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Regionens valberedning ..............................................................................................................2 
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Regionfullmäktiges Presidium 
Person Uppdrag Parti 2022-10-15 - 2026-10-14 Parti 
Desirée Törnqvist Ordförande S     
Anders Gustafsson 1:e vice ordförande M     
Robert Andersson 2:e vice ordförande SD     
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Regionens valberedning 
Person Uppdrag Parti 2022-10-15 - 2026-10-14  Parti 
Thomas Gustafsson Ordförande S     
Helena Stålhammar Ledamot C     
Malin Ramlöv Ledamot BA     
Jon Hammarin-Heinpalu Ledamot MP     
Anders Bengtsson Ledamot M     
Anita Winberg Ledamot SD     
Mikael Ekvall Ledamot V     
Mari Hultin Ledamot L     
Jeanette Söderström Ersättare S     
Erik Lagärde Ersättare KD     
Raymond Pettersson Ersättare C     
Frida Aronsson Ersättare BA     
Monica Persson Ersättare MP     
Stina Sinclair Ledamot KD     
Thomas Bäuml Ersättare M     
Olle Moln Teike Ersättare SD     
Elisabeth Töre Ersättare V     
Jimmy Ekström Ersättare L     
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 178-200 

Tid: 2022-10-25 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 188  
 
Internkontroll 1 - Delårsrapport nr 2 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 
 
Inför behandling av ärendet adjungeras Leif Andersson, 1:e vice 
nämndsordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö,  

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Godkänna delårsrapport per augusti 2022 med nedanstående tillägg. 

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

Beslutsunderlag 
• Redovisning av respektive nämndsordförande för FS och ANA, samt 

1:e vice ordförande för TIM 
• Redovisning ges av regiondirektör, ekonomidirektör, hälso- och 

sjukvårdsdirektör, se bildspel. 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-10-25 inkl nämndernas 

behandling 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden och regionstyrelsens arbetsutskott föreslår ett tillägg lydande:  
Regionstyrelsen har tagit del av de protokoll och skrivelser som nämnderna 
beslutat om i sin behandling av ärendet. Vid sammanträdet den 25 oktober 
2022 ger respektive nämndsordförande en kompletterande muntlig 
redogörelse för nämndens ställningstagande och fortsatta arbete utifrån 
delårsrapport per augusti. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 178-200 

Tid: 2022-10-25 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Regionstyrelsen uppmanar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet att fortsatt följa utvecklingen av publiktalen inom Smålands 
Musik och Teater med ambitionen att det under 2023 ska återgå till 
målnivå. 
 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar att man lämnat uppdrag 
kring de mål som har låg måluppfyllelse och att nämnden har en process för 
att följa upp hur det utvecklar sig. Regionstyrelsen konstaterar att det är ett 
långsiktigt arbete som pågår och bedömer att processen som nämnden har 
initierat även kan följas av regionstyrelsen. 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) har en stor negativ 
budgetavvikelsen. Orsaken till avvikelsen har ändrats från att i början av 
2022 framför allt varit ett intäktsproblem till att nu till största del orsakas 
av ökade drivmedelskostnader. Den prognostiserade avvikelsen kommer 
inte kunna hanteras under innevarande år. TIM har efter första 
delårsrapporten begärt en översyn av trafikutbudet utifrån den ekonomiska 
prognosen som lades då. Detta har återredovisats i nämnden efter 
sommaren. Bedömningen är att även 2023 kommer att vara påverkat av det 
höga kostnadsläget och den del som inte hanteras i budgetprocessen för 
2023 behöver hanteras genom justeringar av trafiken. TIM behöver tydligt 
initiera att åtgärder genomförs utifrån den återrapporterade 
genomlysningen för att den allmänna kollektivtrafiken ska närma sig en 
ekonomi i balans. 
 
Vad gäller kostnader för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården visar 
delårsrapporten att utvecklingen går åt fel håll. Den här frågan behöver ha 
fortsatt fokus, personaldelegationen följer frågan på en mer detaljerad nivå 
och får avrapportering om åtgärder som pågår i verksamheten. På nationell 
nivå pågår arbete med en gemensam upphandling för alla regioner. 
Regionstyrelsen noterar att sjukfrånvaron ökat och är fortsatt hög under 
2022. Det är den korta sjukfrånvaron som ökat vilket i nuläget bedöms vara 
kopplat till ett förändrat beteende när det gäller att stanna hemma vid 
lindriga symtom. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 178-200 

Tid: 2022-10-25 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Ordföranden godkänner även att Sverigedemokraterna genom Samuel 
Godrén får göra följande protokollsanteckning:  
 
Länstrafiken prognostiserar ett underskott för 2022 på 130 miljoner kr, detta 
trots att man fått utökad budget flera år i rad.  
 
TIM År Budget milj. Resultat milj. 
2019 906 -5 
2020 989 -20 
2021 1025 -102 
2022 1082 -130 (prognos) 
 
Från Sverigedemokraterna se vi med oro på denna utveckling. För ett år 
sedan föreslog vi att bromsar tilltänkt utbyggnad av trafik vilket genererar 
ökade kostnader. Fortfarande förekommer stort mörkertal av fuskåkande, 
vilket eskalerade i samband med pandemin och har sedan dess fortsatt. När 
man talar med busschaufförer är detta ett stort problem. Det behövs en 
översyn av upphandlingsförfarande, fler kontrollanter och bättre 
resandestatistik för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen godkänner delår per augusti 2022 
med nedanstående tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
3 
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Skrivning i RS protokoll i ärendet om Delårsrapport per augusti Region Jönköpings län från 
Koalition för Region Jönköpings län 

Regionstyrelsen har tagit del av de protokoll och skrivelser som nämnderna beslutat om i sin 
behandling av ärendet. Vid sammanträdet den 25 oktober 2022 ger respektive nämndsordförande en 
kompletterande muntlig redogörelse för nämndens ställningstagande och fortsatta arbete utifrån 
delårsrapport per augusti. 

Regionstyrelsen uppmanar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet att fortsatt följa 
utvecklingen av publiktalen inom Smålands Musik och Teater med ambitionen att det under 2023 ska 
återgå till målnivå. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar att man lämnat uppdrag kring de mål som har låg 
måluppfyllelse och att nämnden har en process för att följa upp hur det utvecklar sig. 
Regionstyrelsen konstaterar att det är ett långsiktigt arbete som pågår och bedömer att processen 
som nämnden har initierat även kan följas av Regionstyrelsen. 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) har en stor negativ budgetavvikelsen. Orsaken till 
avvikelsen har ändrats från att i början av 2022 framför allt varit ett intäktsproblem till att nu till 
största del orsakas av ökade drivmedelskostnader. Den prognostiserade avvikelsen kommer inte 
kunna hanteras under innevarande år. TIM har efter första delårsrapporten begärt en översyn av 
trafikutbudet utifrån den ekonomiska prognosen som lades då. Detta har återredovisats i nämnden 
efter sommaren. Bedömningen är att även 2023 kommer att vara påverkat av det höga kostnadsläget 
och den del som inte hanteras i budgetprocessen för 2023 behöver hanteras genom justeringar av 
trafiken. TIM behöver tydligt initiera att åtgärder genomförs utifrån den återrapporterade 
genomlysningen för att den allmänna kollektivtrafiken ska närma sig en ekonomi i balans. 

Vad gäller kostnader för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården visar delårsrapporten att 
utvecklingen går åt fel håll. Den här frågan behöver ha fortsatt fokus, personaldelegationen följer 
frågan på en mer detaljerad nivå och får avrapportering om åtgärder som pågår i verksamheten. På 
nationell nivå pågår arbete med en gemensam upphandling för alla regioner. 

Regionstyrelsen noterar att sjukfrånvaron ökat och är fortsatt hög under 2022. Det är den korta 
sjukfrånvaron som ökat vilket i nuläget bedöms vara kopplat till ett förändrat beteende när det gäller 
att stanna hemma vid lindriga symtom. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 145-167 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 153  
 
Internkontroll 1 - Delårsrapport nr 2 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Beslut i ärendet vid regionstyrelsens sammanträde 2022-10-25. 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Beslutsgång 
Genomgång av protokoll från nämndernas behandling av delårsrapporten 
samt diskussion om områden att lyfta vid regionstyrelsens behandling av 
ärendet. 
 
