamhet samt kompletterar med det som personen är i behov 
av. Parallella, samordnade insatser kommer erbjudas personen med sikte på hälsa, motivation, 
livssituation, målsättning och vad som behöver hända för att etableras på arbetsmarknaden. 
Redskap för att stötta individen är metoderna Supported Employment/Individual placement and 
support, Supported Education, Motiverande samtal och Rätt stöd - rätt försörjning. Verktyget 
SKAPA kommer att användas för att mäta och samtala om varje deltagares progression.   

Ekonomi  

Förbundet beviljade max 812.000kr för 2021. Utfallet blev 433.584kr. Insatsen har en 
treårsbudget som omprövas varje år.  
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Organ  Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen  

 

 

Plats och tid  2022-03-17 kl 09.00-12.00 på AME i Anderstorp. 

 

Beslutande  Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun  

Kari Parman, Gnosjö kommun  

Runar Eldebo, tjänstgörande ersättare Värnamo kommun  

Klas Rydell, Försäkringskassan 

Håkan Johansson, Region Jönköpings län 

Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen 

 

Övriga deltagande Peter Hedfors, förbundschef 

Viktoria Önneby, verksamhetsutvecklare 

 

Adis Suskic, enhetschef AME, Gislaveds kommun, §§ 1 - 6 

Utses att justera Kari Parman 

 

Sekreterare 

 

Digital justering 
Peter Hedfors 

Mötesordförande Digital justering  
Inga-Maj Eleholt 

Justerare  Digital justering 
Kari Parman 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Styrelse  

 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen   

Sammanträdesdatum 

 

2022-03-17    

Datum för uppsättande  

 

2022-03-22 Datum för nedtagande 2021-04-13 

Förvaringsplats  

 

Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

 

 

..................................................................... 

 

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  

Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Kari Parman till justerare. 

 
§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 4.  Rapporter 

a) Adis Suskic, enhetschef på AME i Gislaveds kommun, informerade om AME-

verksamheten i Anderstorp. 15 personer är anställda på de praktiska verksamheterna 

(café, pack, snickeri, möbellager mm), som coacher eller annan funktion på enheten 

nu. Närmaste förändring blir en ombyggnation inför att SFI ska flytta in. Han ledde en 

rundvandring i lokalerna. 

 

b) Peter Hedfors informerade om slutrapporten från projekt Stöd till arbete – SE/IPS 

och den uppföljning som gjordes våren 2021 innan projektet avslutades. 56% av 

kvinnorna och 58% av männen hade anställning när de avslutades. 

 

c) Viktoria Önneby informerade om läget i Samverkansteam Finnveden. 10 inskrivna 

deltagare aktuella just nu: 3 personer från Gnosjö, 1 person från Värnamo och 6 

personer från Gislaved.   

 

c) Peter och Viktoria informerade om annat aktuellt i förbundet.  

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 220309 

b) Minnesant Beredningsgruppen 220302 

c) Minnesant Mitt Val 220223 

d) Minnesant styrgrupp Samverkansteam Finnveden 220304 

e) Minnesant Lokal Arbetsmarknadsgrupp i Värnamo 220303 

f) Minnesant samråd med Kommunal utveckling 220207 

g) Samordningsnytt februari 2022 
h) NNS-nytt nr 1-2022 
i) Minnesant möte 220224 referensgrupp om NNS arbete 

j) Minnesant ledningsrådet för Insatskatalogen 220209 

 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 
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§ 6.  Årsredovisning 2021 med två bilagor 

Förbundschef kommenterade de ändringar som gjorts sedan styrelsen antog 

årsredovisningen i preliminär form på mötet i februari. Vi får revisionsberättelsen först 

då alla i styrelsen undertecknat årsredovisningen, men revisionsbiträdesrapporten 

innehåller inga allvarliga anmärkningar på redovisningen eller styrelsens arbete. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Årsredovisning 2021 med två bilagor och skicka den till medlemmarna 

tillsammans med revisionsberättelsen. 

 

§ 7.  Ekonomisk rapport per 220228 

Förbundschef gick igenom en ekonomisk rapport med helårsprognos. Redan nu kan 

man se att det kommer att finnas lite mer medel att disponera till ny verksamhet, om 

det kommer någon ansökan.  

Ett behov som kan uppstå är om det visar sig att AF kan få loss en medarbetare till att 

ingå i Samverkansteam Finnveden. En annan möjlighet är att en idé om ett projekt 

med en läkare kunnig i försäkringsmedicin, som man håller på att forma i Södra 

Vätterbygden, också visar sig möjligt att sprida i vårt område. 

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 8.  Ansökan om medel till IT-spåret 

En ansökan om medel har nu inkommit från Region Jönköpings län. Konceptet 

innebär att fem av platserna i den kommande folkhögskoleutbildningen ska vara 

reserverade för deltagare från vårt område och att vi ska bidra med minst 600tkr per år 

tills vidare.  

Ansökan diskuterades. Förbundschef har skickat 10 frågor om kompletterande 

information till regionen, utifrån diskussioner som hållits i beredningsgruppen. Det är 

viktigt att få svar på dessa frågor och ha tid att samråda med de andra förbunden i 

länet innan beslut tas. AU föreslår ett extra styrelsemöte i samband med 

vårkonferensen den 2 maj, vilket övriga ställer sig positiva till. 

 

Styrelsen beslutade att lägga diskussionen till handlingarna och återkomma till 

ansökan vid ett extra styrelsemöte den 2 maj. 

 

§ 9.  Indikatorer för finansiell samordning 

Förbundschef presenterade en analys som gjorts av enkätsvar som kom in förra året. 

Se separat dokument. Resultatet diskuterades. Flera reflektioner gjordes: 

- Vi ska inte dra några större slutsatser av resultatet eftersom antalet svar är så få 

- Medarbetarna i Samverkansteam Finnveden bör få en ordentlig genomgång av 

detta resultat, för att kunna lära och vara förberedda när nästa enkät ska besvaras 

- Jämställdhet är ett utvecklingsområde. Det räcker inte att ha en bra handlingsplan 

- Nästa gång bör var och en avge sina egna svar i både beredningsgrupp och 

styrelsen, för att få mer jämförbara svar med övriga riket. 
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- Viktigt att beakta att resultatet påverkas av vilken inriktning och vilka mål 

projekten haft.  

 

Styrelsen beslutade att lägga diskussionen till handlingarna. 

 

§ 10.  NNS projekt Stoppa våldet 

Viktoria Önneby presenterade förfrågan från NNS om fler förbund vill delta i 

implementeringen av projekt Stoppa våldet, ett regeringsuppdrag att öka upptäckten av 

våld i nära relationer. Styrelsen var enig med styrgruppen för Samverkansteam 

Finnveden och AU att detta skulle passa bra, bl a för att öka fokuset på jämställdhet. 

 

Styrelsen beslutade att ansöka om att bli ett implementeringsförbund för 

regeringsuppdraget Stoppa Våldet. 

 

§ 11.  Kommunikationsplanen om effekter 

Kommunikationsplanens punkt om information till fullmäktige diskuterades. 

Hanteringen av frågan om medel till IT-spåret visar att det finns ett stort behov av 

information om förbunden redan nu. 

 

Styrelsen beslutade att ge förbundschef i uppdrag att erbjuda sig att medverka med 

information i kommun- och regionfullmäktige och 

Att styrelsens ledamöter från kommun och region framför behovet av information till 

respektive fullmäktiges ordförande. 

 

§ 12.  Uppföljning av studiebesöket 220308 

Studiebesöket av riksdagsledamöterna Johanna Haraldsson (Vetlanda) och Marianne 

Fundahn (Trelleborg) diskuterades. Bl a framfördes tydligt vår oro för vilka effekter 

reformeringen av AF får för vår målgrupp. Mötet upplevdes positivt av de närvarande, 

även om det är svårt att veta om det leder till något särskilt. Styrelsen var enig om att 

vi bör bjuda in till samtal vid fler tillfällen, förslagsvis om ett år då det är klart vilka 

från länet som ingår i de berörda utskotten i riksdagen. 

 

Styrelsen beslutade att lägga diskussionen till handlingarna. 

 

§ 13.  Sammanträdesplan 

Styrelsen beslutade att föreslå SF Södra Vätterbygdens styrelse att vårkonferensen 

genomförs på Tallnäs stiftsgård, 

Att styrelsen håller ett extra möte i samband med vårkonferensen 2 maj 

Att strategidagen 2 juni och arbetsdagen 20 sept anordnas på Toftaholms herrgård   

Att uppdatera sammanträdesplanen för 2022 i enlighet med AUs förslag.  

 

§ 14.  Övriga frågor 

En anmälan har gjorts i avvikelsehanteringssystemet Lex Heller om problem att få sin 

förmåga utredd. En person behövde få en intellektuell funktionsnedsättning utredd för 
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att få rätt stöd både praktiskt och ekonomiskt, men berörd vårdcentral saknade 

psykolog. Alla berörda parter är överens om att ansvaret är primärvårdens, men flera 

psykologtjänster är obesatta. Eftersom de inte tog ansvaret fick kommunen gå in och 

betala för en extern utredning. Även om dilemmat är känt inom primärvården så 

diskuterades om styrelsen ska göra något för att uppmärksamma problemet. 

 

Styrelsen beslutade 

Att ge förbundschef i uppdrag att ta fram ett förslag till brev som styrelsen kan ta 

ställning till vid sitt nästa möte. 

 

§ 15.  Avslutning 

Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet. 
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för Finnvedens Samordningsförbund, org. nr 222000-2873 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Regionfullmäktige Jönköpings län 
Kommunfullmäktige i Gislaveds, Gnosjö och Värnamo kommun. 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Finnvedens Samordningsförbund för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar respektive Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samord-
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 
 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.   

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Finnvedens Samordningsförbund för år 
2021. 
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prö-
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.  

 
 
Jönköping 2022-03-22 
  
KPMG AB  
  
  
  
Lisa Tenggren Östen Johnsson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
  
                                                            
 
 
 
 
Jan-Olof Karlsson 
Förtroendevald revisor 
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1 Bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finnvedens Samord-
ningsförbund för räkenskapsåret 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:  

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 
 
 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 

 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag.  
• Översiktlig analys av övriga poster. 
  

2 Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  
 
Vid granskningen av förbundets förvaltning har en sen inbetalning till skattekontot iden-
tifierats vilket resulterade i en mindre kostnadsränta om 2 kr. Förbundet har ej lidit någon 
väsentlig skada på grund av försummelsen därmed. Vår rekommendation är att se över 
rutinen så att skatter och avgifter framöver betalas in i tid. 
 
Vid genomgång av förbundets bankfullmakter framkom även att ett par personer inom 
förbundet har rätt att ensam göra direktbetalningar. Förbundet tog upp frågan med be-
rörd bank under revisionen av räkenskapsår 2021 och denna behörighet synes inte vara 
kopplad till ett berört konto varpå behörigheten synes vara oanvändbar. Förbundet infor-
merar att detta skall justeras omedelbart trots att behörigheten är oanvändbar vilket är i 
linje med vår rekommendation. 
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2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.  
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.  
 

2.3 Räkenskapsrevision  
Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning av räkenskaperna.  

2.4 Balanskrav 
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 817 tkr. 
Balanskravsresultatet för 2020 uppgick till 155 tkr. 
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt. 
Enligt rekommendationen från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rim-
lig storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20 % av en medelsfördelning på 
mellan 0-7 mkr plus 15 % på belopp därutöver på medelsfördelning mellan 7,1-15 mkr. 
För Finnvedens Samordningsförbund skulle det med budgeterad medelsfördelning för 
år 2021 om ca 5 158 tkr innebära ett eget kapital om ca 1 032 tkr jmf med nuvarande 
eget kapital per 2021-12-31 om 2 661 tkr. Enligt den verksamhetsplan för år 2022 som 
finns i förbundet med en budgeterad medelsfördelning för år 2022 om ca 5 070 tkr, 
skulle det innebära ett eget kapital om ca 1 014 tkr jmf med budgeterat eget kapital per 
2022-12-31 om ca 50 tkr. 

2.5 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 
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I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
För förbundet finns det i en Verksamhetsplan med Budget 2021 mål och budget för att 
uppfylla en god ekonomisk hushållning. Definierade mål finns för de individinriktade och 
strukturövergripande insatserna.   
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt 
en verksamhetsuppföljning. Vår översiktliga granskning av förbundets uppföljning av 
måluppfyllelse i de olika projekten visar på tillfredsställande hantering avseende detta.   
 

2.6 Resultatet 
Belopp i tkr Utfall 

2021-12-31 
Utfall  
2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 5 158 5 152 

Verksamhetens kostnader -4 341 -4 997 

Avskrivningar - - 

Finansiella intäkter - - 

Finansiella kostnader - - 

Årets resultat 817 150 

 

Verksamhetens intäkter har följt budget enligt verksamhetsplan 2021. Året har dock på-
verkats av Covid-19 och tillkommande restriktioner har gjort att man inte kunnat bedriva 
verksamheten som vanligt, med lägre kostnader som följd.  
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 
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2.7 Balansräkning 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga fordringar 59 110 
Kassa och bank 3 492 2 796 
Summa tillgångar 3 551 2 906 
Eget kapital exkl. årets resultat 1 845 1 689 
Årets resultat 817 155 
Kortfristiga skulder 889 1 062 
Summa eget kapital och skulder 3 551 2 906 
   
Ansvarsförbindelse Inga Inga 
   

 
Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning förstärkts 
något under perioden.  

2.8 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.  
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2.9 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  
 
Dag som ovan 
KPMG AB 
 
 
Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor   
 
 
   

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 77-100 

Tid: 2022-05-10 kl. 11:00  

Plats: Insikten, Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 89  
 
Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2021 
Diarienummer: RJL 2022/742 
 
Jimmy Ekström (L) deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv. 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet.  

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgåratt revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 67  
 
Årsredovisning samordningsförbunden 2021 
Diarienummer: RJL 2022/742 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 

2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet. 
 

3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet.  

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övrigaförbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser 
för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgåratt revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen godkänna 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige 

Årsredovisning 2021 och ansvarsfrihet 
för Samordningsförbunden 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet 
 

2. bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 
2021 års verksamhet 
 

3. bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 
2021 års verksamhet  

 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga 
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår 
att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2021.  

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

• Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
• Finnvedens Samordningsförbund 
• Höglandets Samordningsförbund 

 
Medlemmar i samordningsförbunden är för respektive länsdel: Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna samt Region Jönköpings län. Finansiering sker 
via årliga medlemsavgifter. Syftet med verksamheten är att ge enskilda individer 
ett samordnat stöd för att uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete. 
Arbetet i respektive samordningsförbund leds av en styrelse och samordnas via ett 
kansli. Administrativa tjänster köps från Region Jönköpings län. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslut skickas till 
Samordningsförbunden i länet 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 

323



 

 Sida 1 
 

 
 
 
 

Dnr 

 
  

 

 

Årsredovisning 
2021  

 
Beslutad av styrelsen 2022-03-03 

 
 

”Samverkan för allas delaktighet i samhället” 
 

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE324



 

 Sida 2 
 

Ordförande har ordet 
”Samverkan för allas delaktighet i samhället” 
 

Höglandets samordningsförbund bedriver finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,  
Region Jönköpings län och kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö,  
Tranås och Vetlanda.  
 

Målet är en ökad samverkan mellan medlemmarna kring personer som är i behov av ett 
samordnat stöd för att komma i arbete eller studier. Förbundet finansierar både invid- 
och strukturinriktade verksamheter. 
 

År 2021 har varit ett år som till stor del präglats av pandemin och de många utmaningar 
som denna har fört med sig. En del aktiviteter och möten har blivit inställda men viljan att 
hitta andra vägar har, precis som förra året, varit stor varför mycket också har 
genomförts men kanske på ett annat sätt än vad vi tidigare varit vana vid. 
 

Med start detta år har SE-Höglandet övergått i långsiktig integrerad verksamhet (LIV).  
SE-verksamheten har som huvudmål att stödja personer som har svårigheter att etablera 
sig och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av 
funktionshinder, psykisk ohälsa eller missbruksproblem.  
 

Vår strukturinriktade verksamhet Samverkanskoordinator - LIV ger våra 
kommunområden möjlighet till en samverkanskoordinator på 50 % vars uppdrag är att 
arbeta med samverkansfrågor mellan alla fyra parter – Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Regionen och kommunen. Detta är en viktig verksamhet för att 
bibehålla och stärka samverkan mellan parterna. 
 

IT-spåret har fortsatt sin verksamhet med vissa anpassningar utifrån pandemin. Avtalet 
kring IT-spåret går ut under år 2022 och hur fortsättningen för denna verksamhet blir är i 
skrivande stund inte klart. 
Vi har under året genomfört en digital version av Höglandets psykiatrivecka tillsammans 
med Värnamo och Jönköpings sjukvårdsområden. Antalet visningar av föreläsningarna 
steg jämfört med förra året då det totalt har registrerats 10 762 visningar av materialet.  
 

Förbundets årliga inspirationsdag ställdes om till en inspirationsföreläsning med Camilla 
Saarinen under temat Arbetsglädje i förändringstid. Den nationella finsamkonferensen 
ställdes däremot tyvärr in på grund av pandemin. 
 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack de som arbetar inom de verksamheter vi 
finansierar. Ni har, precis som tidigare år, visat ett stort engagemang för era uppdrag med 
målet att hjälpa fler människor att komma i arbete eller studier. Jag vill även rikta ett stort 
tack till vår förbundschef, Britt-Marie Vidhall, för ytterligare ett års förtjänstfullt arbete. 
 
Sebastian Hörlin 
Ordförande 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021. 
Förvaltningsberättelsens struktur följer Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 
R15, med vissa tillämpningar i förhållande till samordningsförbundens struktur. 

Till redovisningen hör två bilagor.  
 
Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Jönköpings län samt kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 
Vetlanda och Tranås som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
den beredningsgrupp och ett kansli. 
 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel 
handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Finsamförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av 
medlen, Region Jönköpings län med en fjärdedel och kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Tranås och Vetlanda med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Förbundet har antagit visionen ”Samverkan för allas delaktighet i samhället”. Förbundet ska 
stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av förbundsmedlemmarna och 
hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, förmågan att arbeta/studera. 
Förbundet driver ingen egen verksamhet utan står för en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet. 
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 8033 7 992 6 423 6 444 5 207 

Verksamhetens kostnader 7605 7 506 6 652 7 002 5 242 

Årets resultat 428 486 – 229 – 558 – 35 

Soliditet 77 61 55 43 34 

Antal anställda 1 1 1 1 1 

 
Kommentar: 
Från förbundets start 2011 till april 2017 fanns det en verkställande tjänsteperson som 
arbetade 50 %. När hen gick i pension anställdes en förbundschef på 75 %. 
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1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Vid inledningen av 2021 fanns en förhoppning hos alla parter att Covid-19 pandemin snart 
skulle vara över. Tyvärr har det inte blivit så utan regler och restriktioner har präglat 
verksamheterna under 2021. 
Inspirationsdagen var först planerad till maj 2021 men fick flyttas till oktober 2021. Den 
kunde inte genomföras då heller utan flyttades till mars 2022. Däremot genomfördes en 
digital inspirationsföreläsning med Camilla Saarinen på temat ”Arbetsglädje i 
förändringstid”. 
Psykiatriveckan genomfördes helt digitalt 2021 tillsammans med alla tre psykiatrikliniker 
inom Region Jönköpings län. Eftersom det digitala formatet infördes med god framförhållning 
2021 blev det mycket lyckat. Det var 10 762 visningar av föreläsningar och seminarier och 
antalet personer som nåddes av sändningarna var långt fler eftersom det ibland var hela 
skolklasser som lyssnade med en gemensam uppkoppling. Samarbetet med regionens alla 
psykiatrikliniker ledde till att det även 2021 inte blev någon kostnad för Höglandets 
samordningsförbund. 

Från 2021-01-01 överfördes projektet "Supported Employment - fortsättning" till 
verksamheten "SE-Höglandet" enligt konceptet LIV (Långsiktig integrerad verksamhet).  
Slutrapporten kring ”Supported Employment – fortsättning” är publicerad på vår hemsida 
https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/dokument/slutrapporter  Huvudmålet är 
att stödja personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en anställning på den 
öppna arbetsmarknaden på grund av funktionshinder, psykisk ohälsa eller 
missbruksproblematik.  
Trots de fortsatta restriktionerna på grund av Covid-19 pandemin har arbetet inom SE-
Höglandet fungerat väl. Coacherna upplever att de har goda relationer med arbetsgivare, och 
att det ger möjligheter för individer att få praktik/arbete. Restriktionerna har försvårat 
möjligheter till olika typer av träffar med både deltagare och arbetsgivare. Det har varit 
personalförändringar i en del av kommunerna vilket har medfört några förändringar kring 
vilka som arbetar som SE-coach. En kommun gav internutbildning i SE-metoden och i ett fall 
delfinansierade Höglandets samordningsförbund en grundutbildning i SE-metoden för en ny 
coach.  

Ett viktigt uppdrag i SE-Höglandet är också att erbjuda ett systematiskt efterstöd till både 
arbetsgivare och arbetstagare även när en anställning/praktik har inletts. Det är alltid möjligt 
för alla parter att vid behov kontakta SE-Höglandet. 

Statistiken för SE-Höglandet mäts på nationell nivå i SUS (System för Uppföljning av 
Samverkan). Systemet administreras av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg 
installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla brister som inte till alla delar är 
korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning. En 
arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett nytt system för statistik som kommer att tas i bruk 
2023-01-01. 
 
IT-spårets undervisning har fungerat bra för de flesta studenterna, även på distans, men den 
delen som handlar om socialt lärande har varit svårare på distans. Även studiebesök från nya 
studenter och praktik på arbetsplatser har fått inskränkas på grund av smittorisken. 
En arbetsgrupp från medlemsparterna har arbetat med att undersöka möjligheterna för IT-
spårets finansiering i framtiden samtidigt som det tryggar deltagarnas möjlighet till 
försörjning under studietiden.   
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Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och olika restriktioner i samhället och inom olika 
verksamheter har påverkat förbundets verksamheter på olika vis.  
 
Samverkanskoordinatorerna har under hösten deltagit i en kurs med temat ”Att leda andra 
utan att vara chef”. Kostnaden för kursen återfinns inom ramen för budgeten. 
 
Höglandets samordningsförbund är medlem i Nationella nätverket för 
samordningsförbund NNS. I NNS:s regi har det informerats kring BIP i Sverige samt 
progressionsverktyget SKAPA från Halland. NNS har också tagit initiativ till ett arbete kring 
att skapa ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom välfärdsområdet. 
Höglandets samordningsförbund har valt att följa utvecklingen av dessa projekt under 2021.  
Indikatorenkäter kring deltagarnas nöjdhet har genomförts i SE-Höglandet under oktober 
2021. Enkäterna har sitt ursprung i ett samarbete inom NNS. 
På grund av pandemin har det under 2021 inte varit någon Finsamkonferens och inga 
förbundschefsdagar. Förbundschefsdagarna ersattes med digitala informationsträffar från 
Nationella rådet. Ordförandedagen ställdes in helt. NNS i södra Sverige har tagit initiativ till 
gemensamma digitala träffar för ordförande och förbundschef för att utbyta erfarenheter och 
få information. 
I oktober genomfördes en gemensam arbetsdag för styrelse och beredningsgrupp. Denna 
samling kunde genomföras på plats i Nässjö. 
I planerna för 2021 ingick extra marknadsföring av verksamheterna genom att till exempel 
skapa nya filmer med deltagare, men det har inte kunnat genomföras.  
 
Förbundschefen har deltagit vid olika samlingar för att informera om förbundet och vilka 
verksamheter som finns. 
 
Eftersom de flesta samlingar 2021 har genomförts digitalt har kostnader för resor och 
konferenser blivit lägre än budgeterat.  
Under året har förbundet bytt ordförande vid två tillfällen. Det första bytet skedde enligt 
tidigare beslutad rotationsordning när posten övergick från Nässjö till Eksjö.  
2021-05-31 avgick dåvarande ordföranden av personliga skäl och nuvarande ordförande 
tillträdde 2021-06-01. 
 
Bidragen har inkommit enligt planeringen. Kostnaden för tjänsteperson beräknas bli något 
högre än budgeterat och likaså kostnaden för ekonomihantering. 
Inspirationsdagen som planerades att genomföras först under våren och sedan under hösten 
ställdes in på grund av pandemirestriktioner. Däremot genomfördes en kortare digital 
inspirationsföreläsning i maj. Kostnaden för den dagen är lägre än budgeterat för en heldags-
konferens. 
Förbundet har delfinansierat en utbildning inom Supported Employment. Handledning för SE-
coacher har inte genomförts under 2021. Detta påverkar årets utfall. 
Inga större konferenser, resor med mera har genomförts vilket innebär lägre kostnader för 
utbildning och kompetensutveckling. Även kortare resor inom länet har minimerats på grund 
av Covid-19-restriktioner och tätare möten digitalt.  
 
 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
Se föregående stycke. 
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1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
Styrelse 
Samordningsförbundets styrelse har 2021 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Kjell Axell   Eksjö kommun (2021-01-01 – 2021-05-31) 
Ordförande  Sebastian Hörlin  Eksjö kommun (2021-06-01 – ff) 
Vice ordförande Kerstin Hvirf     Sävsjö kommun  
Ledamot  Anna Ekström Aneby kommun  
Ledamot  Maria Engberg Arbetsförmedlingen   
Ledamot  Carina Bardh  Vetlanda kommun  
Ledamot  Kerstin Hvirf Sävsjö kommun  
Ledamot  Bengt E Carlsson Tranås kommun (2020-09-21 – 2021-01-31)  
Ledamot  Mikael Stenquist Tranås kommun (2021-02-01 – ff) 
Ledamot  Klas Rydell   Försäkringskassan  
Ledamot  Carina Linderfalk Region Jönköpings län 
 
Ersättare  Lennart Lööw Vetlanda kommun 
Ersättare   Birgitta Svensson  Aneby kommun 
Ersättare  Effat Mirsafdari Arbetsförmedlingen  
Ersättare  Birgitta Liljerås Larm Eksjö kommun 
Ersättare  Carina Åberg Försäkringskassan   
Ersättare  Margareta Andersson  Nässjö kommun  
Ersättare  Birgit Andersson Region Jönköpings län 
Ersättare  Anette Gustafsson Sävsjö kommun 
Ersättare   Mats Holmstedt Tranås kommun (2021-02-01 – ff)  
   
Kjell Axell avgick ur styrelsen under våren 2021 och ersattes av Sebastian Hörlin, som även 
övertog rollen som ordförande. Styrelsen har haft sex sammanträden under 2021, varav två 
skedde fysiskt. Sammanträdet 2021-11-12 var offentligt och skedde i Sävsjö. Efter samråd 
med medlemsparterna antogs budget och verksamhetsplan för 2022 samt preliminär budget 
för 2023 – 2024 vid det sammanträdet.  
 
Styrelsen följer verksamheten löpande under året. En delårsrapport kring förbundets 
verksamhet och budget togs fram vid halvårsskiftet och lämnades till parterna och 
publicerades även på hemsidan. 
Förslag till budget för kommande år och plan för ytterligare två år tas fram gemensamt av 
styrelsen och beredningsgruppen vid arbetsdagen som 2021 skedde i oktober. Detta 
presenteras sedan i en verksamhetsplan som skickas till medlemmarna för samråd, innan 
styrelsen fastställer planen på ett offentligt styrelsemöte i november. 
Förbundet har en internkontrollplan, handlingsplan för jämställdhet och andra styrdokument 
som styrelsen fastställt och följer upp. 
 
Beredningsgrupp 
Beredningsgruppens roll är att identifiera och föreslå verksamhet för samordningsförbundet 
samt i gemensamma diskussioner föreslå hur verksamheten kan genomföras i de berörda 
organisationerna. 
Beredningsgruppen ska löpande följa de aktiviteter som styrelsen beslutat om och kunna 
aktualisera lämpliga åtgärder om aktiviteten avviker från uppgjord plan. 
Beredningsgruppen har haft fem träffar under 2021 och har haft följande sammansättning: 
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Carina Andersson  Eksjö kommun   
Ragnhild Sjöström  Aneby kommun  
Anneli Öhlin   Nässjö kommun 
Lillemor Hultqvist   Sävsjö kommun 
Ann Elofsson   Tranås kommun 
Pernilla Friberg,  Vetlanda kommun  
Tommy Sjögren  Arbetsförmedlingen  
Emmeli Gidius Persson  Försäkringskassan  
Astrid Nordvall Persson Region Jönköpings län 
Mia Hillström  Region Jönköpings, psykiatriska kliniken 
Britt-Marie Vidhall  HSF, sammankallande  
 
Medlemssamråd, arbetsdag och Finsamkonferens 
2021-02-26 var Nässjö kommun värd för ett medlemssamråd för alla tre samordningsförbund 
i länet. Information från arbetsförmedlingen om dess ”nya” roll i samhället. Förbundscheferna 
informerade kort om förbundens verksamhet och resultat under 2020. Diskussion om IT-
spåret och framtiden. Nytt samråd planeras i februari 2022 med Gislaveds kommun som värd.  
Under förmiddagen 2021-10-20 genomförde beredningsgruppen och styrelsen en gemensam 
arbetsdag med arbete kring verksamhetsplan och budget inför 2022.  
På grund av Covid-19 pandemin ställdes Finsamkonferensen 2021 in.  
 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

Förbundet hade under 2021 en budget på totalt 7 992 000 SEK, exkl. sparade medel.  
Budgeten fördelas enligt följande: 

• 62 % individinriktade insatser  
• 25 % strukturövergripande insatser  
• 13 % administration  

Sammanfattningsvis har förbundet en god ekonomisk hushållning. 
 
Insatser 
Individinriktade insatser 2021 
 
SE-Höglandet – LIV  
Syfte:  
Stödja personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en anställning på den 
öppna arbetsmarknaden. 
Målgrupp: 
Personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden på grund av funktionshinder, psykisk 
ohälsa eller missbruksproblematik. I första hand läggs fokus på unga (18 – 29 år) som har 
eller riskerar att få aktivitetsersättning.  
Mål: 
35 % av de deltagande personerna som skrivs ut ur projektet ska finna, få och behålla ett 
arbete på den öppna arbetsmarknaden eller gå vidare till studier.  
 
Arbetsmetod: 
Supported Employment (SE). Förbundet delfinansierar SE-coacher i varje kommunområde. 
Personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och SE-coach 
från aktuell kommun samarbetar kring det som individen behöver stöd och hjälp med. Den 
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enskildes vilja/motivation att arbeta är det enda kravet för att få tillgång till stödet. I enlighet 
med arbetsmetoden erbjuds både arbetstagare och arbetsgivare stöd så länge det finns behov.  
 

IT-spåret 
Syfte: 
Huvudmålet med utbildningen är att de studerande ska bryta sin isolering och gå från 
sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. 

Målgrupp: 
Målgruppen är unga vuxna från 19 år med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum 
Disorder) och stort IT-intresse. För boende i Jönköpings län.  
Mål: 

• Minst 90 % av studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. 
• 50 % av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär 

utbildning efter fullt genomgången utbildning. 

Arbetsmetod: 
IT-spåret är en individanpassad utbildning där de studerande arbetar utifrån sina behov och 
färdigheter. I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser 
och en lärare inom fördjupningskurser. Utförare är Campus i12 i Eksjö. 
 
Strukturinriktade insatser 2021 
Samverkanskoordinator - LIV 

• Ledningsgrupper  
• Arbetsgrupper  
• Frukostmöten 
• Informationsträffar 
• Utvecklingsträffar för samverkanskoordinatorer  
• Samverkansträffar i länet 
• Arbetsgrupp i länet kring BIP (Baeskeftigelseindikator - Danskt forskningsprojekt 

kring vilka indikatorer som leder till arbete) 
• Arbete kring SIP (Samordnad Individuell plan) nationellt och lokalt 
• Rätt stöd – rätt försörjning 
• Arbetsgrupp Inspirationsdag 
• Utbildning ”Att leda andra utan att vara chef” – två dagars utbildning för 

samverkanskoordinatorer 
 

Psykiatriveckan – för allmänhet och professionella 
• Föreläsningar 
• Inspiration 
• Egenupplevelse 

 
Utbildning och inspiration  

• Delfinansiering utbildning Supported Employment, en deltagare 
• Träffar för SE-coacher på Höglandet, nio digitala tillfällen 
• Träffar för alla som arbetar inom SE-projektet, två digitala tillfällen 
• Metodtrohetsnätverk vid två tillfällen  
• Nätverksträffar för Samverkanskoordinatorer, 11 digitala tillfällen och två live 
• Inspirationsföreläsning ”Arbetsglädje i förändringstid”, ett tillfälle 
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Indikatorer för finansiell samverkan 
Uppföljning och mätning av nöjdhet via enkäter 

• Deltagare IT-spåret 
• Deltagare SE-Höglandet 

 

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
SE-Höglandet - LIV 
Statistiken för SE-Höglandet mäts på nationell nivå i SUS (System för Uppföljning av 
Samverkan). Systemet administreras av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg 
installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla brister som inte till alla delar är 
korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning. En 
arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett nytt system för statistik som kommer att tas i bruk 
2023-01-01. 
 
 
I SE-Höglandet finns ekonomiskt utrymme för cirka åtta tjänster på heltid på Höglandet. 
Kommunerna väljer själva hur många coacher de vill använda bidraget från 
samordningsförbundet till. Enligt metoden Supported Employment kan en coach, som arbetar 
heltid, arbeta med cirka 20 individer. Detta innebär att projektet kan ha cirka 160 personer 
inskrivna. Under 2021 var det, enligt SUS-rapporten, 191 personer inskrivna. Varav 89 
kvinnor och 102 män. Det var 39 kvinnor och 46 män som avslutades i verksamheten under 
2021. Vid olika träffar inom verksamheten diskuteras jämställdhetsarbetet. 
Den manuella rapporten anger något färre deltagare (175 individer varav 91 män och 81 
kvinnor och två anonyma) 
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Avslutsanledning  
Målsättningen är att 35 % av de deltagande personerna som skrivs ut ur projektet varaktigt 
ska kunna upprätthålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studera.  
48 % av de avslutade deltagarna har gått till arbete, studier eller är arbetssökande. Det får ses 
som ett gott resultat för 2021. Särskilt med tanke på att deltagarna befinner sig mycket långt 
från arbetsmarknaden när de startar i projektet. Även om arbetslösheten har gått ner i 
Sverige så tillhör målgruppen för SE-Höglandet fortfarande den gruppen som står längst från 
arbetsmarknaden. En viktig del av arbetet inom verksamheten är efterstöd till arbetsgivare 
och arbetstagare även efter anställning. Det finns alltid möjlighet för alla parter att direkt höra 
av sig till SE-coachen om det skulle finnas behov av stöd. 26 individer har varit inskrivna i 
detta ”efterstöd” under 2021. 
 
  

Målet är uppnått.  
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Försörjning 
Observera att en del deltagare kan ibland ha mer än en typ av ersättning samtidigt. Andelen 
som har försörjningsstöd efter insatsen har minskat och andelen utan offentlig försörjning har 
ökat vilket får tolkas som något mycket positivt. 
 