Beslut i ärendet tas vid regionstyrelsens sammanträde 2022-10-25. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
125-132, 135-149 
Tid: 2022-10-12 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 136  
 
Intern kontroll 1 - Delårsrapport 2 -2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår 
regionfullmäktige 

• Godkänna delårsrapport per augusti 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 177  
 
Intern kontroll 1 - Delårsrapport 2 - 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för folkhälsa sjukvård 

• Godkänner delårsrapport per augusti 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. Nämnden 
fortsätter att via månadsrapporter följa såväl ekonomin som 
tillgängligheten till nämndens verksamheter. Specifika uppdrag har 
givits för att förbättra tillgängligheten och dessa kommer att följas 
upp resten av året. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164 

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 154  
 
Intern kontroll 1- Delårsrapport nr 2 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

• godkänner delårsrapport per augusti 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, tillsammans med bifogad skrivelse enligt 
bilaga 1. 

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

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträde 2022-10-11 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-10-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Leif Andersson (C) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till föreliggande 
förslag till beslut. 
 
Arnold Carlzon (KD) deltar ej i beslutet utan återkommer till 
Regionstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 

19



 
 

Bilaga 1 

Skrivelse till Regionstyrelsen (utkast) 
Länstrafiken prognostiserar ett underskott för helåret mot budget på 130,3 mnkr. 

När det gäller biljettintäkter är prognosen densamma som efter tertial 1, bedömningen är att vi når 95 procent av 
budget resterande månader av året och ackumulerat underskott prognostiseras att bli - 42 mnkr (exkl 
statsbidrag). Statsbidraget prognostiseras till 15 mnkr.  

Kostnaderna överskrider budget kraftigt och är högre än i prognosen för tertial 1 pga fortsatt mycket hög 
kostnadsutveckling när det gäller drivmedel. Kostnadsutvecklingen beräknas gå över budget med ca 76 mnkr i 
den allmänna trafiken, främst busstrafiken. Inom Krösatågen ökar drivmedelskostnaderna också men balanserar 
mot mindre utförd trafik och det är framförallt ersättningstrafik som går över budget. Det beräknas bli högre 
kostnader för tågunderhåll i år då det är omfattande eftersläpande underhåll som behöver göras. För Serviceresor 
beräknas ett underskott på ca 29 mnkr där ungefär hälften beror på hög kostnadsutveckling för drivmedel och 
resten pga miljöersättning, ökade kostnader pga ensamåkning i början på året och överlag högre kostnad per 
resa.  

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. Under början av 2023 kommer en revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet att påbörjas.  

Budgetramen för 2022 indexerades upp med 2 %, medan utfallet på det vägda indexet efter det andra tertialet är 
mellan ca 6-15 %. Regionledningskontoret fick i juni 2022 i uppdrag att se över trafikutbudet utifrån den 
ekonomiska prognosen för 2022. Vid en första genomlysning av vilka nerdragningar som skulle vara aktuella har 
det framförallt fokuserats på trafikutbud med parallellgående trafik, där det finns både buss- och tåglinjer. Det 
handlar främst om utglesning av trafik i off-peak-tider och i några fall även nedläggning av linjer. Översynen har 
koncentrerats till stadsbuss- och regionbussutbudet, ej till tågsidan.  

Andra åtgärder som föreslås för att uppnå en ekonomi i balans på sikt är: 

- Att ta bort rabatten på förköpta enkelbiljetter. Ger en intäktsökning på uppskattningsvis ca 15 mnkr. 

- Att inte starta upp nya projekt eller genomföra uppdrag som ökar kostnaderna. 

- Under 2023 kan en stor del av tillskottet enligt TFP användas. 

Vid neddragningar måste följande beaktas: 

- Förankringen med kommunerna måste göras i särskild ordning och i god tid enligt nya samverkansprocessen. 

- Med Jönköpings kommun finns en avsiktsförklaring där det finns utfästelser om utökningar av trafik. 

- Vid en nerdragning av trafikutbud måste det beaktas att avtalen har begränsningar i hur mycket vi får dra ner 
utan omförhandling (vilket kan leda till ökade kostnader för kvarvarande trafik). 

- I princip 3 - 6 månaders framförhållning gentemot trafikföretagen vid större förändringar (påverkan på fordon och 
personal). 

För att mildra effekten för innevarande år behöver TIM-nämnden kompenseras för de ökade kostnaderna vad 
gäller drivmedel, som nämnden signalerade vid delårsrapport 1.  

Hur underskottet ska hanteras framåt ingår som en del i budgetprocessen 2023, särskilt med tanke på den långa 
framförhållningen som krävs om större förändringar ska göras i trafikutbudet.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-09-29 RJL 2022/83 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Delårsrapport per augusti 2022 Region 
Jönköpings län 

 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• godkänna delårsrapport per augusti 2022 
 

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

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

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

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. 
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som 
regionfullmäktige fastställt i budgeten för verksamheten. Regionstyrelsen och 
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där 
fullmäktiges mål samt ytterligare mätetal inom vissa områden redovisas. 
 
Efter andra tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt 
ekonomisk helårsprognos. Både månadsrapport och delårsrapport är en del av 
Region Jönköpings län interna kontroll. Föreliggande rapport följer den 
styrmodell och struktur som beslutad budget bygger på.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/83 

 
 

 

Av de 30 mål som fullmäktige angivit för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet som mäts för tertial två 2022 har 16 mål (53 procent) helt eller delvis 
uppnåtts. Det är en försämring med åtta procentenheter jämfört med föregående 
år. 
 
Det ekonomiska resultatet efter andra tertialet för verksamheten (före finansnetto) 
är ett överskott på 882 miljoner kronor, vilket är 307 miljoner kronor bättre än 
periodbudget. Efter att finansnettot inkluderats är resultatet ett överskott på 166 
miljoner kronor, vilket är 552 miljoner kronor sämre än periodbudget.  
 
Finansnettot för tillgångar visar för de två första tertialen ett underskott med 553 
miljoner kronor, vilket är 827 miljoner kronor sämre än budget. Perioden har 
påverkats negativt av främst orealiserade värdeminskningar på 656 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 853 miljoner kronor sämre än budget.  
 
Det prognostiserade årsresultatet för verksamheten (före finansnetto) visar ett 
överskott på 1 003 miljoner kronor vilket är 448 miljoner kronor bättre än 
helårsbudgeten. Det prognostiserade årsresultatet efter att finansnettot inkluderats 
visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 530 miljoner kronor sämre än 
budgeten på 760 miljoner kronor. Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt 
med 528 miljoner kronor, vilket är 931 miljoner kronor sämre än budget. 
Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti.  
 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive 
avskrivningar, beräknas kunna nås. Totalt för åren 2015-2022 beräknas 
investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. Prognos för 
egenfinansieringsgraden är 138 procent, vilket motsvarar egenfinansiering med  
2 213 miljoner kronors marginal.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  
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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 upphörde under våren. Vaccinationsuppdraget har fortsatt 
även under andra tertialet.  

Delar av måluppfyllelsen per augusti är fortsatt påverkad av pandemin även om arbetet i verksamheten 
under stora delar av 2022 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 fortfarande är 
påverkade utifrån situationen i början av året och pandemin åren 2020/2021. Med anledning av detta 
har ett fokus i alla regionens verksamheter varit på att återstarta och ta igen det som kommit efter på 
grund av pandemin.  

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. Länet har inte påverkats i så stor omfattning som till en början planerades för. Liksom 
vid annan påverkan på samhället sker arbetet inom ramen för F-samverkan där alla aktörer i länet som 
berörs eller har en roll möts under Länsstyrelsens samordning. Under andra tertialet har 
uppmärksamheten till stor del riktats om till energi- och elkrisen. Vi agerar genom regionalt ledarskap 
och med de verktyg vi har till förfogande för att stödja företag och organisationer men även i vår 
organisation genom extra åtgärder för att ta ansvar för att minska vår elförbrukning i vår verksamhet.  