 
 
Åldersfördelning  
Verksamheten SE-Höglandet har målgrupp mellan 16 – 64 år men med tyngdpunkt på  
18 – 29 år, vilket syns på nedanstående diagram kring åldersfördelningen.  
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Indikatorer för finansiell samordning  
Uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning har använts för att ta del av 
upplevelsen hos deltagarna i SE-Höglandet. Insamlingen av data sker i oktober. Det är helt 
frivilligt och anonymt att delta.  
Det är 59 personer som har besvarat enkäten 2021. Deltagarna är nöjda, eller mycket nöjda 
med stödet de får och 75 % uppger att de känner sig mer redo att arbeta eller studera.  
2021 fanns det även möjlighet att skriva fritext och även dessa texter visar på att individerna 
som deltar i verksamheten är mycket nöjda med det stöd de får. Kommentarerna redovisas 
inte eftersom det kan ge möjligheter till igenkänning.  
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Socioekonomiska effekter 
Vid medlemssamrådet för förbunden i länet i februari 2019 önskades att förbunden skulle 
pröva att redovisa socioekonomiska effekter enligt en modell som användes i 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Modellen finns bland annat beskriven i deras 
årsredovisningar och i bildspel som visades på medlemssamrådet, och som finns publicerat 
på förbundens gemensamma hemsida, www.finsamjonkopingslan.se  
 
I korthet går modellen ut på att effekterna beräknas utifrån vissa schabloner: 

• Genomsnittlig ersättning offentlig försörjning per person och månad är ca 10 000 kr 
• Genomsnittlig administrativ kostnad för besök hos socialtjänst, läkare och andra samt 

andra ersättningar typ bostadsbidrag är 500 kr per person och månad. 
• Samhället får ny inkomst från varje deltagare som börjar arbeta med ca 5 700 

kr/månad (vid heltidsarbete med grundlön 19 000 kr) 

Minskad kostnad per person som går från utanförskap till arbete är därmed 10 500 kr i 
minskade kostnader och 5 700 kr i ökade samhällsintäkter, totalt 16 200 kr/månad. 
Denna effekt jämförs med insatta medel till samordningsförbund eller respektive verksamhet. 
  
Många argument kan ställas mot denna typ av schablonisering. Det finns flera positiva 
effekter som inte mäts (till exempel effekter för alla som inte når ända fram till anställning 
under mätperioden) samtidigt som det finns faktorer som anställningsstöd, fortsatt behov av 
till exempel sjukersättning på deltid och annat som begränsar vinsten för samhället. Det finns 
dock anledning att tro att de positiva och negativa effekterna till stor del tar ut varandra. 
Kommunernas och regionens ekonomi är inte heller berörda av Arbetsförmedlingens 
kostnader för anställningsstöd. 
  
Under 2021 var det 41 deltagare i SE-Höglandet som avslutades till arbete/studier. Jämfört 
med om dessa hade fortsatt med offentlig försörjning så gör samhället tack vare förbundets 
insatser en besparing/vinst på 41 x 16 200 kr x 12 mån, totalt 7 970 400 kr, under ett år.  
Dessutom finns det positiva effekter för individens eget välbefinnande och känsla av 
innanförskap i samhället när individen ges en möjlighet att bidra till samhället.  
 
IT-spåret  

IT-spåret startade som ett projekt 2012. Det riktar sig till unga med Aspergers syndrom/ASD 
(Autism Spectrum Disorder) och stort IT-intresse, boende i hela Jönköpings län. Ett av 
huvudmålen med verksamheten är att deltagarna ska bryta sin isolering och gå från 
sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. Region 
Jönköpings län och de tre samordningsförbunden i länet har gemensamt ekonomiskt ansvar 
för verksamheten 2018–2022. Utförare är Campus i12, Eksjö kommun.  

 
Målgrupp 

Unga kvinnor och män, fyllda 19 år med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum 
Disorder) och stort IT-intresse och boende i Jönköpings län.  

 
Arbetsgrupp/Bemanning 

I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser och lärare 
inom fördjupningskurser.  
Metod och aktiviteter 
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Arbetet sker i en kurs i taget, i tre moduler: 
- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på gymnasienivå, inom nätverk och programmering 
- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på fördjupningsnivå inom programmering 
- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. En 
period ges fortsatt stöd vid anställning, vid behov. 

 
Majoriteten av deltagarna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, pga. 
skolans krav och svårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med 
funktionsnedsättning. De deltagare som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en stark 
utveckling av självförtroende, kunskap om arbetsmarknadens krav, yrkeskunskaper och 
andra viktiga förutsättningar för att kunna klara arbete.  
IT-spåret är inte är en utbildning i ordets traditionella betydelse. Visserligen är utbildning en 
stor del av verksamheten, men det är till lika stor del en habiliterande insats där det sociala 
lärande är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Dessutom ingår praktik och 
jobbcoachning som del i verksamheten. 
Varje deltagare har en egen, avskärmad arbetsplats, som möjliggör studier i avskildhet när 
deltagaren har behov av det. Andra viktiga förutsättningar är individuell studieplanering, en 
kurs i taget, tydlig struktur, förutsägbarhet och ett fåtal personal och medstuderande. 
De gemensamma lektionerna hålls efter lunch två-tre dagar i veckan. Det gör att deltagarna 
lättare kan klara restider till och från Eksjö och att tiden för självstudier kan anpassas till 
deltagarnas dygnsrytm.  

 
Under 2021 slutfördes 5 olika gymnasiekurser: Programmering 2, Datorteknik, Dator- och 
nätverksteknik, Nätverksadministration samt Nätverksteknik. Dessutom genomfördes ett 
projektarbete inom webbutveckling. 3 fördjupningskurser slutfördes: C# fördjupning, 
Webbapp development samt Webbprogrammering 1. Kurserna anpassas efter situationen på 
arbetsmarknaden. 
 
Sedan starten 2012 har 8 kvinnor och 74 män avslutats från IT-spåret. Av de 82 har 39 
avbrutit studierna i förtid. De främsta anledningarna till avbrott är psykisk ohälsa och 
bristande intresse. Positivt att nämna i sammanhanget är att andelen deltagare som fullföljt 
utbildningen har ökat de senaste åren. Mellan åren 2012 och 2017 var det 46 % som fullföljde 
utbildningen. Mellan 2018 och 2021 hade andelen som fullföljde ökat till 64 %.  
Under 2021 har sammanlagt 22 personer varit inskrivna, samtliga män. Sju av dem kom från 
Södra Vätterbygden, 14 från kommuner på Höglandet samt en från Finnveden. 

 
Måluppfyllelse 

➢ Bidragsberoende och utanförskap ska minska hos målgruppen  
➢ Ungdomar med kompetens inom olika IT-områden ska bli en tillgång på 

arbetsmarknaden 
➢ Ungdomar ska gå från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning och på 

så sätt bidra till samhällsnyttan. 

Verksamhetens möjlighet att påverka uppnåendet av de tre inledande målsättningarna 
är marginell, eftersom hela målgruppen är stor och påverkansfaktorerna många. I 
detta sammanhang begränsar vi bedömningen till att gälla personer som deltagit i IT-
spåret. Det är klart att bidragsberoende och utanförskap i gruppen deltagare på IT-
spåret har minskat. En film om före detta deltagaren Andreas, som finns utlagd på 
hemsidan, visar detta tydligt. Många deltagare har blivit en tillgång på 
arbetsmarknaden och bidrar till samhällsnyttan efter en tid i IT-spåret.  
Målen är uppfyllda.  
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➢ Minst 90% av studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. 

Ingen deltagare har avslutat utan att få godkänt i något ämne. Målet är uppfyllt. 
➢ Alla ska i modul 2 och modul 3 prova på att praktisera med uppdrag från företag, 

organisationer eller föreningar. 

Det har även 2021 varit svårare att hitta platser på grund av Coronapandemin. Två av 
deltagarna har haft praktikuppdrag som inneburit att göra hemsidor åt två olika 
föreningar. Ytterligare en deltagare har under våren och hösten framgångsrikt 
praktiserat hos ett företag. Målet är delvis uppfyllt. 

➢ 50% av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär 

utbildning efter fullt genomgången utbildning. 

Av de 43 kvinnor och män som fullföljt studierna sedan starten 2012 har 17 gått vidare 
till anställning eller reguljära studier. 22 har gått vidare till fortsatt arbetslivsinriktad 
praktik, ofta med stöd av SIUS-konsulent på AF eller coach som arbetar enligt metoden 
Supported Employment. Av de 4 som avslutades efter fullföljd utbildning 2021 gick 3 
över till AF och kontakt med SIUS, 1 vidare till reguljära studier inom IT.  
Målet är delvis uppfyllt. 

➢ Campus i12 ska aktivt arbeta för att antalet personer av det underrepresenterade könet 

ökar på utbildningen. 

Under 2018 reviderades språk och bilder i broschyr och på hemsidan. En kurs i 
webbutveckling, som kan intresserad fler kvinnor, har tillkommit. I all information 
uppmärksammas att utbildningen gäller både kvinnor och män.  Målet är uppfyllt. 

➢ Campus i12 ska aktivt medverka till start av preparandklasser på flera orter i länet. 

Fokus under 2021 har, som under de senaste åren, varit att hitta mer långsiktiga 
former för drift av verksamheten och ökade problem för deltagarna att finansiera 
studierna. Förbundens möjligheter att bidra till finansiering av ny verksamhet har 
också varit begränsade. Målet är inte uppfyllt. 

➢ Campus i12 ska arbeta för att studenternas hemorter har en spridning i hela länet. 

Under åren har flera sökande kommit från Södra vätterbygdens och Finnvedens 
upptagningsområden. De praktiska problemen att klara långa resor är dock 
fortfarande ett hinder för flertalet i målgruppen, även om det visat sig under året att 
några klarar det utmärkt. Målet är delvis uppfyllt. 

 

  

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE339



 

 Sida 17 
 

Indikatorer för finansiell samordning 
Uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning har använts för att ta del av 
upplevelsen hos studenterna på IT-spåret. Insamlingen av data sker i oktober. Det är helt 
frivilligt och anonymt att delta.  
Det är tolv studerande som har besvarat enkäten. Deltagarna är nöjda, eller 
mycket nöjda med stödet de får och 84 % uppger att de känner sig mer redo att 
arbeta eller studera.  
2021 fanns det även möjlighet att skriva fritext och även dessa texter visar på att 
individerna som deltar i verksamheten är mycket nöjda med det stöd de får. 
Kommentarerna redovisas inte eftersom det kan ge möjligheter till igenkänning. 
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Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Långsiktig integrerad verksamhet – LIV 
Utifrån förbundets parter och på nationell nivå finns en önskan om att ersätta projektformen 
med en mer långsiktig finansiering av välfungerande partsöverskridande verksamheter. 
Höglandets samordningsförbund har beslutat att genomföra detta i en modell som kallas 
Långsiktig integrerad verksamhet – LIV. Starten skedde 2020-01-01. 

För att kunna inkluderas i LIV krävs en verksamhetsbeskrivning, årliga rapporter enligt 
särskild plan och uppföljning av resultat. Så länge verksamheten är välfungerande och 
uppfyller de resultatkrav som finns, medges finansieringen årligen utifrån den ekonomi som 
parterna ger förutsättning för i förbundets budget. 

De ekonomiska ramarna för varje ingående verksamhet regleras i uppdragsavtal mellan 
förbundet och parterna. 

2021-01-01 startade SE-Höglandet som den andra verksamheten inom LIV. Läs mer på 
hemsidan https://finsamjonkopingslan.se/hoglandet/dokument/langsiktig-integrerad-
verksamhet---liv  

Samverkanskoordinator – LIV 
I budgeten inför 2021 fördelades medel till Samverkanskoordinatorer – LIV.  
Från 2020-01-01 har alla sex kommunområden möjlighet att få ekonomiskt bidrag till en 
tjänst på 50 % som samverkanskoordinator. Tjänsten är placerad i respektive kommun på 
Höglandet, men samverkanskoordinatorn arbetar för alla fyra parter. 
Aktiviteten följer en gemensam verksamhetsbeskrivning men anpassas enligt varje 
kommunområdes förutsättningar.  
I varje kommunområde har samverkanskoordinatorn skapat/återuppväckt en struktur kring 
samverkan mellan kommunen, vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Strukturen finns både på chefsnivå och på handläggarnivå.  Dessa olika grupper består av 8 – 
11 personer/grupp. Chefsgruppen träffas minst två gånger/år och arbetsgrupperna oftare.  
Samverkanskoordinatorn bidrar med information kring samverkan vid nyanställningar, på 
olika arbetsplatsträffar och som telefonkonsult. Det är också deras uppgift att vara ”vägen in” 
till kommunen för övriga myndigheter.  
Under 2021 har de flesta träffar varit digitala och det har även varit frukostmöte/ 
morgonträffar kring aktuella frågor i de olika områden. Information till nyanställda inom 
parterna har ibland genomförts digitalt. Det har även genomförts SIP-utbildning och 
information kring både SIP och BIP (dansk forskning kring vad som leder till arbete) i de olika 
delarna. 
Samverkanskoordinatorernas rapporter kring verksamheten i respektive kommunområde 
bifogas årsredovisningen.  
Samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk, tillsammans med förbundschefen, för att ge 
inspiration och dela idéer och tankar att ta med till sin egen kommun. Denna grupp är också 
ett stöd när nya koordinatorer introduceras i sitt arbete. Gruppen har träffats tio gånger 
under 2021. På grund av Covid-19 har de flesta träffar skett digitalt. I samband med dessa 
träffar diskuteras även frågan om hur samverkan fungerar i respektive kommunområde.   
 
Under hösten 2021 deltog alla samverkanskoordinatorer i en upphandlad kurs med temat 
”Att leda andra utan att vara chef” med Kinga Hernborg som utförare. Det var en mycket 
uppskattad kurs inom den ekonomiska ramen för Samverkanskoordinator – LIV. Kursen har 
ytterligare stärkt samverkanskoordinatorernas möjligheter/kunskaper att kunna utföra sitt 
komplexa arbete inom samverkan.   
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Olika restriktioner på grund av Covid-19 har till stor del försvårat arbetet som 
samverkanskoordinator men även visat på att det är viktigt att ha strukturer för samverkan 
när något utöver det vanliga sker.  
Samverkanskoordinatorerna är kommunernas representanter i arbetet med 
Inspirationsdagen. Även den aktiviteten påverkades av Covid-19 och flyttades först från maj 
till oktober och till slut fick den ställas in helt.  
Dokumentation kring arbete i de olika kommunområden finns på förbundets hemsida 
www.finsamjonkopingslan.se  samt i bifogade rapporter i bilaga 1 från 
samverkanskoordinatorerna. 
 
Höglandets psykiatrivecka  
”Psykisk hälsa i fokus”  
Under många år har Höglandets psykiatrivecka varit ett stående inslag under vecka 46. 
Allmänhet och professionella har möjlighet att få både kunskaper och inspiration på ett 
trevligt vis. Alla föreläsningar är gratis och de flesta kräver inga förkunskaper.  
Covid-19 pandemin gjorde att psykiatriveckan 2020 med kort framförhållning genomfördes 
digitalt tillsammans med övriga två sjukvårdsområden i länet. Det visade sig vara ett lyckat 
koncept med digitala sändningar. Efter dessa erfarenheter och på grund av fortsatta 
pandemirestriktioner planerades psykiatriveckan 2021 redan från början för ett digitalt 
genomförande. 
Det fanns 27 olika föreläsningar och inspirationstillfällen att välja på. Eftersom de flesta 
föreläsningarna fanns tillgängliga på webben även efter sändningstillfället gav det utrymme 
för många personer att ta del av innehållet.  
Under 2020 var det 5 966 visningar av samlingarna och 2021 steg antal unika visningar till  
10 762. Eftersom en del visningar har skett i skolklasser eller arbetsgrupper är det väldigt 
många personer som har fått möjlighet att ta del av veckans innehåll. Det fanns även deltagare 
från övriga delar av Sverige.  
 
Inspirationsdag 2021 
När Inspirationsdagen ställdes in 2020 bestämdes att den i stället skulle genomföras i maj 
2021. Tyvärr gjorde restriktionerna på grund av Covid-19 att dagen flyttades till oktober 
2021 då den inte heller kunde genomföras på grund av restriktioner.  
I maj 2021 genomfördes i stället en digital inspirationsföreläsning med Camilla Saarinen. 
Temat var ”Arbetsglädje i förändringstid”. Tyvärr förekom lite tekniska problem vilket ledde 
till att inte alla som ville kunde delta. Därför gavs det även möjlighet att se en komprimerad 
version av föreläsningen under två veckor via förbundets hemsida. 
 
Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 427 809 kr 
– Samtliga realisationsvinster    0 
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet   0 
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet   0 
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper  0 
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 
= Balanskravsresultat 427 809 kr 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE342

http://www.finsamjonkopingslan.se/


 

 Sida 20 
 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 
I förbundet finns en anställd förbundschef, som arbetar 75 %, och inga övriga anställda. 
Tjänster för ekonomi- och lönehantering köps in från Region Jönköpings län. E-posttjänst 
köps in från HIT (Höglandets IT-service).  
 

1.7. Förväntad utveckling 
Även under 2022 förväntas Covid-19 pandemin påverka förbundets verksamheter med 
anledning av de råd och rekommendationer som ges. 
 
Under 2022 planeras verksamheterna SE-Höglandet, Samverkanskoordinatorer och 
Psykiatriveckan fortsätta sitt arbete som tidigare. IT-spårets verksamhet kommer att fortsätta 
under 2022, men i något begränsad form beroende på vilka beslut som fattas kring 
utbildningen inför 2023. 
Inspirationsdagen, som har blivit framflyttad och till slut helt inställd 2020 och 2021, kommer 
att genomföras i varje kommunområde i stället för en gemensam stor samling. Koncept för 
detta tas fram under 2022.  
 
Under 2022 fortsätter förbundet att hålla sig uppdaterade kring det som händer nationellt när 
det gäller BIP (Baeskeftigelseindikator - Danskt forskningsprojekt kring vilka indikatorer som 
leder till arbete) och SKAPA (verktyg för mätning av progression mot arbete/studier), 
eventuell utveckling av ett gemensamt innovations- och kunskapscenter kring välfärdsfrågor 
och omstrukturering av NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund). Förbundet 
arbetar också vidare med frågan om eventuellt deltagande i Insatskatalogen.  
 
2021 har en arbetsgrupp, under ledning av Region Jönköpings län och med deltagare från tre 
kommuner i länet, arbetat med att ta fram ett underlag för hur IT-spåret ska finansieras efter 
2022-12-31 när nuvarande avtal löper ut, samt hur eleverna kan finansiera sina studier. 
Utifrån denna grupps arbete har Region Jönköpings län kallat till ett extra medlemssamråd i 
januari 2022 för att samtala kring IT-spårets framtid. 
 
Ovanstående arbetsgrupp kommer under 2022 även att arbeta med eventuella förändringar 
som kan bli resultatet av översynen som gjordes av de tre samordningsförbunden i 
Jönköpings län under 2019/2020. 
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2.   Resultaträkning       
     

Belopp i kr.  Not Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31   
 

     

      
Verksamhetens intäkter 2 7 992 000 8 033 293 7 991 987  
Verksamhetens kostnader  3 8 549 000 -7 605 484 -7 506 032  
Resultat   

427 809 485 955  
Finansiella intäkter   

0 0  
Finansiella kostnader   

0 0  
Resultat efter finansiella poster   

427 809 485 955  
Årets resultat   

427 809 485 955  
 

     
 

     

3.   Balansräkning      
 

     
Belopp i kr    Not   2021-12-31 2020-12-31   
 

     
Tillgångar      
Omsättningstillgångar      
Fordringar 4  68 198 44 362  
Kassa och bank   1 844 900 1 689 112  
Summa omsättningstillgångar   1 913 098 1 733 474  
      
Summa tillgångar   1 913 098 1 733 474  
      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital      

Årets resultat   427 809 485 955  
Övrigt Eget kapital   1 052 799 566 844  

        Summa utgående Eget kapital   1 480 608   1 052 799  
Skulder         
Kortfristiga skulder 5  432 490 680 675  
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   1 913 098 1 733 474  

 

 

Eftersom ett antal aktiviteter och resor med mera har minskat på grund av Covid-19-
restriktioner har förbundets eget kapital ökat under 2021. Det ligger dock fortfarande under 
den maximala nivå som Nationella rådet rekommenderar. 
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4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.    2021-12-31  2020-12-31 
 

    

Årets resultat   427 809 485 955 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     

Medel från verksamheten före förändring     

av rörelsekapital     

     

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -23 836 -3 651 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   -248 185 222 825 

Kassaflöde för den löpande verksamheten     

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

     

Årets kassaflöde   155 788 705 229 

Likvida medel vid årets början   1 689 112 983 883 

Likvida medel vid årets slut   1 844 900 1 689 112 

     

5. Driftredovisning 
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall jan-dec 
2021 

Aktuell budget 
jan-dec 2021 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 2020 

Nettokostnad 
 

7 605 484 8 549 000 
 

943 516 7 506 032 

Bidrag/Intäkt 
 

8 033 293 7 992 000 41 293 7 991 987 

Resultat  
 

427 809   485 955 

Utgående Eget 
kapital  

1 480 608   1 052 799 

Likvida Medel 
 

1 844 900   1 689 112 
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6. Noter 
 
 
Not 1. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till 
Höglandets verksamhet. 

 
Not 2. Verksamhetens intäkter     
    2021-12-31 2020-12-31   
 

    
Driftbidrag från Försäkringskassan                                                      3 996 000 3 996 000  
Driftbidrag från Region Jönköpings Län                                              1 998 000 1 998 000  

Aneby Kommun                                                                                     119 880 119 880  

Nässjö Kommun                                                                                     559 440 559 440  

Sävsjö Kommun  199 800 199 800  
Eksjö Kommun  299 700 299 700  

Tranås Kommun    339 660 339 660  
Vetlanda Kommun  479 520 479 520  
Övriga ersättningar och intäkter  41 300 0  
Öres och kronutjämning  – 7 – 13  
Summa  8 033 293 7 991 987  

     

     
Not 3. Verksamhetens kostnader     
    2021-12-31 2020-12-31   
    

 
Projekt     
SE-Höglandet  3 718 548 3 736 097  

Projekt IT-Spåret         1 100 360 1 112 202  

Inspirationsdag  20 000 224  
Framtida Projekt  0 0  
Samverkanskoordinatorer - LIV  1 837 114 1 755 000  
Psykiatriveckan  0 0  
 

  
 

 
Administration 

  
 

 
Styrelse 

 33 120 38 412  
Tjänstemän 

 706 091 675 286  
Övrig administration 

 55 107 50 178  
Revision 

 52 500 47 500  
Ekonomihantering 

 77 281 82 875  
Utbildning styrelse och beredningsgrupp 

 5 363 8 258  
Totalt  7 605 484 7 506 032  
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Not 4. Fordringar   
  

    2021-12-31 2020-12-31   
 

  
  

Kundfordringar  46 056 0  

Skattekonto  14 269 21 917  

Fordran Moms  7 873 21 195  
Övriga interimsfordringar  0 1 250  

Summa  68 198 44 362  

 
  

  

 
  

 
 

Not 5. Kortfristiga skulder     
    2021-12-31 2020-12-31   
 

    
Leverantörsskulder    292 603 571 976  

Skatteskulder          13 581 7 469  

Personalskatt          11 015 12 173  

Avräkning lagstadgade sociala avgifter          12 436 13 424  

Upplupna semesterlöner          78 264 57 551  

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter          24 591 18 082  

Summa              432 490 680 675  
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum: 2022-03-03 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Sebastian Hörlin  Kerstin Hvirf 
Ordförande   Vice ordförande 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Anders Karlsson  Anna Ekström 
Ledamot   Ledamot 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Carina Bardh  Carina Linderfalk 
Ledamot   Ledamot 
 
…………………………………  ………………………………………… 
Klas Rydell   Maria Engberg 
Ledamot   Ledamot 
 
…………………………………  ………………………………………… 
Mikael Stenquist  
Ledamot 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Redovisning verksamheter 
Bilaga 2 – Kansli 
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Årsredovisning 2021 – bilaga 1 

Individinriktad verksamhet 

SE-Höglandet 

2021-01-01 Övergick projektet ”Supported Employment – fortsättning” till  

”SE-Höglandet”. Detta är en del av förbundets satsning på Långsiktig integrerad 

verksamhet – LIV som har efterfrågats i samband med medlemssamråd.  

Läs mer på hemsidan https://finsamjonkopingslan.se/hoglandet/dokument/langsiktig-
integrerad-verksamhet---liv  

På hemsidan finns också en slutrapport kring ”Supported Employment – fortsättning” 

https://finsamjonkopingslan.se/hoglandet/dokument/slutrapporter  

Målgrupp 

Personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en anställning på den 
öppna arbetsmarknaden på grund av: 

• funktionshinder  
• psykisk ohälsa  
• missbruksproblematik  

I första hand läggs fokus på unga (19 – 29 år) som har eller riskerar att få 
aktivitetsersättning.  
Varje kommun definierar hur de väljer att arbeta med personer som har en missbruks-
problematik.  

Mål 

Målsättningen är att 35 % av de deltagande personerna som skrivs ut ur projektet 

varaktigt ska kunna upprätthålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller 
studera.  

Varje person som befinner sig utanför den öppna arbetsmarknaden genererar kostnader 

för den offentliga sektorn och bidrar till en känsla av utanförskap hos individen. Detta 

innebär att alla som kan etablera sig på den öppna arbetsmarknaden leder till vinster för 
både individen och samhället.  

Arbetsgrupper – deltagande parter 

Följande fördelning finns för SE-coacher i kommunerna på Höglandet. 

• Aneby –  1 coach, 75 %  
• Eksjö –  2 coacher, 150 % 
• Nässjö – 2 coacher, 180 % 
• Sävsjö –  2 coacher, 150 % 
• Tranås –  1 coach, 100 % 
• Vetlanda –  4 coacher, 150 % 

I varje kommunområde finns en så kallad ”SE-grupp” som består av SE-coacher samt 
representanter för Försäkringskassa, Arbetsförmedling och psykiatriska kliniken i 
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Region Jönköpings län. De träffas varje månad för att aktualisera och följa upp deltagare 
i aktiviteten.  

Verksamhet  
2018-01-0 1– 2020-12-31 startades projektet Supported Employment, SE – fortsättning.  

Arbetsmetodiken Supported Employment ska användas. Styrelsen beviljade medel för 
att kunna utöka antalet coacher/kommunområde. 

I arbetet som SE-coach ingår att finna lämpliga arbetsplatser för personer som ingår i 
målgruppen och att sedan, tillsammans med arbetsgivare, arbetskamrater och 
myndigheter, ge det stöd som fordras för att den enskilde individen ska bli anställd. 
Stödet ska även kunna ges efter en anställning till dess att personen och/eller hens 
arbetsgivare bedömer att ytterligare kontakt inte är nödvändigt. I uppdraget ingår också 
att ge stöd till arbetsgivaren även efter anställning. 

Försäkringskassan föreslår till SE-gruppen de personer med aktivitetsersättning som de 
anser ska ingå i aktiviteten. Övriga medlemmar i SE-gruppen har också möjlighet att 
anmäla lämpliga personer till verksamheten. Via en intern remiss kan andra 
handläggare inom respektive verksamhet aktualisera en person till verksamheten. 
Beslut om vilka personer som får ingå i sker i samråd mellan medlemmarna i SE-
gruppen.  

Handledning och nätverk 

SE-coacherna har ett nätverk tillsammans med förbundschefen och nätverket har haft 

tio digitala träffar under 2021. Vid två tillfällen deltog även personal från 

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Region Jönköpings län. Det har även varit några 

digitala träffar för chefer till de personer som ingår i abetsgruppen. 

SE-coacherna har valt att använda nätverksträffarna till samtal, inspiration och 
handledning i stället för grupphandledning.  

Jämställdhet 

Det är fler män (102) än kvinnor (89) som har tagit del av SE-arbetet i kommunerna 

under 2021. Det är också fler män (46) än kvinnor (39) som har skrivits ut ur projektet. 

I samband med nätverksträffar och utbildningstillfällen diskuteras jämställdhets-

perspektiv. Coacherna arbetar medvetet efter att inte erbjuda arbetstillfällen utifrån 

traditionella könsstereotyper utan utgå från individens egna önskemål. Det är inte 

avgörande vilket kön en individ har för att få ingå i projektet. 

Statistik 

Statistiken för SE-Höglandet mäts på nationell nivå i SUS (System för Uppföljning av 

Samverkan). Systemet administreras av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg 

installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla brister som inte till alla delar 

är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna 

redovisning. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett nytt system för statistik som 
kommer att tas i bruk 2023-01-01. 
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I enlighet med metoden Supported Employment slutar inte coacherna att ge stöd till 

individer och företag när personen får en anställning och därför sker även arbete som 

inte kan registreras i SUS utan finns i respektive kommuns eget dokumentationssystem 

alternativt under rubriken Övriga kontakter i SE-projektet i SUS. Den sistnämnda 

registreringen sker som volyminsats.  

SE – resultat 

I SE-projektet finns ekonomiskt utrymme för cirka åtta heltidscoacher på Höglandet. 

Enligt metoden Supported Employment kan en coach, som arbetar heltid, arbeta med ca 

20 individer som befinner sig i olika stadier på vägen mot arbete/studier. Detta innebär 

att projektet bör ha 160 inskrivna. Enligt statistiken i SUS var det under 2021 var det 

191. Varav 89kvinnor och 102 män. Det var 39 kvinnor och 46 män som avslutades i 
projektet under 2020. Målet är uppfyllt. 

Antal deltagare 
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Avslutsanledning  

Avslutsanledning  

Målsättningen är att 35 % av de deltagande personerna som skrivs ut ur projektet 

varaktigt ska kunna upprätthålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller 

studera.  

48 % av de avslutade deltagarna har gått till arbete, studier eller är arbetssökande. Det 

får ses som ett gott resultat för 2021. Särskilt med tanke på att deltagarna befinner sig 

mycket långt från arbetsmarknaden när de startar i projektet. Även om arbetslösheten 

har gått ner i Sverige så tillhör målgruppen för SE-Höglandet fortfarande den gruppen 

som står längst från arbetsmarknaden. En viktig del av arbetet inom verksamheten är 

efterstöd till arbetsgivare och arbetstagare även efter anställning. Det finns alltid 

möjlighet för alla parter att direkt höra av sig till SE-coachen om det skulle finnas behov 

av stöd. 26 individer har varit inskrivna i detta ”efterstöd” under 2021. 

Målet är uppnått 
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Försörjning 

Observera att en del deltagare kan ibland ha mer än en typ av ersättning samtidigt. 

Andelen som har försörjningsstöd efter insatsen har minskat och andelen utan offentlig 
försörjning har ökat vilket får tolkas som något mycket positivt. Målet är uppfyllt 

 

 

Åldersfördelning 

Verksamheten SE-Höglandet har målgrupp mellan 16 – 64 år men med tyngdpunkt på  

18 – 29 år, vilket syns på nedanstående diagram kring åldersfördelningen.  Målet är 

uppnått.
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Indikatorer för finansiell samordning  

Deltagarenkät 

Uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning har använts för att ta del av 

upplevelsen hos deltagarna i SE-Höglandet. Insamlingen av data sker i oktober. Det är 
helt frivilligt och anonymt att delta.  

Det är 59 personer som har besvarat enkäten 2021. Deltagarna är nöjda, eller mycket 

nöjda med stödet de får och 75 % uppger att de känner sig mer redo att arbeta eller 

studera.  

2021 fanns det även möjlighet att skriva fritext och även dessa texter visar på att 

individerna som deltar i verksamheten är mycket nöjda med det stöd de får. 

Kommentarerna redovisas inte eftersom det kan ge möjligheter till igenkänning.  
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Ekonomi 

Budgeten för SE-Höglandet, inklusive utbildningar är 3 800 000 SEK. Höglandets 

samordningsförbund bidrar till kostnaderna för coacher enligt ett schablonbelopp på 

465 000 SEK/år för 100% tjänst. SE-coachernas chefer intygar skriftligt vid varje halv- 

och helårsskifte att coacherna arbetar enligt projektbeskrivningen.   
 

Kommun Procent coachersättning Antal coacher 2021 
Aneby 75 % 1 
Eksjö 150 % 2 
Nässjö 180 % 2 
Sävsjö 150 % 2 
Tranås 100 % 1 
Vetlanda  150 % 4 

 

Totalkostnad för SE-Höglandet 2021 är 3 718 548 SEK. 

Övrigt 

Under 2021 har det skett många förändringar både på nationellt- och lokalt plan på 

grund av Covid-19 pandemin. Detta har påverkat coachernas arbete väldigt mycket. 

Trots detta har arbetet fungerat väl och individer har kommit ut i arbete/studier.  

Möten mellan både deltagare, arbetsgivare samt nätverksmöten inom projektet har fått 

genomföras på många olika vis. Väldigt mycket arbete har bedrivits digitalt, men även 

via promenader och samlingar utomhus. På grund av restriktioner i samhället har det 

blivit svårare att hitta arbetsgivare som är villiga att anställa/ta emot för praktik. Trots 

detta har många projektdeltagare kommit ut i arbete. En stor del har även börjat 
studera.  

  

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE358

mailto:hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se


8 
 

 

Höglandets samordningsförbund 
c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön 
076-723 31 17 
hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se 
www.finsamjonkopingslan.se 
 

Bilaga 1, Årsredovisning 2021 
Verksamheter 

 

IT-spåret  

Ansvar och period 

IT-spåret startade som ett projekt 2012. Det riktar sig till unga med Aspergers 

syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder) och stort IT-intresse, boende i hela 

Jönköpings län. Ett av huvudmålen med verksamheten är att deltagarna ska bryta sin 

isolering och gå från sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån 

förmåga och kompetens. Region Jönköpings län och de tre samordningsförbunden i 

länet har gemensamt ansvar för verksamheten 2018–2022. Utförare är Campus i12, 

Eksjö kommun.  
 

Målgrupp 

Unga kvinnor och män, fyllda 19 år med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum 

Disorder) och stort IT-intresse och boende i Jönköpings län.  
 

Arbetsgrupp/Bemanning 

I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser och 

lärare inom fördjupningskurser.  

 

Metod och aktiviteter 

Arbetet sker i en kurs i taget, i tre moduler: 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på gymnasienivå, inom nätverk och 

programmering 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på fördjupningsnivå inom programmering 

- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till 

arbetsmarknaden. En period ges fortsatt stöd vid anställning, vid behov. 

 

Majoriteten av deltagarna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, pga. 

skolans krav och svårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med 

funktionsnedsättning. De deltagare som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en 

stark utveckling av självförtroende, kunskap om arbetsmarknadens krav, 

yrkeskunskaper och andra viktiga förutsättningar för att kunna klara arbete.  

IT-spåret är inte är en utbildning i ordets traditionella betydelse. Visserligen är 

utbildning en stor del av verksamheten, men det är till lika stor del en habiliterande 

insats där det sociala lärande är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. 

Dessutom ingår praktik och jobbcoachning som del i verksamheten. 

Varje deltagare har en egen, avskärmad arbetsplats, som möjliggör studier i avskildhet 

när deltagaren har behov av det. Andra viktiga förutsättningar är individuell 

studieplanering, en kurs i taget, tydlig struktur, förutsägbarhet och ett fåtal personal och 
medstuderande. 

De gemensamma lektionerna hålls efter lunch två-tre dagar i veckan. Det gör att 

deltagarna lättare kan klara restider till och från Eksjö och att tiden för självstudier kan 

anpassas till deltagarnas dygnsrytm.  
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Under 2021 slutfördes 5 olika gymnasiekurser: Programmering 2, Datorteknik, Dator- 
och nätverksteknik, Nätverksadministration samt Nätverksteknik. Dessutom 
genomfördes ett projektarbete inom webbutveckling. 3 fördjupningskurser slutfördes: 
C# fördjupning, Webbapp development samt Webbprogrammering 1. Kurserna 
anpassas efter situationen på arbetsmarknaden. 
 
Sedan starten 2012 har 8 kvinnor och 74 män avslutats från IT-spåret. Av de 82 har 39 
avbrutit studierna i förtid. De främsta anledningarna till avbrott är psykisk ohälsa och 
bristande intresse. Positivt att nämna i sammanhanget är att andelen deltagare som 
fullföljt utbildningen har ökat de senaste åren. Mellan åren 2012 och 2017 var det 46 % 
som fullföljde utbildningen. Mellan 2018 och 2021 hade andelen som fullföljde ökat till 
64 %.  
Under 2021 har sammanlagt 22 personer varit inskrivna, samtliga män. Sju av dem kom 
från Södra Vätterbygden, 14 från kommuner på Höglandet samt en från Finnveden. 

 
Måluppfyllelse 

➢ Bidragsberoende och utanförskap ska minska hos målgruppen  
➢ Ungdomar med kompetens inom olika IT-områden ska bli en tillgång på 

arbetsmarknaden 
➢ Ungdomar ska gå från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning 

och på så sätt bidra till samhällsnyttan. 