Utifrån uppdraget regional utveckling genomfördes under våren kommundialoger 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. Under perioden har arbete pågått med en 
reviderad kulturplan och arbetet med den regionala transportplanen har slutförts. Resandet i 
kollektivtrafiken har börjat återhämta sig. 

Arbetet inom folkhälsa och sjukvård präglas 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 fortsatt 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.  

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.  

Ett annat övergripande uppdrag i budget handlar om målstyrning och tillitsbaserad ledning. Arbetet 
under året har resulterat i en samlad beskrivning av Att vara medarbetare och ledare i Region 
Jönköpings län med utgångspunkt i Region Jönköpings läns 13 grundläggande värderingar, de fem 
ledningsstrategierna, kvalitet som strategi samt god hushållning. Detta är kopplat till såväl uppdraget 
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Sverige bästa offentliga arbetsgivare som ambitionen om en verksamhet som är bland de bästa i 
Sverige och som ständigt förbättras. Arbetet med att ta fram ett medarbetarlöfte startade 2021 och har 
fortsatt i år genom att efterfråga vad våra medarbetare och chefer förväntar sig av Sveriges bästa 
offentliga arbetsgivare och vad de anser är det bästa med sin arbetsplats. På så sätt har medarbetarna 
involverats och dialog har förts i den centrala samverkansgruppen (CSG). Resultatet av detta har 
integrerats i Att vara medarbetare och ledare i Region Jönköpings län. Våra Nätverk för engagerat 
ledarskap (NEL) och chefsutvecklingsprogram är forum där samtliga chefer involveras i samtalet. 

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 augusti visar goda resultat för mätetalen.  

Det ekonomiska resultatet per augusti för verksamheten (före finansnetto) är ett överskott på 882 
miljoner kronor vilket är 307 miljoner kronor högre än budget för perioden. Efter att finansnettot 
inkluderats är resultatet ”på sista raden” per augusti ett överskott med 166 miljoner kronor vilket är 
552 miljoner kronor lägre 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. Under 2022 har de finansiella posterna påverkat resultatet 
negativt men 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 1 033 
miljoner kronor vilket är 448 miljoner kronor högre än helårsbudgeten. Hela den prognostiserade 
avvikelsen mot budget beror på att skatteintäkter och statsbidrag blir väsentligt höge 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 tydliga effekter på ekonomin både i form av efterverkningar av pandemin och av 
det pågående kriget i Ukraina. Inflationen är mycket hög 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, inte minst inom kollektivtrafiken där höga 
drivmedelspriser får direkt genomslag. 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. För att hantera det har förslag från förvaltningen lämnats om en anpassad hantering vad 
gäller upphandlingar av byggprojekt.  
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Måluppfyllelse och god hushållning 
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-08-31 Andel 2021-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 10% 8 29% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

13 43% 9 32% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

14 47% 11 39% 

Totalt antal mätetal 30  28  

Av de 30 mål som fullmäktige angivit för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 
mäts för tertial två 2022 har 16 mål (53 procent) helt eller delvis uppnåtts. Det är en försämring med 
åtta procentenheter jämfört med föregående år. 

Den försämrade måluppfyllelsen finns främst inom perspektiv medarbetare och avser mätetalen 
kostnad för bemanningsföretag och personalhälsa sjukfrånvaro samt inom perspektivet ekonomi där 
det avser mätetalen ekonomi i balans samt prognos. 

Inom medborgare kund är det mätetal inom Folkhälsa sjukvård samt verksamhet inom Regional 
utveckling, utbildning kultur samt Länstrafiken som inte når måluppfyllelse. Främst är det 
tillgänglighetsmått inom Folkhälsa sjukvård och inom utbildning och kultur betalande publik 
Smålands Musik och Teater och inom Länstrafiken andel nöjda NKI allmäntrafiken-alla länsbor som 
inte når måluppfyllelse. Det mätetal som har full måluppfyllelse är publik vid föreställningar för barn 
och ungdom. 

Inom process/produktion är det 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. Full 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 
personalhälsa-sjukfrånvaro. Delvis måluppfyllelse för mätetalet kandidatupplevelse - CNPS. 

Inom perspektiv ekonomi nås inte måluppfyllelse för ekonomi i balans, prognos, kostnad per 
resenärkilometer serviceresor samt skattesubventionsgard allmän trafik. Delvis måluppfyllelse nås för 
andel resenärer med giltig biljett. 

Inom perspektivet lärande och förnyelse finns inga mätningar delår utan bara årsmätetal. 
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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 delmål och aktiviteter 
som finns i Hållbarhetsprogrammet i dimensionen social hållbarhet och 
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. 

 

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. 

Målet att besvara 75 procent av inkommande samtal inom 9 minuter är 
svårt att nå. I dagsläget samverkar 9 regioner för att förbättra 
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Aktiviteter Analys 

tillgängligheten. Andra insatser för att öka tillgängligheten planeras, 
exempelvis 1177 Direkt, som gör det möjligt för patienterna att använda 
andra sätt för symtombedömning och triagering. 

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 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 chefsprogram samt i 
Nätverk för engagerat ledarskap, där samtliga chefer deltar. Ett annat 
arbete som fortsätter 2022 är att utveckla samverkansformer inom ramen 
för samverkansavtal. Här pågår arbetet i såväl Central samverkansgrupp 
(CSG) som i verksamhetsområdenas samverkansgrupper. Ett väl 
fungerande samverkansklimat på alla nivåer i organisationen är en viktig 
förutsättning för delaktighet och involvering.  

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 

Inom området digitala vårdtjänster finns sedan 2021 en satsning på 
Enklare vardag för patienter och medarbetare.  
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Aktiviteter Analys 

digitala vårdtjänster och 
stödsystem. 

Inom området stödsystem är projektet kring organisationsinformation en 
viktig förutsättning. Här behöver kraftsamlas kommande år och arbetet 
med den så kallade tekniska skulden intensifieras. I övrigt sker utveckling 
vad gäller användandet av stödsystemen. 
Regionens ledningsgrupp har för det fortsatta arbetet identifierat fyra 
fokusområden ur ett övergripande ledningsperspektiv.  

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 

Arbetet med ett samlat chefsstöd på intranätet sker inom ramen för det 
stora intranätprojektet.  
Chefens kommunikation – verktyg och utbildning. Arbetet är startat 
inom ramen för KOM-forum, Kommunikation i samverkan med 
kommunikationscheferna. 
Kommunikation erbjuder upphandlade leverantörer/tjänster för 
verksamheternas kommunikationsbehov.  
Digitala skärmar i SmartSign. Projektet, som avslutades 2022-08-26, har 
utrustat personalutrymmen i specialistsjukvården med skärmar. 

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 6 årsarbetare. Under tertial två har ingen utökning 
skett. 

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. 

Innovation och att implementera innovationsvänliga moment i 
upphandlingar finns med som en del av upphandlingsstrategin. I alla 
upphandlingar ska möjligheten att implementera innovation undersökas i 
dialog med den beställande verksamheten. 
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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 Styrelsebeslut på innovationsplattform är taget. En innovationsplattform 
etableras med olika stödstrukturer och en innovationsfond designas 
varifrån innovationsprojekt kan söka medel.  

 

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. 
Framförallt handlar det om att förenkla och fasa ut administrativa 
processer genom att exempelvis nyttja IT-stöd bättre eller införande av 
egenkontroller.  

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 
ser verksamheterna 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 våren och hösten 2022 i Nätverk för engagerat ledarskap (NEL), där 
våra 550 chefer deltar, är teamet 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 
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Aktiviteter Analys 

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. 

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 % 67 % 
 

Tertial två var Region Jönköpings län bättre än 67 % av 
samtliga andra offentliga verksamheter i samma mätning. 
Det är en förbättring jämfört med samma period 2021 då 
Region Jönköpings län var bättre än 51 % men en 
försämring jämfört med tertial ett 2022 då vi var bättre än 
86 %. Som styrka för tertial två 2022 beskrivs nöjdhet med 
bemötande och som utvecklingsområde framgår att 
kandidater inte upplever att de har haft god insyn i hur 
rekryteringsprocessen sett ut. Ett pilotprojekt med syfte att 
ge ett positivt resultat på upplevd insyn i 
rekryteringsprocessen ska startas under hösten.  

 

Förändring av antal årsarbetare 
I genomsnitt under 2022 har Region Jönköpings län haft 9 462 faktiska årsarbetare. Detta är totalt sett 
en minskning av faktiska årsarbetare jämfört med föregående år med 38. Antalet anställda årsarbetare 
har i genomsnitt ökat med 68 medan frånvaron ökade med motsvarande 106 årsarbetare vilket medfört 
att färre medarbetare varit i tjänst och ger därmed en minskning av faktiska årsarbetare. Antalet 
tillsvidareanställda har ökat medan visstidsanställda och timavlönade har minskat. När det gäller 
frånvaron så är det främst sjukfrånvaron som varit högre under året, men även frånvaro för t ex 
utbildningsanställningar har ökat. Sett till personalgrupper så har snittet av faktiska årsarbetare för 
både exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor minskat medan det ökat för läkare.  

Förändring jämfört med föregående år Årsarbetare 

Tillsvidareanställda 188 

Visstidsanställda -85 

Timavlönade -35 

Summa förändring (anställda årsarbetare) 68 
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Förändring jämfört med föregående år Årsarbetare 

Sjukfrånvaro 89 

Föräldraledig och vård av barn 2 

Övrig frånvaro 15 

Summa förändring frånvaro (ökad frånvaro = minskat antal årsarbetare) 106 

Förändring totalt (faktiskt antal årsarbetare) 38 
 

Aktiviteter Analys 

 Läkarförsörjning Arbete har pågått 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. Den första 
delen av projektet med kartläggningen är klar. Materialet är presenterat för 
Vårdkompetensrådet och därmed överlämnat till projektbeställaren för 
vidare hantering och beslut om fortsatt inriktning och upplägg.  

Rekrytering till 
tandläkarutbildningen  

Rekryteringsarbete av adjungerande lärare som är RJL anställda pågår och 
hanteras av Folktandvården med visst stöd av Futurum. Arbetet går långsamt 
och behöver intensifieras då det är en viktig förutsättning för att lyckas få och 
genomföra tandläkarutbildningen. 

Uppdrag: Arbeta fram ett medarbetarlöfte 

Aktiviteter Analys 

 Utveckling av 
medarbetarlöfte 

Beskrivningen av hur det är att jobba i Region Jönköpings län och det bästa 
med oss som arbetsgivare är nu framtaget och sammanvägt med arbetet hur 
det är att vara medarbetare och ledare i Region Jönköpings län. Grunden för 
detta finns nu på intranätet under fliken Ledning och styrning - policyer, 
strategier och värdegrund. Nästa steg är att jobba med och integrera 
underlaget i organisationens processer, uppdrag och projekt som berör 
medarbetare och chefer. 

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 Planeringsarbete har gått bra. Första kurs börjar inom några veckor. 

Digital kompetensportfölj som 
följer BT-processen 

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

Uppdrag: Länsöverskridande resursenhet 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av 
bemanningsenheten 

Bemanningsverksamheten har som uppgift att förse verksamheten med 
kompetent personal. Detta görs inom tre olika områden.  

• Bemanningsenheten har erfaren personal som hyrs ut och hjälper 
avdelningar med stora behov. Fortsatt uppbyggnad av enheten 
pågår genom rekrytering av efterfrågade kompetenser. I dagsläget 
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Aktiviteter Analys 

finns yrkesgrupperna vårdadministratörer, sjuksköterskor och 
undersköterskor vid enheten.   

• ELSA enheten vid där nyutexaminerade sjuksköterskor roterar 
inom Höglandssjukhusets verksamheter. 

• Trainee enheten som startas upp 1 september med nyexaminerade 
sjuksköterskor i Värnamo. Sjuksköterskorna roterar inom 
Värnamo sjukhus under två år. Efter det fast tjänst på någon 
avdelning. 

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 
utveckla och behålla pågår. En särskild insats håller på att startas upp 
kopplad till kompetensförsörjning av Höglandssjukhuset. Arbetet utgår 
från Höglandssjukhusets behov och det som direkt påverkar sjukhusets 
kompetensförsörjning och sker i samarbete med Sunt arbetsliv. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Yrkesspecifik introduktion Ett samverkansprojekt pågår mellan kommunikationsavdelningen HR och 
Qulturum för att ta fram koncept och komponenter som skapar 
förutsättningar för en bra introduktion för alla medarbetare 

Allmän introduktion nya 
medarbetare 

Produktion pågår av de fyra delarna i introduktionsprojektet för alla nya 
medarbetare. Delarna är 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. Alla fyra delarna beräknas bli klara under 
hösten 2022. 

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 kompetensportalen) pågår genom att 
använda systemet för implementering av karriärmodeller. Modellen för 
Biomedicinska analytiker finns tillgänglig för chefer och medarbetare i 
systemet och för sjuksköterskor kommer modellen finnas tillgänglig 
under hösten. Fler funktioner testas i liten skala tillsammans med 
verksamheten. 

Karriärmodeller Karriärmodell för biomedicinska analytiker finns framtagen, 
implementering påbörjades i maj. Även karriärmodell för sjuksköterskor 
är färdig, implementering startar i slutet av september med gemensamma 
möten för chefer och lokala fackliga. Framtagande av karriärmodell 
för röntgensjuksköterskor är påbörjat och arbetet med karriärmodell 
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Aktiviteter Analys 

för specialistsjuksköterskor, där specialistutbildning är ett krav samt 
barnmorskor planeras starta under hösten. 

Specialiserad vidareutbildning på 
betald arbetstid 

Med central finansiering pågår utbildningsanställningar med 
specialistinriktning för sjuksköterskor och undersköterskor enligt tidigare 
upplägg. Med utgångspunkt i verksamhetens behov har möjligheten att 
erbjuda utbildningsanställning till sjuksköterskor och undersköterskor 
ökat. I september fanns det motsvarande 120 årsarbetare med 
utbildningsanställning, varav 14 undersköterskor. 

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. Arbetet kopplas till utveckling 
av karriär och kompetensmodeller. 

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 
löneöversyn genomförd och satsningen har 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 % 87 % 
 

Målsättningen med andel heltidsanställningar nås nästan. 
Andelen har ökat jämfört med tertial 1. 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.  

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbetet med chefers förutsättningar där chefers introduktion är en del 
pågår. Syftet är att skapa en bra gemensam grund och goda 
förutsättningar för nya chefer i Region Jönköpings län. Under hösten 
kommer fokus att vara på två av aktiviteterna, en kortare preboarding-
film som skickas till nyanställd chef när anställningsavtalet är signerat 
men innan chefen är på plats. Den andra aktiviteten är att bygga ett e-
lärande med olika moduler för nya chefer, till stora delar baserat på "att 
vara medarbetare och chef i RJL". 
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Aktiviteter Analys 

Ledarskapsprofil En beskrivning av hur det är att vara ledare i Region Jönköpings län är 
nu framtagen. Beskrivningen är en sammanvägning av våra 
grundläggande värderingar, ledningsstrategier, friskfaktorer, 
medarbetarbetarlöfte, policys och vår utgångspunkt kring kvalitet som 
strategi. Beskrivningen finns på intranätet under Lednings och styrning - 
policyer, strategier och värdegrund. En ny förtydligad version av mitt 
och ditt ansvar är också framtagen. Pilottester pågår med en ny metod 
för chefsutveckling via en så kallad Heat map.  