Verksamhetens möjlighet att påverka uppnåendet av de tre inledande 

målsättningarna är marginell, eftersom hela målgruppen är stor och 

påverkansfaktorerna många. I detta sammanhang begränsar vi bedömningen till 

att gälla personer som deltagit i IT-spåret. Det är klart att bidragsberoende och 

utanförskap i gruppen deltagare på IT-spåret har minskat. En film om före detta 

deltagaren Andreas, som finns utlagd på hemsidan, visar detta tydligt. Många 

deltagare har blivit en tillgång på arbetsmarknaden och bidrar till samhällsnyttan 

efter en tid i IT-spåret.  

Målen är uppfyllda.  

• Minst 90% av studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. 

Ingen deltagare har avslutat utan att få godkänt i något ämne. Målet är uppfyllt. 

• Alla ska i modul 2 och modul 3 prova på att praktisera med uppdrag från företag, 
organisationer eller föreningar. 

Det har även 2021 varit svårare att hitta platser på grund av Coronapandemin. 

Två av deltagarna har haft praktikuppdrag som inneburit att göra hemsidor åt 

två olika föreningar. Ytterligare en deltagare har under våren och hösten 
framgångsrikt praktiserat hos ett företag. Målet är delvis uppfyllt. 

• 50% av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär 
utbildning efter fullt genomgången utbildning. 
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Av de 43 kvinnor och män som fullföljt studierna sedan starten 2012 har 17 gått 

vidare till anställning eller reguljära studier. 22 har gått vidare till fortsatt 

arbetslivsinriktad praktik, ofta med stöd av SIUS-konsulent på AF eller coach som 

arbetar enligt metoden Supported Employment. Av de 4 som avslutades efter 

fullföljd utbildning 2021 gick 3 över till AF och kontakt med SIUS, 1 vidare till 

reguljära studier inom IT.  

Målet är delvis uppfyllt. 

• Campus i12 ska aktivt arbeta för att antalet personer av det underrepresenterade 

könet ökar på utbildningen. 

Under 2018 reviderades språk och bilder i broschyr och på hemsidan. En kurs i 

webbutveckling, som kan intresserad fler kvinnor, har tillkommit. I all 

information uppmärksammas att utbildningen gäller både kvinnor och män.  

Målet är uppfyllt. 

• Campus i12 ska aktivt medverka till start av preparandklasser på flera orter i länet. 

Fokus under 2021 har, som under de senaste åren, varit att hitta mer långsiktiga 

former för drift av verksamheten och ökade problem för deltagarna att finansiera 

studierna. Förbundens möjligheter att bidra till finansiering av ny verksamhet 

har också varit begränsade. Målet är inte uppfyllt. 

• Campus i12 ska arbeta för att studenternas hemorter har en spridning i hela länet. 

Under åren har flera sökande kommit från Södra vätterbygdens och Finnvedens 

upptagningsområden. De praktiska problemen att klara långa resor är dock 

fortfarande ett hinder för flertalet i målgruppen, även om det visat sig under året 

att några klarar det utmärkt. Målet är delvis uppfyllt. 
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Indikatorer för finansiell samordning 

Uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning har använts för att ta del av 

upplevelsen hos studenterna på IT-spåret. Insamlingen av data sker i oktober. Det är 
helt frivilligt och anonymt att delta.  

Det är tolv studerande som har besvarat enkäten. Deltagarna är nöjda, eller 
mycket nöjda med stödet de får och 84 % uppger att de känner sig mer 
redo att arbeta eller studera.  
2021 fanns det även möjlighet att skriva fritext och även dessa texter visar 
på att individerna som deltar i verksamheten är mycket nöjda med det stöd 
de får. Kommentarerna redovisas inte eftersom det kan ge möjligheter till 
igenkänning. 
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Ekonomi 

Höglandets samordningsförbund har avsatt 1 150 000: - i budget för IT-spåret.  
Kostnaden för förbundet 2021blev 1 100 360 SEK. 

Övrigt 

Under 2021 har det funnits en arbetsgrupp som arbetar med att undersöka 
finansieringsmöjligheter efter 2022-12-31 då nuvarande avtal tar slut. 

Strukturinriktad verksamhet 

Höglandets psykiatrivecka 

Under många år har Höglandets psykiatrivecka varit ett stående inslag under vecka 46. 

Allmänhet och professionella har möjlighet att få både kunskaper och inspiration på ett 

trevligt vis. Planeringen genomförs av en grupp bestående av representanter från 

kommunerna på Höglandet, Region Jönköpings län och Höglandets samordningsförbund 

samt från intresseorganisationer. 

Mål 

Målet är att öka kunskapen och förståelsen för flera psykiatriska diagnoser och 

beteenden.  

Målgrupp 

Målgrupperna är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt personal hos offentliga 

myndigheter och organisationer.  

Styrelsen har beslutat att aktivt stödja Psykiatriveckan eftersom den riktar sig till 

samordningsförbundets målgrupper. 

Tidpunkt 

Veckan genomförs alltid under vecka 46 och under 2021 har det genomförts fem 

planeringsmöten. 

Tema 2021 

”Psykisk hälsa i fokus”  

Under många år har Höglandets psykiatrivecka varit ett stående inslag under vecka 46. 

Allmänhet och professionella har möjlighet att få både kunskaper och inspiration på ett 

trevligt vis. Alla föreläsningar är gratis och de flesta kräver inga förkunskaper.  

Covid-19 pandemin gjorde att psykiatriveckan 2020 med kort framförhållning 

genomfördes digitalt tillsammans med övriga två sjukvårdsområden i länet. Det visade 

sig vara ett lyckat koncept med digitala sändningar. Efter dessa erfarenheter och på 

grund av fortsatta pandemirestriktioner planerades psykiatriveckan 2021 redan från 

början för ett digitalt genomförande. 

Det fanns 27 olika föreläsningar och inspirationstillfällen att välja på. Eftersom de flesta 

föreläsningarna fanns tillgängliga på webben även efter sändningstillfället gav det 
utrymme för många personer att ta del av innehållet.  

Under 2020 var det 5 966 visningar av samlingarna och 2021 steg antal unika visningar 

till 10 762. Eftersom en del visningar har skett i skolklasser eller arbetsgrupper är det 
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väldigt många personer som har fått möjlighet att ta del av veckans innehåll. Det fanns 

även deltagare från övriga delar av Sverige.  

Ekonomi 

Samverkan inom regionen kring Psykiatriveckan och flera interna föreläsare bidrog till 

att psykiatriska kliniken Höglandet valde att inte fakturera Höglandets samordnings-
förbund 2021. 

Inspirationsdag 2021 

När Inspirationsdagen ställdes in 2020 bestämdes att den i stället skulle genomföras i 

maj 2021. Tyvärr gjorde restriktionerna på grund av Covid-19 att dagen flyttades till 
oktober 2021 då den inte heller kunde genomföras på grund av restriktioner.  

I maj 2021 genomfördes i stället en digital inspirationsföreläsning med Camilla 

Saarinen. Temat var ”Arbetsglädje i förändringstid”. Tyvärr förekom lite tekniska 

problem vilket ledde till att inte alla som ville kunde delta. Därför gavs det även 

möjlighet att se en komprimerad version av föreläsningen under två veckor via 
förbundets hemsida. 

Ekonomi 

I budgeten fanns avsatt 200 000 SEK men eftersom det enbart blev en föreläsning blev 

kostnaden för förbundet 20 000 SEK. 

Långsiktig integrerad verksamhet – LIV 

Utifrån förbundets parter och på nationell nivå finns en önskan om att ersätta 

projektformen med en mer långsiktig finansiering av välfungerande partsöverskridande 

verksamheter. Höglandets samordningsförbund har beslutat att genomföra detta i en 

modell som kallas Långsiktig integrerad verksamhet – LIV. Starten skedde 2020-01-01. 

Den första verksamheten som inkluderades är Samverkanskoordinator, men i framtiden 

kommer fler verksamheter att inkluderas. 

För att kunna inkluderas i LIV krävs en verksamhetsbeskrivning, årliga rapporter enligt 

särskild plan och uppföljning av resultat. Så länge verksamheten är välfungerande och 

uppfyller de resultatkrav som finns, medges finansieringen årligen utifrån den ekonomi 

som parterna ger förutsättning för i förbundets budget. 

De ekonomiska ramarna för varje ingående verksamhet regleras i uppdragsavtal mellan 

förbundet och parterna. 

Samverkanskoordinator – LIV 

I budgeten inför 2021 fördelades medel till ekonomiskt bidrag till en tjänst på 50 % som 

Samverkanskoordinatorer – LIV i alla sex kommunområden.  

Aktiviteten följer en gemensam verksamhetsbeskrivning men anpassas enligt varje 

kommunområdes förutsättningar.  

I varje kommunområde har samverkanskoordinatorn skapat/återuppväckt en struktur 

kring samverkan mellan kommunen, vården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

Strukturen finns både på chefsnivå och på handläggarnivå.  Dessa olika grupper består 
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av 8 – 11 personer/grupp. Chefsgruppen träffas minst två gånger/år och 

arbetsgrupperna oftare.  Samverkanskoordinatorn bidrar med information kring 

samverkan vid nyanställningar, på olika arbetsplatsträffar och som telefonkonsult. Det 
är också deras uppgift att vara ”vägen in” till kommunen för övriga myndigheter.  

Årsrapporterna från varje Samverkanskoordinator infogas nedan 

Samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk, tillsammans med förbundschefen, för 

att ge inspiration och dela idéer och tankar att ta med till sin egen kommun. Denna 

grupp är också ett stöd när nya koordinatorer introduceras i sitt arbete. Gruppen har 
träffats digitalt elva gånger och två gånger live under 2021.  

Covid-19 har även inneburit att många planerade aktiviteter, både i olika 

kommunområden och på Höglandet har skjutits upp eller skett digitalt.  

Detta har till stor del försvårat arbetet som samverkanskoordinator men även visat på 

att det är viktigt att ha strukturer för samverkan när något utöver det vanliga sker.  

Samverkanskoordinatorerna är kommunernas representanter i arbetet med 

Inspirationsdagen. Även den aktiviteten påverkades av Covid-19 och flyttades först från 

maj till oktober och till slut fick den ställas in helt.  

Under hösten 2021 deltog alla samverkanskoordinatorer i en upphandlad kurs med 

temat ”Att leda andra utan att vara chef” med Kinga Hernborg som utförare. Det var en 

mycket uppskattad kurs inom den ekonomiska ramen för Samverkanskoordinator – LIV. 

Kursen har ytterligare stärkt samverkanskoordinatorernas möjligheter/kunskaper att 
kunna utföra sitt komplexa arbete inom samverkan.   

Dokumentation kring kommunernas arbete finns på förbundets hemsida 

https://finsamjonkopingslan.se/hoglandet/aktiviteter/samverkanskoordinator---liv samt i 

rapporterna nedan från samverkanskoordinatorerna. 

Ekonomi 

Höglandets samordningsförbund har avsatt 1 800 000: - i budget för 

Samverkanskoordinator – LIV och det blev den faktiska kostnaden för förbundet. 

Utbildningen som genomfördes i november 2021 upphandlades av förbundet men 
bekostades av varje kommunområde. 
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Rapporter 

Årsrapport SAMVERK Aneby 2021 

 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

 
X 

 Under året har SAMVERK Aneby arbetat 
med tre utvecklingsområden. 

1. Samverkan runt ungdomar 18-24 
år med risk för arbetslöshet 
och/eller ohälsa. 

2. SIP-samordnad individuell plan. 
3. Starta upp SAMVERK Rehab där 

representanter från kommunen, 
vårdcentralen, arbetsförmedlingen 
och psykiatriska mottagningen 
diskuterar och samordnar insatser 
för individer som gett sitt 
samtycke till detta. 

• Styrgruppen har haft tre möten. 

• Arbetsgruppen har haft fyra möten. 

• SAMSA (Samverkan, Aktivitet Mot 
Studier & Arbete), tidigare 
matchningsgruppen, har haft åtta 
möten. 

• Rehabgruppen har haft fem möten. 

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

 
X 

 En handlingsplan för 2021 har upprättats 
av samverkanskoordinator och beslutats 
av styrgruppen. Handlingsplanen fokuserar 
på att bygga upp en långsiktigt hållbar 
struktur för samverkan som bygger på 
funktion istället för person. Fokusområde 
för 2021 är ungdomar (18–24 år) som 
riskerar arbetslöshet och/eller ohälsa. 

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

 
X 

 Deltar, planerar och skriver 
minnesanteckningar i styrgrupp och 
arbetsgrupp. Deltar i SAMSA grupp och 
leder Rehabgrupp. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

 
X 

 I SAMVERK arbetsgrupp är alla deltagare 
en väg in till sin organisation om inte de 
”vanliga” kontaktsätten fungerar. 
Samverkanskoordinatorn fungerar som 
vägen in till kommunen när det gäller 
frågor inom SAMVERK. 

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

 
 

 
X 

På grund av pandemin har 
samverkansdagen utgått. En arbetsgrupp 
har bildats för att planera en 
samverkansdag i vår. Gruppen har haft två 
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möten. Temat för samverkansdagen är, SIP 
– med och för individen. 

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

 
X 

 • SIP utbildning 
Under året har samverkanskoordinator 
och en arbetsterapeut i kommunen 
genomfört en utbildning i SIP för personal 
från Myndighetsenheten, Öppenvården 
och Boendestöd. Syftet är att öka 
kunskapen om hur och varför man 
använder SIP i sitt arbete. Målet är att fler 
SIP möten ska arrangeras med bättre 
kvalitet. Utbildningen har getts i samband 
med apt vid fyra tillfällen, ca 15-30 min per 
tillfälle. Den kommer att erbjudas fler 
personalgrupper inom kommunen nästa 
år. 
 

• SAMSA 
Från 2020 och ett år framåt finansierar 
länsstyrelsen en samverkan mellan Sociala 
avdelningen och Barn- och 
utbildningsavdelningen. Från januari finns 
personal från Myndighetsenheten, 
Arbetsmarknadsenheten och 
Vuxenutbildningen under samma tak. Där 
finns också anpassade lokaler för 
Arbetsförmedlingen. Syftet är att förbättra 
samverkan i den gemensamma uppgiften 
att vägleda kommuninvånare som har 
behov av stöd och motivation att hitta 
arbete och rätt utbildning. När det finns 
behov av att samordna insatser mellan 
flera huvudmän sker detta genom 
SAMVERKs struktur. 
I början av året har kommunen anställt en 
utbildningskoordinator, finansierad av 
arbetsförmedlingen. I samverkan har   
SAMSA (Samverkan, Aktivitet Mot Studier 
& Arbete) utvecklats. 
Samverkanskoordinatorn har varit en del 
av arbetet. Syftet med SAMSA är att höja 
den generella utbildningsnivån hos 
arbetssökande i kommunen och därmed 
ge förutsättningar för att på sikt förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden och 
underlätta kompetensförsörjningen.  
En av de stora utmaningarna under året 
har varit hur vi får kunskap om vilka i 
åldersgruppen 18-24 år som är i behov av 
kommunens stöd till arbete och utbildning.  
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• Rätt stöd – Rätt försörjning 
Under hösten har ett team från bestående 
av socialsekreterare och arbetsterapeut 
från kommunen påbörjat en kartläggning 
av vilka personer med försörjningsstöd 
som också är sjukskrivna. Kartläggningen 
är ett första steg att under nästa år 
utarbeta rutiner gällande denna målgrupp 
så att de kommer vidare till rehabilitering, 
sysselsättning och arbete. 
 

• Information till nyanställda 
Samverkanskoordinator har informerat 
nyanställda om SAMVERK Anebys arbete 
vid 3 tillfällen. 

Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

    X  Samverkanskoordinator har deltagit i 
planering samt att sprida information om 
Inspirationsföreläsningen som 
arrangerades digitalt i maj 2021. 
Föreläsningen, som hölls av Carina 
Saarinen, hade son titel ”Arbetsglädje i 
förändringstid”. På grund av tekniska 
problem i samband med föreläsningen 
fanns också möjlighet att se en 
komprimerad version av föreläsningen på 
You tube under en begränsad tid. 
Planeringsgruppen har träffats vid fyra 
tillfällen. 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

 
X 

 Under året har 
samverkanskoordinatorerna träffats tio 
gånger och haft åtta extra träffar ang.  
bland annat planering av ledarutbildning 
och diskussion om jämställdhet och SIP.  
Nätverksträffarna är mycket värdefulla för 
att utbyta erfarenheter, 
omvärldsbevakning och för att utveckla 
samverkan. 
 
I november har 
samverkanskoordinatorerna deltagit i en 
två dagars utbildning - att leda utan att 
vara chef. Efter utbildningen har gruppen 
påbörjat ett arbete att revidera och 
utveckla samverkanskoordinatorernas 
verksamhetsbeskrivning och roll. 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

X  Jämställdhetsfrågor diskuteras vid 
styrgruppens och arbetsgruppens möten.   
Frågan är alltid aktuell och ett pågående 
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arbete i alla organisationer. Det handlar 
främst om lika rätt till insatser.  

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

 
X 

 • Samverkanskoordinator har under året 
följt flera organisationers 
utvecklingsarbete för målgruppen bl.a. 
övriga samordningsförbund, SKR och 
medlemsorganisationer.  
 

• Under året har 
samverkanskoordinatorn deltagit i fyra 
av fem möten i det nationella SIP 
nätverk som samlar representanter 
från flera samordningsförbund i 
landet. Vid gruppens möten finns 
möjlighet att både dela och ta del av 
hur samordningsförbunden arbetar 
med utveckling av SIP. 

 

• Samverkanskoordinator har anslutit sig 
till SKRs nätverk för SIP samordnare 
och deltagit i ett möte. Genom 
gruppen finns möjlighet att delta i 
digitala möten med olika tema ang. SIP 
samt webinarier. Informationsutbyte 
sker också via SKRs sammarbetsrum. 

 

• Kommunalutvecklings grupp, om hur 
länets kommuner kan implementera 
eller ta vara på erfarenheter av 
progressionsmätning enligt den danska 
forskningsstudien om BIP 
(Beskæftigelses Indikator Projektet), 
har arbetat vidare under året. Gruppen 
har träffats vid fem tillfällen, 
samverkanskoordinator har deltagit i 
fyra. I slutet av våren presenterades en 
möjlighet att påbörja utbildning i 
BIP/SKAPA. Första steget är att utbilda 
utbildare. Kommunerna på Höglandet 
avvaktar implementering av BIP tills 
vidare. 

 

• Under våren har 
samverkanskoordinatorerna kartlagt 
hur våra medlemsorganisationer 
arbetar med att förhindra våld i nära 
relationer och vilka rutiner och 
handlingsplaner som finns hos 
respektive huvudman. 
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Sammanställningen har presenterats 
för beredningsgruppen. 

 

• Samverkanskoordinator har deltagit i 
klustermöte för Nära Vård vid två 
tillfällen. Mötet är en arena för 
samverkan mellan kommunen, 
primärvården och Psykiatriska kliniken. 

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

 
X 

 • I alla grupper inom SAMVERK tar man 
kontinuerligt upp tillfällen där 
samverkan inte har fungerat och vad 
man ska förändra för att undvika 
detta.  

 

• Samverkanskoordinatorn deltar vid 
Myndighetsenhetens apt varje månad 
och har där en stående punkt om 
samverkan i föredragningslistan. Där 
informeras handläggarna kontinuerligt 
om arbetet i SAMVERK och har 
möjlighet att lyfta frågor ang. 
samverkan. Det finns också en 
möjlighet att uppmärksamma tillfällen 
när samverkan inte fungerar. 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 
X 

 • Samverkanskoordinator deltar i 
styrgruppen för den lokala 
överenskommelsen mellan kommunen 
och arbetsförmedlingen. SAMVERK 
Anebys struktur och arbetssätt är en 
del av överenskommelsen. 
Styrgruppen har haft fyra möten under 
året. 

 

• Försäkringskassan önskar en 
överenskommelse med kommunen för 
att skapa bättre rutiner för att 
personer med aktivitets- eller 
sjukersättning ska komma närmare 
arbete när arbetsförmåga finns. 
Arbetet har påbörjats under hösten. 
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Årsrapport 2021-12-20 avseende Eksjö kommunområde  
 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

X  2020 bildades styr- och arbetsgrupp för 
Samverk Eksjö. Har under året haft 
regelbundna träffar (4 ggr vardera).  En 
lokal överenskommelse avseende 
samverkan ligger till grund för arbetet.  
Arbetsgruppen arbetar med de uppdrag 
som styrgruppen beslutat om och 
inledningsvis fokuserat på kartläggning av 
behov, kunskapsutbyte och samsyn.  
Diskussion har förts där brister i 
samverkan uppmärksammats och åtgärd 
har påbörjats.  
 

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

X  Handlingsplan är upprättad och antagen av 
styrgruppen.  
 

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

X  Sammankallar och håller i möten med 
Samverk styr- och arbetsgrupp. 
Deltar i olika sammanhang för att bevaka 
och möjliggöra utveckling kring samverkan. 
 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

X  Informerar om uppdraget Vid olika möte 
och sammanhang. Knyter kontakter för 
fortsatt samarbete inom olika 
verksamheter/organisationer. 
 
Fortsatt kartläggning avseende 
samverkansområden och -forum i 
kommunområdet och sammanställer 
löpande kontaktuppgifter.  
 
Är behjälplig både via telefon och digitalt 
med kontaktuppgifter etc. 
 

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

X  Informerar löpande om uppdraget och 
erbjuder information till såväl nyanställda 
som nuvarande personal information.  
Samverkansdag var inplanerad i december, 
men ställdes in pga covid. Istället bokat in 
ny dag under våren 2022 samt en serie 
digitala frukostmöten.  

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

X  Samverk arbetsgrupp har till uppgift att 
inventera behovet.  
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Utöver det sker omvärldsbevakning och 
kartläggning av utvecklingsbehov 
kontinuerligt.  
 
Erbjudit och ansvarat för utbildningar 
gällande SIP. 
 

Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

X  Jag har deltagit vid samtliga anordnade 
träffar kring inspirationsdagen.  
 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

X  Deltagit i månadsmöten med 
samverkanskoordinatorerna på Höglandet 
och förbundschef Britt-Marie.  
 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

X  Bevakar jämställdhetsfrågor i olika forum. 
Om aktuellt förs diskussion kring det.  
 

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

X  Gör det yttersta för att var uppdaterad 
inom de skilda områdena.  
Söker själv information och deltar i 
konferenser, informationsmöten och 
utbildningar i den må som är möjligt. 
  

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

X  Detta är den absoluta målsättningen. Har 
fokus på förbättrings- och 
utvecklingsmöjligheter. Blir alltmer 
kontaktad från olika verksamheter med 
frågeställningar om hur utveckla 
samverkan. 
 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

X  Målet är att som samverkanskoordinator 
vara ett nav vad gäller att säkerställa bästa 
möjliga kontaktvägar som kommer 
kommuninvånaren till godo. Vid 
kartläggning framkommit områden där 
utveckling av samverkansvägar är 
gynnande för målgruppen inom Samverk. 
 
Utöver uppdraget med samverkan utifrån 
rollen som samverkanskoordinator och 
angiven målgrupp, arbetar jag med 
samverkan i stort i kommunområdet inom 
bla områdena VINR och SUICD. Deltar i 
även i andra forum där samverkan är av 
stor vikt och utvecklingsbehov finns.  
 
Deltagit i träffar med fokus på SIP, BIP och 
VIP. Utöver det varit med på möte med 
Regionen utifrån Samarbetsvård, 
klustermöte Eksjö och Aneby.  
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Genomgått en två-dagars 
ledarskapsutbildning på uppdrag från 
Höglandets samordningsförbund. 
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Långsiktig integrerad verksamhet – LIV  

Rapportmall Samverkanskoordinator 2021 helår 
Magdalena Persson, Nässjö kommun 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

X  Styrgruppen har träffats digitalt vid tre 
tillfällen under året och arbetsgruppen har 
träffats digitalt vid fem tillfällen. Den 10 
november träffades både styrgrupp och 
arbetsgrupp för ett fysiskt möte. Ett 
uppskattat och positivt möte som vi 
framöver hoppas kunna genomföra en 
gång per år. Möten för styrgrupp och 
arbetsgrupp är de viktigaste forumen för 
att lyfta och utveckla samverkan.  
Som samverkanskoordinator har jag även 
varit delaktig i: 
-möten mellan ekonomiskt bistånd och 
Arbetsmarknad och Integration (AMI) med 
syfte att förbättra och förstärka 
samarbetet  
-kommunens arbete kring Hälsocenter, i 
samarbete med kommunens vårdcentraler 
-Arbetsgrupp gällande arbetet med 
Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) med 
representanter från kommun och 
psykiatrin. 

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

 
X 

 Jobbat utifrån det uppdrag som Samverk 
Nässjös styrgrupp har gett i uppdrag till 
Samverk Nässjös arbetsgrupp. 

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

 
X 

 -Kallat till styr- och arbetsgruppsmöten. 
Vid dessa möten blivit uppdaterad på hur 
samverkan fungerar mellan de olika 
aktörerna.  
-Varit sammankallande till möten mellan 
ekonomiskt bistånd och AMI. 
-Blivit inbjuden men även bjudit in mig 
själv till ett antal andra forum med 
koppling till Samverk Nässjös målgrupp. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

 
X 

 Tillgänglig på telefon och e-post vid frågor 
från andra myndigheter/vården 

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

  
X 

Har inte kunnat genomföras pga pandemin 
men en planering med innehåll för en träff 
finns att genomföras så fort det blir 
möjligt. 
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Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

  -Deltagit i regionens samtal om BIP-
forskningen och ev implementering av 
arbetssättet i vårt län. 
-Deltagit i nationellt nätverk kring SIP och 
SIP-samordnare. 
-Tillsammans med AMI och ekonomiskt 
bistånd utvecklat samverkan och 
informationsutbytet mellan de båda 
verksamheterna. 

Kommunens representant i arbetsgruppen 

för Inspirationsdag 

 
X 

 En digital Inspirationsdag hölls 2021-05-06. 
Planering pågår gällande Inspirationsdag 
2022. 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

 
X 

 Nio nätverksträffar har genomförts digitalt 
eller fysiskt med Höglandets 
samverkanskoordinatorer och 
förbundschef, samt några extra kortare 
möten. 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

 
X 

 Tas upp för samtal i olika forum/möten. 

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

 
X 

 Tagit del av olika digitala 
webbinarium/föreläsningar, exempelvis 
om BIP, SIP, samt andra projekt och 
forskning kring olika arbetssätt gällande 
personer med rehabiliteringsbehov mm. 

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

 
X 

 Är i stort behov av att chefer och 
tjänstemän hos de olika 
samverkansparterna lyfter upp 
förbättringsområden kring samverkan i 
samband med möten med arbetsgrupp 
och styrgrupp. 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

  -Blivit inbjuden till, och deltagit i ett par 
klustermöten gällande Samarbetsvård – 
psykisk hälsa. 
-Under våren deltagit i styrgrupp för 
Hälsocenter i Nässjö. Ett samarbete mellan 
kommun och vårdcentraler. 
-planerar möte mellan ekonomiskt bistånd 
samt vården för samtal om Rätt stöd -Rätt 
försörjning och hur metoden ska kunna 
användas på bästa sätt i vårt 
kommunområde. 
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Långsiktig integrerad verksamhet – LIV  

Samverkanskoordinator Sävsjö januari - december 2021 
 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

 
X 

 - Styrgruppen för Samverk Sävsjö har 
träffats 3 gånger under 2021 och har 
diskuterat samverkansfrågor. Mötena har 
skett via Skype pga pandemin. 
 
- Arbetsgruppen för Samverk Sävsjö har 
träffats 4 gånger 2021 och har diskuterat 
samverkansfrågor samt planerat och 
genomfört en digital frukostföreläsning. 
Mötena har skett via Skype och ett fysiskt. 

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

 
X 

 Handlingsplan för Samverk Sävsjö har 
reviderats under våren 2021 där 
styrgruppen och arbetsgruppen har 
komma med förslag till revidering. 
Handlingsplanen fastslogs av styrgruppen 
210526. 

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

 
X 

 Som samverkanskoordinator är jag 
sammankallande till möten i styr- och 
arbetsgrupp samt skriver protokoll. Jag 
håller i mötena med arbetsgruppen samt 
vid behov håller jag i styrgruppsmötena. 
Jag sprider aktuell information i grupperna 
och försöker fånga upp aktuella 
samverkansfrågor. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

 
X 

 Som samverkanskoordinator har jag under 
2021 blivit kontaktad av medarbetare från 
olika partners inom Samverk Sävsjö som 
önskar få hjälp med kontakter inom 
kommunen.  

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

 
 

X 

 Frukostmöte genomfördes digitalt av 
arbetsgruppen i mars 2021. Temat var SIA-
enheten på socialförvaltningen i Sävsjö 
som informerade om sina verksamheter 
och målgrupper. Ca 20 personer från 
samtliga parter deltog. 

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

 
X 

 - Deltagit i arbetsgruppen för BIP vid fyra 
tillfällen under 2021 där man pratat om 
BIP-forskningen och SKAPA i Halland samt 
hur man eventuellt ska jobba vidare med 
det i länet. Samverkanskoordinatorn deltar 
för att bevaka området och vad som 
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planeras. Samverkanskoordinatorn har 
även informerat om vad BIP-forskningen 
har kommit fram till för styrgruppen, 
arbetsgruppen och inom 
socialförvaltningen. 
 
- Deltagit i det nationella nätverket för SIP 
vid tre tillfällen. Vid nätverksträffarna har 
de olika samordningsförbunden utbytt 
erfarenheter av SIP, delat med sig av goda 
exempel och förslag på 
utbildningsinsatser. 
Samverkanskoordinatorn har informerat 
styr- och arbetsgrupp om nätverket och 
har tagit upp frågan om SIP till diskussion. 
 
- Genom kunskap från SIP-nätverket samt 
planering med övriga 
samverkanskoordinatorer har jag tagit 
fram och genomfört utbildning i SIP för 
socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. 
Planeringen är att den ska genomföras för 
fler enheter. 

Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

 
X 

 Deltagit vid möten med arbetsgruppen. 
Inspirationsdagen 2021 genomfördes 
digitalt i maj 2021. Planering för 
Inspirationsdagen 2022 har påbörjats. 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

 
X 

 Deltagit i 10 nätverksträffar med övriga 
samverkanskoordinatorer på höglandet. På 
träffarna diskuteras samverkansfrågor och 
omvärldsbevakning samt 
erfarenhetsutbyte. Utöver de ordinarie 
nätverksträffarna har 
samverkanskoordinatorerna haft möten 
kring bland annat planering av SIP-
utbildning. 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

 
X 

 Jämställdhetsfrågan har diskuterats både i 
styrgrupp och arbetsgrupp och på vilket 
sätt man skulle kunna belysa frågan. 
Förslag har kommit att titta på statistik 
från respektive område samt har 
arbetsgruppen diskuterat Genushanden 
som används inom vården. 
Jämställdhetsfrågan har även diskuterats 
vid träffar med 
samverkanskoordinatorerna. 

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

 
X 

 -  Samverkanskoordinatorn tar del av 
forskning och aktuella projekt genom 
föreläsningar, webbinarium, hemsidor, 
nyhetsbrev m.m. så som BIP-forskningen, 
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SIP, våld i nära relationer, psykisk ohälsa 
m.m. 
 
- Deltagit i klustermöte för Sävsjö och 
Vetlanda avseende samarbetsvård psykisk 
hälsa där primärvården, 
specialistpsykiatrin och kommunerna på 
Höglandet samverkar. 

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

 
X 

 Samverkansfrågor lyfts vid behov i styr- 
och arbetsgrupp. Vid varje möte finns 
punkten ”information från 
verksamheterna” där varje aktör lämnar 
en lägesbild från sin verksamhet vilket 
skapar kunskap om varandras områden 
och en förståelse för eventuella 
utmaningar. 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

 
X 

 - Sammankallat till möten i 
ledningsgruppen för samverkan kring Case 
Management mellan psykiatriska 
mottagningen i Vetlanda och Sävsjö 
kommun, skrivit protokoll samt reviderat 
den lokala överenskommelsen för 2022. 
 

- -  Informerat om Samverk Sävsjö samt 
samverkanskoordinatorns roll vid olika 
möten inom socialförvaltningen som t.ex. 
socialnämnden och familjecentralen. 

-  
- - Informerat om Samverk Sävsjö för nya 

deltagare i arbetsgruppen samt för 
enskilda nyanställda inom 
socialförvaltningen. 
 
- Samverkanskoordinatorn har varit 
behjälplig i att samordna gemensamma 
möten mellan socialförvaltningen och 
arbetsförmedlingen kring individärenden. 
 
- Deltagit i planering av ett 
samverkansmöte mellan 
gymnasiesärskolan, socialförvaltningen 
och arbetsförmedlingen för att få till en 
bra samverkan mellan berörda 
myndigheter för att erbjuda bästa stöd för 
elever som går ut från gymnasiesärskolan. 
 
- Tillsammans med övriga 
samverkanskoordinatorer deltagit i en 
tvådagarsutbildning i ”Att leda utan att 
vara chef” 22-23 november 2021. 
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- -  Deltagit som representant för Sävsjö i 

arbetsgruppen för Psykiatriveckan som 
hålls varje år v. 46 och anordnat 
föreläsning. 
 
-  På uppdrag av beredningsgruppen har 
samverkanskoordinatorn sammanställt 
vilka rutiner och riktlinjer parterna i 
Samverk Sävsjö har vid misstanke om våld i 
nära relationer. 
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 Rapport Uppdrag Samverkan Tranås 210101-211231 

Långsiktig integrerad verksamhet – LIV 

 

Uppdrag för Samverkanskoordinator  
(Ur Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

x  Aktiv medverkat i LSG (chefsgrupp/ 
styrgrupp för lokala samverkansarbetet) 
som har träffats digitalt vid två tillfällen 
under våren och vid två tillfällen under 
hösten. ”Samverkanskoordinatorn 
informerar” är en stående punkt på 
dagordningen. Info har delgetts bla om BIP 
forskningen samt om utvecklingsarbetet i 
nationellt nätverket för SIP. SIP arbetet har 
under hösten utmynnat i att vi även lokalt i 
kommunområde Tranås påbörjat ett 
gemensamt utvecklingsarbete kring SIP, 
vilket planeras fortsätta under våren -22.  
Ansvarat för att driva arbete i 
Arbetsgruppen Samverkan i Tranås framåt. 
Gruppen har haft två digitala träffar under 
våren och två under hösten -21. Fortsatt 
fokus på att vi trots Covid 19 läget ska ha 
ett fungerande samverkansarbete på 
individnivå, vilket vi lyckats bra med. Har 
lyft  frågor och delgett information mellan 
Arbetsgrupp och LSG. Beslutatom och 
planerat för att i maj ha ett gemensamt 
digitalt möte LSG och Arbetsgrupp. 
Medverkat i Kluster Tranås:  
Samarbetsvård – psykisk hälsa primärvård, 
kommun och specialistpsykiatri i 
samverkan på Höglandet. 
Två frukostföreläsningar har genomförts 
under hösten. Två kommunala 
verksamheter presenterade sitt arbete och 
möjliga insatser för vår gemensamma 
målgrupp. Beslut har tagits att genomföra 
minst två digitala frukostföreläsningar/ per 
termin i syfte att få ökad kunskap om 
varandra verksamheter vilket är en faktor 
som främjar samverkan.   

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

x  Har på sista mötet i december med LSG 
och Arbetsgruppen Samverkan i Tranås 
genomfört uppföljning av Lokal 
Överenskommelse och Handlingsplanen 
Har tillsammans med Arbetsgruppen 
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granskat och reviderat Handlingsplanen. 
Då den godkänts av LSG kommer den 
finnas på HSF:s hemsida. Även  Lokal 
Överenskommelse kommer att finnas på 
HSF hemsida efter att den godkänds och 
skrivits under av samtliga chefer.  