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 
med stöd av bla det nya samverkansavtalet pågår. Alla arbetsplatser ska 
använda verktyget och 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. T ex 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 Underlaget för upphandling av förmånsportal är färdigt och 
upphandlingen påbörjas i september. Om upphandling genomförs enligt 
plan så kommer portal med nya förmåner implementeras under vintern 
och finnas tillgänglig för medarbetare från januari 2023. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

6,1 % 7,0 % 
 

Den ackumulerade sjukfrånvaron (utifrån den nationella 
mätmetoden*) är högre än under föregående år. Under 
januari och februari ökade sjukfrånvaron på grund av en ny 
våg av covid för att sedan återgå till samma nivå som under 
2021. Under sommarmånaderna ökade sjukfrånvaron dock 
igen. 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 än 
före pandemin medan den långa sjukfrånvaron är ganska 
oförändrad. 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. 
(*Mättekniken för lagstadgad nationell sjukredovisning 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

skiljer sig från Region Jönköpings läns interna 
redovisning/mätning).  

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 

För att stödja chefers arbete med aktiva åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter kommer en e-utbildning att utvecklas/köpas in under 
hösten 2022.  

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

Aktiviteter Analys 

Utveckla verktyg för att stödja 
chefer 

Arbete pågår med att utveckla verktyg som stödjer chefer i deras 
systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Ett digitalt systemstöd är 
framtaget och implementerat i stratsys. Verksamheterna ska genomföra 
sin årliga uppföljning av SAM i det nya digitala verktyget. Utveckling 
av checklistor och rapporter fortsätter för att anpassa systemstödet till 
nya samverkansavtalet.     

 

 

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 -551 685 tkr 
 

Prognos, budgetavvikelse   0 tkr -530 000 tkr 
 

 

Delårsresultatet sämre än budget beroende på finansnetto  
Efter andra tertialet visar utfallet ett överskott på 166 miljoner kronor, vilket är 552 miljoner kronor 
sämre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad är 42 miljoner kronor bättre än periodbudget och 
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 265 miljoner kronor bättre än periodbudget. Det gör att 
verksamhetens resultat är 307 miljoner kronor bättre än budget och visar plus 882 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 77 miljoner kronor erhölls i 
rörligt provtagningsbidrag. Provtagningen har sedan sjunkit kraftigt och var i april nere i 3 miljoner 
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kronor och det har legat på den nivån sedan dess. Personalkostnaderna totalt är på samma nivå som 
föregående år. Rensat för krislägesavtalet 2021 visar det en ökning på 3,4 procent. 
 
Finansnettot för tillgångar visar för de två första tertialen ett underskott med 553 miljoner kronor 
vilket är 827 miljoner kronor sämre än budget. Perioden har påverkats negativt av främst orealiserade 
värdeminskningar på 656 miljoner kronor, vilket motsvarar 853 miljoner kronor sämre än budget. 
Samtidigt så visar ränteintäkter, utdelning och övriga finansposter såsom realiserade vinster plus 103 
miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättre än budget. 
 
Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner är 163 miljoner kronor vilket är 31 miljoner 
kronor sämre än budget på grund av högre basbeloppsuppräkningar och till viss del även högre 
inflation för 2022. 

 

Årsprognosen sämre än budget trots verksamhetsnetto i balans och högre 
skatteintäkter 
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 530 miljoner 
kronor sämre än budgeten på 760 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad beräknas till 12 477 
miljoner kronor vilket är 52 miljoner kronor bättre än budget. Det finns dock plus och minus mellan 
olika verksamheter vilket framgår av kommande tabeller. 
 
Skatter och generella statsbidrag beräknas till 13 480 miljoner kronor vilket motsvarar 396 miljoner 
kronor bättre än budget. Utjämningssystemet visar 149 miljoner kronor bättre än årsbudget medan 
läkemedelsbidraget förväntas bli 26 miljoner kronor lägre än budget till följd av högre rabatter och 
därmed högre återbetalning än vad bruttobidraget medger. Prognosen på skatteintäkterna är 270 
miljoner kronor bättre än budget och det är hela 133 miljoner kronor bättre än prognosen från april. 
Verksamhetens resultat (resultat före finansnetto) beräknas till 1 003 miljoner kronor, vilket är 448 
miljoner kronor bättre än budget. 
 
Finansnettot för tillgångar beräknas bli negativt med 528 miljoner kronor, vilket är 931 miljoner 
kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Det ligger ingen värdering i att 
utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. Dessa poster motsvarar minus 
629 miljoner kronor vilket är 924 miljoner kronor sämre än budget. Övriga finansposter som räntor, 
utdelning och bankkostnader beräknas till plus 101 miljoner, vilket är 7 miljoner kronor sämre än 
budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 245 miljoner kronor vilket är 47 
miljoner kronor sämre än budget.  
 
Totalt är det en resultatförsämring jämfört med 2021 med cirka 1 585 miljoner kronor, rensat för 
jämförelsestörande händelser 2021, som livslängdseffekt, merkostnadsersättning för 2020 och 
krislägesavtal. Den största försämringen avser finansnettot, där nettot för tillgångar försämrats med 
nästan 1 360 miljoner kronor och kostnaden för värdesäkring av pensioner blivit 100 miljoner högre 
rensat för livslängdseffekten. Verksamhetens resultat jämförbart har försämrats med cirka 125 
miljoner kronor. 
 
Egenfinansieringsmålet, baserat på verksamhetens resultat exklusive avskrivningar, beräknas kunna 
nås. Det prognosticerade verksamhetsresultatet plus avskrivningar är 1 505 miljoner kronor, vilket är 
990 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 
515 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 292 procent, vilket är bättre än 
budgetens 115 procent. De prognosticerade investeringarna är 413 miljoner kronor lägre än budget. 
Totalt för åren 2015-2022 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 138 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 2 213 miljoner 
kronors marginal.  
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Verksamhetens nettokostnad uppgår enligt prognosen för 2022 till 92,6 procent av skatter och 
generella statsbidrag. Det motsvarar 94,7 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 0,1 procent, vilket över tid från 2015 ger 2,9 procent.  
 
 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
2:2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
2:2021 

Bokslut  

2021 

 

Intäkter  2 161 3 348  2 280 3 581  

Kostnader  -9 936 -15 322  -9 968 -15 160  

Avskrivning  -331 -503  -296 -452  

Verksamhetens nettokostnad   

 

-8 106 -12 477 52 -7 984 -12 031 

 

 

Skatteintäkter  6 747 10 121 270 6 374 9 644  

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 2 241 3 359 126 2 100 3 143  

Verksamhetens resultat  882 1 003 448 490 756  

Finansnetto tillgångar  -553 -528 -931 620 831  

Finansnetto skulder/pensioner  -163 -245 -47 -264 -313  

Årets resultat  166 230 -530 845 1 274  

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

Finansiella intäkter  136 169 -237 703 927 

Finansiella kostnader  -852 -942 -741 -347 -409 

 

Verksamhetens nettokostnad 
Nettokostnaden har för de två första tertialen ökat med 1,5 procent jämfört med samma period 2021 
och visar överskott mot periodbudget med 42 miljoner kronor. Rensat för livslängdseffekten och 
merkostnadsersättningar 2021 så är det en ökning med 4,5 procent. Föregående år påverkades även av 
krislägesavtalet. Rensat även för det så har årets nettokostnad ökat med 6,6 procent.  
 
Nettokostnaden beräknas för helåret bli 12 477 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor lägre än 
budget. Nettokostnadsökningen blir då 3,7 procent. Rensat för livslängdseffekten, krislägesavtal med 
mera beräknas ökningen bli 7,0 procent. Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning beräknas till 5,4 procent. Då ingår lägre införandeavdrag i nya kostnadsutjämningen med 31 
miljoner kronor. Justerat för detta så är ökningen 5,2 procent. 
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-avvikelse 

FS +8 +37 
 varav verksamhetsområden -150 -235 
 varav centralt +158 +272 
   
ANA +20 +10 
 varav verksamhetsområde +13 +8 
 varav centralt +7 +2 
   
TIM -96 -130 
 varav verksamhetsområde -98 -130 
 varav centralt +2 0 
   
RS +98 +95 
 varav verksamhetsområden +41 +36 
 varav centralt +57 +59 
   
RSÖ +10 +38 
 varav riktade statsbidrag +5 +30 
 varav internränta/avskrivning mm -3 -4 
 varav pensioner mm +8 +12 
   
RF +2 +2 
Totalt +42 +52 

 
Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras 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 25 miljoner kronor, men även IT-centrum och Verksamhetsstöd och 
service prognosticerar överskott med 4 respektive 7 miljoner kronor. Inom Regionledningskontoret 
beror den positiva budgetavvikelsen främst av medel för krisberedskap där fortsatt uppbyggnad sker 
samt medel för folkhälsoarbete där tjänster tillsats sent under året. IT-centrums överskott mot budget 
beror främst på en lägre leveranstakt från Cambio/Cosmic. Verksamhetsstöd och service positiva 
budgetavvikelse beror främst på lägre personalkostnader. 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 Regionernas ömsesidiga försäkringbolag 
(LÖF).  
 
Prognosen avseende RSÖ är en positiv budgetavvikelse på 38 miljoner kronor. Den största delen, 30 
miljoner kronor, avser riktade statsbidrag vilka bidrar till finansiering av permanentade 
budgetsatsningar i verksamheten.  
I övrigt visar kostnaden för pensioner och arbetsgivaravgifter inom verksamhetens nettokostnad ett 
överskott på 11 miljoner kronor. Det avser lägre arbetsgivaravgifter och pensionsavsättning än vad 
verksamheterna avsätter.  
 
Lönekostnader minskar utöver avtal och hyrpersonalkostnader stiger 
Lönekostnaderna, beräknas öka med endast 0,3 procent. Avtalsökningen inklusive särskilda 
lönesatsningen och helårseffekt från 2021 utgör cirka 3,2 procent. Den prognosticerade 
kostnadsökningen är cirka 150 miljoner kronor lägre än avtals- och lönesatsningsökningen. Särskilda 
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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 för komp, jour och semester, 
något högre övertidskostnader samt färre årsarbetare.  
 
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 152 miljoner 
kronor, varav hyrsjuksköterskor utgör cirka 37 miljoner kronor. Det är 38 miljoner kronor högre än 
samma period 2021, där ökningen av hyrsjuksköterskor utgör 15 miljoner kronor. Kostnaden har ökat 
inom alla områden utom tandvården och främst inom medicinsk service såsom röntgen, klinfys och 
akutklinikerna samt inom somatiska vården. Hyrpersonalkostnaden 2021 blev 187 miljoner kronor. 
Årets andra tertial överstiger motsvarande period 2021 med 20 miljoner kronor, så ökningstakten har 
inte avstannat. Bedömningen för 2022 är att kostnaden kommer bli högre än 2021. 
 

Läkemedelskostnaderna förväntas bli i nivå med 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 (förmån- samt 
rekvisitionsläkemedel), före återbäringar/rabatter, är 7,7 procent jämfört med samma tid förra året. Det 
är samma nivå som riket. Kostnadsökningen inklusive återbäringar är cirka 6,7 procent.  
 
Kostnadsökningarna för förmånsläkemedel har varit något högre än riket, vilket är ett trendbrott 
jämfört med de senaste åren där vi haft en lägre kostnadsökning än riket. 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.  
 
För rekvisitionsläkemedel, som ökade klart mer än riket förra året, har kostnadsökningen i år varit 
lägre än riket. Region Jönköpings län ökade cirka 9 procent exklusive återbäringar (cirka 5 procent 
inklusive återbäringar) jämfört med samma period 2021, vilket ska jämföras med cirka 10 procent för 
riket.  
 
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 
för året pekar på en kostnad i nivå med budget. 
 
Skatteintäkterna högre än budget och mycket bättre än aprilprognosen 
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 10 121 miljoner kronor 2022 vilket är 270 miljoner kronor högre 
än budget och 477 miljoner kronor högre än 2021, vilket motsvarar 4,9 procent. Prognosen bygger på 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning i augusti, vilken är 133 miljoner kronor högre 
än prognosen i april. Detta förklarar SKR med att de nu räknar med en starkare skatteunderlagstillväxt 
2022-2025, främst beroende på att prognosen för lönesumman, men även pensionsinkomsterna är 
uppreviderade. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,9 procent 2022 och med 0,9 procent i snitt 
per år 2022-2025, vilket nästan är en halvering jämfört med de senaste tio årens genomsnitt. Under 
2023 faller köpkraften med nästan 2,0 procent, jämfört med 2022. 
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Generella statsbidrag och utjämning högre än budget  
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i miljoner kronor Tertial 2 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
årsbudget 

Tertial 2 
2021 

Bokslut  
2021 

Inkomstutjämningsbidrag 1 343 2 014 82 1 220 1 830 

Kostnadsutjämningsavgift -56 -84 -12 -54 -80 

Regleringsbidrag 160 241 79 169 253 

Läkemedelsbidrag 790 1 185 -26 765 1 140 

Generellt bidrag  3 3 3 0 0 

Summa 2 240 3 359 126 2 100 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 36 
miljoner kronor för 2022. Totala läkemedelsbidraget 2022 beräknas därmed till cirka 1 185 miljoner, 
vilket är 26 miljoner kronor lägre än budget. Vi får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna vilket 
påverkar nettokostnaden positivt.  
I juli erhölls 3,2 miljoner kronor i generellt bidrag som ett tillfälligt stöd för ökade kostnader för 
finansiering. 
 

Stort negativt finansnetto genom orealiserade värdesänkningar 
Inom finanssidan har de två första tertialen påverkats negativt av främst orealiserade värdesänkningar 
på 656 miljoner kronor. Nettot av de realiserade vinsterna/förlusterna visar plus 28 miljoner kronor. 
Dessa tillsammans motsvarar 825 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 75 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre än budget. Totalt visar 
finansnettot för tillgångar ett underskott med 553 miljoner kronor vilket är 827 miljoner kronor sämre 
än budget.  
 
På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till minus 528 miljoner kronor, vilket är 931 
miljoner kronor sämre än budget. Prognosen baseras på att utfallet av de orealiserade och realiserade 
värdeförändringarna ligger kvar på samma nivå som sista augusti. Det ligger ingen värdering i att 
utfallet kommer vara oförändrat då en sådan prognos är svår att göra. De orealiserade och de 
realiserade posterna, vilka förväntas kvarstå på minus 628 miljoner kronor, blir då 924 miljoner kronor 
sämre än budget. Ränteintäkterna, utdelning och övriga finansposter beräknas bli 101 miljoner, vilket 
motsvarar 7 miljoner kronor sämre än budget. 
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Avkastning på finansiella tillgångar uppgår för åtta månader till -6,4 procent. Den prognostiserade 
årsavkastningen utgör -6,1 procent. Finansiella kostnaderna på skuldsidan för pensioner visar efter 
andra tertialet minus 163 miljoner kronor vilket är 31 miljoner kronor sämre än budget. På helår 
beräknas kostnaden bli 245 miljoner kronor. Det är 47 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 1 505 miljoner kronor, vilket är 
990 miljoner kronor högre än de prognosticerade nettoinvesteringarna på 515 miljoner kronor. 
Egenfinansieringsgraden blir i detta fall 292 procent.  
 
Totalt för åren 2015-2022 beräknas investeringarna fullt ut ha finansierats med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden är 138 procent, och det motsvarar egenfinansiering med 2 213 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 2 369 miljoner kronor. De beräknade nettoinvesteringarna på 515 miljoner 
kronor är 13 miljoner kronor högre än de beräknade avskrivningarna. Det motsvarar 0,1 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 2,9 procent. 
 