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

x  Aktiv medverkan i LSG under hela året. 
Drivit Arbetsgruppen Samverk Tranås. 
Förmedlar info mellan de båda grupperna.  
Informera LSG och Arbetsgrupp om 
förbättrings- och utvecklingsarbete som 
genomförs nationellt och regionalt inom 
området. Gemensamt i LSG och 
Arbetsgrupp komma fram till 
utvecklingsområden viktiga att jobba 
vidare med utifrån de lokala behoven i 
Tranås. Aktuella områden som varit fokus 
på under detta år: Ungdomar som varken 
arbetar eller studerar, 
Försörjningsstödstagare med medicinsk 
problematik, Nationella nätverket för SIP, 
BIP forskningen. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

x  Fortsatt kontakt från andra aktörer i syfte 
att lotsa vidare till rätt verksamhet/insats 
och funktion inom kommunens 
verksamheter. Även lotsat vidare till 
kontaktpersoner för samverkansfrågor hos 
övriga aktörer.  

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

x  Insatsen finns och påminns om på 
Arbetsgrupp och LSG. Insatsen kommer att 
tydliggöras i arbetsbeskrivningen och i 
handlingsplanen och erbjudas 
återkommande via digital infoträffar. 

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

x  • Håller mig uppdaterad på nationellt och 
regionalt utvecklingsarbete inom området.  

• I Arbetsgrupp och LSG gemensamt besluta 
om relevanta lokala utvecklingsområden, 
hur arbete ska ske, av vem och när.  

• Gemensam workshop LSG/Arbetsgrupp 
har återigen flyttats fram. Den kommer nu 
att genomföras digitalt under våren. Syftet 
med Workshopen är att LSG och 
Arbetsgrupp tillsammans ska hitta 
utvecklingsområden att arbeta vidare 
med.  

• Pågående förbättringsarbete:  

• – Utvecklingsarbete gällande Samordnad 
Individuell Plan (SIP). Arbetet i det 
nationella nätverket ligger till grund för 
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hur det fortsatta utvecklingsarbetet, med 
mål att ha fungerande och väl kända 
formella samverkansforum i 
kommunområde Tranås, ska bedrivas 
lokalt. 
– Pågående förbättringsarbete gällande 
samverkan mellan de fyra aktörerna kring 
målgruppen med långvarigt 
försörjningsstöd som saknar SGI och som 
har en komplex problematik 
(arbetsrelaterad, social och medicinsk) 
som hinder för inträde/återgång i arbete.  
– Tillsammans med enhetschef AMIE varit 
Tranås kommuns representant i 
arbetsgrupp BIP Jönköpings län. Fortsatt 
arbete lokalt med hur vi specifikt i 
kommunområde Tranås kan dra nytta av 
forskningsresultaten i BIP. 
– Medverkat i Kluster Tranås: 
Samarbetsvård – psykisk hälsa primärvård, 
kommun och specialistpsykiatri i 
samverkan på Höglandet. Fortsatt arbete. 

Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

x  Inspirationsdagen var satt till 220310. Pga 
nya Covid restriktioner avvaktar vi med att 
gå ut med inbjudan. 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

x  Ingår i nätverk Jönköpings län; hur kan vi 
använda resultat från BIP forskningen i 
respektive kommun?  
Samtliga samverkanskoordinatorer ingår i 
nationellt nätverket för SIP. Vi bildar 
därmed ett nätverk även på Höglandet för 
gemensamt utvecklingsarbete av SIP. 
Ingår i Kluster Tranås 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

x  Jämställdhetsfrågor och även 
jämlikhetsfrågor kommer upp till 
diskussion på LSG och Arbetsgrupp.  

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

x  Kontinuerligt infosökande för uppdatering 
gällande aktuell forskning och nationellt 
utvecklinsarbete som rör samverkan, 
specifikt för målgruppen inom FINSAM.  
Omvärldsbevakning är en stående punkt 
vid samverkanskoordinatorsträffar där vi 
delger varandra info. 
Samtliga fyra aktörer ger info om nuläget 
på LSG samt Arbetsgrupp. Arbetsgruppens 
representanter har i uppdrag att förmedla 
vidare till kollegor. 

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

x  Lyfta och delge varandra goda exempel på 
samverkan är en stående punkt på 
dagordningen på LSG samt Arbetsgrupp. 
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Kom fram i uppföljningen i december att 
man önskar mer fokus på den punkten.  
Vid behov även lyfta faktorer som 
försvårat samverkan. 
Ansvarar för uppföljning av Lokala 
överenskommelsen. På sista LSG och 
Arbetsgruppsträff i december besvarades 
följande frågor: 1) har alla parter deltagit 
vid LSG/arbetsgrupp? 2) Har 
samverkanspunkten ”Exempel på goda 
samverkansexempel” fyllts på varje möte? 
3)Är upplevelsen från deltagande parter 
att mötestiden LSG/Aretgrupp varit fylld 
och effektiv? 4) Är upplevelsen att utökad 
samverkan har skett? Positiva svar från de 
båda grupperna. Önskar mer fokus på att 
lyfta goda exempel på samverkan. Vad och 
hur gör vi då samverkan fungerar bra?  

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

x  Vi har haft en del förändringar gällande 
representanter i både LSG och 
Arbetsgrupp hos flera av de fyra aktörerna. 
Info om Samverkan i Tranås har varit extra 
viktig.  
 
Startade under våren upp dialog mellan 
vårdgivare, Arbetsmarknadsenhet och 
Stöd och försörjningsenhet där fokus är 
samverkan för målgruppen 
försörjningsstödstagare som saknar SGI 
och som beskriver medicinsk problematik 
som hinder för att nå egen försörjning via 
arbete. Det arbetet har fortsatt under 
hösten och är ett pågående arbete. 

 

 

Tranås 21-12-22 

Pernilla Conradsson Ström 
Leg. Arbetsterapeut/Samverkanskoordinator 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten  
HR och Arbetsmarknadsförvaltningen Tranås Kommun 
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Långsiktig integrerad verksamhet – LIV  

Rapport Samverkanskoordinator Samverk Vetlanda 2021 
 

Under 2021 har Samverk Vetlanda fortsatt sitt pågående arbete gällande samverkan för parternas 
gemensamma målgrupper. Mötena har varit digitala på grund av pandemin. Deltagandet har till viss 
del påverkats då framför allt Vårdcentralerna har haft svårt med deltagande då de är hårt belastade 
både med provtagning, vaccinering och vårdskuld. Arbetsförmedlingens reformering har även 
påverkat övriga parter då det varit snabba ändringar och mycket ny information som kommit 
löpande och gett ändrade förutsättningar för målgrupperna. Några representanter har bytts ut i både 
styr- och arbetsgruppen. Under kommer punktvis vad som gjorts under året: 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

x  -har arena för samverkan genom 
arbetsgrupp och styrgrupp.  
-arbetar strukturerat utifrån handlingsplan 
som revideras årsvis. 
-varje aktör har möjlighet att identifiera 
och lyfta in samverkansfrågor till styr-och 
arbetsgrupp.  

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

x  Handlingsplan finns för Samverk Vetlanda 
2021. Är framarbetad av arbetsgrupp och 
styrgrupp, beslutad av styrgruppen.  

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

x  Samverkanskoordinator kallar till, är 
ordförande, och skriver protokoll vid varje 
möte i arbetsgrupp och styrgrupp. Fångar 
även upp frågor som är aktuella, sprider 
vidare information som berör alla parter 
och driver frågorna vi har enats om att 
fokusera på i handlingsplanen. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

x  Ja, både i strukturfrågor och 
individärenden.  
-Är kontaktperson mot andra aktörer.  
-Har viss kontakt i individärenden för att se 
till att personen vet vart den ska vända sig 
vidare.  
-Samverkanskoordinator har haft dialog 
med Kontaktcenter i Vetlanda kommun 
gällande vilka samtal de ska koppla till mig.  

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

x  Enligt handlingsplan ska 2 träffar 
arrangeras varje år.  
Vår-träff 2021- ersättes av HSF 
inspirationsträff.  
Höst-träff 2021 – 2 dec, 2 timmar, info och 
gruppdiskussioner om SIP (enligt 
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handlingsplanen punkt 4c), arrangerades 
av arbetsgruppen 

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

x x -I handlingsplanen (4b) finns med punkt 
om att alla parter ansvarar för 
omvärldsbevakning.  
-Ingen specifik kartläggning har 
genomförts. 
-Inom den lokala överenskommelsen 
(LÖKen) mellan AF och Kommun har ett 
arbete påbörjats för att identifiera 
målgrupper som hamnar utanför det 
stödet AF kan erbjuda. Här kan Samverk 
Vetlanda jobba vidare om så önskas under 
2022.  
Arbetar vidare med tidigare identifierade 
områden: 

- Skola-arbetsliv 

- Rätt stöd, rätt försörjning, 

Vetlanda 

- Klustersamarbete 
Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

x  Samverkanskoordinator har deltagit i 
planeringsmöten.  

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

x  -Samverkanskoordinator har deltagit i 
träffar med övriga 
samverkanskoordinatorer och 
förbundschef för HSF.  
-Samarbete med övriga 
samverkanskoordinatorer kring SIP. Hur 
hjälpa och stötta varandra i att sprida 
kunskap om SIP?  
-Även deltagit på utbildning 2 dagar med 
Kinga Hernborg.  

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

x  Frågan har diskuterats på träffar med 
övriga samverkanskoordinatorer. Vi är 
dock frågande till hur vi ska driva frågan i 
styr-och arbetsgrupp. Borde vara jämlikhet 
i stället.. 

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

x  -Finns med som punkt i handlingsplanen, 
är ett gemensamt ansvar hos alla parter.  
-Jag har alltid med mig 
”samverkansperspektivet” i alla 
sammanhang. Jag försöker koppla ihop 
frågor som berör varandra, även skicka 
vidare frågeställningar till ”rätt” forum, 
samt sprida information mellan olika 
grupper där det finns beröringspunkter.  
-skickar ut info om föreläsningar och 
möten, så berörda funktioner får möjlighet 
att delta. 
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Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

x  -Antecknar alltid samverkansfrågor och 
försöker lyfta till rätt funktion eller forum 
som kan hantera frågan.  
-Tar med frågor in i arbets- och styrgrupp 
beroende på var den hör hemma.  
-Har punkt i handlingsplanen för 
”framgångsfaktorer” (4a). Ha positivt fokus 
och sprida goda exempel på t.ex. 
samverkansträffar, arbetsgruppsmöten 
med mera.  
-Vi jobbar ständigt med att lyfta fram de 
dokument som vi arbetat fram inom 
arbetsgruppen i Samverk Vetlanda. 
Implementering finns även i 
handlingsplanen (3a).  
-Vi har alltid ”lägesrunda” på arbets- och 
styrgruppsmötena, där framkommer 
mycket kring nuläge och utmaningar hos 
olika parter. Detta i sig skapar större 
förståelse för varandra. 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

x  Som samverkanskoordinator sitter jag med 
i olika grupper och möten som berör 
målgruppen eller punkter i 
handlingsplanen: 

- Infomöten om och från AF 
- Operativa gruppen kopplat till 

LÖKen – samt rapporterar till 
styrgruppen vid deras möten. 

- Klusterträffarna för Vetlanda 
- Styrgrupp för samarbete mellan 

Socialförvaltning och Vård- och 
omsorgsförvaltningen i Vetlanda 
kommun.  

- BIP-möten genom Kommunal 
Utveckling 

- Nationella SIP-nätverket 
- Styrgruppen för arbetet med ”Rätt 

stöd – rätt försörjning, Vetlanda” 
- Styrgrupp för Skola-arbetsliv 

- Håller dokument och information 
uppdaterat på HSF och 
kommunens hemsida.  

 

2021-12-20 Samverkanskoordinator  

Samverk Vetlanda 

Annika Synnes Lindberg 
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Årsredovisning 2021 – bilaga 2 
Kansli 

Anställd 

Förbundschef Britt-Marie Vidhall 75 % 

Kontaktuppgifter 

Postadress:  

Höglandets samordningsförbund, c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön 

Telefon: 

076-723 31 17 

E-post: 

hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se 

Hemsida:  

www.finsamjonkopingslan.se  

Löne- och personaladministration 

Samordningsförbundet har ett avtal med Region Jönköpings län om köp av viss 

administration från regionens kansli. Regionen sköter ekonomiadministrationen samt 

personaladministrationen åt samordningsförbundet. Övriga samordningsförbund i länet 

har liknande avtal.  

Arkiv 

Tranås kommun står för arkivering av handlingar enligt arkivbeskrivningen och enligt 

beskrivning i förbundsordningen.  

Nätverk mellan förbund  

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund 

(NNS). NNS önskar en tätare kontakt med presidiet i förbunden i Sverige och kallar till 

möten där ordföranden, vice ordföranden och förbundschefer för samordnings-

förbunden i nätverket Kust till kust samt Skåne deltar. Förbundet deltar även vid träffar 

som anordnas av Nationella rådet, men under 2021 har det inte varit någon sådan träff. 

Dessa träffar har ersatts av digitala webbsändningar med information från Nationella 

rådet. 

Nätverk mellan förbundschefer 

Förbundschefen samarbetar med förbundschefen för de två övriga förbunden i 

Jönköpings län och nätverket Kust till Kust. Det nätverket har haft två digitala träffar 

under 2021.  Samarbetet med förbundschefen för de övriga två förbunden i länet sker 

kontinuerligt efter behov. 

Konferenser  

Finsamkonferensen och ordförandekonferensen 2021 ställdes in på grund av Covid-19 

pandemin.   
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Inspirations- och utbildningsdagar 
Under 2021 har många inspirations- och utbildningsdagar ställts in.  

I maj 2021 genomfördes en digital inspirationsföreläsning med Camilla Saarinen under rubriken 

Arbetsglädje i förändringstider. 

Informationshantering 

E-post 

Höglandets IT sköter samordningsförbundets e-postsystem vad gäller uppdatering och 

service. 

Hemsida 

IT-enheten inom Jönköpings kommun hanterar, enligt tidigare avtal, driften av 

förbundets hemsida. På hemsidan presenteras bland annat protokoll och 

minnesanteckningar från styrelse respektive beredningsgrupp. Där finns också 

dokumentation kring pågående projekt. Hemsidan är gemensam för alla tre förbunden i 

Jönköpings län. Den gemensamma webbplattformen www.finsamjonkopingslan.se har 

gjorts om för att motsvara tillgänglighetsprinciper (WCAG) och samtidigt få ett 

modernare utseende. Dessutom har webbplatsen tillgänglighetsanpassats under 2021. 

Bland annat används digital signering av styrelseprotokoll.  

Styrelse och beredningsgrupp har möjligheter att logga in på webbplatsen för att nå 

arbetsmaterial och dokument till sammanträden.  

Digital anslagstavla 

Höglandets samordningsförbund har en digital anslagstavla på hemsidan 

www.finsamjonkopingslan.se och där publiceras protokoll och andra kungörelser. 

Dataskyddsombud 

Förbundet och Tranås kommun har ett avtal om samarbete kring dataskyddsombud.  
Tjänsten innehades under 2021 av kanslichefen i Tranås. 
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Till styrelsen i Hög andets Samordningsförbund, org. nr 222000-2907 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Regionfullmäktige Jönköpings län 
Kommunfullmäktige i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås kommun 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Höglandets Samordningsförbund för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar respektive Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samord-
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig , 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat., 
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Den förtroendevalde revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Höglandets Samordningsförbund för år 
2021. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Höglandets Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- 
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prö-
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Jönköping 2022-03-18 

KPMG AB 

.ff/7 
Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor 

Per Hansso 

Förtroendevald revisor 

Bilagor: 

De sakkunnigas rapport 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 101-126 

Tid: 2022-06-07 kl. 13:00  

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 118  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2022/1443 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner 
till regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskott 2022-06-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-27 
• Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2022-05-27 RJL 2022/1443 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Redovisning av icke slutbehandlade 
motioner 2022 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-27 
• Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siv Kullberg 
Kanslidirektör 
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  2022-05-27 

1 
 

 
Förteckning över icke slutbehandlade motioner 
Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 

Från: Vänsterpartiet 
Inkommen:  2022-05-24 
Dnr: RJL 2022/1409 
Remitterad till: Nämnd folkhälsa och sjukvård 

Motion - Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 

Från: Sverigedemokraterna 
Inkommen:  2022-04-28 
Dnr: RJL 2022/1146 
Remitterad till: Nämnd folkhälsa och sjukvård 

Motion - Stärk kompetensen kring Edometrios 

Från: Vänsterpartiet 
Inkommen: 2022-03-30 
Dnr: RJL 2022/832 
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Motion - Påbörja försök med språktolkning via översättningsapp 

Från: Sverigedemokraterna 
Inkommen:  2022-02-14 
Dnr: RJL 2022/355 
Remitterad till: Regionstyrelsen 

Motion - Äldresjuksköterskor inklusive fast vårdkontakt för alla äldre 

Från: Mikael Ekvall, V 
Inkommen:  2021-10-19 
Dnr: RJL 2021/2146 
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Motion - Inför möjligheten att välja personlig läkare 

Från: Håkan Nyborg, Olle Moln Teike, Mona Milton, Samuel Godrén, SD 
Inkommen:  2021-09-08 
Dnr: RJL 2021/1793 
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 

 

 

 

Kultur för hälsa 

Från: Kristina Nero, Bengt-Ove Bengtsson, Elisabeth Töre, Mikael Ekvall, V 
Inkommen:  2021-06-15 
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https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2022/motion---battre-vard-for-patienter-med-lipodem.pdf
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2022/motion-sd-fler-vardplatser-inom-rattspsykiatrin.pdf
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2022/motion---stark-kompetensen-kring-edometrios_2.pdf
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2022/motion---paborja-forsok-med-spraktolkning-via-oversattningsapp.pdf
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2021/motion---aldresjukskoterskor-inklusive-fast-vardkontakt-for-alla-aldre.pdf
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2021/motion---infor-mojligheten-att-valja-personlig-lakare.pdf
https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2021/kultur-och-halsa.pdf
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Dnr: RJL 2021/1342 
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen 
Från: Thomas Bäuml, M 
Inkommen: 2020-06-02 
Dnr: RJL 2020/1383 
Remitterad till: Regionstyrelsen 
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1 (4)

Postadress:551 86 Jönköping Telefon: 010-223 60 00 E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jonkoping

Fördelning av fasta valkretsmandat Region 
Jönköpings län 

Beslut
Länsstyrelsen fördelar de fasta valkretsmandaten inom valkretsarna 
för mandatperioden den 15 oktober 2022 – 14 oktober 2026 enligt 
följande. 

Valkrets      Antal mandat
            

Första valkretsen: 32
Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner

Andra valkretsen: 23
Vetlanda, Tranås, Nässjö, Eksjö, Aneby och Sävsjö kommuner

Tredje valkretsen: 17
Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner

Beskrivning av ärendet

Mandaten i regionfullmäktige i en region som är indelad i valkretsar 
består av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat. Nio tiondelar 
av mandaten är fasta valkretsmandat. Regionfullmäktige i Jönköpings 
län har totalt 81 mandat, vilket innebär att 72 fasta mandat ska 
fördelas mellan valkretsarna.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 4 kap. 9 § vallagen (2005:837) består mandaten i 
regionfullmäktige i en region som är indelat i valkretsar av fasta 
valkretsmandat och utjämningsmandat. Nio tiondelar av mandaten är 
fasta valkretsmandat. Om talet blir brutet när antalet fasta 
valkretsmandat beräknas, ska det avrundas till närmast lägre hela tal. 
Det innebär att 72 fasta valkretsmandat ska fördelas mellan 
valkretsarna. 

Beslut 

Datum
2022-04-19

 

Ärendebeteckning 
201-3052-2022
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Beslut 2 (4)Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 2022-04-19 201-3052-2022

Enligt 4 kap. 10 § vallagen ska länsstyrelsen senast den 30 april det år 
då ordinarie val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat 
som varje valkrets ska ha. Fördelningen har skett med utgångspunkt 
från det antal personer som har rösträtt i de olika valkretsarna. Antal 
personer som har rösträtt har beräknats på grundval av uppgifterna i 
folkbokföringsregistret per den 1 mars 2022. 

Detta beslut innebär ingen förändring i antalet fasta valkretsmandat i 
jämförelse med 2018 års val. 

Information
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 4 kap. 26 § vallagen att 
delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska 
införas i Post- och Inrikes Tidningar samt i Jönköpings-Posten, 
Värnamo Nyheter, SmT gruppen (Smålandstidningen, Vetlanda-
Posten, Tranås Tidning).

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Brunnsgatan 1 i 
Jönköping.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010 - 223 60 00 eller via e-post jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 3052-2022 i ämnesraden för e-post.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av rättschef Anna Adholmer med 
förvaltningshandläggare Petter Agurén som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Region Jönköpings län, regionen@rjl.se
Lena Strand, lena.strand@rjl.se
Valnämnderna i länets kommuner (e-post)
Valmyndigheten, lst@val.se
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Beslut 3 (4)Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 2022-04-19 201-3052-2022

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden
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Beslut 4 (4)Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 2022-04-19 201-3052-2022

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?
 eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Jönköpings län antingen 
via e-post; jonkoping@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, 551 86 Jönköping.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden 
som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
jonkoping@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 60 00. Ange 
diarienummer 3052-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-20 

Tid: 2022-06-02 kl. 15:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 18  
 
Motion - Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 
Diarienummer: RJL 2022/1146 

Beslut  
Regionfullmäktiges presidium 

• Fördelar motionen, fler vårdplatser inom rättspsykiatrin till Nämnd 
för folkhälsa och sjukvård för behandling. 

Sammanfattning  
Agnetha Lundberg, Samuel Godrén och Håkan Nyborg för 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion; fler vårdplatser inom 
rättspsykiatrin. I motionen  förslås – att regionen påbörjar ett arbete med 
inriktningen att utöka antalet rättspsykiska vårdplatser inom vår egen 
region. 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-04-28 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-20 

Tid: 2022-06-02 kl. 15:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 19  
 
Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 
Diarienummer: RJL 2022/1409 

Beslut  
Regionfullmäktiges presidium 

• Fördelar motionen, bättre vård för patienter med Lipödem till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård för behandling. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall och Elisabeth Töre för vänsterpartiet, har överlämnat en 
motion där man föreslår: 
- Att Region Jönköpings län prioriterar att säkra vården kring Lipödem och 

att Regionfullmäktige skickar ett sådant uppdrag till nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård. 

- Att patientförening och andra berörda parter involveras i 
förbättringsarbetet.  

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 86-107 

Tid: 2022-05-24 kl. 09:00  

Plats: Vildrosen, plan 7, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 100  
 
Granskning av arbetsmiljö kopplat till covid-19 
Diarienummer: RJL 2022/549 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.  

Reservationer 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av arbetsmiljön 
inom Bra Liv och Medicinsk vård i samband med Covid-19-pandemin.  

Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa 
och sjukvård i allt väsentligt säkerställt att arbetsmiljön hanterats på ett 
ändamålsenligt sätt, dock finns vissa delar i arbetsmiljön som inte helt 
säkerställts. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
• Bilaga till tjänsteskrivelse 
• Revisionens missiv och rapport 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
regionstyrelsens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-05-12 RJL 2022/549 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Granskning av arbetsmiljön i samband 
med covid-19-pandemin 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av arbetsmiljön inom 
Bra Liv och Medicinsk vård i samband med Covid-19-pandemin.  

Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård i allt väsentligt säkerställt att arbetsmiljön hanterats på ett ändamålsenligt 
sätt, dock finns vissa delar i arbetsmiljön som inte helt säkerställts. 

Information i ärendet 
Granskningens syfte har varit att säkerställa att det bedrivs ett ändamålsenligt 
systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till covid -19 där revisorerna ger följande 
rekommendationer: 

• Säkerställa att det finns förutsättningar för linjecheferna att arbeta med den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

• Säkerställa att kontroll av vidtagna arbetsmiljöåtgärder sker på samtliga 
organisatoriska nivåer.  

• Säkerställa att det sker ett förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud 
på samtliga organisatoriska nivåer.  

 
Regionledningskontoret och verksamhetsområdena noterar de synpunkter som 
granskningen återkopplat och tar med dessa i det fortsatta systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
• Bilaga till tjänsteskrivelse 
• Revisionens missiv och rapport 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/549 

 
 

 

Beslut skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Patrick Nzamba  
HR-direktör 
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Svar på regionrevisionens granskning av 
arbetsmiljön, dnr RJL 2022/549  
Underlaget beskriver vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
regionrevisionens granskning av arbetsmiljön inom verksamhetsområdena Bra 
Liv och Medicinsk vård.  

Så här tänker vi säkerställa att det finns förutsättningar för linjechefer att 
arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, punkt 1. 

Region Jönköpings län har sedan revisionsgranskningen tagit fram ett digitalt 
verktyg som säkerställer att vi som arbetsgivare uppfyller lagstiftningens krav på 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Tillhörande rutiner finns för aktiviteterna.  

I verktyget ingår: 

• årsplan 
• processen för SAM: undersök, riskbedöm, åtgärda, följ upp  
• arbetsmiljöronder – checklistor  
• verktyg för att riskbedöma i det dagliga arbetet och inför förändringar  
• handlingsplan 
• årlig uppföljning med frågor baserat på arbetsmiljöpolicy och SAM  
• möjlighet till rapport för övergripande bild av organisationens SAM  

 
I verktyget finns inkluderat arbetsgivarens arbete för lika rättigheter och 
möjligheter utifrån diskrimineringslagstiftning. För att specifikt undersöka den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns en allmän rond som till stor del 
undersöker området. Som komplement möjliggör Region Jönköpings läns 
regelbundna medarbetarenkät fördjupad uppföljning.    

Så här tänker vi säkerställa att linjecheferna arbetar med SAM inklusive 
årlig uppföljning, punkt 2. 

I verktyget följer Region Jönköpings län upp hur SAM fungerar i organisationen 
genom den årliga uppföljningen. Den säkerställer uppföljning av alla aktiviteter 
för SAM och att alla arbetsplatser arbetar utifrån systematiken. Respektive första 
linjens chef förväntas genomföra uppföljningen senast november årligen. Chef på 
ovanliggande nivåer ansvarar för att tillsammans med samverkansgrupp följa upp 
underliggande nivåers svar och eventuella åtgärder (bifogas rutin för årlig 
uppföljning). 
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Åtgärd - ett implementeringsarbete av verktyget pågår, se nedan;    

Bra Liv 
• Genom implementering av verktyget för SAM säkerställer vi att chefer får 

förutsättningar att kunna arbeta med SAM. De får veta vad SAM innebär 
utifrån lagkrav, samtidigt som ett enhetligt arbetssätt används i 
organisationen.  

• Utbildning i verktyget kommer att genomföras för verksamhetschefer 
under våren 2022 samt efter sommaren. Verksamhetschefer förmedlar i sin 
tur vidare information till sina respektive ledningsfunktioner på 
vårdcentralerna.  

• HR-partners finns som stöd och vägledning i det löpande individuella 
arbetet med SAM och användning av verktyget för chefer. Utbildning av 
HR kan om behov finns även ske fördjupat på respektive vårdcentral.  

• HR gör kontinuerliga uppföljningar med respektive chef.  
• Enhetschefer/vårdenhetschefer ska ges möjlighet att ha läsbehörighet till 

verktyget för att få överblick över SAM.  
• Ledningsfunktionen på respektive vårdcentral gör årlig uppföljning 

tillsammans under november månad. Ledningsfunktionen har även stående 
punkter vid sina ledningsgruppsträffar kopplat till löpande genomgång av 
handlingsplaner och uppföljning av åtgärder. 

• Delaktighet med medarbetare är en förutsättning för en god arbetsmiljö. 
Cheferna strävar efter att samverka med medarbetare i det dagliga arbetet 
och inför förändringar. Arbetsmiljöfrågor lyfts i medarbetarsamtal, på 
APT, i medarbetarundersökning och i samverkansgrupper.  

• Arbetsplatserna har lokalt anpassade rutiner vid behov ex för hot och våld. 
 

Medicinsk vård 
• Genom implementering av verktyget för SAM säkerställer vi att chefer får 

förutsättningar att kunna arbeta med SAM. De får veta vad SAM innebär 
utifrån lagkrav, samtidigt som ett enhetligt arbetssätt används i 
organisationen.  

• Samtliga chefer inom Medicinsk vård har under hösten 2021 fått 
utbildning och fått en kunskap om användandet av verktyget för SAM. 

• Sedan 1 januari 2022 arbetar cheferna utifrån varje enhets 
verksamhetsplan med verktyget för SAM. 

• HR-partners finns som stöd och vägledning i det löpande individuella 
arbetet med SAM och användning av verktyget till verksamhetschefer, 
vårdenhetschefer och enhetschefer. Utbildning av HR kan om behov finns 
även ske fördjupat på respektive enhet. 

• HR har kontinuerliga utbildningsinsatser som rör arbetsmiljö, 
rehabilitering och återhämtning med respektive chef och medarbetare. 
Utbildningsinsatserna är kopplade till aktiviteter och åtgärder i SAM som 
finns i verktyget.  

• Chefer och medarbetare genomför arbetsmiljöronder som finns i 
verktyget. Vid förändringar i verksamheterna gör chefer tillsammans med 
medarbetare riskbedömningar.    
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• Chef på respektive enhet har årlig uppföljning under november månad. 
Ledningsfunktionen i respektive verksamhet har stående punkter vid APT, 
på ledningsgruppen samt i samverkan för att gå igenom handlingsplan och 
åtgärder som följs upp löpande. 

• Delaktighet med medarbetare är en förutsättning för en god arbetsmiljö. 
Cheferna strävar efter att samverka med medarbetare i det dagliga arbetet 
och inför förändringar. Arbetsmiljöfrågor lyfts i medarbetarsamtal, på 
APT, i medarbetarundersökning och i samverkansgrupper. 

• Arbetsplatserna har lokalt anpassade rutiner vid behov ex för hot och våld. 
 

För att säkerställa att vi undersöker chefers arbetsmiljö kommer vi att;  

Åtgärd - lägga ut rond (checklista) om chefers arbetsmiljö i det digitala verktyget 
för SAM. Detta för att chefens chef ska kunna genomföra ronder med sina 
underställda chefer. Åtgärd för båda VO. 

Så här tänker vi säkerställa att det sker ett förbättringsarbete och lärande 
baserat på rapporterade tillbud på samtliga organisatoriska nivåer, punkt 3.  
 
Bra Livs rutin 

• Region Jönköpings län har rutiner för rapportering av tillbud och 
arbetsskador. Alla medarbetare har möjlighet att rapportera. Uppföljning 
sker därefter på arbetsplats-, verksamhets- och verksamhetsområdesnivå 
utifrån hur sannolikt/hur ofta är det att ett tillbud/arbetsskada inträffar och 
hur allvarliga är de. En analys ska göras på de allvarliga och de som 
inträffar ofta. Det ger möjlighet att prioritera de mest angelägna 
förbättringsområdena och förhindra att liknande händelser upprepas. 
Rapporterade synergier tas upp för diskussion månadsvis på 
arbetsplatsträffar på respektive enhet samt följs upp på ledningsmöte och i 
samverkan var tredje månad. Det ger möjlighet till ett systematiskt 
förbättringsarbete. 
 

Medicinsk vårds rutin 
• Region Jönköpings län har rutiner för rapportering av tillbud och 

arbetsskador. Alla medarbetare har möjlighet att rapportera. Uppföljning 
sker därefter på arbetsplats-, verksamhets- och verksamhetsområdesnivå 
utifrån hur sannolikt/hur ofta är det att ett tillbud/arbetsskada inträffar och 
hur allvarliga är de. En analys ska göras på de allvarliga och de som 
inträffar ofta. Det ger möjlighet att prioritera de mest angelägna 
förbättringsområdena och förhindra att liknande händelser upprepas. Det 
ger möjlighet till ett systematiskt förbättringsarbete. Antalet rapporterade 
synergier vad gäller tillbud och arbetsskada tas upp månadsvis på 
arbetsplatsträffar på respektive enhet. På verksamhetsnivå lyfts 
rapporterade tillbud och arbetsskador på ledningsgrupps- och på 
samverkansmöten. Rapporterade synergier tas upp tertiärt i central 
samverkan.  

 
Åtgärd – Informationsinsats för medarbetare om medvetenhet att rapportera fler 
tillbud och arbetsskador för förbättringar i arbetsmiljön. Åtgärd för båda VO. 
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Så här säkerställer vi att medarbetares får kunskaper om vilka risker de 
berörs av. 
För medarbetare har vi lokalt anpassade introduktionsprogram på arbetsplatserna. 
De är anpassade utifrån vilka risk- och friskfaktorer som finns på arbetsplatsen 
och utifrån medarbetarens tidigare erfarenheter och behov. 
Introduktionsprogrammet har täta uppföljningar chef och medarbetare emellan 
och som stöd finns checklistor. Det säkerställer att alla moment gås igenom.  
 
Därutöver har nya chefer individuella introduktionsprogram anpassat utifrån de 
risk- och friskfaktorer som finns inom respektive VO. Inom respektive VO 
genomför HR regelbundet utbildningar i specifika ämnen och verktyg för att 
chefer ska klara sitt arbetsmiljöansvar. Mentorskap finns för nya chefer inom båda 
verksamhetsområdena. Regionövergripande arbetsmiljöutbildning är obligatorisk 
för alla nya chefer.   
 
Olika ledarskapsprogram finns för erfarna chefer.  
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1

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköping genomfört 
en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till covid-19. 
Granskningens syfte har varit att granska och pröva om regionstyrelsen och nämnd för 
folkhälsa och sjukvård säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt 
arbetsmiljöarbete kopplat till covid-19. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen och nämnd 
för folkhälsa inte helt säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt 
arbetsmiljöarbete kopplat till covid-19 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Samlad bedömning”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Finns tillräckliga rutiner för riskbedömningar och 
handlingsplaner för organisatorisk och social arbetsmiljö och 
efterlevs dessa? (styrning) 

Nej 
 

Finns dokumenterade riskbedömningar och eventuella 
handlingsplaner? (tillämpning) 

Delvis 
 

Finns tillräckliga rutiner för rapportering av tillbud och skada 
och rapporteras tillbud och skada? 

Delvis  
 

Finns rutiner för att arbeta med den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön? 

Delvis  
 

Sker kontroll av att vidtagna åtgärder ger önskad effekt? 
 

Nej 
 

Genomförs ett förbättringsarbete baserat på rapporterade 
tillbud? 

Nej 
 

Görs en årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 

Nej 
 

Sker rapportering till styrelsen och nämnden samt vilka 
eventuella beslut om åtgärder fattar styrelsen och nämnden? 

Delvis 
 

 

 

 

 

Rekommendationer 
Utifrån granskningens iakttagelser lämnas följande rekommendationer: 
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● Säkerställ att det finns förutsättningar för linjecheferna att arbeta med den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

● Säkerställ att kontroll av vidtagna arbetsmiljöåtgärder sker på samtliga 
organisatoriska nivåer. 

● Säkerställt att det sker ett förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud på 
samtliga organisatoriska nivåer.
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Inledning 
Bakgrund 
Utvecklingen av smittspridningen över världen har gett upphov till en global kris. 
Nationellt har krisen inneburit stora utmaningar för hela samhället. Regionerna har 
påverkats på många olika sätt av pandemin. Förenklat kan påverkan, i förhållande till 
ansvaret, delas upp i två delar; ett externt och ett internt perspektiv. Med det externa 
ansvaret menas regionen som geografiskt område, dess invånare samt de som nyttjar 
verksamhet inom regionen eller som är på besök. Den interna delen rör ansvaret för att 
hantera pandemins påverkan på regionen som organisation och som 
verksamhetsutövare. Detta rör exempelvis: säkerställa de demokratiska processerna, 
upprätthålla och bibehålla obligatoriska och frivilliga verksamheter, ändamålsenlighet 
och i övrigt tillfredsställande hantering av anställda, verksamhet samt ekonomi. Mot 
denna bakgrund ser revisionen det som angeläget att granska pandemins påverkan på 
regionen, och hur denna har hanterats utifrån ändamålsenlighet och intern kontroll.  

Detta i tre separata, men samtidigt nära relaterade granskningar avseende:  

1. Beredning och beslutsfattande i samband med Covid -19  
2. Arbetsmiljö kopplat till Covid -19  
3. Uppskjuten vård p g a Covid -19.  

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om områdena hanterats på ett 
ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Genomförda förstudier av regionernas hantering av konsekvenserna till följd av covid-19 
pandemin indikerar brister inom arbetsmiljöområdet, bland annat för första linjens 
chefer. I Arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler 
om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt regler om skyddsombudens 
verksamhet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet avser arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Regionens revisorer har utifrån genomförd riskanalys bedömt det angeläget att göra en 
granskning av regionstyrelsens och nämnd för folkhälsa och sjukvårds arbetsmiljöarbete 
kopplat till covid-19. 

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen har varit att granska och pröva om regionstyrelsen och nämnd 
för folkhälsa och sjukvård säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt 
arbetsmiljöarbete kopplat till covid-19. 

 

Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen: 

1. Finns tillräckliga rutiner för riskbedömningar och handlingsplaner för organisatorisk 
och social arbetsmiljö och efterlevs dessa? (styrning) 
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2. Finns dokumenterade riskbedömningar och eventuella handlingsplaner? 
(tillämpning) 

3. Finns tillräckliga rutiner för rapportering av tillbud och skada och rapporteras tillbud 
och skada? 

4. Finns rutiner för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 
5. Sker kontroll av att vidtagna åtgärder ger önskad effekt? 
6. Genomförs ett förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud? 
7. Görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
8. Sker rapportering till styrelsen och nämnden samt vilka eventuella beslut om 

åtgärder fattar styrelsen och nämnden? 

Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser och bedömningar. 

● Kommunallag 6 kap 6 § 
● Arbetsmiljölagen  
● Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2001:1, 2015:4) 
● Regioninterna styrdokument relevanta för granskningen 

Avgränsning 
Regionstyrelsen granskas utifrån sin samordnande och övergripande roll avseende det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Nämnd för folkhälsa och sjukvård granskas utifrån sitt 
ansvar för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. 

Granskningen är tidsmässigt avgränsad till perioden juni 2020 - oktober 2021.  

Granskningen avgränsas till Medicinsk vård och Bra Liv. 

Målsättningen har varit att granskningen ska ta utgångspunkt i regionens arbetsmiljö per 
2019. Detta har dock inte varit möjligt pga status på arbetsmiljön i regionen per 2019 är 
okänd. 

Metod 
Granskningen har genomförts genom:  

● Dokumentgranskning av protokoll, styrande dokument samt dokumentation som 
avser genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

● Enkätundersökning har skickats till 1) första linjens chefer inom Medicinsk vård och 
Bra Liv samt 2) till ordinarie ledamöter i Regionstyrelsen och Nämnd för folkhälsa 
och sjukvård. Syftet med enkätundersökningarna har varit att undersöka nöjdhet 
med arbetsmiljöarbetet under pandemin samt behov av utveckling.  

Totalt svarade 56 av 107 respondenter på enkäten riktad till första linjens chefer 
vilket innebär en svarsfrekvens på 52 procent. Svaren från första linjens chefer 
behöver därmed tolkas med försiktighet. Totalt svarade 17 av 25 respondenter på 
enkäten riktad till politiska ledamöter vilket innebar en svarsfrekvens på 68 procent. 
Enkätundersökningarna genomfördes under oktober-november 2021. 

● Intervjuer har genomförts med: 
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○ Regionstyrelsens presidium 
○ Nämnd för folkhälsa och sjukvårds presidium 
○ Sjukvårdsdirektör medicinsk vård 
○ HR-direktör 
○ Direktör vårdcentralerna 
○ Ett urval av skyddsombud Bra Liv och Medicinsk vård 
○ Ett urval av första linjens chefer inom Bra Liv och Medicinsk vård 

Totalt har tio intervjutillfällen hållits. 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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Utgångspunkter 
I arbetsmiljölagen (1977:1160) regleras att arbetsmiljöansvaret åvilar arbetsgivaren. 
Detta innefattar bland annat att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska arbetsgivaren, i den 
utsträckning verksamheten kräver, dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. 
Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

Det finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(2001:1) bestämmelser om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Där regleras bland 
annat att arbetsgivaren ansvarar för att tillse att den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter 
har de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs för att bedriva ett väl 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

I regionstyrelsen reglemente framgår att styrelsen är anställningsmyndighet för samtliga 
anställda i Region Jönköpings län. Regionstyrelsen är arbetsgivare och har det 
övergripande strategiska personal- och kompetensförsörjningsansvaret medan 
respektive verksamhetsnämnd har bemannings-, kompetens- och arbetsmiljöansvar. Av 
reglemente för regionstyrelsens personaldelegation framgår att personaldelegationen 
ska:  

● följa arbetet med strategiska personal- och kompetensförsörjningsfrågor utifrån 
styrande dokument 

● särskilt följa strategiska personalfrågor inom ramen för programmet för hållbar 
utveckling – social hållbarhet 

● följa utvecklingen i omvärlden 
● initiera och bereda ärenden av strategisk karaktär inom personalområdet 
● följa personalbokslut med analys och utvärdering inom personalområdet efter 

regionstyrelsens anvisning bereda motioner och remisser inom sitt område.  
● fortlöpande rapportera till regionstyrelsen.  

Av nämnd för folkhälsa och sjukvårds reglemente framgår att nämnden har 
personalansvar inom sina verksamhetsområden vad avser just organisation, 
arbetsmiljö, kompetens och bemanning. 

 

 

 

 

 

 

Påverkan av covid-19 
Spridningen av covid-19 har påverkat Region Jönköpings läns verksamheter i hög 
utsträckning. Intervjuade beskriver hur nya, särskilda covid-enheter startades upp för att 
möta behovet hos covid-sjuka patienter. I pandemins inledningsskede fanns en 
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omfattande oro hos den personal som skulle arbeta med denna målgrupp, då rädslan 
för smittspridning och vad det skulle innebära att bli smittad var stor. Den nationella 
bristen på skyddsutrustning som rådde beskrivs ha bidragit negativt vad gäller oro och 
stress.  

Region Jönköpings län har under pandemin i omgångar gått upp i stabsläge då också 
en regional särskild sjukvårdsledning upprättats. Möten i regional särskild 
sjukvårdsledning har hållits för beslut i frågor som är kopplade till coronaviruset och 
covid-19. Man har också dagligen följt mätningar av till exempel inneliggande patienter 
med diagnostiserad eller stark misstanke om covid-19, vårdplatser, beläggning, samtal 
till 1177 Telefonrådgivningen, material och bemanning. 

Krislägesavtalet 
När SKR1 definierar vad krislägesavtal innebär beskrivs krisläge som en händelse som 
innebär allvarliga samhällsstörningar och som medför omfattande eller avgörande 
påverkan på personalförsörjningen i en kommuns eller regions verksamhet. 
Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid 
krisläge. 

I Region Jönköpings län var anvisat/aktiverat under perioden januari-augusti 2021. 
Krislägesavtalet aktiverades bland annat inom Medicinsk vård.   

 

 

 

  

 
1 Sveriges kommuner och regioner 
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Granskningsresultat 
Rutiner för riskbedömning 
Revisionsfråga 1: Finns tillräckliga rutiner för riskbedömningar och handlingsplaner för 
organisatorisk och social arbetsmiljö och efterlevs dessa? 

Iakttagelser 
Vår dokumentgranskning kan inte styrka att det finns dokumenterade rutiner eller 
stöddokument för upprättande av riskbedömningar eller handlingsplaner. Av intervjuer 
framkommer dock att det finns vissa mallar för riskbedömning och arbetsmiljörond på 
intranätet, men att de inte är tillräckligt bra. Det beskrivs i regionens Arbetsmiljöpolicy 
(giltig från 2020-06-11) samt Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom Region Jönköpings län (uppdaterad 2020-06-10) att förändringsarbete ska föregås 
av konsekvensbedömning och handlingsplan och att företrädare på lednings- och 
verksamhetsnivå ansvarar för att utreda och bedöma konsekvenser vid planerade 
förändringar som kan medföra risker för ohälsa eller olycksfall.  

I vår enkätundersökning riktad till första linjens chefer inom Medicinsk vård och Bra Liv 
fick cheferna ta ställning till om de anser att det finns tydliga rutiner för upprättande av 
risk- och konsekvensanalyser och handlingsplaner kopplat till pandemin, som omfattar 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Av resultatet kan vi konstatera att majoriteten av 
respondenterna instämmer till större del eller helt till påståendet. Samtidigt framgår en 
viss diskrepans mellan verksamhetsområdena. Första linjens chefer inom Bra Liv är i 
mindre grad positiva till påståendet vilket kan ses genom att 33 procent instämmer till 
mindre del till påståendet om det finns tydliga riktlinjer för att upprätta riskanalyser och 
handlingsplaner. 

Diagram 1: Det finns tydliga rutiner för upprättande av risk- och konsekvensanalyser och 
handlingsplaner kopplat till pandemin som omfattar organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 

 

För samtliga påståenden har det funnits möjlighet för respondenterna att lämna 
kompletterande information. Av kompletterande kommentarer anges det saknas tydliga 
stöddokument för analys och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. 

Vid intervjuer beskrivs att det framförallt i pandemins inledande skede förekom en rad 
snabba beslut vad gäller exempelvis omorganisering, anpassning av arbetet och flytt av 
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personal, vilket medförde utmaningar kring att fullt ut hinna med att genomföra och 
dokumentera riskbedömningar och handlingsplaner. Enligt uppgift från representanter 
från vårdcentralerna Bra Liv uppges det ha funnits stöd genom en supportgrupp som 
upprättats till följd av pandemin och som bland annat tillhandahållit stöd vid 
genomförande av riskbedömning.  

Intervjuade förmedlar en i huvudsak samstämmig bild av att samverkan mellan 
arbetsgivaren och fackliga organisationer förstärkts under pandemin och att 
samverkansorganisationen i stort har fungerat. Fackliga företrädare uppges ha 
medverkat vid upprättande av riskbedömningar. Det beskrivs dock att en del 
vårdcentraler inte har full facklig representation vilket försvårar facklig medverkan. 

Bedömning 
Finns tillräckliga rutiner för riskbedömningar och handlingsplaner för organisatorisk och 
social arbetsmiljö och efterlevs dessa? 

Bedömning: Nej.  
Bedömningen baseras på att det av dokumentanalys framgår att det inte finns tillräckliga 
riktlinjer/mallar för hur riskbedömningar och handlingsplaner i enlighet med 
arbetsmiljöverkets föreskrifter ska tas fram. Vi noterar att det i dokument, intervjuer och 
enkät är tydligt att riskbedömningar och handlingsplaner ska tas fram, och vem som ska 
ta fram dem.  
Efterlevnad bedöms i revisionsfråga 2.  

Dokumenterade riskbedömningar 
Revisionsfråga 2: Finns dokumenterade riskbedömningar och eventuella 
handlingsplaner? (tillämpning) 

Iakttagelser 
Inom ramen för granskningen har vi fått del av flertalet riskbedömningar för 
verksamhetsområdena Medicinsk vård och vårdcentralerna Bra Liv under år 2020 och 
år 2021. 

Samtliga riskbedömningar är upprättade enligt samma struktur där en skattning gjorts 
utifrån sannolikhet (S) (fyrgradig skala där 1=mycket liten sannolikhet och 4=mycket stor 
sannolikhet) samt allvarlighetsgrad (A) (fyrgradig skala där 1=mindre allvarlighetsgrad 
och 4=katastrofal allvarlighetsgrad). Värdet av dessa två faktorer multipliceras sedan 
med varandra för att få fram en konsekvensbedömning (K) (K=S x A). Ju högre värde 
den identifierade risken får desto desto större konsekvens bedöms den få.  

Risker som bedömts ha stora konsekvenser är exempelvis: 

● risk för smitta för medarbetare 
● oro kring krislägesavtal 
● risk för att medarbetare orsakar smittspridning 
● risk för resursbrist och otillräcklig bemanning 
● risk för överbeläggning.  

Även ökad arbetsbelastning och ohälsa hos chefer och medarbetare identifieras som 
stor risk. 

424



 

11

Åtgärder för detta anges i riskbedömningarna vara information kring avtal, kontinuerliga 
avstämningar i arbetsgruppen, tydliga hygien- och smittskyddsrutiner samt tillgång till 
skyddsutrustning, provtagning av personal vid misstanke om covid-19 samt 
kontinuerliga avstämningar gällande schema och bemanning med möjlighet att avbryta 
ledighet. Förslag till åtgärd riktad mot chefer är HR-stöd och stöd i ledningsgrupp och för 
medarbetare schemarotation för att möjliggöra återhämtning. 

Risker som bedöms ha något lägre konsekvenser, men ändå förhållandevis stora är 
exempelvis risk för etisk stress och ställningstaganden. Åtgärder som ska vidtas är 
kontinuerlig dialog med chef och tydliga överrapporteringsrutiner. 

Riskbedömningar har även gjorts för arbetsuppgifter vid graviditet samt kopplat till 
vaccination. Åtgärder är bland annat att gravida medarbetare inte ska arbeta med 
patienter som är misstänkt men ännu inte bekräftat smittade av covid-19 eller på 
covidmottagning. Avseende vaccinering ska åtgärder vidtas i form av anpassade 
lokaler, introduktion till ny personal samt att anställa timvikarier för att täcka upp 
bemanningsbehovet. 

Av riskbedömningarna framgår inte när eventuella handlingsplaner eller åtgärder ska 
upprättas utifrån/baserat på värdet av beräknade konsekvensbedömningar. Dock anger 
samtliga riskbedömningar vilka åtgärder som ska vidtas och ansvarig över åtgärderna. 
En del riskbedömningar innehåller även när åtgärder ska vara klara samt vilken 
uppföljning som ska ske. Hur uppföljningar ska ske preciseras dock inte utan beskrivs 
övergripande i form av att uppföljning ska ske “kontinuerligt” eller “dagligen”. 

Vi har för granskningen efterfrågat men inte fått ta del av några upprättade 
handlingsplaner utifrån genomförda riskbedömningar. 

I vår enkätundersökning har första linjens chefer har fått ta ställning till huruvida risk- 
och konsekvensanalyser samt handlingsplaner kopplat till pandemin upplevs ha 
upprättas vid arbetsplatsen. Av resultatet framgår att majoriteten instämmer helt eller till 
större del i påståendet om att risk- och konsekvensanalyser genomförs. Samtidigt 
framgår att 21 procent till mindre del anser att detta sker. Ett något mindre positivt 
resultat kan ses för vårdcentralerna Bra Liv. 

 

 

 

Diagram 2: Risk- och konsekvensanalyser (kopplat till pandemin) genomförs vid behov 
på min arbetsplats 
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Av intervjuer med representanter från förvaltningsledning beskrivs att det har legat stort 
fokus på att undersöka arbetsmiljön för chefer och medarbetare under pandemin. Dock 
uppges det ha funnits situationer då det varit svårt att hinna genomföra riskbedömningar 
vilket kopplas till pandemins utveckling och behov av snabba verksamhetsförändringar. 

Avseende påståendet om handlingsplaner kopplat till pandemin upprättas vid 
arbetsplatsen ställer sig majoriteten av respondenterna positiva till påståendet. Dock 
kan viss diskrepans ses mellan första linjens chefers uppfattning inom Medicinsk vård 
och Bra liv. Resultatet visar att 50 procent av respondenterna inom Medicinsk vård 
instämmer helt till påståendet medan 50 procent av respondenter inom Bra liv 
instämmer till större del.  

Diagram 3: Handlingsplaner (kopplat till pandemin) upprättas vid behov på min 
arbetsplats 

 

Av kompletterande kommentarer framkommer varierande uppfattningar kopplat till de 
två påståendena ovan. Å ena sidan uppges tidsbrist vara orsak bakom att risk- och 
konsekvensanalyser inte alltid genomförts, å andra sidan uppges det det inte ha 
genomförts så många risk- och konsekvensanalyser som under pandemin. Avseende 
påståendet kopplat till handlingsplaner framkommer av kommentarerna att åtgärder ofta 
vidtas direkt varför handlingsplaner inte alltid upprättas. 

Bedömning 
Finns dokumenterade riskbedömningar och eventuella handlingsplaner? (tillämpning) 

Bedömning: Delvis.  
Bedömningen baseras på att intervjuade ger uttryck för att man löpande genomfört risk- 
och konsekvensanalyser kopplade till pandemins påverkan på verksamheten samt att 
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det finns flera exempel på dokumenterade riskbedömningar. Vi har för granskningen 
efterfrågat men inte tagit del av några handlingsplaner. 
Vidare är vår bedömning att det saknas en samlad bild över organisationens följsamhet 
till överenskomna arbetssätt inom området. 

Rutiner och förbättringsarbete - tillbud och skada 
Avsnittet omfattar följande revisionsfrågor: 

Revisionsfråga 3: Finns tillräckliga rutiner för rapportering av tillbud och skada och 
rapporteras tillbud och skada? 

Revisionsfråga 6: Genomförs ett förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud? 

Iakttagelser 
Rutiner 

Region Jönköpings HR-avdelning har upprättat rutin Anmälan och dokumentation av 
allvarliga tillbud och arbetssjukdomar kopplade till Corona (uppdaterad från 2021-03-
12). Av rutinen framgår hänvisning till berörd myndighets hemsida för anmälan, riktlinjer 
för när och hur anmälan ska ske samt hur anmälan ska dokumenteras i regionens 
tillbuds- och arbetsskadesystem Synergi. Rutinen fördelar även arbetsgång för anmälan 
avseende allvarligt tillbud, arbetssjukdom och biverkningar och skador av vaccination 
kopplade till covid-19. Vi har även tagit del av ett utbildningsmaterial om regionens 
process för tillbud och andra avvikelser.  

Resultatet av vår enkätundersökning visar på att 71 procent av första linjens chefer som 
medverkat i vår undersökning instämmer helt till påståendet om att det finns tydliga 
rutiner för hur tillbud och olycksfall ska rapporteras. 26 procent av respondenterna 
instämmer till stor del till påståendet. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4: På min arbetsplats finns tydliga rutiner för hur tillbud och olycksfall kopplat 
till pandemin ska rapporteras 
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Vid intervjuer förmedlas en uppfattning om att rapportering av olycksfall och tillbud sker i 
Synergi, men att det sannolikt finns ett mörkertal. De intervjuade förmedlar varierande 
uppfattningar om huruvida rapporteringen ökat eller minskat under pandemin. Bland de 
intervjuade nämns att statistik visat att antalet rapporteringar har halverats sedan 
pandemins start. Tidsbrist framhålls som den främsta orsaken till att rapportering inte 
alltid görs. Det framhålls också finnas en utvecklingspotential vad gäller 
användarvänligheten i Synergi. Intervjuade ger uttryck för att det som rapporteras in i 
Synergi alltid analyseras men att det under pandemin funnits begränsade möjligheter att 
dokumentera eventuella vidtagna åtgärder.  

Sammantaget visar vår enkätundersökning att 80 procent av första linjens chefer känner 
sig trygga med att kunna diskutera arbetsmiljön kopplat till pandemin med närmaste 
chef. 

Diagram 5: Jag känner mig trygg med att öppet kunna diskutera brister i arbetsmiljön 
kopplat till pandemin med min chef i organisationen 

 

Förbättringsarbete 

På påståendet om första linjens chefer anser att det vid behov vidtas åtgärder när 
brister i arbetsförhållandena kopplat till pandemin identifierats kan viss diskrepans ses 
inom de två verksamhetsområdena. Generellt instämmer majoriteten helt eller till större 
del till påståendet, samtidigt som 28 procent av första linjens chefer inom 
vårdcentralerna Bra Liv instämmer till mindre del. 

Diagram 6: Vid behov vidtas åtgärder när brister i arbetsförhållandena kopplat till 
pandemin identifierats 
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Av kompletterande kommentarer framkommer att resursbrist påverkat möjlighet att vidta 
åtgärder samt att det funnits brist på material (exempelvis skyddsutrustning). 

Enligt uppgift vid intervjuer följs inrapporterade tillbud upp inom ramen för 
samverkansstrukturen och i synnerhet i skyddskommittén. Det ska finnas 
ärendesamordnare inom varje verksamhetsområde som ska arbeta med samordning 
och genomförande av förbättringsförslag. Rapportering till politisk nivå beskrivs ske i de 
fall som mönster på en strukturell nivå går att urskilja. 

Intervjuade betonar att konsekvenser av pandemin kommer att finnas kvar i 
organisationen under lång tid framöver. Det handlar exempelvis om att ta ikapp den 
vårdskuld som byggts upp samtidigt som man behöver ta hand om sliten personal.  

Bedömning 
Revisionsfråga 3: Finns tillräckliga rutiner för rapportering av tillbud och skada och 
rapporteras tillbud och skada? 
Bedömning: Delvis. 

Bedömningen baseras på att det av dokumentanalys, intervjuer och enkät kan styrkas 
att det finns kända system och arbetssätt för rapportering av tillbud och skada. 
Bedömningen baseras även på att rapportering av tillbud och skada har skett i 
varierande utsträckning i olika verksamheter (på enskilda enheter) under 
granskningsperioden. 

 

 

 

Revisionsfråga 6: Genomförs ett förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud? 

Bedömning: Nej. 

Bedömningen baseras på att det varken i dokumentanalys eller i våra intervjuer kan 
styrkas att det skett ett systematiskt förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud 
under granskningsperioden.  
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Rutiner för organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
Revisionsfråga 4: Finns rutiner för att arbeta med den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön? 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) syftar 
till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskrifterna gör bland annat 
gällande att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur 
man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande 
särbehandling. Vidare ska arbetsgivaren se till så att det finns förutsättningar att 
omsätta dessa kunskaper i praktiken. 

Iakttagelser 
Vision och riktning för Region Jönköpings arbetsmiljöarbete beskrivs och fastställs i 
regionens arbetsmiljöpolicy. Policyn beskriver att arbetsmiljöarbetet bland annat ska 
bedrivas genom att: 

● förebyggande undersöka, bedöma och åtgärda risker i det dagliga arbetet 

Krav på kunskap och kompetens för de som ska bedriva ett systematiskt hälso- och 
arbetsmiljöarbete fastställs i instruktion för uppgiftsfördelning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Region Jönköpings län. Instruktionen fastställer även att ansvar 
över arbetsmiljöuppgifter fördelas från lednings- till verksamhetsnivå för respektive 
sjukhus avseende att: 

● Undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (AFS 2001:1). 

Uppgiftsfördelningen fastställer att verksamhetschef eller motsvarande har ansvar över 
att: 

● Ansvara för att utreda och bedöma konsekvenser vid planerade förändringar som 
kan medföra risker för ohälsa eller olycksfall. 

● Kontinuerligt, minst en gång årligen, informera direktör eller motsvarande om 
handlingsplanen för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet inom 
kliniken/området. 

● Ansvara för att underställda chefer tillsammans med 
skyddsombud/arbetsmiljöombud genomför riskbedömningar och arbetsmiljöronder. 

● Utreda, åtgärda och följa upp avvikelser i Synergi. 

Motsvarande uppgiftsfördelning likt ovan finns för chefer underställda 
verksamhetschefer, samt att: 

● Ansvara för att arbetsinstruktioner, rutiner och säkerhetsföreskrifter finns och 
används på arbetsplatsen. 

● Se till att personlig skyddsutrustning används och underhålls i enlighet med 
instruktioner. 

● Leda arbetets planering med särskild uppmärksamhet på hög arbetsbelastning och 
övertidsuttag samt se till att tid ges för återhämtning och vila. 
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I vår enkätundersökning riktad till förtroendevalda i Regionstyrelsen och Nämnd för 
Folkhälsa och Sjukvård fick respondenterna ta ställning till om de anser att det finns 
goda förutsättningar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom deras 
respektive ansvarsområde. Av resultatet kan ses att ledamöterna generellt anser att 
detta finns. 

Diagram 7: Det finns goda förutsättningar för att bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom styrelsens/nämndens ansvarsområde. 

 

Vidare fick första linjens chefer ta ställning till om de ansåg att arbetsplatsen utgår från 
bestämmelserna i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt 
arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Resultatet visar på att över 
60 procent av första linjens chefer instämmer helt till påståendet. 

 

 

 

 

 

Diagram 7: På min arbetsplats utgår vi ifrån bestämmelserna i arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och 
social arbetsmiljö. 

 

Till stöd för medarbetarnas arbetsmiljö under pandemin har ett antal dokument tagits 
fram. Ett dokument omfattar metoder för återhämtning och innehåller länkar till andra 
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stöddokument från bland annat SKR2 men även internt. Ett annat stöddokument 
omfattar en så kallad verktygslåda för att behandla återhämtning och omfattar länkar 
riktad mot bland annat medarbetare, inför arbetsplatsträffar samt övergripande för 
organisationen.  

På regionens intranät finns information om uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Bland annat fastställs att årlig uppföljning ska ske av ansvarig chef 
tillsammans med skyddsombud. Samtidigt har vi i vår granskning efterfrågat men inte 
kunnat styrka att det finns en strukturerad planering, årshjul eller likande för hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas eller följas upp. 

Vår enkätundersökning riktad till första linjens chefer inom Medicinsk vård och Bra Liv 
visar dock att majoriteten instämmer helt eller till större del till påståendet om det 
material som finns är tillräckligt för att säkerställa ett systematisk arbetsmiljöarbete. Vi 
noterar att 22 procent av cheferna inom Bra Liv instämmer till mindre del till påståendet.  

 

 

 

 

 

Diagram 8: Jag anser att det material min arbetsplats arbetar utifrån under pandemin 
(t.ex. checklistor, rutiner) är tillräckligt för att säkerställa ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 

Vidare anser sig majoriteten av cheferna även ha god kunskap om de styrande 
dokument som finns kopplat till pandemin, vilket illustreras i diagrammet nedan. Även 
här ses att 24 procent av cheferna inom Bra Liv instämmer till mindre del till påståendet. 
Av kompletterande kommentarer framkom att den höga arbetsbelastningen till följd av 
pandemin har påverkat verksamhetens möjlighet att prioritera arbetsmiljöarbetet. Det 
anges finnas en vision för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas men att tid och 

 
2 Sveriges Kommuner och Regioner, läs mer på: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-
content/uploads/2021/03/20210208-V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-
%C3%A5terh%C3%A4mtning-%E2%80%93-st%C3%B6d-till-chefer-och-HR.pdf. 
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personalresurser påverkar möjligheten till att bedriva ett sådant arbetsmiljöarbete under 
pandemin. 

Diagram 9: Jag bedömer att jag har god kunskap om de styrande dokument som finns 
gällande arbetsmiljö kopplat till pandemin 

 

Ett utvecklingsområde som identifieras utifrån resultatet av vår enkätundersökning är 
förekomst av arbetsmiljöundersökningar under pandemin. 33 respektive 34 procent av 
första linjens chefer instämmer till mindre del eller inte i påståendet om det genomförs 
arbetsmiljöundersökningar kopplat till pandemin. 

 

Diagram 10: På min arbetsplats genomförs löpande och regelbundna undersökningar av 
arbetsmiljön för att säkerställa en god arbetsmiljö kopplat till pandemin (t.ex. 
skyddsronder) 

 

Av kompletterande kommentarer återkommer beskrivningar om att det har varit oerhört 
hög belastning på verksamheterna under pandemin vilket upplevs ha begränsat 
möjlighet till att undersöka arbetsmiljön. Det framkommer även att en del respondenter 
hade önskat ett större chefsstöd i pandemins inledande fas för att kunna hantera bland 
annat arbetsmiljöfrågor. Totalt instämde 27 procent av första linjens chefer till mindre del 
eller inte till påståendet om de upplevde sig få stöd i frågor som rör arbetsmiljön kopplat 
till pandemin. 

Diagram 11: Jag tycker att jag i min chefsroll får ett gott stöd i frågor som rör 
arbetsmiljön kopplat till pandemin 
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En utmanande del i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön under covid-19-
pandemin beskrivs vid intervjuer vara dels rädslan för att som medarbetare själv bli 
smittad, men också den stress som det för många innebar när medarbetare flyttades för 
att arbeta inom andra avdelningar än man normalt sett har sin tillhörighet. Intervjuade 
beskriver att man tog lärdom av att det i samband med första vågen inte upplevdes 
fungera särskilt väl att tvångsförflytta medarbetare. Till andra vågen förstärktes därför 
graden av frivillighet, där man från arbetsgivarens håll i större utsträckning försökte 
tillmötesgå enskilda medarbetares behov och önskan. Riktlinjer för hur flytt av personal 
ska gå till togs fram och introduktionen för de som tillfälligt kom och arbetade på 
arbetsplatsen stärktes. Kommunikationen kring vilka medarbetare som ska arbeta var 
uppges emellanåt ha varit bristande. Som en följd av de utmaningar som pandemin 
medfört beskrivs möjligheten till att ta ut semester ha varit begränsad, både på chefs- 
och medarbetarnivå. 

Vid intervjuer ges uttryck för hur det även bland andra personalgrupper än de som 
normalt sett arbetar inom hälso- och sjukvården fanns en stor oro för att bli smittad av 
covid-19, inte minst i början av pandemin. Detta beskrivs ha tagit sig uttryck i form av att 
viss personal inte vågade befinna sig i hälso- och sjukvårdens lokaler vilket fick negativa 
effekter på exempelvis när teknisk utrustning behövde servas etc.  

Mot bakgrund av den stora mängd frågor som verksamheterna hade att hantera vad 
gäller hanteringen av covid-19-pandemin och dess följder inrättades exempelvis dagliga 
avstämningar där aktuella frågeställningar kunde hanteras. Inom Bra Liv inrättades en 
särskild mailkanal som i praktiken innebar att två läkare bevakade en särskild 
mailadress och svarade på frågor från verksamhetens chefer.  

Intervjuade förmedlar en uppfattning om att det inte är helt tydligt hur fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter sker samt huruvida varje chef är införstådd med vad 
arbetsmiljöansvaret innebär. Det beskrivs finnas en arbetsmiljöutbildning som varje ny 
chef (och skyddsombud) ska genomgå men vad gäller chefer som haft sin roll under 
längre tid erbjuds ingen fortbildning/påfyllning på området. Det uppges ha pågått ett 
arbete med att digitalisera processen kring arbetsmiljöutbildningen varför de varit 
pausade under en tid. Enligt intervjuade har dock utbildningen varit igång under 2021 i 
digital form. Enligt intervjuade är det även oklart om regionen som arbetsgivare håller 
koll på vilka chefer som genomgått utbildningen och vilka som inte gjort det. Det uppges 
inte finnas någon kännedom att någon chef, av pandemirelaterade orsaker, ska ha 
återlämnat delegerade arbetsmiljöuppgifter.  
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Bedömning 
Finns rutiner för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 
Bedömning: Delvis.  

Bedömningen baseras på att det finns en dokumenterad ansvarsfördelning för arbete 
med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bedömningen baseras också på att 
vi inte kunnat styrka att det finns en strukturerad planering, årshjul eller likande för hur 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas eller följas upp. Bedömningen baseras 
avslutningsvis på att det finns indikationer på att arbetsgivaren inte sett till så att det 
funnits tillräckliga förutsättningar att omsätta kunskaper om arbetsmiljöarbete i praktiken 
under granskningsperioden. 

 

 

 

Kontroll av vidtagna åtgärder 
Revisionsfråga 5: Sker kontroll av att vidtagna åtgärder ger önskad effekt? 

Iakttagelser 
För granskningen har vi för verksamhetsområde Medicinsk vård fått del av Uppföljning 
av riskbedömningar (daterad 2020-06-29). Av uppföljningen framgår att syftet varit att 
identifiera styrkor och svagheter inom verksamheterna som uppstått under covid-19, 
men även att uppmärksamma om det tillkommit andra risker som behöver åtgärdas 
under 2020. Uppföljningen har skett genom att företrädare från respektive verksamhet 
(ambulanssjukvård, geriatriska kliniken, infektionskliniken, medicin-geriatriska klinikerna 
och medicinkliniken) inom Medicinsk vård träffas tillsammans med fackliga parter på 
samverkansmöten för att gå igenom upprättade riskbedömningar och sedan 
sammanställa en skriftlig rapport av iakttagelserna.  

Generellt är uppföljningen av beskrivande karaktär och huruvida vidtagna åtgärder, 
utifrån tidigare identifierade risker gett önskad effekt framgår inte tydligt. Dock noterar vi 
följande effekter:  

● inom ambulanssjukvården samt medicin-geriatriken anses det nu finnas god tillgång 
till skyddsutrustning.  

● SOS Alarms uppdrag har tydliggjorts för att fördela belastning över ett arbetspass 
och på så sätt säkerställa återhämtning och minska oro bland medarbetare. 

● inom infektionskliniken har färre individer med misstänkt covid-19 kommit in till 
receptionen efter att vårdcentralen tagit över provtagningen. 

● nytt joursystem har underlättat arbetssituationen för läkargruppen inom 
infektionskliniken. 

● inom medicinkliniken har 2-bäddsrum gjorts om till enkelrum för covid-19 misstänkta 
i syfte att minska oro för smittspridning. 

Vid intervjuer med representanter inom Medicinsk vård framhålls att motsvarande 
uppföljning inte skett för år 2021. Vi kan genom vår granskning inte heller se att 
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motsvarande uppföljning av effekter kopplat till åtgärder för identifierade risker har följts 
upp inom vårdcentralerna Bra Liv. 

Vid intervjuer ges uttryck för att dokumentationen av genomförda åtgärder sannolikt 
brister på vissa håll. Det framhålls att många åtgärder har vidtagits mot bakgrund av 
identifierade behov, men att tiden inte alltid funnits tid för att dokumentera vilka åtgärder 
som vidtagits samt vilka effekter dessa gett. Det uppges att återkoppling på Synergi-
rapporter kunnat dröja länge i de fall som det inte rört sig om akuta problem.  

 

 

 

Bedömning 
Sker kontroll av att vidtagna åtgärder ger önskad effekt? 

Bedömning: Nej. 
Vi noterar att åtgärder har beslutats. Bedömningen baseras på att det inte i tillräcklig 
utsträckning går att styrka att någon kontroll av åtgärders effekt har genomförts vid tid 
för granskningen. Vi noterar dock att viss uppföljning genomförts inom Medicinsk vård 
under 2020. 

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 
Revisionsfråga 7: Görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetsgivaren varje år göra en 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska dokumenteras 
skriftligt och om det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerat bra ska det förbättras. 

Iakttagelser 
Som nämndes i tidigare avsnitt framgår på regionens intranät att en årlig uppföljning ska 
genomföras, men vi kan i granskningen i övrigt inte styrka att det finns en strukturerad 
planering, årshjul eller likande för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp. 
Detta stärks av resultatet från vår enkätundersökning där 35 procent av första linjens 
chefer till mindre del eller inte instämmer till påståendet om att det finns en tydlig 
struktur för hur arbetsmiljöarbetet kopplat till pandemin följs upp. 

Diagram 12: Jag anser att det finns en tydlig struktur för hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kopplat till pandemin följs upp 
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Av kompletterande kommentarer framkommer att det uppges finnas forum för att 
diskutera arbetsmiljön på både lednings- och verksamhetsnivå men att det saknas en 
tydlig struktur för uppföljning. 

Samtidigt visar enkätresultatet att att 93 procent av cheferna instämde helt eller till 
större del till att det sker en tillräcklig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

 

Diagram 13: Det sker en tillräcklig uppföljning (minst årligen) av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

 

Vid intervju med representanter från Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård uppges 
arbetsmiljöfrågor ha varit uppe i regionstyrelsens personaldelegation. 

Vidare framkom vid intervju att det under 2021-2022 pågår ett arbete med att 
implementera ett digitalt system för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systemet är 
tänkt att fungera som ett stöd i bland annat dokumentationen av arbetet och även 
möjliggöra aggregering av data samt underlätta analyser utifrån dessa.  