Under de första två tertialen har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 317 miljoner kronor. Årets 
bruttoinvesteringar beräknas till 515 miljoner kronor, vilket är 413 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Avvikelsen avser främst mark och byggnader som beräknas bli 294 miljoner kronor lägre 
än budget till följd av svårigheter att få in anbud då prisutvecklingen på byggmaterial är osäker. Av de 
beräknade investeringarna utgörs 12 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 
programvaror, 320 miljoner kronor av byggnader samt 183 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 240 miljoner kronor 
är: 

- Komponentutbyten 
- Ombyggnad hus 06 och 25 etapp 6 Eksjö 
- Elkraftsförsörjning Värnamo 
- Ombyggnad Folktandvården Nässjö 
- Lokaler för djurvårdsutbildning Tenhult 
- Nybyggnation hus 21 Psykiatri Värnamo 
- HAI, ombyggnation tre lab för hybrid-angiografi, Länssjukhuset Ryhov 
- Markköp Stora Segerstad 
- Familjecentral Nässjö 
- Akutmottagningen psykiatri, Länssjukhuset Ryhov 

 
Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar något 
Det egna kapitalet beräknas under året öka motsvarande överskottet på 230 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 fullfondering på +230 motsvarar i blandmodellen +61 miljoner kronor. Här ingår 
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orealiserade vinster/förluster på värdepapper på -656 miljoner kronor vilka inte ska inräknas i 
balanskravsresultatet som då blir +716 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. Vissa riktade bidrag beslutades under året och periodiseras därför på annat sätt till 
exempel under perioden april-december. 
 
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. 
Ersättningar för genomförda provtagningar och vaccinationer har redovisats i den period insatserna 
utförts i likhet med hanteringen föregående år.  
 
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. 

Nyckeltal som arbetats fram av parlamentarisk grupp, för att följa upp 
framtidsstrategierna i Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso-och 
sjukvård, är nu en integrerad del i månads-, delårs- och årsrapporter. 

Ändra kostnaderna för digitala 
vårdbesök utifrån utredningens 
förslag 

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

 

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. Remissvar har lämnats 
av ett antal remissinstanser där Region Jönköpings län lämnade remissvar 
till Finansdepartementet i december 2021. Därefter har ingen information 
om utredningen erhållits. Med anledning av detta kommer denna aktivitet 
inte bli klar innan årsskiftet. Aktiviteten att utvärdera målet om 
egenfinansiering och arbeta fram ett mål för egenfinansiering får fortsätta 
under 2023. 
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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. 

Under sommaren har länets förutsättningar för en långsiktigt hållbar regional utveckling påverkats. 
Ökade energipriser, höjda räntor och fortsatta störningar i leveranskedjor medför risk för konkurser av 
företag och ökad arbetslöshet. Levnadskostnaderna för länets invånare ökar genom inflationen och 
högre boendekostnader. Huspriserna ser samtidigt ut att sjunka vilket också påverkar länets invånare 
huvudsakligen negativt. 

Samtidigt har länet idag lägre arbetslöshet och fler lediga arbeten än före pandemin. De stödåtgärder 
som genomförts under pandemin har passat länets näringsliv väl. Om detta kvarstår kan eventuell 
arbetslöshet mötas med utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser. Genom de projekt som 
bedrivs inom Regional utveckling och tillsammans med länets aktörer så finns det en god grund för att 
kunna hantera eventuella behov och en modell för att kunna jobba med prognoser för kompetensbehov 
är under framtagande. 

Under hösten kommer 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 på länet. Ett flertal projekt kommer att kunna 
beslutas under hösten. 

För att lösa näringslivets utmaningar på lång sikt 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. 

Uppföljningen av de 17 målen i Agenda 2030 pågår kontinuerligt och 
baseras framförallt på material i Kolada. En struktur för uppföljning av 
Agenda-målen i regionala utvecklingsstrategins delstrategier är framtagen. 

Samverkan Agenda 2030. Hittills i år har ett fysiskt möte genomförts i Agenda 2030-nätverket med 
kommunerna. Temat för mötet var Agenda 2030 i styrning och ledning. 
Även planering och förberedelser inför höstens Regionala träff 
tillsammans med Glokala Sverige har genomförts. 
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Uppdrag: Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra 
handlingsplan för skogsstrategin 

Aktiviteter Analys 

Löpande stöd till genomförandet 
av handlingsplanen. 

Flera olika aktiviteter till stöd för skogsstrategin är genomförda i år. 
Exempel är Region Jönköpings läns medverkan och medfinansiering i 
projekt för Kaskadanvändning av skogsrester, arrangemanget av skogligt 
seminarium under Almedalsveckan samt medverkan i policypåverkan runt 
skogsrelaterade lagförslag och initiativ på EU-nivå genom bland annat 
framtagande och fastställande av Brysselkontoret för Småland Blekinge 
Halland South Sweden (SBHSS) skogsposition. 

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. 

Det har skett löpande insatser och träffar ör att intressera aktörer för det 
nya programmet om grön omställning. Regionerna inom Småland och 
öarna samarbetar för att identifiera gemensamma satsningar och samarbete 
sker även på den nationella nivån. 

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

Samordning och löpande rapportering pågår. Arbetet har resulterat i 
förslaget till ny klimatstrategi för länet som nu är ute på remiss. I den 
tydliggörs roll- och ansvarsfördelning mellan länets aktörer 

Genom Livsmedelsstrategins 
handlingsplaner bidra till 
klimat- och energistrategin. 

Under perioden har klimatanpassningsseminarium genomförts, där 
livsmedelsverkets expert visade vägledning för klimatanpassning för 
livsmedelsföretag. Planeringsarbetet för årets klimatkonferens och 
klimatveckan pågår, där Regional Utveckling deltar i styrgruppsarbetet. 

Mobilisering och stöttning av 
insatser för cirkulär ekonomi. 

Under denna period har projektledningen tillsammans med RISE och JU 
utvecklat en process för att mäta företagens hållbarhetsresa och verktyg för 
att identifiera cirkularitetspotential. 
Vidare pågår arbete med att öka kunskapen kring industriella symbioser i 
länet i syfte att fler skapas. Sävsjö kommun är den första kommunen som 
har tagit steget mot att skapa förutsättningar för industriella symbioser. 
Inom hållbarhetsnätverket pågår arbete med att ta fram en handlingsplan i 
syfte att mobilisera och stötta fler insatser för cirkulär ekonomi. 

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. Den förstärkta samverkan har lett till en ökad 
förmåga att bidra till god utveckling inom områdena klimat och 
energiförsörjning. 
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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. Förberedelser för ett projekt pågår. 

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. 

En uppdragsbeskrivning för den digitala plattformen DigitALLA har tagits 
fram för det fortsatta arbetet med att utveckla plattformen för en extern 
part. Syftet med plattformen är att bidra till ökad samverkan för digital 
inkludering. En rapport med statistik kring målgruppen digitalt utanför i 
Jönköpings län har tagits fram, tillsammans med en kartläggning av 
aktörer som jobbar med frågan och/eller möter målgruppen digitalt 
utanför. 
Avstämning med Folkhälsa kring arbete med digital inkludering har ägt 
rum. 
En sammanställning av insamlad statistik om målgruppen digitalt utanför 
under projektets aktiviteter samt kartläggning av aktörer som möter 
målgruppen har gjorts. 

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. En workshop har genomförts under sen vår och under 
hösten kommer resultatet att bearbetas för att knyta ihop den regionala 
utvecklingsstrategin och strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra 
liv i Jönköpings län. 
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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. 

Arbete tillsammans med Länsstyrelsen pågår för att uppdatera och flytta 
webbplatsen jajkpg.se till en ny plattform. Innehållet på webbplatsen 
uppdateras och driften säkras och flyttas. Samarbete med 
Handelskammaren pågår för att genomföra kampanj för 100-listan under 
hösten. 

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. 

Samarbete internt och med bland annat Länsstyrelsen pågår inför kampanj 
och aktiviteter under höstens Orange Week - ett Jönköpings län fritt från 
våld. 

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. Strukturen kommer att fortsätta 
kompletteras för att ge en samlad 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. 

Marknadsföringsmaterial har skickats till alla 70 medverkande företag och 
förberedande utbildning har anordnats inom värdskap, storytelling och 
fotografering. Finansiering av Gårdsrundan sker med medel ur anslaget för 
regionala utvecklingsmedel. 

Samordning av prioriterade 
insatser i livsmedelsstrategins 
handlingsplaner. 

Tre digitala seminarier kring klimatanpassning för livsmedelsföretag, 
ursprungsmärkning och trender har genomförts av Regional utveckling 
tillsammans med Länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och LRF. 
Arbetet med att möjliggöra för fler producenter och restauranger att göra 
affärer med varandra och arbeta resurssmart har fortsatt och resulterat i två 
fysiska träffar. 
Planeringsarbete pågår för den nationella krisberedskapsveckan, 
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Aktiviteter Analys 

Gårdsrundan och den regionala livsmedelsdagen 13 oktober. 