Av regionens Årsredovisning 2020 framgår statistik avseende sjukfrånvaro, 
arbetsolyckor/skador och tillbud och medarbetarsamtal (målvärde 90 procent, utfall år 
2020 79 procent). Den totala sjukfrånvaron och arbetsolyckor/skador och tillbud har ökat 
år 2020 jämfört med år 2019. Den enskilt största orsaken till arbetsolyckor/skador är 
kontakt (även inandning) med kemiskt ämne eller smittämne. Även antalet tillbud kan till 
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stor del härröras till coronapandemin, exempelvis att rutiner brustit i samband med 
smittade patienter. 

Vidare framgår av uppföljningen att planerade initiativ för att förbättra arbetsmiljön till 
viss del har skjutits upp på grund av pandemin. Arbete med resultat från 
medarbetarundersökningen uppges vara att fortsatt arbeta med att säkerställa en god 
arbetsmiljö för medarbetarna. 

Bedömning 
Görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Bedömning: Nej. 
Bedömningen baseras på att det inte har genomförts en övergripande uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet till styrelse eller nämnd i enlighet med föreskrift. 
Bedömningen baseras även på att det inte går att styrka att hur regionens olika 
verksamheter följer upp sitt arbetsmiljöarbete. Vi noterar avslutningsvis att det inte finns 
tillräckliga underlag för att bedöma hur regionens arbetsmiljö har förändrats sedan tiden 
före pandemin.  
 
 

Återrapportering till styrelse och nämnd 
Revisionsfråga 8: Sker rapportering till styrelsen och nämnden samt vilka eventuella 
beslut om åtgärder fattar styrelsen och nämnden? 

Iakttagelser 
Från granskning av sammanträdesprotokoll noterar vi att följande ärenden som berör 
arbetsmiljö har varit upp i Regionstyrelsen eller Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård år 
2020/2021: 

Tabell 1. Beslut/rapportering till Regionstyrelsen (RS) eller Nämnd för Folkhälsa och 
Sjukvård (NFoS), juni 2020 - november 2021. 

Organ Ärende Rubrik Yttrande/beslut/information 

RS 2020-09-22 § 174 Situationen på 
intensivvården 

Regiondirektör och HR-
direktör informerar avseende 
hantering av fråga om 
arbetsmiljö samt hur formerna 
för central samverkan kan 
förbättras och utvecklas. 

NFoS 2020-11-17 § 177 Aktuell information Hälso- och sjukvårdsdirektör 
informerar om att beslut fattats 
med anledning av covid-19, 
bla att tillfälligt stänga 
personalgym på länets 
sjukhus.  

NFoS 2021-12-31 § 219 Aktuell information 
med anledning av 
covid-19 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
informerar om att medarbetare 
har gått upp i arbetstid och att 
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beordring av vårdanställda har 
förekommit och kommer vid 
behov att fortsätta ske. 
Konsekvenser av beordrat 
arbete har resulterat i mer 
helgarbete och avbruten 
semester för de anställda. 

NFoS 2021-03-18 § 45 Aktuell information 
om covid-19 läget 
inom hälso- och 
sjukvården 

För att klara bemanning på 
covid-vårdplatser och IVA 
förlängs krislägesavtal 

RS 2021-08-17 § 128 Omdisponeringar 
av budget för att 
kompensera för 
ökade 
kostnader/minskad
e intäkter som är 
direkt 
kopplade till 
coronapandemin. 

Styrelsen beslutande om att 
godkänna att Nämnd för 
Folkhälsa och Sjukvård 
kompenseras med 243 mnkr 
år 2021 för att täcka 
merkostnader kopplade till 
coronapandemin.  

RS 2021-09-28 § 155 Regionala bilder - 
statistik och fakta 

Vid sammanträdet 
presenterades kostnader 
kopplat till krislägesavtalet för 
perioden januari-juni 2021, 
vilket uppgick till 113 mnkr. 

 

I vår enkätundersökning riktad till förtroendevalda i regionstyrelsen och nämnden för 
folkhälsa och sjukvård fick ledamöterna ta ställning till huruvida rapportering skett. 
Resultatet visar att 24 procent instämmer helt till påståendet, 47 procent till stor del och 
29 procent till mindre del. 

Diagram 14: Arbetsmiljön följs regelbundet upp och resultatet rapporteras till 
styrelsen/nämnden i tillräcklig utsträckning 

 

Av kompletterande kommentarer anges att löpande rapportering sker av 
regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören. Samtidigt ger kommentarerna 
uttryck för att uppföljning av arbetsmiljön kan ske mer frekvent och även mer 
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verksamhetsspecifikt. Att rapportering avseende läget utifrån covid-19 sker löpande 
bekräftas även i intervjuer med politiska företrädare. 

Vid granskning av regionstyrelsens protokoll kan ses att hälso- och sjukvårdsdirektören 
2021-05-11 § 69 samt 2021-06-08 § 88 har lämnat information om pandemin. Det 
framgår inte av protokollen vilken information som lämnats.  

Ett utvecklingsområde som identifierats genom vår enkätundersökning riktad till 
förtroendevalda avser aktiva beslut om åtgärder avseende arbetsmiljön. För påståendet 
om styrelsen/nämnden fattar beslut om aktiva åtgärder kan ses att hälften av av 
respondenterna instämmer till mindre del och inte till påståendet. Samtidigt svarar 12 
procent vet ej.  

Diagram 15: Styrelsen/nämnden fattar vid behov beslut om aktiva åtgärder avseende 
arbetsmiljön 

 

Av kompletterande kommentarer framkommer att det i en del fall fattats beslut om 
utredningar för arbetsmiljön. Det framkommer även att åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön hänvisas till tjänstepersonsorganisationen. 

Utöver det som ovan beskrivits framkommer vid intervjuer att Nämnden för Folkhälsa 
och Sjukvård gett verksamheten i uppdrag att se över samverkansstrukturen, i syfte att 
se över om den fungerar på ett optimalt sätt.  

Sammantaget beskrivs vid intervjuer att det sker en löpande rapportering avseende 
exempelvis sjukfrånvaro och andra arbetsmiljörelaterade parametrar, men framförallt 
utifrån tilldelade uppdrag och inte samlat i exempelvis någon årsrapport eller 
motsvarande.  

Bedömning 
Sker rapportering till styrelsen och nämnden samt vilka eventuella beslut om åtgärder 
fattar styrelsen och nämnden? 

Bedömning: Delvis. 
Bedömningen baseras på att särskild rapportering har skett till styrelsen och nämnden 
och att styrelsen fattat vissa principiella beslut om åtgärder, t.ex. avseende översyn av 
samverkansstrukturer. Då det saknas en årlig uppföljning av regionens 
arbetsmiljöarbete saknas också sådan rapportering till styrelsen och nämnden.  
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län 
genomfört en granskning av arbetsmiljö kopplat till covid-19. Granskningens syfte är att 
granska och pröva om regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård 
säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till 
covid-19.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård inte helt säkerställt att det bedrivs ett 
ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till covid-19. 

Rekommendationer 
I syfte att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer: 

● Säkerställ att det finns förutsättningar för linjecheferna att arbeta med den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

● Säkerställ att kontroll av vidtagna arbetsmiljöåtgärder sker på samtliga 
organisatoriska nivåer. 

● Säkerställt att det sker ett förbättringsarbete baserat på rapporterade tillbud på 
samtliga organisatoriska nivåer. 
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2022-01-24 
 
 

 

Rebecka Hansson     Christer Marklund
 ___________________________  ___________________________ 
Uppdragsledare     Projektledare 

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Region Jönköpings län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021-05-
26.. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar 
av denna rapport.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 86-107 

Tid: 2022-05-24 kl. 09:00  

Plats: Vildrosen, plan 7, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 99  
 
Granskning av beredning och beslutsfattande i 
samband med covid-19-pandemin 
Diarienummer: RJL 2022/555 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av Region 
Jönköpings läns beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-
pandemin. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen och nämnden 
för folkhälsa och sjukvård i allt väsentligt säkerställt att processen för 
handläggning (beredning och beslut) hanterats på ett ändamålsenligt sätt, 
dock har en tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande covid-19-pandemin 
inte helt säkerställts. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
regionstyrelsens sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-05-04 RJL 2022/555 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Granskning av beredning och 
beslutsfattande i samband med covid-
19-pandemin 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av Region 
Jönköpings läns beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-
pandemin. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen och nämnden för 
folkhälsa och sjukvård i allt väsentligt säkerställt att processen för handläggning 
(beredning och beslut) hanterats på ett ändamålsenligt sätt, dock har en tillräcklig 
intern kontroll i ärenden rörande covid-19-pandemin inte helt säkerställts. 

Information i ärendet 
Granskningens syfte har varit att säkerställa att processen för beredning och beslut 
fungerat där revisorerna ger följande rekommendationer: 

• Pröva hur en uppföljning av berednings- och beslutsprocessen kan 
utformas inom ramarna för det systematiska förbättringsarbetet samt 

• Säkerställa att ärendehandboken implementeras fullt ut 
 
Regionledningskontoret noterar de synpunkter som granskningen återkopplat och 
tar med dessa i det fortsatta systematiska utvecklingsarbetet för besluts- och 
beredningsprocessen.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/555 

 
 

 

Beslut skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siv Kullberg  
Kanslidirektör 
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Regionrevisionen  Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024  E-post: regionrevisionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 
     
      

 

Regionrevisionen   
 
 
 
 
 
 
  

 
Regionfullmäktige 
 
För kännedom till: Nämnden för folkhälsa och 
sjukvård, Regionstyrelsen 
 

Granskning av beredning och beslutsfattande i 
samband med covid-19-pandemin 

Revisorerna genomförde under hösten 2021 en förstudie av Region Jönköpings läns 
hantering av konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin. Där konstaterades att det 
fanns risk för brister inom beredning och beslutsfattande. 
 
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning av om beredning och 
beslutsfattande hanterats på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 
 
Regionens revisorer har utifrån genomförd riskanalys bedömt det angeläget att göra en 
granskning av regionstyrelsens och nämnden för folkhälsa och sjukvårds ärendeberedning 
och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin. 

Syftet med granskningen är att pröva om regionstyrelsen samt nämnd för folkhälsa och 
sjukvård säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanterats på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande covid-19-
pandemin. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 
Revisorernas samlade bedömning att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård i allt väsentligt säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) 
hanterats på ett ändamålsenligt sätt, dock har en tillräcklig intern kontroll i ärenden 
rörande covid-19-pandemin inte helt säkerställts. 
 
Styrning och kontroll av beredningsprocessen är till viss del dokumenterad i 
ärendehandboken, denna är dock inte helt implementerad. Trots att ansvars- och 
arbetsfördelningen är reglerad, gör revisorerna bedömningen att dessa inte tillämpas fullt 
ut. 
 
Revisorerna bedömer att beslut under covid-19-pandemin i huvudsak har fattats av 
behöriga beslutsorgan. 
 
 
 
 
 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

1. pröva hur en uppföljning av berednings- och beslutsprocessen kan 
utformas inom ramarna för det systematiska förbättringsarbetet samt 

2. säkerställa att ärendehandboken implementeras fullt ut 
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Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden 
för folkhälsa och sjukvård i uppdrag att senast 10 juni 2022 svara på vilka 
åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat samt 
revisorernas rekommendationer.  
 
 
 
 
Thomas Werthén  Göte Wahlström 
Ordförande   Vice ordförande 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköping genomfört 
en granskning av beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-pandemin. 
Granskningens syfte har varit att granska och pröva om regionstyrelsen samt nämnd för 
folkhälsa och sjukvård säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) 
hanterats på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande 
Covid-19-pandemin. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen och nämnd 
för folkhälsa och sjukvård i allt väsentligt säkerställt att processen för handläggning 
(beredning och beslut) hanterats på ett ändamålsenligt sätt och med inte helt tillräcklig 
intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-pandemin. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande 
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Finns riktlinjer och rutiner för berednings- och 
beslutsprocessen i tillräcklig omfattning? 

Ja 
 

Tillämpas dokumenterade riktlinjer och rutiner i tillräcklig 
utsträckning? 

Delvis 
 

Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan 
styrelsen, nämnden och förvaltning för berednings- och 
beslutsprocessen? 

Delvis 
 

Har beslut fattats av behöriga beslutsorgan?  Ja 
 

Utövar styrelsen och nämnden en tillräcklig styrning och 
kontroll inom granskningsområdet.  

Delvis  
 

 

Rekommendationer 
I syfte att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer till 
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård: 

● Pröva hur en uppföljning av berednings- och beslutsprocessen kan utformas inom 
ramarna för det systematiska förbättringsarbetet. 

● Säkerställ att ärendehandboken implementeras fullt ut 
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Inledning 
Bakgrund 
Utvecklingen av smittspridningen över världen har gett upphov till en global kris. 
Nationellt har krisen inneburit stora utmaningar för hela samhället. Regionerna har 
påverkats på många olika sätt av pandemin. Förenklat kan påverkan, i förhållande till 
ansvaret, delas upp i två delar; ett externt och ett internt perspektiv. Med det externa 
ansvaret menas regionen som geografiskt område, dess invånare samt de som nyttjar 
verksamhet inom regionen eller som är på besök. Den interna delen rör ansvaret för att 
hantera pandemins påverkan på regionen som organisation och som 
verksamhetsutövare. Detta rör exempelvis: säkerställa de demokratiska processerna, 
upprätthålla och bibehålla obligatoriska och frivilliga verksamheter, ändamålsenlighet 
och i övrigt tillfredsställande hantering av anställda, verksamhet samt ekonomi.  

Revisorerna genomförde under hösten 2021 en förstudie av regionens hantering av 
konsekvenserna till följd av covid-19 pandemin. Där konstaterades att det fanns risk för 
brister inom områdena beredning och beslutsfattande, arbetsmiljö och uppskjuten vård.  

Mot denna samlade bakgrund ser revisionen det som angeläget att granska pandemins 
påverkan på regionen, och hur denna har hanterats utifrån ändamålsenlighet och intern 
kontroll. Detta i tre separata, men samtidigt nära relaterade granskningar avseende:  

1. Beredning och beslutsfattande i samband med Covid -19  

2. Arbetsmiljö kopplat till Covid -19  

3. Uppskjuten vård p g a Covid -19.  

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om områdena hanterats på ett 
ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

I styrelsens och nämndernas uppdrag ingår att fullgöra de angelägenheter som de 
tilldelats av fullmäktige. I styrelsens och nämndernas uppdrag ingår att säkerställa att 
handläggning, beredning och beslut i ärenden sker på ett korrekt, sakligt och opartiskt 
sätt. En bristfällig styrning och kontroll inom området kan medföra flera risker, att beslut 
inte fattats i laga ordning, att handläggning och dokumentation inte motsvarar de krav 
som ställs i lagstiftning eller missnöje hos medborgare. Något som riskerar medföra 
minskat förtroende hos allmänheten för regionen. 

Regionens revisorer har utifrån genomförd riskanalys bedömt det angeläget att göra en 
granskning av regionstyrelsens och nämnd för folkhälsa och sjukvårds ärendeberedning 
och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin. 

Syfte och revisionsfrågor 
Revisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12. Syftet med granskningen är 
att granska och pröva om regionstyrelsen samt nämnd för folkhälsa och sjukvård 
säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanterats på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-
pandemin. 
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Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen: 

1. Finns riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen i tillräcklig 
omfattning? 

2. Tillämpas dokumenterade riktlinjer och rutiner i tillräcklig utsträckning? 
3. Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelsen, nämnden och 

förvaltning för berednings- och beslutsprocessen?  
4. Har beslut fattats av behöriga beslutsorgan?  
5. Utövar styrelsen och nämnden en tillräcklig styrning och kontroll inom 

granskningsområdet.  

Revisionsfråga 1-2 och 4 utgör underlag för att bedöma om granskningsområdet 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Övriga revisionsfrågor utgör underlag för att 
bedöma om den interna kontrollen inom området är tillräcklig. 

Revisionskriterier 
Kommunallag (2017:725) 6:1, 6.6, 6:13 

Regioninterna styrdokument relevanta för granskningen: reglemente, 
delegationsordning, arbetsordningar, riktlinjer och rutiner inom området. 

Avgränsning 
I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, föredragning och 
beslutsfattande. Granskningen är avgränsad till momenten beredning och 
beslutsfattande. Granskningen är tidsmässigt avgränsad till perioden juni 2020-
september 2021. 

Metod 
Granskningen innehåller en sammanställning över vilka beslut regionstyrelsen och 
nämnd för folkhälsa och sjukvård fattat med anledning av covid-19. Dokumentanalys 
och kompletterande intervjuer har skett med företrädare för granskade organ. Intervjuer 
har genomförts med presidier, ledande tjänstepersoner, kanslichef samt styrelsens och 
nämndens sekreterare. Stickprovskontroll avseende tillämpning av beslutsorganisation 
samt följsamhet till riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen har 
genomfört med fokus på konsekvensanalys. Val av stickprov har skett utifrån 
väsentlighet och risk. 

 

 

 

Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat ett antal 
ärenden avseende Covid-19 i perioden juni 2020 - augusti 2021. Vi har valt att granska 
samtliga fem beslutsärenden som föregåtts av beredning utifrån följande 
frågeställningar: 

● Har beslutat fattats i enlighet med regionens beslutsorganistion? 
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● Finns tillräcklig följsamhet till riktlinjer och rutiner för berednings- och 
beslutsprocessen? Fokus på konsekvensanalys. 

En sammanställning över kontrollen återfinns i bilaga. 

I granskningen har vi även noterat att det i de kallelser till regionstyrelsens 
sammanträden som finns tillgängliga på regionens hemsida i vissa fall saknas 
rapporterade delegationsbeslut.  

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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Iakttagelser och bedömningar 
Vi inleder detta avsnitt med en vedertagen definition av begreppen politisk beredning 
och tjänstemannaberedning. 

Politisk beredning: Beredning inför nämndsammanträde - Genomgång av aktuella 
ärenden - se efter så att underlaget som ska sändas ut i kallelsen är tillräckligt för att ge 
nämnden ett bra beslutsunderlag. 

Tjänstemannaberedning: En typ av utredning, ett sätt att förbereda ett ärende innan 
det går till beslut. Beredningen görs av tjänstemän som tar fram fakta i ärendet och t.ex. 
inhämtar synpunkter från andra nämnder, utskott och verksamheter. 

Beslutsfattande 

Fattade beslut styrelse och nämnd  

Vi noterar att ett flertal politiska- och tjänstemannabeslut har fattats med hänsyn till att 
hantera de interna och externa effekterna av Covid-19. Besluten avser dels att hantera 
effekterna på lokalsamhället och dels den egna organisationen. En förteckning över 
fattade beslut i styrelse och nämnd finns i bilaga. 

Diagram 1 - fattade beslut styrelse och nämnd 

 

Diagrammet ovan redogör för totalt antal fattade beslut i regionstyrelsen och nämnden 
för folkhälsa och sjukvård mellan juni år 2020 och augusti år 2021.  

Av intervjuer framkommer att de flesta beslut som fattats under perioden avseende 
hantering av Covid-19 varit verkställighetsbeslut, d.v.s. beslut som fattas i den löpande 
driften av anställda i verksamheten (i linjeorganisationen) samt i regionens krisledning. 
Dessa återfinns inte i diagrammet ovan.  
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Arbetet som har bedrivits inom regionens krisledning har kommunicerats till 
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård främst genom muntlig information. 
Av revisionens förstudie av regionens hantering av konsekvenserna till följd av covid-19 
pandemin, januari 2021, framgår att det förts en beslutslogg över samtliga fattade beslut 
inom krisledningsorganisationen.  

 
Riktlinjer och rutiner för processen 
Revisionsfråga 1: Finns riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen i 
tillräcklig omfattning? 

Iakttagelser 
Styrande och stödjande dokument 

Vår granskning visar att följande riktlinjer och rutiner har upprättats för berednings- och 
beslutsprocessen:  

- Ärendehandbok för politiska beslutsärenden i Region Jönköpings län, fastställt av 
kanslidirektör.  

- Reglemente för regionstyrelsen, fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06. 
- Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård, fastställt av regionfullmäktige 

2018-11-06. 
- Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer, fastställd 

av kommunfullmäktige 2018-11-06.   
- Regiondirektörens instruktion, framgår ej när eller av vem dokumentet är fastställt.  

Av regionstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden 
som ska handläggas av fullmäktige. Styrelsen ska vidare verkställa fullmäktiges beslut, 
om inte fullmäktige har beslutat något annat. Av dokumentet regiondirektörens 
instruktion framgår att regiondirektören ansvarar för beredning av ärenden till styrelsen 
och nämnderna.  

Av dokumentet arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och 
delegationer framgår att respektive presidium utgör beredning till nämnden och att 
nämnden utser en fast personlig ersättare per presidieledamot som har närvaro- och 
rösträtt vid presidieöverläggningar när den ordinarie presidieledamoten är frånvarande.  

Dokumentet ärendehandbok för politiska beslutsärenden i Region Jönköpings län syftar 
till att säkerställa en korrekt ärendehantering och att vara ett hjälpmedel för att 
säkerställa att ärenden bereds på ett enhetligt, effektivt och juridiskt korrekt sätt. Av 
handboken framgår roll- och ansvarsfördelning för registrator, handläggare, 
nämndsekreterare, direktör och regiondirektör samt arkivarie. Det finns information om 
hur ett politiskt ärende kan uppkomma och vad som styr om ett ärende ska behandlas 
politiskt eller ej. Ärendehandboken reglerar vidare registrering och diarieföring, 
handläggning, beredning och kallelse till styrelse och nämnder, sammanträde och beslut 
och protokoll samt vad som händer efter beslutet är fattat. Det finns även information 
om arkivering och gallring.  

Av intervjuerna framgår att ärendehandboken beskriver ärendeberedningsprocessen på 
ett adekvat sätt. Det framgår emellertid att verksamheterna bör arbeta aktivt med 
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ärendehandboken i större utsträckning, och att handläggare inom vissa verksamheter 
efterfrågar mer specifika rutiner för ärendeberedningsprocessen. Vidare framgår av 
intervjuerna att kanslifunktionen fungerar som grindvakt i ärendeberedningen och 
säkerställer så att innehåll och utformning av handlingarna är tillfylles. Kanslifunktionen 
svarar även för att alla handlingarna kommer de förtroendevalda till del. Det beskrivs att 
nya tjänstepersoner ska få en genomgång av ärendehandboken i sin introduktion. Det 
har även skett utbildningar i att skriva korrekt och i att upprätta tjänsteskrivelser. 

Bedömning 
Finns riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen i tillräcklig omfattning? 

Bedömning: Ja.  
Bedömningen baseras i huvudsak på att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård har en ärendehandbok som reglerar hela berednings- och beslutsprocessen.  

Tillämpning av riktlinjer och rutiner 
Revisionsfråga 2: Tillämpas dokumenterade riktlinjer och rutiner i tillräcklig utsträckning? 

Iakttagelser 
Av ärendehandboken framgår att kvalitetssäkring av underlag främst åligger den 
direktör som är ansvarig för ärendet. Innan ärende ska tas upp för beredning av de 
förtroendevalda ska ärendet genomgå en tjänstemannaberedning där 
nämndsekreterare, ansvariga direktörer och regiondirektör ska medverka. Som nämns 
ovan ska handlingar vara färdigställda till denna beredning. Vid 
tjänstemannaberedningen kan handlingar emellertid behöva mindre justeringar av 
teknisk karaktär. Av ärendehandboken framgår att kallelse och handlingar ska skickas 
till de förtroendevalda en vecka innan sammanträdet. Kallelsen läggs tillsammans med 
handlingarna ut på läsplattor och på regionens externa webbsida.  

Vid intervjuerna beskrivs att tjänstemannaberedningen inte är ett formaliserat 
sammanträde. Första gången ett ärende formellt behandlas är på regionstyrelsens 
arbetsutskott. Av intervjuerna framgår att regionstyrelsen sällan skickar tillbaka underlag 
till förvaltningsorganisationen på grund av bristande kvalité på beslutsunderlaget, men 
att det förekommer. Det framgår vidare att det är vanligare att arbetsutskott skickar 
tillbaka underlag för komplettering, än att det skickas tillbaka av styrelse eller nämnd.  

Av ärendehandboken framgår att det finns mallar för politisk beredning. Det finns fem 
mallar, en för budgetdokumentet, en för missiv, en för tjänsteskrivelse och en för 
underlag till motion samt en för yttrande. Det framgår av intervjuerna att de mallar som 
finns anses vara tunna och att det inte finns några fasta perspektiv såsom exempelvis 
finansiering. Av intervju framgår dock att finns möjlighet för handläggare att lägga till fler 
perspektiv i mallarna, vilket man ibland också görs, till barnrättsperspektivet, juridisk 
bedömning m.m.  

Det framgår vidare av intervjuerna att det förekommer att ärendena i kallelsen till 
regionstyrelsen inte är kompletta, det kan exempelvis saknas vissa handlingar i 
ärendena. Det anges då i kallelsen att komplettering ska ske. Vidare beskrivs att det 
ibland förekommer att det saknas handlingar till ärenden som ska behandlas av 
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styrelsen vid tiden för sammanträdet. Här ska dock noteras att det intervjuade ger olika 
bilder gällande status på ärenden och handlingar.  

Som nämns i avsnittet ovan framkommer det även vid intervjuerna att ärendehandboken 
speglar arbetssättet, men att handboken inte är implementerad fullt ut i verksamheterna. 
Det framförs att det kan finnas ett behov av att återkommande lyfta upp handboken och 
dess styrning. 

Bedömning 
Tillämpas dokumenterade riktlinjer och rutiner i tillräcklig utsträckning? 

Bedömning: Delvis 
 
Bedömningen baseras på att det förekommer att ärenden inte är kompletta vid 
tjänstemannaberedningen. Bedömningen baseras även på att det förekommer att 
handlingar inte är kompletta i samband med utskick till styrelse och nämnd.   

Vi noterar att det av intervjuerna framkommer att ärendehandboken inte är 
implementerad fullt ut.  

Ansvars- och arbetsfördelning 
Revisionsfråga 3: Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelsen, 
nämnden och förvaltning för berednings- och beslutsprocessen? 

Iakttagelser 
Ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse, nämnd och förvaltning kommer 
framförallt till uttryck i följande dokument: 

● Regionstyrelsens reglemente  
● Nämnden för folkhälsa och sjukvårds reglemente 
● Ärendehandbok för politiska beslutsärenden i Region Jönköpings län 
● Regionstyrelsens delegationsordning 
● Nämnden för folkhälsa och sjukvårds delegationsordning. 

I ärendehandboken görs en åtskillnad mellan tjänstemannaberedning och politisk 
beredning i presidium eller arbetsutskott. På tjänstemannaberedningen medverkar 
nämndsekreterare, ansvariga direktörer och regiondirektör. Det beskrivs att det på 
tjänstemannaberedningen sker en kvalitetskontroll av ärendena och handlingar innan 
dessa skickas ut till de förtroendevalda. På tjänstemannaberedningen ska inga utkast 
lämnas utan handlingarna ska vara färdigställda. Under den politiska beredningen i 
presidium eller utskott förbereds ärenden som ska behandlas på nämndens eller 
styrelsens sammanträde. Det är ordförande som ansvarar för planering och 
genomförande av sammanträdet.  

Av rollbeskrivningarna i ärendehandboken framgår att handläggare utreder, analyserar 
och skriver tjänsteskrivelser och underlag med förslag till beslut. Handläggaren ansvarar 
också för att ärendet och akten är kompletta. Nämndsekreteraren ansvarar för att 
ärenden tas upp till beslut, för kallelse och att upprätta protokoll. Nämndsekreteraren 
ansvarar även för kvalitén i den politiska processen. Direktör svarar för att underlag 
skickas för politisk behandling och att tidplaner hålls samt för att kvalitetssäkra 
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handlingarna innan de förtroendevalda tar del av dem. Regiondirektören har det yttersta 
ansvaret för ärendehanteringen och att säkerställa att politiskt fattade beslut verkställs.  

Det beskrivs vid intervjuerna att det finns en grundläggande förståelse avseende 
rollfördelning mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Det framkommer emellertid 
en fragmenterad bild där det enligt tjänstemannaorganisationen ibland uppges finnas en 
otydlig gränsdragning avseende i vilken utsträckning förtroendevalda vill ändra i själva 
beslutsunderlagen. Processen beskrivs dock i grunden som ändamålsenlig av 
förtroendevalda och tjänstemän. Vid intervjuerna beskrivs även att det finns svårigheter i 
gränsdragningen kring ansvaret för personal i hälso- och sjukvård då regionstyrelsen 
har arbetsgivaransvaret för personalen, men att verksamheterna och vården ligger 
under nämnden för folkhälsa och sjukvård.  

Av intervjuerna framgår att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och nämnden har satt 
sig i organisationen sedan regionbildningen. Det beskrivs även vid intervjuerna att 
ordförande i regionstyrelsen och regiondirektören har veckovisa avstämningar där 
ärenden diskuteras.  

Bedömning 
Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelsen, nämnden och förvaltning 
för berednings- och beslutsprocessen? 

Bedömning: Delvis.  
 
Bedömningen baseras på att det finns en i styrande dokument reglerad ansvars- och 
arbetsfördelning. Bedömningen baseras även på att det finns indikationer på att 
dokumenterad ansvars- och arbetsfördelning inte tillämpas fullt ut. 

Beslutsbefogenheter 
Revisionsfråga 4: Har beslut fattats av behöriga beslutsorgan? 

Iakttagelser 
Regionens beslutsorganisation regleras i följande dokument: 

● Regionstyrelsens reglemente 
● Regionstyrelsens delegationsordning 
● Regiondirektörens vidaredelegation, fastställd 2020-10-26 av kanslidirektör 
● Nämnden för folkhälsa och sjukvårds reglemente 
● Nämnden för folkhälsa och sjukvårds delegationsordning 

Resultat kontroll 

Vi har granskat tre beslut i regionstyrelsen och två beslut i nämnden för folkhälsa och 
sjukvård som avser hantering av konsekvenserna av covid-19 pandemin utifrån följande 
frågeställningar: 

● Har beslutat fattats i enlighet med regionens beslutsorganisation? 
● Finns tillräcklig följsamhet till riktlinjer och rutiner för berednings- och 

beslutsprocessen? Fokus på konsekvensanalys. 
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Av det genomförda stickprovet framgår att beslut huvudsakligen fattas av rätt 
beslutsinstans, dvs.i enlighet med regionens beslutsorganisation. I ett av ärendena som 
har varit föremål för stickprov råder en tveksamhet rörande om beslutet skulle 
behandlats av regionstyrelsen eller nämnden för trafik, infrastruktur och miljö då det är 
nämnden och inte regionstyrelsen som ansvarar för sjukresor i länet. Av ärendet 
framgår ingen information om att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har yttrat sig 
i ärendet.  

Av kontrollen framgår att regionstyrelsens tjänsteskrivelser vanligen ger fullödig 
information av ärendet och vad konsekvenserna av besluten blir. Det framgår en kort 
sammanfattning och även information under rubriken ‘’information i ärendet’’. I ett av 
styrelsens ärenden noterar vi att det saknas en konsekvensbeskrivning av vad beslutet 
innebär för regionen.  

Vid intervjuerna beskrivs det att det är låg risk att beslut fattas i fel nämnd eller styrelse 
eftersom verksamheterna finns representerade vid tjänstemannaberedningen. Den 
största risken beskrivs vara att regionstyrelsen fattar beslut kring något som egentligen 
ska beslutas av en nämnd. Det beskrivs vidare att det i större utsträckning initieras 
ärenden som tangerar flera nämnders verksamhet vilket resulterar i att regionstyrelsen 
tar ansvar för ärendet och sedan låter de övriga nämnderna inkomma med yttrande. 
Vidare beskrivs att handläggare av ärenden även markerar i ärendehanteringssystemet 
i vilken instans ett ärende ska behandlas.  

Bedömning 
Har beslut fattats av behöriga beslutsorgan? 

Bedömning: Ja. 
 
Bedömningen grundar sig på att kontrollen visar att beslut huvudsakligen har fattats av 
behöriga beslutsorgan.  

Vi noterar att det i vissa fall saknas tydliga konsekvensbeskrivningar.  

Styrning och kontroll 
Revisionsfråga 5: Utövar styrelsen och nämnden en tillräcklig intern styrning och kontroll 
inom granskningsområdet? 

Iakttagelser 

Regionstyrelsens och nämnd för folkhälsa och sjukvårds styrning och kontroll inom 
området sker genom att: 
● Regionstyrelsen har upprättat en delegationsordning 
● Nämnden för folkhälsa och sjukvård har upprättat en delegationsordning 
● En instruktion för regiondirektören har upprättats som anger att regiondirektören 

ansvarar för ärendehanteringen och verkställighet av beslut. Regiondirektören ska 
även arbeta med integritet avseende information och underlag för beslut och bistå 
majoritet och opposition.  

● Styrelsen hållits informerad om pandemin genom informationspunkter såsom 
‘’aktuell information’’ på sammanträdena.  

 
Av intervjuer framkommer att: 
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● det inte har genomförts någon utvärdering av berednings- och beslutsprocessen 
● förtroendevalda anser att det finns tillräcklig enhetlighet underlagen 
● det förekommer att det saknas underlag i kallelsen 
● verksamheten får kontinuerlig feedback från förtroendevalda avseende underlag och 

föredragningar 
● pandemin inte har påverkat de fastställda arbetssättet för beredningsprocessen. 

Bedömning 
Utövar styrelsen och nämnden en tillräcklig intern styrning och kontroll inom 
granskningsområdet? 

Bedömning: Delvis.  
I samband med granskningen har vi kunnat konstatera att pandemin inte har påverkat 
arbetssättet i beredningsprocesserna negativt. 
Vi noterar att styrning och kontroll av beredningsprocesserna till viss del är 
dokumenterat genom ärendehandboken.  
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköping genomfört 
en granskning av beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-pandemin. 
Granskningens syfte har varit att granska och pröva om regionstyrelsen samt nämnd för 
folkhälsa och sjukvård säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) 
hanterats på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande 
Covid-19-pandemin. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen och nämnd 
för folkhälsa och sjukvård i allt väsentligt säkerställt att processen för handläggning 
(beredning och beslut) hanterats på ett ändamålsenligt sätt och med inte helt tillräcklig 
intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-pandemin. 

Rekommendationer 
I syfte att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer till 
regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård: 
 
● Pröva hur en uppföljning av berednings- och beslutsprocessen kan utformas inom 

ramarna för det systematiska förbättringsarbetet. 
● Säkerställ att ärendehandboken implementeras fullt ut 
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Bedömning  

1. Finns riktlinjer och 
rutiner för berednings- och 
beslutsprocessen i 
tillräcklig omfattning? 
 

Ja 
Regionstyrelsen och nämnden 
för folkhälsa och sjukvård har 
en ärendehandbok som 
reglerar hela berednings- och 
beslutsprocessen. 

 

2. Tillämpas 
dokumenterade riktlinjer 
och rutiner i tillräcklig 
utsträckning? 
 

Delvis 
Det förekommer att ärenden 
inte är kompletta vid 
tjänstemannaberedningen. Det 
förekommer att handlingar inte 
är kompletta i samband med 
utskick till styrelse och nämnd.   

 

3. Finns en tydlig ansvars- 
och arbetsfördelning 
mellan styrelsen, nämnden 
och förvaltning för 
berednings- och 
beslutsprocessen? 
 

Delvis 
Det finns en i styrande 
dokument reglerad ansvars- 
och arbetsfördelning. Det finns 
indikationer på att 
dokumenterad ansvars- och 
arbetsfördelning inte tillämpas 
fullt ut. 

 

4. Har beslut fattats av 
behöriga beslutsorgan?  
 

Ja 
Kontrollen visar att beslut 
huvudsakligen har fattats av 
behöriga beslutsorgan. 

 

5. Utövar styrelsen och 
nämnden en tillräcklig 
styrning och kontroll inom 
granskningsområdet.  
 

Delvis 
Styrning och kontroll av 
beredningsprocesserna är till 
viss del dokumenterat genom 
ärendehandboken, men den är 
inte implementerad fullt ut.  
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Bilagor 
- Kontroll besutsfattande maa Covid-19 pandemin 

 

Beslut i regionstyrelsen 
 

Ärende Beslutat fattat i enlighet med  
beslutsorganisation/ delegations- 
ordning? 

Tillräcklig följsamhet till riktlinjer 
och rutiner för berednings- och 
beslutsprocessen? Fokus på 
konsekvensanalys 

Specialtransporter 
vid misstänkt 
smitta, 2020-04-03 
§ 76 

Delvis. Enligt nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljös reglemente 
ansvarar nämnden för sjukresor inom 
länet. 
 
RS uppdrar åt Jönköpings Länstrafik att 
teckna avtal om speciella transporter 
för personer med symptom av Covid-19 
och ger regionledningskontoret i 
uppdrag att hantera den 
budgetmässiga konsekvensen genom 
omdisponering av budgetanslag.  

Av tjänsteskrivelsen framgår en kort 
sammanfattning och även utökad 
information i ärendet. Det framgår 
även kostnad för förslaget. 

Överenskommelse 
avseende ökad 
nationell testning, 
2020-08-18 § 154 

Delvis/ja. 
 
Regionfullmäktige föreslås besluta att 
egenavgiften för seriologisk 
provtagning avseende Covid-19 ska 
vara 200 kronor.  
 
RS ska bereda fullmäktiges beslut.  

Av kallelsen framgår att 
rubriksättningen i själva ärendet och 
tjänsteskrivelsen skiljer sig åt (i 
tjänsteskrivelsen står egenavgift vid 
seriologisk testning avseende 
Covid-19).  
 
Av tjänsteskrivelsen framgår en 
sammanfattning och utökad 
information i ärendet.  

Rekommendation 
om kostnadsfrihet 
av vaccinering, 
2021-02-02 § 9 

Regionstyrelsen föreslår 
regionfullmäktige besluta om 
avgiftsfrihet för vaccinering mot covid-
19. RS ska bereda fullmäktiges beslut. 
Av protokollet går inte att utläsa att 
beslutet har beretts av nämnden för 
folkhälsa och sjukvård.  

Av tjänsteskrivelsen framgår en 
väldigt kort sammanfattning och 
utökad information i ärendet.  
 
Det saknas information om vad 
konsekvenserna blir för regionen.  
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Beslut i nämnd för folkhälsa och sjukvård 
 

Ärende Beslutat fattat i enlighet med  
beslutsorganistion/ delegations- 
ordning? 

Tillräcklig följsamhet till riktlinjer och 
rutiner för berednings- och 
beslutsprocessen? Fokus på 
konsekvensanalys 

• Redovisning av 
åtgärder inom 
hälso- och 
sjukvården 
angående Covid -
19, 2020-04-07 § 
68 

Ja. Enligt nämndens reglemente 
ansvarar nämnden för regionens hälso- 
och sjukvård. 
 
Nämnden godkänner hälso- och 
sjukvårdsdirektörens redovisning av 
vidtagna och planerade åtgärder med 
anledning av Coronapandemin.  

Av tjänsteskrivelse framgår en 
sammanfattning och utökad information 
i ärendet. Det finns information om 
konsekvenserna för verksamheten och 
information om att ytterligare 
konsekvenser presenteras i samband 
med redovisning av delårsrapporten 
per april 2020.  

Remiss - 
Europeiska 
kommissionens 
förslag om en 
europeisk 
hälsounion och att 
stärka EU:s 
förmåga att 
hantera 
gränsöverskridand
e hälsohot, 2021-
01-26 § 25 

Ja/delvis. Nämnden får hantera 
remisser om inte dessa är av strategisk 
art, då ska de hanteras av RS. Det 
anses vara korrekt beslutsorganisation 
om remissen inte klassificeras som 
strategisk, annars är det RS som ska 
besluta om den.  

Av tjänsteskrivelsen framgår en 
sammanfattning och utökad information 
i ärendet.  
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Sammanställning över regionstyrelsens och nämnden för folkhälsa och sjukvårds ärenden 
som har behandlats utifrån pandemin 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
Datum Diarienr Paragraf Beskrivning Forum 

2020-03-17  §54 Diskussion SKR och regering 
ang. statsbidrag 

Nämnd 

2020-04-07 2020/897 §68 Åtgärder som vidtagits och 
planeras  

Nämnd 

2020-04-21  §75 Pågående arbete Nämnd 
2020-05-25  §95 Pågående arbete Nämnd 
2020-06-16  §115 Tillsatt arbetsgrupp för att 

korta vårdköer 
Nämnd 

2020-06-16 2020/85 §120 Delårsrapport  Nämnd 
2020-09-15  §136 Uppföljning av arbetet med 

covid-19 
Nämnd 

2020-09-15  §138 Patientsäkerhet och IVO-
ärenden 

Nämnd 

2020-10-13  §157 Översyn hälsotillstånd hos 
personalgrupper 

Nämnd 

2020-10-13 2020/85 §166 Delårsrapport Nämnd 
2020-10-13  §163 Lägesuppdatering Nämnd 
2020-11-17  §177 Aktuell information Nämnd 
2020-12-01  §197 Aktuell information Nämnd 
2020-12-08  §204 Aktuell information Nämnd 
2021-01-07  §5 Vaccinationsplan Nämnd 
2021-01-26  §12 Aktuell information Nämnd 
2021-01-26  §17 Region Jönköpings läns 

hantering av IVOs granskning 
Nämnd 

2021-01-26 2020/2607 §25 Europeiska kommissionens 
förslag om en europeisk 
hälsounion 

Nämnd 

2021-02-24  §32 Aktuell information Nämnd 
2021-03-18  §45 Aktuell information Nämnd 
2021-03-18  §46 Aktuell information om 

vaccination 
Nämnd 

2021-03-30  §54 Aktuell information Nämnd 
2021-03-30  §60 Information om vaccination Nämnd 
2021-05-04  §73 Aktuell information Nämnd 
2021-05-04  §78 Kunskapsstyrning riks/region Nämnd 
2021-06-01  §86 Aktuell information Nämnd 
2021-06-01 2021/136 §94 Delårsrapport  Nämnd 
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Regionstyrelsen 
Datum Diarienr Paragraf Beskrivning Forum 

2020-03-03  §31 Aktuell information Regionfullmäktige 
2020-03-13 2020/683  Studiebesök av 

förtroendevalda i vårdens 
verksamheter 

Ordförandebeslut 

2020-03-18 2020/683  Patientavgift vid sent återbud 
tas inte ut under pandemin  

Ordförandebeslut 

2020-03-24  §63 Aktuell information Regionstyrelsen 
2020-03-30 2020/683  Hyresnedsättning Ordförandebeslut 
2020-04-03 2020/865 §76 Specialtransporter vid 

misstänkt smitta 
Regionstyrelsen 

2020-05-12  §85 Aktuell information Regionstyrelsen 
2020-05-12   PP – Kommunikation  Regionstyrelsen 
2020-05-12   PP – Regional särskild 

sjukvårdsledning 
 

2020-05-12   PP – Regional utveckling Regionstyrelsen 
2020-06-02  §110 Aktuell information Regionstyrelsen 
2020-06-17 2020/683  Egenavgift vid serologisk 

testning avseende covid-19  
Ordförandebeslut 

2020-06-26  §138 Övrig fråga Regionstyrelsen 
2020-08-18  §143 Aktuell information Regionstyrelsen 
2020-08-18 2020/1455 §154 Ökad nationell testning Regionstyrelsen 
2020-08-19 2020/683  Studiebesök av 

förtroendevalda i vårdens 
verksamheter 

Ordförandebeslut 

2020-08-25 2020/1455 §83 Ökad nationell testning för 
covid-19 

Regionfullmäktige 

2020-09-22  §174 Situationen inom 
intensivvården 

Regionstyrelsen 

2020-09-22  §175 Aktuell information Regionstyrelsen 
2020-10-20  §189 Aktuell information Regionstyrelsen 
2020-11-03 2020/683  Arvodering digitala 

sammanträden 
Ordförandebeslut 

2020-11-24  §210 Aktuell information Regionstyrelsen 
2020-11-30 2020/683  Främjande åtgärder för 

medarbetare och länet 
Ordförandebeslut 

2020-11-30 2020/683  Hyresnedsättning för externa 
hyresgäster 

Ordförandebeslut 

2020-12-15  §236 Aktuell information Regionstyrelsen 
2021-01-14 2020/683  Arvodering digitala 

sammanträden 
Ordförandebeslut 

2021-02-02  §5 Aktuell information Regionstyrelsen 
2021-02-02 2020/2696 §9 Rekommendation om 

kostnadsfrihet av vaccinering 
Regionstyrelsen 

2021-02-02   PP – Pandemi 2021 Regionstyrelsen 
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2021-02-02   PP – Lagar förordningar och 
föreskrifter 

Regionstyrelsen 

2021-02-08 2020/683  Arvodering digitala 
sammanträden 

Ordförandebeslut 

2021-02-09 2020/2696 §5 Rekommendation om 
kostnadsfrihet av vaccinering 

Regionfullmäktige 

2021-03-09  §33 Aktuell information Regionstyrelsen 
2021-04-06  §50 Informationsärenden och 

aktuellt 
Regionstyrelsen 

2021-04-06   PP - Pandemimöte Regionstyrelsen 
2021-05-11   PP – information Mats 

Bojestig Hälso- och 
sjukvårdsdirektör 

Regionstyrelsen 

2021-05-11  §69 Information om pandemin Regionstyrelsen 
2021-05-11  §70 Sommarplanering Regionstyrelsen 
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2021-12-08 

 

Rebecka Hansson     Christer Marklund  
___________________________  ___________________________ 
Uppdragsledare     Projektledare 

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Region Jönköping enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021-05-26. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  
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Plats: Vildrosen, plan 7, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
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§ 101  
 
Granskning av löneprocessen 
Diarienummer: RJL 2022/557 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.  

Sammanfattning  
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings 
län genomfört en granskning av lönehanteringen och 
löneutbetalningsprocessen.  
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en 
tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och 
löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll 

Beslutsunderlag 
• Revisionens missiv och rapport 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15 
• Bilaga till tjänsteskrivelse 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
regionstyrelsens sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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 2022-05-15 RJL 2022/557 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Yttrande - Granskning av löneprocessen  
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.  

Sammanfattning  
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län 
genomfört en granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen.  
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en 
tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess 
med tillräcklig intern kontroll 

Information i ärendet 
Flera av de rekommendationer som lämnades av revisorerna vid lönegranskningen 
av Region Jönköpings län år 2019 kvarstår och har inte genomförts. Den samlade 
bedömningen är att regionstyrelsen i Region Jönköpings län inte har säkerställt en 
helt tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och 
löneutbetalningsprocess samt inte säkerställt en process med tillräcklig intern 
kontroll. 

Beslutsunderlag 
• Revisionens missiv och rapport 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-15 
• Bilaga till tjänsteskrivelse 

Beslut skickas till 
Regionrevisionen  
Regionfullmäktige  
 
 
REGIONLEDINGSKONTORET  
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  RJL 2022/557 

 
 

 

Jane Ydman 
Regiondirektör 

Patrick Nzamba 
HR-direktör  
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Svar på regionrevisionens granskning av 
löneprocessen, dnr RJL 2022/557  
Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till 
regionstyrelsen:  

• Utveckla, formalisera och systematisera internkontrollarbetet inom 
löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och 
utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva.  

• Överväg ifall genomgång och analys av logglistor över förändringar av 
fasta data i lönesystemet bör ske som ett led i det interna kontrollarbetet. 

• Genomför en uppföljning av efterlevnaden semesterlag samt vidta åtgärder 
vid behov.  

• Genomföra periodiska kontroller av alla högre behörigheter i 
lönesystemet, samt säkerställa att dessa kontroller dokumenteras.  

• Säkerställ att alla poster som avser en viss månad attesteras i tid, i syfte att 
säkerställa korrekt utbetalning för aktuell period.  

• Säkerställ att samtliga utanordningslistor kontrolleras och attesteras efter 
varje lönekörning. 

Åtgärdslista per kontrollområde 
(utifrån ovanstående rekommendationer) 

Policys och riktlinjer 
(Ansvarig: Central HR-strateg/utvecklingschef HR/central systemförvaltning, 
lönechef) 

Internkontrollarbete inom löneprocessen 
Ta fram tydligare dokumentation kring hur kontrollaktiviteter skall utföras, när 
och av vem samt vem som har ansvar för rapportering för att vidta eventuella 
åtgärder. I detta ingår även att kommunicera rutinerna så att det finns en god 
kännedom om kontrollaktiviteterna inom organisationen.  

• I regionstyrelsens internkontrollplan ska varje år framgå något 
kontrollmoment som har bäring på löneprocessen och metoden för 
följsamhet av upprättade policy och riktlinjer inom granskningsområdet.  

• Ta fram risk och säkerhetsanalys för att analysera risker inom 
löneområdet. 

• Dokumentera identifierade risker som framkommer och vilka åtgärder som 
vidtas. 
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• Tydliggöra ansvar i samverkan utifrån roll mellan berörda aktörer i 
löneprocessen central HR/systemförvaltning, Löneenheten, IT-centrum. 

• Ta fram plan för hur genomföra kontroller när allt fler flöden och 
processer automatiseras och digitaliseras i system. 

Behörighetsadministration  
(Ansvarig: Central HR-strateg) 

Genomföra periodiska kontroller av alla högre behörigheter i lönesystemet samt 
säkerställa att dessa kontroller genomförs och dokumenteras. 

• Kontroll och genomgång av högre behörigheter i Heroma ska göras 
regelbundet och dokumenteras. 

• HR-strateg dokumenterar vilka kontroller som genomförts och dess 
resultat. Det ska tydligt framgå vad som räknas som ”högre behörighet” 
och vilka som har kontrollerats.  

• Det ska vara tydligt dokumenterat hur kontrollerna har genomförts. 
• Granskning gäller även IT-centrums tekniker och driftansvariga. 

Priviligierade åtkomsträttigheter (systemförvaltare) ska granskas på 
motsvarande sätt. 

Administration av fast data 
(Ansvarig: Central HR-strateg/systemförvaltning/lönechef) 

Genomföra kontroller av loggade förändringar för att säkerställa att inga otillåtna 
förändringar görs. 

• Systematisk/schemalagd/dokumenterad granskning av loggar ska 
genomföras. 

• Genom att slumpvis välja ut olika områden och genomföra granskning om 
ologiska loggar förekommer 

Tidrapportering/avvikelserapportering  
(Ansvarig: Central HR-strateg/systemförvaltning, lönechef) 

Säkerställa att alla poster som avser en viss månad attesteras och således utbetalas 
korrekt den period det avser. 

• Idag finns ingen funktion som kan lista vilka ärenden (röda bollar) som 
inte är åtgärdade när lön ett/enkel körs. Kontakt med leverantör av Heroma 
kommer tas för att undersöka om det är möjligt att utveckla en sådan 
kontrollfunktion. Detta för att minimera risken för att det finns poster som 
inte är beviljade och som kan leda till att felaktig lön utbetalas.  

• Oavsett en ev. systemutveckling kan systematiska stickprov genomföras, 
dokumenteras och utvärderas. Åtgärder får vidtas utifrån resultat. 

• Informationsinsats till chefer ska genomföras för att öka förståelsen av att 
attestera ärenden från medarbetarna till ”rätt” löneutbetalningsmånad. 

 

Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång 
bör inaktiveras. 
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• Chefer har möjlighet att ”massgodkänna” frånvaro och arbetsförändringar 
i systemet Heroma – i och med detta finns det en risk att chef inte bedömer 
varje post för sig, men systemet ger en bra överblick över ärenden och ev 
kommentarer från medarbetarna innan attest sker. Om inte denna 
funktionalitet tillåts medför det en administrativt stor belastning för chefer, 
det blir oerhört resurskrävande för de chefer som har t ex en eller flera 
jour-/beredskapslinjer där chefer då behöver öppna varje individs ärende 
och attestera.  

• Förtydligad rutin samt informations- och utbildningsinsats till chefer som 
använder sig av ”massgodkännande” kommer att tas fram och genomföras. 

Löneöversyn  
 (Ansvarig: Utvecklingschef/central systemförvaltning) 

Införa  kontroll av de löner som uppdaterats under året för att säkerställa att lönen 
uppdaterats korrekt. 

• I regionen finns en dokumenterad rutin för löneöversynsprocessen. Det 
finns även en dokumenterad rutin för handhavandet med den årliga 
löneöversynen i systemet Heroma. För att tydliggöra/synliggöra hela 
processen och därmed underlätta för chefer och andra berörda aktörer i 
processen sammanställs dessa rutiner till en enhetlig rutin. I denna rutin 
framgår även hur kontroll genomförs av löneadministration vid inläsning 
av den nya lönen per individ i Heroma. 

• Säkerställa att underlaget för löneöversynen sparas, idag sparas underlag i 
Excel. Vi kommer skapa en tydligare mapp där de slutliga listorna från 
varje löneöversynsomgång sparas på ett strukturerat sätt.   

• Idag finns ingen funktion i Heroma där justerade utanför löneöversyn kan 
sökas fram. Stickprovskontroller av underlag i rekryteringsportalen 
kommer att genomföras för att  jämföra att underlaget stämmer med 
faktisk lön.  

• Underlag för inläsning av nya löner från LÖV till Heroma ska sparas. 
• Lönetillägg ska användas mycket restriktivt och vara tidsbestämda. 

Systematisk/schemalagd/dokumenterad granskning av lönetillägg ska 
genomföras. 

Månadsvis lönekörning  
(Ansvarig: Central HR-strateg/lönechef) 

Att kontrollera utanordningslistorna är en nyckelkontroll i den meningen att 
cheferna har den övergripande bilden av vilka medarbetare som haft frånvaro och 
chef kan bedöma rimligheten i lön och vilka personer som bör finnas med på 
utanordningslistan. 

• Svårigheter att månatligen säkerställa att samtliga utanordningslistor 
kontrolleras och attesteras efter varje lönekörning finns däremot införs en 
kontinuerlig granskning några gånger per år. Resultatet kommer att 
dokumenteras och berörda chefer kommer att kontaktas. 
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Hantering av avvikelserapporter och signallistor i mellanperioden vid lönekörning 
kommer att ses över.  

• Avvikelserapporter och fellistor som skapas och hanteras av 
löneadministratörer i samband med lönekörning ska sparas och ev åtgärder 
som vidtagits dokumenteras. 

Utbetalning av lön  
(Ansvarig: Central HR-strateg/systemförvaltning) 

Säkerställ att kontroll genomförs avseende att totalt belopp enligt bankkvittens 
överensstämmer med totalt belopp på lönefil vid löneutbetalningar samt att denna 
kontroll dokumenteras. Kontroll bör göras genom rimlighetsbedömning och attest 
av betalningsförslag för att säkerställa fullständighet, riktighet och validitet i 
utbetalningen. Kontrollen bör dokumenteras, signeras och dateras. 

• Rutin finns för nettolönesumma där central systemförvaltning kontrollerar 
summan som är i kört driftjobb mot summan som banken bekräftar att de 
fått för utbetalning.  Central systemförvaltning skickar resultat av denna 
kontroll via mail till ekonomi. Det är sedan ekonomi som ser det 
slutgiltiga avdraget och det är ekonomi som attesterar att det är korrekt 
gentemot avdraget belopp på kontot. Ta fram en dokumenterad rutin 
tillsammans med ekonomi där det framgår vilka kontroller som ska 
genomföras, när och av vem. 

• Ta fram ett beslutsdokument som ska attesteras och arkiveras tillsammans 
med bankkvittensen. 

Uppföljning efterlevnad av semesterlag  
(Ansvarig: Central HR-strateg/systemförvaltning) 

Genomföra en uppföljning av efterlevnaden semesterlag samt vidta åtgärder vid 
behov. 

• Ta fram en dokumenterad rutin där det framgår vilka kontroller som ska 
genomföras, när och av vem.  
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Regionrevisionen   
 
 
 
 
 
 
  

 
Regionfullmäktige 
 
För kännedom till:  
Regionstyrelsen 
 

Granskning av löneprocessen 
Kostnader för löner och andra personalrelaterade kostnader är en betydande del av 
Region Jönköping totala kostnader. Att lönehanteringen är korrekt och att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i löneutbetalningsprocessen är därför väsentligt. 
 
Regionens revisorer har utifrån genomförd riskanalys valt att genomföra en granskning av 
området utifrån perspektivet tillräcklig intern kontroll. Konsekvenserna av bristande 
rutiner och kontroller kan få både ekonomiska och förtroendemässiga följer. 
 
Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande 
och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern 
kontroll. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte har säkerställt en helt 
tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess och inte 
heller säkerställt en tillräcklig intern kontroll.  
 
Revisorerna konstaterar att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning och en 
dokumenterad löneprocess. Pandemin har påverkat alla delar av Region Jönköpings läns 
verksamhet och även skapat ett avsevärt merarbete vad gäller löneprocessen. Det finns 
dock visst utrymme för förbättring bland annat avseende genomförandet av kontroller, 
samt den interna kontrollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att utveckla den interna 
styrningen och kontrollen med en riskanalys som grund i enlighet med de 
rekommendationer och bedömningar som görs i rapporten och därmed säkerställa 
en tillfredsställande löneprocess
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Svar  
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att 
senast 10 juni 2022 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av 
granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.  
 
 
 
 
Thomas Werthén  Göte Wahlström 
Ordförande   Vice ordförande 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköping genomfört 
en granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen. Granskningens syfte 
är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig 
lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen inte har 
säkerställt en helt tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och 
löneutbetalningsprocess samt inte har säkerställt en helt tillräcklig intern kontroll. Vi ser 
att flera av de rekommendationer som lämnades vid lönegranskningen år 2019 kvarstår. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se det 
rapportens avslutande avsnitt “Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning? 

Delvis 
 

Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande 
kontrollaktiviteter i löneprocessen? 

Delvis 
 

Säkerställer regionstyrelsen att rutinerna fungerar genom att 
kontrollerna testas regelbundet? 

Nej 
 

Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem 
och huvudbok samt mot till Skatteverket inlämnade 
arbetsgivardeklarationer? 

Inga 
väsentliga 
avvikelser 

 

 

Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen: 

● Utveckla, formalisera och systematisera internkontrollarbetet inom löneprocessen 
där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att 
säkerställa att de är effektiva. 

● Överväg ifall genomgång och analys av logglistor över förändringar av fasta data i 
lönesystemet bör ske som ett led i det interna kontrollarbetet. 

● Genomför en uppföljning av efterlevnaden semesterlag samt vidta åtgärder vid 
behov. 

● Genomföra periodiska kontroller av alla högre behörigheter i lönesystemet, samt 
säkerställa att dessa kontroller dokumenteras. 

● Säkerställ att alla poster som avser en viss månad attesteras i tid, i syfte att 
säkerställa korrekt utbetalning för aktuell period. 
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● Säkerställ att samtliga utanordningslistor kontrolleras och attesteras efter varje 
lönekörning. 
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Inledning 
Bakgrund 
Kostnader för löner och andra personalrelaterade kostnader är en betydande del av 
Region Jönköpings totala kostnader. Att lönehanteringen är korrekt och att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i löneutbetalningsprocessen är därför väsentligt. 

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning valt att genomföra en granskning av området 
utifrån perspektivet tillräcklig intern kontroll. Konsekvenserna av bristande rutiner och 
kontroller kan få både ekonomiska och förtroendemässiga följer. 

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en 
tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med 
tillräcklig intern kontroll. 

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet: 

● Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning?  
● Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneprocessen 

som berör följande områden:  
○ Behörigheter i lönesystem 
○ Upplägg av fasta data 
○ Tid-/avvikelserapportering (ex. frånvaro) 
○ Lönerevision 
○ Utlägg (reseräkningar, traktamenten etc.) 
○ Månadsvisa lönekörningar 
○ Utbetalning av lön 
○ Överföring till huvudbok 

● Säkerställer regionstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas 
regelbundet? 

● Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt mot 
till Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer? 

Revisionskriterier 
● Tillämpliga lagar såsom semesterlag och kommunallagen (ffa 6 kap 6 § om 

internkontroll)  
● Interna rutiner/riktlinjer, regler och anvisningar 

Avgränsning 
Granskningsobjekt är regionstyrelsen, men registeranalysen och stickproven omfattar 
samtliga anställda. Vidare avgränsas granskningen i tid till perioden januari-oktober 
2021. Pensioner och arvoden till förtroendevalda ingår inte i granskningen. 

Metod 
Granskningen har genomförts genom registeranalys av löneutbetalningar för perioden 
januari-oktober 2021. Utifrån ett antal områden har olika sökningar skett med hjälp av 
registeranalys. Resultatet av sökningarna har därefter, stickprovsvis, kontrollerats och 
verifierats mot underlag genom kontakt med löneenheten. 
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Utöver registeranalysen har en kartläggning av rutiner för utbetalning av lön och 
relevanta nyckelkontroller i löneprocessen genomförts. Denna del har genomförts 
genom dokumentstudier samt intervjuer med lönechef, lönespecialist, löneadministratör 
och systemförvaltare. Vi har även haft kontakt med HR-strateg vid 
regionledningskontoret. 

Inom ramen för granskningen har vi även gjort en övergripande uppföljning av resultatet 
från tidigare granskning inom löneområdet, daterad mars 2019, och de 
rekommendationer som lämnades då: 

● Ta fram tydligare dokumentation kring hur kontrollaktiviteter skall utföras, när och av 
vem samt vem som har ansvar för rapportering för att vidta eventuella åtgärder. I 
detta ingår även att kommunicera rutinerna så att det finns en god kännedom om 
kontrollaktiviteterna inom organisationen. 

● Genomföra periodiska kontroller av alla högre behörigheter i lönesystemet, samt 
säkerställa att dessa kontroller dokumenteras. 

● Genomföra kontroller av loggade förändringar för att säkerställa att inga otillåtna 
förändringar görs.  

● Säkerställ att alla poster som avser en viss månad attesteras och således utbetalas 
korrekt den period de avser. 

● Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång bör 
inaktiveras. 

● Införa en kontroll av de löner som uppdaterats under året för att säkerställa att lönen 
uppdaterats korrekt.  

● Säkerställ att samtliga utanordningslistor kontrolleras och attesteras efter varje 
lönekörning. 

● Spara de avvikelserapporter och fellistor som skapas och gås igenom av 
löneadministratörer i samband med lönekörningen och dokumentera vilka åtgärder 
som vidtagits eller resultatet från utredningen av felsignaler. 

● Säkerställ att kontroll genomförs avseende att totalt belopp enligt bankkvittens 
överensstämmer med totalt belopp på lönefil vid löneutbetalningar samt att denna 
kontroll dokumenteras. Kontrollen bör dokumenteras, signeras och dateras. 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 

 

Granskningsresultat 
Organisering av lönehanteringen 
Löneenheten inom Region Jönköping ansvarar för lönehanteringen och ingår i 
verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service som ger stöd och service till 
regionens verksamheter. Inom löneenheten ingår 25 medarbetare, varav tre 
lönespecialister och 23 löneadministratörer, fördelade på tre kontor; Eksjö, Jönköping 
och Värnamo. Löneenheten hanterar månatligen ca 12 000 lönespecifikationer och 
ansvarar utöver regionens lönehanteringen även för lönehanteringen i 
samordningsförbund i Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Löneenheten bemannar även 
supportfunktionen för lönesystemet. 

484



 

6

Under intervju beskrivs att löneenheten hanterar stora delar av, men inte hela 
löneprocessen. Löneenheten hanterar t.ex. inte pensionsadministration. Vidare finns det 
delar som hanteras av central systemförvaltning, vad gäller övergripande ansvar för 
supporten för lönefunktionen, utbildningar och systemtekniska frågor. Vidare finns en 
central HR-strateg som arbetar övergripande med löneprocessen och lönesystemet. 
Arvoden och ersättning till förtroendevalda inom regionen hanteras inte heller i 
dagsläget av löneenheten, men under intervju framgår att löneenheten kommer att ta 
över den hanteringen framgent. 

Hanteringen av lön beskrivs inte vara uppdelad per verksamhet eller ort. Regionens 
löneadministratörer ansvara för ca 600 löner vardera. Bakgrunden till att det inte finns 
en uppdelning per verksamhet beskrivs vara för att minska personberoendet och 
sårbarheten. 

I intervju beskrivs löneenheten vara inne i en process där arbetssätt och rutiner 
utvecklas med syftet att hitta gemensamma arbetssätt, öka systematiken och bygga in 
förebyggande kontroller i system och rutiner. 

Vi har tagit del av underlag som behandlar chefers ansvar inom ramen för 
lönehanteringen. Av dokumentet (2021-11-24) framgår bland annat ansvar för följande 
moment: 

● Hantera ärenden i lönesystemet (attestera/avslå avvikelser) 
● Kontrollera och attestera utanordningslistor 
● Registrera ny/ändrad anställning i rekryteringsportalen 
● Följa upp medarbetarnas saldon och kvarvarande/uttagna semesterdagar 
● Meddela organisatoriska förändringar till löneenheten. 

Allmän systeminformation 
Regionen använder personal- och lönesystemet Heroma. Systemförvaltningen av 
personal- och lönesystemet är inte organiserat inom löneenheten utan centralt hos 
regionkontoret. 

Behörigheter  
Under intervju beskrivs att samtliga nyanställda medarbetare tilldelas en behörighet i 
lönesystemet för att kunna hantera sina egna ärenden (webbroll). I de fall en chef 
anställs tilldelas en högre behörighet först efter att denne avslutat en internutbildning i 
lönesystemet. Vidare beskrivs att det är lönespecialisterna som registrerar behörigheter 
och även följer upp att chefer genomfört internutbildningen innan de tilldelas rätt 
behörighet. Vi har även tagit del av en upprättad rutinbeskrivning av vilken arbetet för 
behörighetsregistrering stegvis framgår. 

Följande behörighetsnivåer finns i regionens lönesystem: 

● Chef 
● SMOT chef 
● Bitr chef 
● Bemanningsansvarig 
● HR - partner 
● Löneadministratör 
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● Löneadministratör och pensionshandläggare 
● Rehab 
● ISP hög behörighet 
● ISP låg behörighet 
● Webbroll, inkl SMS (standard) 
● Webbroll SMOT 
● Webbroll SMOT timavlönad 
● Statistik 
● Lokal systemförvaltare/lönespecialist 
● Central systemförvaltare 

Under intervju beskrivs vidare att chefer har möjlighet att vidaredelegera behörigheter i 
lönesystemet. Vi har tagit del av den blankett som krävs för att möjliggöra 
vidaredelegering som hanteras av lönespecialister. Delegering av behörighet är enbart 
giltigt ett år i taget. 

Beträffande kontroller och uppföljning av tilldelade behörigheter beskrivs under intervju 
att löpande kontroller genomförs, men att det inte har genomförts någon systematisk 
genomgång under de senaste två åren. Historiskt har kontrollerna skett genom att 
behörighetslistor har distribuerats till personalansvariga chefer som sedan fått bekräfta 
att behörigheterna stämmer. 

Det är även löneenheten som ansvarar för att avsluta eller ändra behörigheter i 
samband med avslutad tjänst eller förändrad tjänst. Under intervju beskrivs att en 
behörighet avslutas automatiskt då en tjänst avslutas, men i de fall en tjänst ändras 
behöver behörigheten avslutas manuellt. Då krävs det att ansvarig chef inkommer med 
en blankett, vartefter löneenheten ändrar eller avslutar behörigheten. 

Uppläggning av fasta data  
I samband med nyanställning upprättar löneenheten anställningsavtal via lönesystemet 
baserat på de anställningsunderlag som skickas till löneenheten vid nyanställning. HR-
partner genomför kontroll av anställningsunderlag innan det skickas till löneenheten för 
registrering i lönesystemet. Anställningsavtalen skickas sedan till anställande chef och 
signeras fysiskt. De signerade avtalen skickas sedan tillbaka till löneenheten, skannas 
in digitalt och arkiveras i regionens e-arkiv. Emellertid beskrivs under intervju att det inte 
är samtliga signerade anställningsavtal som skickas tillbaka samt att det inte sker någon 
rutinmässig kontroll av att samtliga signerade avtal skickas tillbaka. 

Informationen som går ut till anställande chefer beträffande deras ansvar beskrivs under 
intervju vara tydlig och vi har även tagit del av den information som bifogas med 
anställningsavtalen. Vi har även tagit del av en checklista som löneenheten använder 
sig av vid uppläggning av fasta data. 

Den nyanställda medarbetarens uppgifter registreras i lönesystemet i samband med att 
anställningsavtalet upprättas och lönesystemet är även kopplat till 
folkbokföringsregistret (Navet). 

Verifiering - kontroll av spärr 
Vi har kontrollerat att en användare med högsta behörighet inte kan ändra sin egna 
fasta data. Kontrollen gjordes utan anmärkning. 
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Verifiering - kontroll av varning för hög bruttolön 
Vi har kontrollerat att regionen har en spärr för hög bruttolön. Spärren ligger på 100 000 
kr. Kontrollen gjordes utan anmärkning. 

Verifiering - kontroll av spärr förändringsloggar 
Vi har kontrollerat att en användare inte kan ändra uppgifter som registrerats i 
systemets förändringsloggar. Kontrollen gjordes utan anmärkning. 

Verifiering - upplägg av felaktigt personnummer 
Vi har kontrollerat att varning sker i lönesystemet vid registrering av felaktigt 
personnummer. Kontrollen gjordes utan anmärkning. 

Kontroll av personalregistret  
Nedanstående kontroller av personalregistret har vi genomfört genom dataanalys av 
lönetransaktioner för perioden januari-oktober 2021. Kontrollen har genomförts genom 
en jämförelse mellan transaktionsfil och personalregistret. 

Lönetransaktioner utanför anställningsperioden 
I samband med registeranalysen genomfördes en jämförelse på individnivå mellan 
transaktionsfil och personalregistrets anställningsperiod för att säkerställa att inga 
utbetalningar har skett till personer mer än 90 dagar efter att anställningen upphört eller 
20 dagar före anställningens början. Resultatet visar att 48 transaktioner har gjorts efter 
anställningens slut och 15 transaktioner före anställningens börjat. 

Vi har genomfört ett stickprov på tio transaktioner efter anställningens slut och tio 
transaktioner före anställningens början. För samtliga transaktioner har vi mottagit 
rimliga förklaringar. Ingen avvikelse har således noterats. 

Kontroll mellan lönetransaktioner och personalregister 
En sökning har gjorts mellan transaktionsfil och personalregistret avseende om det finns 
transaktioner på anställda som ej finns upplagda i personalregistret. Resultatet visar på 
att ca 1 300 personer har mottagit transaktioner trots att de inte tycks finnas registrerade 
i personalregistret. Utifrån resultatet har vi genomfört tio stickprov. 

Vi har erhållit uppgifter som visar att samtliga anställda i stickprovet varit anställda under 
transaktionsperioden. Utfallet i vår analys beror på att det personalregister vi erhållit för 
den granskade perioden saknat vissa anställningsformer. Inga avvikelser har noterats. 

Kontroll av anställda med flera anställningsnummer 
Med anledning av att regionen inte tillämpar anställningsnummer utan använder 
personnummer i personalregistret har inga anställda mer flera anställningsnummer 
identifierats i registeranalysen. 

Kontroll av ologiska personnummer 
En sökning har gjorts efter personnummer med avvikande kontrollsiffra eller avvikande 
födelsedatum med hjälp av Luhnalgoritmen1. Resultatet visar att sju anställda 

 
1 Luhnalgoritmen används för att upptäcka eventuella inmatningsfel, exempelvis för 
personnummer. 
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identifierats med avvikande personnummer. Vid uppföljning framgår att det i samtliga fall 
avser samordningsnummer2. 

Kontroll av avvikande ålder 
En sökning har gjorts efter personer med avvikande ålder, vilket definierats som yngre 
än 16 och äldre än 67 år. Resultatet visar att 387 anställda identifierades med 
avvikande ålder, fyra yngre än 16 år och resterande äldre än 67 år. Vi har genomfört ett 
stickprov på tio personer med avvikande ålder och vi har erhållit rimliga förklaringar för 
samtliga stickprov. 

Tidrapportering/avvikelserapportering 
Under intervju beskrivs att medarbetare själva registrerar närvaro och viss typ av 
frånvaro (t.ex. kortare sjukfrånvaro, semester och vård av barn) via lönesystemets 
webbportal. Personal- och lönesystemet tillåter inte att medarbetarna själva kan 
registrera vissa typer av frånvaro. Registreringen får då göras av chef eller av 
löneenheten. 

Som tidigare beskrivits i rapporten ansvarar chefer för att kontrollera och attestera 
berörda medarbetares avvikelserapportering varje månad. I samband med intervju 
beskrivs dock att följsamheten till rutinen varierar mellan regionens chefer samt att det 
återkommande förekommer öppna poster som inte attesterats vid månadens slut. Av 
intervjusvar framgår även att chefer har möjlighet att massgodkänna både frånvaro och 
närvaro, och behöver därmed inte godkänna post för post. Massgodkännande medför 
en risk att chef inte bedömer varje post för sig. Det framhålls dock att lönesystemet ger 
en bra överblick över de ärenden och poster chefer har att bedöma. Beroende på hur 
många anställda en chef har och om de t.ex. har anställda med jour- och beredskap 
beskrivs det vara för tidskrävande att chef går in och öppnar, kontrollerar och attesterar 
varje ärende för sig då överblicken ger en enligt de intervjuade tillräcklig överblick. 

Lönerevision 
Vid intervju beskrivs att regionens förhandlingschef ansvarar för arbetet med 
lönerevisionen. Förhandlingen och sammanställningen sköts via lönesystemets 
förhandlingsmodul. Då arbetet är avslutat och de nya lönerna fastställda förs 
informationen automatiskt över till lönesystemet och ingen manuell registrering krävs. 

Vid intervju beskrivs vidare att löneenheten stickprovsvis kontrollerar att de nya lönerna 
har registrerats korrekt i lönesystemet. 

Reseersättningar, utlägg och traktamenten 
Reseersättningar, utlägg och traktamenten registreras av respektive medarbetare som 
sedan skickas i ett automatiskt flöde till löneenheten som granskar posten, att kvitto 
inkommer samt gör en rimlighetsbedömning. När det säkerställs att kvitto inkommit 
skickas posten vidare för attest till chef. I de fall kvitton saknas vid registrering returnerar 
löneenheten ärendet till berörd medarbetare som sedan får komplettera med kvitton 
innan ärendet skickas vidare till berörd chef. 

 
2 Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som varken är eller har varit 
folkbokförda i Sverige. Syftet är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna 
identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. 
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Verifiering av reseräkningar och utlägg 
Under perioden januari-oktober 2021 har reseräkningar och utlägg till ett belopp om ca 4 
mnkr, fördelat på 7 752 transaktioner, betalats ut. Av dessa har vi genomfört ett 
stickprov på tio transaktioner för att verifiera och kontrollera att det finns erforderligt 
underlag hänförliga till transaktionerna. För samtliga stickprov har vi mottagit både 
underlag (kvitto eller motsvarande) samt upprättad blankett för reseräkning. 

Verifiering av traktamenten 
Under perioden januari-oktober 2021 har traktamenten till ett belopp om ca 2,6 mnkr 
betalats ut, fördelat på 1 623 transaktioner. Av dessa har vi genomfört ett stickprov på 
tio transaktioner och kontrollerat upprättade underlag. För samtliga stickprov har vi 
mottagit upprättade och signerade reseräkningar/underlag för traktamenten och inga 
avvikelser har noterats. De utbetalda beloppen för dagtraktamente har stämts av mot 
Skatteverkets schablonbelopp utan anmärkning. 

Lönetillägg 
Av regionens riktlinjer för lönebildning och av intervju framgår att lönetillägg ska 
tillämpas restriktivt. Vidare framgår av riktlinjen att lönetillägg enbart bör tillämpas för 
tidsbegränsade arbetsförändringar där arbetsuppgifterna innebär en tydlig utökning av 
ansvar. 

Under intervju beskrivs att lönetillägg registreras via rekryteringsportalen av HR-partner. 
Uppgifter om vad lönetillägget avser och tidsbegränsning registreras. I de fall inget 
slutdatum registreras beskrivs att HR-chef i de fall fattat beslut att det inte behöver 
göras. Det kan också finnas lönetillägg som är kopplade till anställningsavtal och en 
aktuell anställning. De lönetillägg som är registrerade med ett slutdatum löper ut 
automatiskt och kräver ingen manuell hantering. Av intervjusvar framgår att det inte 
finns en rutinmässig kontroll av de lönetillägg som löper på tillsvidare utan att de först 
kontrolleras av förhandlingsansvarig i samband med den årliga lönerevisionen. 

Verifiering av utdrag och underlag för lönetillägg 
Vi har inhämtat underlag för lönetillägg registrerade per månad mellan januari och 
oktober 2021. Av utdraget framgår att totalt 1 633 anställda har haft ett lönetillägg 
registrerat under minst en månad. Som mest hade 1 261 anställda ett lönetillägg 
registrerat samtidigt och som minst hade 1 168 anställda ett lönetillägg registrerat 
samtidigt. Av underlaget framgår inte hur många av dessa som är registrerade att löpa 
tillsvidare. 

Vi har valt ut totalt 16 lönetillägg registrerade under september 2021 för verifiering 
genom kontroll av underlag, orsak samt överensstämmelse mellan utbetalt belopp och 
underlag. Följande avvikelser noterades: 

● Två underlag var inte signerade 
● För ett stickprov framgick ingen rimlig förklaring till att lönetillägget saknade ett 

slutdatum 

För övriga stickprov noterades inga avvikelser. 
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Semester  
Semesterlagen 
Semesterlagen (1977:480) fastställer antal lediga dagar en anställd har rätt till. Lagen är 
dispositiv, vilket innebär att arbetstagare genom kollektivavtal eller andra 
överenskommelser kan förhandla längre semester, men inte kortare. En arbetstagare 
har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, givet att anställningen påbörjas före den 
31 augusti under semesteråret. Semesterlagen 4 § tydliggör att en arbetstagare har rätt 
till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 
augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. 

Vidare behöver arbetsgivare säkerställa att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar i 
ledighet varje semesterår, under förutsättning att dagarna är intjänade och betalda. 
Överskjutande dagar får sparas till senare semesterår. Semesterlagen 18 § tydliggör att 
en arbetstagare som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med 
lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår. Enligt 
Allmänna bestämmelser (AB) får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 30 
dagar. Dagar över 30 sparade semesterdagar ska utbetalas i form av lön året efter att 
det konstaterats att det finns för många sparade dagar. Arbetstagare som den 31 
december 2017 hade fler än 30 sparade semesterdagar får dock ta ut de överskjutande 
dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade 
semesterdagar den 31 december 2022. 

Regionens rutiner för att säkerställa efterlevnad av lagen 
Löneenheten gör ingen kontroll av att anställda har tagit ut sina lagstadgade 20 
semesterdagar, däremot skickar regionens HR-avdelning ut påminnelser. Det finns 
också en automatisk bevakning/ påminnelse i lönesystemet som skickas ut i september 
varje år till berörda chefer. Alla chefer kan, på sin chefsöversikt i lönesystemet, se hur 
många dagar respektive medarbetare har tagit ut. Det är respektive chef som har det 
fulla ansvaret att säkerställa att deras medarbetare tar ut minst 20 semesterdagar under 
semesteråret.  I intervju uppges även att HR-avdelningen har en manuell 
semesterkontroll varje höst.  

Region Jönköping har kalenderår som semesterår. Semesteromställningen sker med 
automatik till februari månads löneutbetalning, så att anställda med fler än 30 sparade 
semesterdagar får överskridande semesterdagar utbetalda. Sedan 1 januari 2022 finns 
möjlighet till semesterväxling, något som inte funnits i regionen tidigare. 

I intervju uppges även att anställda i regionen under år 2020 hade möjlighet att spara 
upp till 40 semesterdagar fram till och med 2022-12-31 till följd av pandemin. 

Verifiering av personer med mer än 40 kvarvarande semesterdagar 
En anställd kan i teorin som mest ha 72 kvarvarande semesterdagar under år 2021 (då 
möjlighet till semesterväxling inte fanns), vilka då skulle bestå av 32 dagar som är årets 
semester (högsta möjliga antal semesterdagar enligt avtal) och 40 sparade 
semesterdagar från tidigare år.3 Möjligheten att spara semesterdagar från år 2020 till år 
2021 utifrån pandemin (se ovan) ökar det teoretiska antalet dagar ytterligare. I 
registeranalysen identifierades 471 personer med mer än 40 kvarvarande 

 
3 Det finns även “Röntgensemester läkare” som innebär en semesterrätt på 42 semesterdagar, 
vilket innebär att den gruppen i teorin kan ha 82 sparade semesterdagar. 
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semesterdagar per 2021-01-01. Den med flest kvarvarande dagar hade 72 kvarvarande 
semesterdagar. 

Stickprov gjordes på 10 anställda med mer än 40 kvarvarande semesterdagar. För fem 
av dessa beror det på sjukdom som medfört att de inte kunnat ta ut semester som 
planerat. För en anställd beror det på övrig frånvaro med lön. För resterande fyra 
anställda i stickprovet uppges det bero på exempelvis att anställd tagit flexledigt eller 
kompensationsledighet istället för semester alternativt att personen haft semester men 
inte registrerat det i lönesystemet. 

Kompensationstid och läkarkompensation 
Vi har tagit del av innestående kompensationstid och läkarkompensation per oktober 
2021. Informationen har analyserats och sammanställts i frekvenstabeller nedan (tabell 
1 och 2). Syftet med denna analys är att få en indikation över förekomsten av anställda 
med mycket övertid. Enligt Arbetstidslagen § 8 får antalet övertidstimmar (allmän 
övertid) inte överstiga 200 timmar per kalenderår. Om det finns särskilda skäl kan man 
dock arbeta ytterligare 150 övertidstimmar.  

I tabellen nedan framgår en sammanställning av innestående kompensationstid. 47 
anställda har mer än 200 timmar kompensationstid, varav fyra anställda har mer än 500 
timmar. Regionen följer allmänna bestämmelser, där fyllnadslön ersätts timma för 
timma, enkel övertid ersätts med 1,5 timmar kompensationstid och kvalificerad övertid 
ersätts med 2 timmar kompensationstid. Den med mest kompensationstid har 765 
timmar innestående kompensationstid. 

Tabell 1. Kompensationstid (frekvenstabell) 

Antal timmar Antal personer Totalt antal timmar 

Negativ kompensationstid (<0) 477 personer 2 170 timmar 

Minst 1 timme 5 657 personer 118 933 timmar 

Minst 100 timmar 220 personer 37 973 timmar 

Minst 200 timmar 47 personer 13 126 timmar 

 
Av de anställda med mer än 200 timmar hade totalt tio anställda mer än 300 
kompensationstimmar och av dessa hade fyra anställda mer än 500 
kompensationstimmar.  

Tabell 2. Läkarkompensationstid, utifrån avtal för jour/ beredskap (frekvenstabell) 

Antal timmar Antal personer Totalt antal timmar 

Negativ kompensationstid (<0) 102 personer 1 865 timmar 

Minst 1 timme 983 personer 160 192 timmar 

Minst 100 timmar 488 personer 140 625 timmar 

Minst 200 timmar 293 personer 112 691 timmar 
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Av läkarna med mer än 200 timmar hade totalt 48 anställda mer än 500 timmar 
innestående läkarkompensation och av dessa hade fem anställda mer än 1 000 timmar 
där den anställde med flest timmar hade över 3 300 timmar innestående 
läkarkompensation. 

Resultatet indikerar att det finns risk för att arbetstidslagen inte följs, även om risken 
utifrån denna analys bedöms som låg. I sakgranskningen påpekas att de som har mer 
än 200 timmar har sparade timmar sedan flera år tillbaka då andra avtal gällde 
avseende hur många timmar som var möjliga att spara. Dvs, timmarna har inte tjänats in 
under ett kalenderår. 

Rutin för lönekörning 
I samband med den ordinarie lönekörningen, vilket sker ca en vecka innan 
löneutbetalningen genomförs, är det fortsatt möjligt för chefer att attestera öppna poster. 
Löneenheten kontrollerar rapporterade uppgifter (lön 1) och går igenom signallistor med 
eventuella fel/varningar som behöver åtgärdas. När kontrollerna är genomförda 
genomför IT-centrum (IT-enheten) den slutliga lönekörningen (lön klar), som då även tar 
hänsyn till eventuella förändringar och attester som chefer gjort under den tid 
löneenheten kontrollerat signallistor. Vid kontrollerna arbetar löneenheten efter 
upprättade checklistor som vi tagit del av. 

Ansvariga chefer signerar efter löneutbetalning upprättade utanordningslistor som 
innehåller en sammanställning av utbetalda löner på individnivå. Vi har tagit del av en 
rutin som beskriver chefers ansvar att attestera de upprättade utanordningslistorna. 
Utöver den ordinarie löneutbetalningen beskrivs under intervju att regionen genomför ca 
tre till fyra extra löneutbetalningar per månad samt att inga löner betalas ut manuellt från 
kassan. Det innebär att förskottsutbetalningar görs nästan varje fredag under året. 

Vid intervju beskrivs att den centrala systemförvaltningen tillsammans med IT-centrum i 
oktober varje år fastställer vilka lönekörningar som ska göras samt när de ska göras i ett 
dokumenterat schema. 

Kontroll av signerade utanordningslistor 
Vi har tagit del av data avseende andelen signerade utanordningslistor för den 
granskade perioden, januari-oktober 2021. 

Av diagram 1 nedan framgår fördelningen mellan andelen signerade respektive 
osignerade utanordningslistor, totalt i regionen per månad. Av diagrammet framgår att 
cirka 80-85 procent av utanordningslistorna signeras varje månad mellan januari och juli 
2021. Efter juli minskade andelen signerade utanordningslistor till cirka 67-76 procent 
under de tre sista månaderna i den granskade perioden. Detta innebär att ungefär var 
fjärde utanordningslista inte signerades under perioden augusti till oktober. 

Sett över hela den granskade perioden signerades cirka 80 procent av 
utanordningslistorna, vilket innebär att ungefär var femte utanordningslista inte 
signerades. Att en utanordningslista inte signerats kan tolkas som att berörd chef inte 
har genomfört någon kontroll alternativt inte dokumenterat att kontrollen har skett. 
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Diagram 1. Fördelning mellan andelen signerade respektive osignerade 
utanordningslistor, totalt i regionen per månad. 

 

Utbetalningsrutiner 
Utbetalning via lönesystemet görs enligt en fastställd rutin. Bankfil/lönefil skapas av IT-
centrum. Utskick av bankfil sker via en app/portal som tillhör banken. För att filen ska 
godkännas måste ansvarig drifttekniker på IT-centrum spara sigil/signatur i filen för att 
den ska godtas av portalen vid uppladdning. Utbetalningen behöver därefter ej 
bemyndigas utan ekonomifunktionen säkerställer endast att det finns tillräckligt med 
pengar på kontot. När filen har laddats upp och godkänts av banken skickas kvittens 
med kontrollbelopp till angivna e-postadresser. Vidare uppges att banken har en kontroll 
för att samma lönefil inte skickas två gånger och att samma belopp inte betalas ut två 
perioder efter varandra. Nettosumman kontrolleras och när banken mottagit filen skickas 
en kvittens som kontrolleras mot lönefilen och arkiveras i lönesystemet. 
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Verifiering av utbetalningskontroll 
Vi har tagit del av kvittens från banken avseende april och augusti månads 
löneutbetalning samt verifierat att beloppet stämmer överens med lönefilen från 
lönesystemet. Verifieringen har således kunnat göras utan anmärkning. 

Verifiering av utbetalning grundlöner 
Utifrån registeranalysen har vi genomfört stickprov på tio grundlöner och kontrollerat 
anställningsavtal. I de fall anställningsavtalen upprättades långt tillbaka i tiden har en 
rimlighetsbedömning gjorts av löneutvecklingen. För samtliga stickprov har vi mottagit 
signerade anställningsavtal och alla grundlöner har bedömts som rimliga. 

Verifiering av utbetalning av höga bruttobelopp 
Registeranalysen har identifierat de 25 högsta bruttobeloppen som utbetalats under den 
granskade perioden. Vi har genomfört ett stickprov på tio av dessa transaktioner. För 
samtliga stickprov har vi mottagit underlag eller förklaringar som verifierar 
transaktionerna. I de fall utbetalning rörde avgångsvederlag har vi tagit del av signerade 
avgångsvederlag. 

Kontroll av dubbletter av lönetransaktioner 
En analys har gjorts av lönetransaktioner med syfte att identifiera potentiella dubbletter 
av transaktioner. Analysen har genomförts genom en sökning efter kombinationer av 
parametrar som förekommer mer än en gång under samma period. Analysen har 
identifierat ett stor antal potentiella dubbletter av transaktioner överstigande 10 000 kr. 

Av dessa har vi valt ut tio transaktioner för ett stickprov. För fem av stickproven har 
lönebokningen omkonterats och enbart ett belopp har betalats ut. För dessa har vi tagit 
del av underlag som styrker omkontering. I fyra fall rörde det sig om anställda med 
delad anställning vilket innebär att deras lön belastar två kostnadsställen, även för 
dessa fall har vi tagit del av styrkande underlag. Det sista stickprovet rörde sig om 
utbetalning av ett avgångsvederlag som var för högt för att betalas ut genom en bokning 
och beloppet delades därför upp i två bokningar. 

Verifiering av avvikande preliminärskatt 
Registeranalysen visar om det preliminärskatteavdrag som gjorts under 
granskningsperioden på individnivå är rimligt eller ej. I analysen redovisas utvalda 
poster med preliminärskatt som överstiger 61% respektive preliminärskatt som 
understiger 20%. Vi har gjort stickprov på tio transaktioner med avvikande 
preliminärskatt, tre över 61% och sju under 20%. Vi har fått rimliga förklaringar till de 
avvikande preliminärskatterna. I fyra fall rörde det som om anställda med 
skattejämkning, i två fall rörde det sig som om rättningar gjorda av den centrala 
systemförvaltningen och i två fall rörde det sig om slutlön med engångsskatt. För ett av 
stickproven rörde det sig om felaktig ingångsdata och den sista avvikelsen har stämts 
av mot skattetabell från Skatteverket. 

Fluktuationsanalyser 
Inom ramen för granskningen har övergripande fluktuationsanalyser genomförts för att 
rimlighetsbedöma utfallet. Nedan redovisas utfallet för grundlön samt timlön under 
perioden januari-oktober 2021. För grundlön ser vi som förväntat inga större 
fluktuationer under perioden. För timlön finns vissa fluktuationer där utbetald timlön 
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framförallt är högre under våren och sommaren då behovet av timanställda ökar till följd 
av sommarsemestrar, men även till följd av pandemin. 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Fluktuationsanalys avseende grundlön under perioden januari-oktober 2021 

 

Diagram 3. Fluktuationsanalys avseende timlön under perioden januari-oktober 2021 
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Intern kontroll i löneprocessen 
Vi har tagit del av regionstyrelsens internkontrollplan 2021 som antogs 2021-02-02 §19. 
Av planen framgår att ett kontrollmoment har identifierats med bäring på 
granskningsområdet. Kontrollområdet är extra ersättning (lön, semester) till personal 
och metoden för att kontrollera följsamheten av upprättade policy och riktlinjer är genom 
analys av beslutsunderlag och intervjuer med personalansvariga chefer. Av 
internkontrollplan 2021 framgår att slutlig uppföljning av kontrollen kommer att ske i 
februari 2022. Med anledning av detta har vi inte kunnat ta del av uppföljningen av 
kontrollmomentet. 

Under intervju beskrivs att löneenheten har genomfört kollegiala stickprovsgranskningar 
under verksamhetsåret men att det utöver dessa inte har genomförts några 
systematiska kontrollerar av lönehanteringen utöver de som är inkluderade i det löpande 
arbetet. Av vad som framkommer i granskningen kan vi se att regionen inte arbetar 
systematiskt med någon risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera och hantera 
risker inom löneområdet. I ett sådant arbete är det viktigt med samverkan mellan de 
aktörer som är involverade i löneprocessen, såsom löneenheten, IT-centrum och central 
HR/systemförvaltning, särskilt när flöden och processer automatiseras och digitaliseras. 

Överföring av information till ekonomisystemet 
I samband med löneutbetalningen skapas en redovisningsfil som manuellt läses in i 
regionens ekonomisystem. Om eventuella fel vid inläsningen upptäcks genereras en 
fellista som sparas varpå ekonomiavdelningen kontaktar den centrala 
systemförvaltningen som bistår vid utredning och korrigering av fellistan. Vidare framgår 
i intervju att inga belopp läses in i ekonomisystemet om inte hela filen är korrekt. De 
vanligaste felen beskrivs vara att kontering innehåller ansvar som är stängda i 
ekonomisystemet, men inte i lönesystemet. 

Verifiering  
I samband med registeranalysen har vi per månad stämt av de lönearter från 
lönesystemet som avser källskatt mot regionens huvudbok. I tabellen nedan (tabell 3) 
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återfinns resultatet av valideringen. Saldo enligt huvudbok överensstämmer med 
erhållen data från lönesystemet. 

Tabell 3. Avstämning av transaktioner avseende källskatt mot huvudbok 

Löneperiod Källskatt Källskatt HB Diff (kr) Diff (%) 

202101 -123 299 225 kr -123 299 225 kr 0 kr 0,0% 

202102 -147 672 409 kr -147 682 343 kr 9 934 kr 0,0% 

202103 -126 247 474 kr -126 388 479 kr 141 005 kr -0,1% 

202104 -119 529 954 kr -119 529 954 kr 0 kr 0,0% 

202105 -122 433 101 kr -122 453 100 kr 19 999 kr 0,0% 

202106 -135 498 794 kr -135 518 793 kr 19 999 kr 0,0% 

202107 -134 377 408 kr -134 377 408 kr 0 kr 0,0% 

202108 -127 793 107 kr -127 793 327 kr 220 kr 0,0% 

202109 -120 058 244 kr -120 058 464 kr 220 kr 0,0% 

202110 -117 625 450 kr -117 625 670 kr 220 kr 0,0% 

 

Avstämning av arbetsgivardeklaration 
Den centrala systemförvaltningen har ansvar för att skapa, ladda upp och verifiera 
arbetesgivardeklarationsfilen till Skatteverket. Systemkontroller uppges finnas både vid 
skapandet av filen liksom vid inläsningen till Skatteverket. Systemförvaltare vid den 
centrala systemförvaltningen hanterar och utreder varningar och felmeddelanden. 
Ansvarig på ekonomiavdelningen kontrollerar att filen är inläst och godkänner 
redovisningen till Skatteverket. Från och med 2019 redovisar pensionsförvaltaren KPA 
de månadsvisa skatteuppgifterna av regionens pensionsdel hos Skatteverket. När KPA 
laddat upp uppgifterna mot Skatteverket går ansvarig på ekonomiavdelningen in hos 
KPA och hämtar underlaget som de baserar sina uppgifter på samt stämmer av att 
beloppen överensstämmer. 

Verifiering 
Utifrån de transaktioner som skapats i lönesystemet under granskningsperioden har 
bruttolön, källskatt och sociala avgifter för de olika ålderskategorierna beräknats och 
stämts av mot Region Jönköpings arbetsgivardeklarationer som lämnats till 
Skatteverket. Resultatet av denna analys syftar till att utföra en rimlighetsbedömning av 
att den information som lämnats till Skatteverket är fullständig och riktig samtidigt som 
den hjälper till att säkerställa att komplett material har erhållits. 

Avstämningen redovisas i tabellerna nedan. I beräkningen av källskatt (tabell 7) har vi 
tagit hänsyn till den skatt som KPA Pension rapporterar in för de pensionsutbetalningar 
som de utför. Den del KPA rapporterar framgår av separat underlag som vi tagit del av. 

Tabell 5. Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Bruttolön) 

Löneperiod Bruttolön Dekl bruttolön Diff (kr) Diff (%) 

497



 

19

202101 414 550 620 kr 414 372 525 kr 178 095 kr 0% 

202102 461 188 185 kr 461 007 148 kr 181 037 kr 0% 

202103 417 512 284 kr 417 703 242 kr -190 958 kr 0% 

202104 405 617 459 kr 405 871 201 kr -253 742 kr 0% 

202105 411 991 068 kr 412 365 271 kr -374 203 kr 0% 

202106 448 208 685 kr 448 573 691 kr -365 006 kr 0% 

202107 449 764 606 kr 450 165 384 kr -400 778 kr 0% 

202108 431 747 695 kr 431 966 435 kr -218 740 kr 0% 

202109 409 747 257 kr 410 268 981 kr -521 724 kr 0% 

202110 403 039 191 kr 403 359 531 kr -320 340 kr 0% 

 

 

Tabell 6.  Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Sociala 
avgifter) 

Löneperiod Soc. avg Dekl soc. avg Diff (kr) Diff (%) 

202101 127 375 621 kr 126 343 214 kr 1 032 407 kr 1% 

202102 141 919 995 kr 141 182 574 kr 737 421 kr 1% 

202103 128 345 047 kr 127 746 206 kr 598 841 kr 0% 

202104 124 283 690 kr 123 565 016 kr 718 674 kr 1% 

202105 126 508 068 kr 125 788 552 kr 719 516 kr 1% 

202106 137 929 669 kr 136 411 768 kr 1 517 901 kr 1% 

202107 138 330 420 kr 136 009 522 kr 2 320 898 kr 2% 

202108 133 129 203 kr 130 921 979 kr 2 207 224 kr 2% 

202109 126 256 055 kr 125 240 417 kr 1 015 638 kr 1% 

202110 124 072 755 kr 123 175 966 kr 896 789 kr 1% 

 

Tabell 7. Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Källskatt) 

Löneperiod Källskatt Dekl källskatt Diff (kr) Diff (%) 

202101 -123 299 225 kr -123 285 550 kr -13 675 kr 0% 

202102 -147 672 409 kr -147 541 338 kr -131 071 kr 0% 

202103 -126 247 474 kr -126 388 479 kr 141 005 kr 0% 

202104 -119 529 954 kr -119 545 274 kr 15 320 kr 0% 

498



 

20

202105 -122 433 101 kr -122 433 101 kr 0 kr 0% 

202106 -135 498 794 kr -135 498 794 kr 0 kr 0% 

202107 -134 377 408 kr -134 377 628 kr 220 kr 0% 

202108 -127 793 107 kr -127 793 107 kr 0 kr 0% 

202109 -120 058 244 kr -120 069 494 kr 11 250 kr 0% 

202110 -117 625 450 kr -117 625 450 kr 0 kr 0% 

 

Uppföljning av tidigare rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning ser vi att flertalet av de rekommendationer som lämnades 
i granskningen år 2019 (avseende revisionsår 2018) kvarstår. Dessa återfinns i avsnittet 
“Rekommendationer” i denna rapport. Nedan fyra rekommendationer ser vi dock som 
åtgärdade vid denna granskning: 

● Ta fram tydligare dokumentation kring hur kontrollaktiviteter skall utföras, när och av 
vem samt vem som har ansvar för rapportering för att vidta eventuella åtgärder. I 
detta ingår även att kommunicera rutinerna så att det finns en god kännedom om 
kontrollaktiviteterna inom organisationen. 

● Införa en kontroll av de löner som uppdaterats under året för att säkerställa att lönen 
uppdaterats korrekt.  

● Spara de avvikelserapporter och fellistor som skapas och gås igenom av 
löneadministratörer i samband med lönekörningen och dokumentera vilka åtgärder 
som vidtagits eller resultatet från utredningen av felsignaler. 

● Säkerställ att kontroll genomförs avseende att totalt belopp enligt bankkvittens 
överensstämmer med totalt belopp på lönefil vid löneutbetalningar samt att denna 
kontroll dokumenteras. Kontrollen bör dokumenteras, signeras och dateras. 

Vi ser att åtgärder vidtagits sedan tidigare granskning. Bland annat har rutinbeskrivning 
för signering av utanordningslista tagits fram och kommunicerats till chefer. Kontroll har 
införts av underlag vid återrapportering av lönerevision (finns med i riskanalys inför 
internkontrollplan 2022 för HR/regionledningskontoret). Vidare har vi tagit del av 
bankkvittens och löne-/bankfil för två månader under år 2021 och verifierat utan 
anmärkning. Denna kontroll uppges nu genomföras och sparas varje månad. Slutligen 
ser vi att det finns en dokumentationsmall för de kontroller som löneadministratörer gör.  
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Samlad bedömning och 
rekommendationer 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköping genomfört 
en granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen. Granskningens syfte 
är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig 
lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen inte har 
säkerställt en helt tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och 
löneutbetalningsprocess samt inte har säkerställt en helt tillräcklig intern kontroll. 
Bedömningen baseras på sammanvägd bedömning av respektive revisionsfråga enligt 
nedan. 

Bedömning av respektive revisionsfråga 

Revisionsfråga Bedömning  

1. Finns en 
fungerande 
löneprocess med 
en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning? 

Delvis 
Vi ser att det i huvudsak finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning mellan löneenheten, chefer 
och systemförvaltning. Det finns en 
dokumenterad beskrivning av chefers ansvar i 
löneprocessen. Nya chefer behöver även 
genomgå en obligatorisk utbildning i 
lönesystemet innan chefsbehörighet tilldelas. I 
granskningen noteras dock att det förekommer 
oattesterade poster vid lönekörning och att det 
varierar mellan chefer hur väl man säkerställer 
att öppna poster attesteras i tid. Vi noterar 
också att det är möjligt att massgodkänna 
poster i lönesytemet. 
 
Vidare ser vi att löneenheten är inne i en 
process där arbetssätt och rutiner utvecklas 
med syftet att hitta gemensamma arbetssätt, 
öka systematiken och bygga in förebyggande 
kontroller i system och rutiner. Vi ser positivt på 
detta och ser att dokumenterade rutiner och 
checklistor kan bidra till ökad likvärdighet i 
lönehanteringen samt minska sårbarheten. 
 
Inga avvikelser har noterats vad gäller våra 
verifieringar av systemkontroller vid t.ex. 
upplägg av fast data och privilegierade 
behörigheter. Vi ser inte heller några 
avvikelser i vår fluktuationsanalys. 
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2. Finns 
fungerande 
nyckelkontroller 
med tillhörande 
kontrollaktiviteter i 
löneprocessen? 

Delvis 
Löneenheten kontrollerar och korrigerar vid 
behov utifrån de fel- och signallistor som 
lönesystemet genererar. Löneenheten har 
vidare ett antal kontroller som genomförs 
löpande och inför lönekörning.  
 
Vi ser att det i dagsläget inte genomförs någon 
form av genomgång eller analys av logglista 
över förändringar av fasta data i lönesystemet. 
Vi ser inte heller att det under de senaste två 
åren har genomförts någon systematisk 
genomgång av behörigheter i lönesystemet. 
 
Sett över hela den granskade perioden 
signerades cirka 80 procent av 
utanordningslistorna, vilket innebär att ungefär 
var femte utanordningslista inte signerades. Att 
en utanordningslista inte signerats kan tolkas 
som att berörd chef inte har genomfört någon 
kontroll alternativt inte dokumenterat att 
kontrollen har skett av utbetald lön. 
 
I verifieringarna och stickproven utifrån 
registeranalysen noterar vi vissa avvikelser 
vad gäller lönetillägg. I övrigt har vi inte 
noterat några väsentliga avvikelser i våra 
stickprov. 

 

3. Säkerställer 
regionstyrelsen att 
rutinerna fungerar 
genom att 
kontrollerna testas 
regelbundet? 

Nej 
Vi ser att internkontrollarbetet för 
löneprocessen kan utvecklas, formaliseras och 
systematiseras. I dagsläget saknas ett 
systematiskt internkontrollarbete som bygger 
på en årlig riskbedömning och riskhantering, 
där interna kontrollaktiviteter följs upp och 
utvärderas i syfte att säkerställa att de är 
effektiva. Vi ser dock positivt på att 
regionstyrelsens internkontrollplan för år 2021 
omfattar kontrollmoment med bäring på 
löneprocessen samt att löneenheten har 
genomfört kollegiala stickprovsgranskningar.  

 

4. Förekommer 
avvikelser vid 
avstämning mellan 
lönesystem och 
huvudbok samt 
mot till Skatte- 
verket inlämnade 
arbetsgivardeklara
tioner? 
 

Inga väsentliga avvikelser förekommer 
Inga väsentliga avvikelser förekommer vid 
vår avstämning mellan lönesystem och 
huvudbok. Vissa avvikelser förekommer vid 
avstämning mellan lönesystem och 
Skatteverkets inlämnade 
arbetsgivardeklarationer avseende sociala 
avgifter. Avvikelserna bedöms efter 
inhämtade förklaringar som rimliga och 
accepteras. Det finns en tydlig process och 
tydliga kontrollmoment vid löneutbetalning 
och överföring av information från 
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lönesystem till ekonomisystem. 

Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen: 

● Utveckla, formalisera och systematisera internkontrollarbetet inom löneprocessen 
där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att 
säkerställa att de är effektiva. 

● Överväg ifall genomgång och analys av logglistor över förändringar av fasta data i 
lönesystemet bör ske som ett led i det interna kontrollarbetet. 

● Genomför en uppföljning av efterlevnaden semesterlag samt vidta åtgärder vid 
behov. 

● Genomföra periodiska kontroller av alla högre behörigheter i lönesystemet, samt 
säkerställa att dessa kontroller dokumenteras. 

● Säkerställ att alla poster som avser en viss månad attesteras i tid, i syfte att 
säkerställa korrekt utbetalning för aktuell period. 

● Säkerställ att samtliga utanordningslistor kontrolleras och attesteras efter varje 
lönekörning. 
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2022-02-28 

 

Rebecka Hansson     Fredrik Birkeland 
___________________________  ___________________________ 
Uppdragsledare     Projektledare 

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Region Jönköpings förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2021-10-20. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Bilaga - Granskad 
dokumentation 
● Dokumentation av löneprocessen (2014-04-04) 
● Rutin signering av utanordningslista (2021-11-09) 
● Arbetsuppgifter/kontroller löneadministratör (2021-11-09) 
● Exempel på dokumentationsmall av genomförda kontroller inom löneenheten 
● Löneadministration - beskrivning av löneenhetens uppdrag och befogenheter 
● Chefens ansvar i löneprocessen i Heroma (2019-04-23 och 2021-11-24) 
● Internkontroll lön moment 2020 
● Riktlinjer för lönebildning i Region Jönköpings län (2020-06-16) 
● Rutin behörigheter i Heroma (reviderad 2021-11-24) 
● Blankett - Behörighetsanmälan till Heroma 
● Beskrivning av behörighetsroller i Heroma (2021-10-25) 
● Information från löneenheten vid utskick av anställningsavtal 
● Intern kontrollplan 2021, Regionövergripande (2020-11-20, RJL 2020/2492) 
● Semestersaldo, hantering med anledning av pandemin 
● Protokoll, Centrala samverkansgruppen, 2020-09-07 §167 
● Protokoll, Centrala samverkansgruppen, 2020-09-15 §178 
● Protokoll, Centrala samverkansgruppen, 2020-10-13 §203 
● Checklistor för upplägg av fasta data och signaler som hanteras vid lönekörning
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-2409:25:17
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Håkan Sandgren på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Christer Sjöberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Hans Jarstig på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Maria Engberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:25:33
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:26:17
                    Christer Sjöberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:27:01
                    Christer Sjöberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:31:14
                    Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:31:58
                    Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2411:57:16
                    Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2412:00:23
                    Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2412:10:09
                    Hans Jarstig på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2412:10:31
                    Hans Jarstig på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:28:19
                    Maria Engberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:29:04
                    Maria Engberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:35:10
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden tog bort Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:38:19
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden la till Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2807:26:26
                    Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2807:28:41
                    Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2809:54:32
                    Håkan Sandgren på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2809:55:43
                    Håkan Sandgren på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2809:55:43
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Klas Rydell (6430720):
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SDO for HÃ¥kan Sandgren (6430748):
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SDO for Christer SjÃ¶berg (6430799):
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SDO for Hans Jarstig (6430816):
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SDO for Christer Rube (6430848):
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SDO for Maria Engberg (6430907):
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SDO for Ulf Abrahamsson (6445241):
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