Kartläggning av förutsättningar 
för fördjupad analys på området. 

Framtagning av enkäter tilltänkta till livsmedelskedjans olika målgrupper. 
Ambitionen är att ge en inblick i hur arbetet med den regionala 
livsmedelsstrategin uppfattas, förbättringspotential och resultat. 
Enkätresultatet kommer att presenteras på den regionala livsmedelsdagen 
13 oktober. 

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

Möten är planerade och hittills har två genomförs enligt plan. Utbyte av 
kunskap, information och att hitta nya samarbeten står i centrum. Tio 
organisationer deltar i klustret, varav tre kommuner. 

Delmål: Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten. 

Uppdrag: Minskad andel läkemedelsrester i vatten. 
Aktiviteter Analys 

Insatser för att minska 
läkemedelsrester i vatten samt 
avloppsrening. 

Under perioden uppmärksammades Region Jönköpings läns arbete för rent 
vatten. På den internationella världsvattendagen publicerades resultat av 
arbetet på webbplatsen och via sociala medier. Konsumentkampanjen är 
under planering. Planerat möte i juni med kommunerna blev framflyttat till 
oktober pga. att för få anmält intresse att delta på det digitala mötet. 
Kontakt med vattenforskare på RISE har etablerats och framtida samarbete 
diskuteras. 

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. Det nya evenemangsstödet har fallit väl ut. Ett flertal evenemang i länet 
har fått ta del av evenemangsstödet. Beviljade evenemang bidrar till ett 
attraktivare län och en starkare besöksnäring. 

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 tydlighet kring 
uppdrag och ägare. 

Reviderad Kulturplan. Processen löper på enligt plan. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet tar beslut om förslag till ny kulturplan 2023-2025 i 
september och den fastställs av regionfullmäktige i oktober. 

Kulturella och kreativa näringar. Arbetet med att stärka stödet till aktörer inom kulturella och kreativa 
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Aktiviteter Analys 

näringar tar sin ansats i den nationella strategin som är framtagen och 
publicerad. Arbetet med att mobilisera interna resurser inom regional 
utveckling pågår för att bättre kunna möta upp mot strategin. 

Smålandsleden. Länsstyrelsen, som är en aktör inom samverkansgruppen, har gjort en 
kartläggning/utredning runt hur Smålandsleden långsiktigt kan finansieras 
och driftas. Underlaget kommer att presenteras för kommuner och politiker 
med målbild att tillsammans hitta ett upplägg som säkerställer en 
långsiktig hållbar utveckling till nytta för invånare och besökare. 

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. 

Arbetet med framtagandet av strategin är inne i ett intensivt skede. En 
nulägesanalys är gjord och dialoger med aktörer i länet genomförs under 
hela hösten. Utfallet av dessa kommer ligga till grund för kommande 
inriktning i strategin. Processen uppskattas av aktörerna och effekterna av 
den breda förankringen gynnar arbetet när strategin ska implementeras. 

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 färdigställt innan denna aktivitet 
förankras och påbörjas. 

Delmål: Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor. 

Uppdrag: Öka antal besökare. 
Aktiviteter Analys 

Samverka med Smålands 
Turism. 

Arbetet med besöksnäringsstrategin stärker samverkan mellan 
organisationerna och under processen tydliggörs olika roller. 
Bedömningen är att samarbetet stärks och skapar förutsättningar för att 
kunna jobba mer effektivt och tydligt tillsammans efter strategins lansering 
2023. 

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. 

Formerna för samverkan, som tidigare skett inom ramen för 
digitaliseringsrådet, ses över. Arbetet med IoT-projektet övergår i 
driftsform efter årsskiftet.    
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Uppdrag: Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin. 
Aktiviteter Analys 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter. 

En slutrapport levereras av Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping 
University under hösten. Resultatet som presenteras via en slutkonferens 
kommer ligga till grund i det kommande arbetet med 
digitaliseringsstrategin. Projektet är en del i digitaliseringsrådets 
nuvarande verksamhetsplan. Viktigt att följa upp framöver är 
ägarstrukturen i projektet då digitaliseringsrådet övergår till kommunal 
utveckling från årsskiftet. 

Starta upp projektgrupp 
gällande handlingsplansarbetet. 

Uppstart av det viktiga förankringsarbetet sker via en konferens om 
digitalisering i oktober, i syfte att skapa en bred plattform för fortsatt 
arbete. Konferensen kommer bli startskottet för den digitala resa som 
väntas äga rum. 

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. 

Aktiviteten är slutförd. 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. 

En digital bidragsplattform är framtagen för att underlätta 
ansökningsprocessen. Möte tillsammans med bidragsaktörerna planeras i 
höst och förväntad utveckling av starkare samverkan med civilsamhället 
kommer att uppnås under kommande halvår. 

Uppdrag: Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället. 
Aktiviteter Analys 

Skapa en dialogplattform med 
våra befintliga bidragstagare 
inom civilsamhället. 

Översynen av riktlinjer och policys är gjord och en uppdaterad version 
presenteras för politiken under hösten. En träff med samtliga bidragstagare 
planeras under hösten för att tydliggöra strukturerna runt arbetet kopplat 
till samverkan med civilsamhället och för att skapa möjlighet för aktörerna 
att nätverka med varandra. 

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. 

Folkhälsa presenterar ett avtalsförslag för nämnden folkhälsa sjukvård på 
septembermötet. Avtalet förväntas skapa förutsättningar för att ge fler 
invånare en större möjlighet till bättre livskvalitet. 
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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. 

Två större rapporter togs fram inför beslutet om nationell plan och även för 
att kunna användas vid de genomförda seminarierna i Almedalen. 
Rapporterna tar fäste på frågor som bedöms kunna få stor vikt i perioden 
efter valet, så att fakta finns tillgängliga när viktiga avgöranden nationellt 
kring stambanorna kan komma att ske. 

Uppdrag: Initiera samverkan inom regionen, med angränsande regioner och på 
nationell nivå. 

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. 

Den regionala transportplanen antogs av regionfullmäktige den 30 augusti 
och arbetet med den här planeringsomgången är därmed avslutat. 

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. 

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 

Arbete har genomförts för att den regionala klimat och energistrategins 
åtgärdsplaner (Länsstyrelsens uppdrag) ska stödja det regionala 
tillväxtuppdraget (Regionens uppdrag). Vi har valt att inte genomföra en 
parallell handlingsplan till dessa åtgärdsprogram. Personer som 
representerar tillväxtuppdraget ingår i de arbetsgrupper som finns för de 
olika åtgärdsprogrammen och samverkan för att nå näringslivet specifikt i 
frågorna sker löpande. 
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Uppdrag: Bidra till klimatstrategins genomförande 
Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att genomföra 
klimatstrategin. 

Arbetet fortgår enligt handlingsplanerna med de åtgärder som åligger 
Region Jönköpings län. Klimat- och energistrategin är ett viktigt underlag 
för Regional utveckling och vid olika förslag på insatser och projekt vägs 
strategin in. 

Delmål: Småskalig infrastruktur 

Uppdrag: Utveckla cykelstrategi 
Aktiviteter Analys 

Regional cykelstrategi. Den regionala cykelstrategin är antagen och övergår därmed i en 
genomförandefas. 

Genomförande av cykelstrategi Ett projekt för genomförandet av cykelstrategin antogs av nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö före sommaren. En styrgrupp för projektet 
har utsetts och är i färd med att sammanträda för första gången. 

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 regionala 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. 
Handlingsplanerna mot det långsiktiga målet att bli bäst i Sverige på att ta 
vara på digitaliseringens möjligheter kommer att fokusera på tre 
delområden, Digital kompetens, Digital ledning och Digital innovation. 

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

Under perioden har arbetet skett i nära samverkan med angränsande län 
samt extern kompetens. Detta har resulterat i en ökad kunskap inom 
utmaningarna i södra Sverige. 

Genomförande av 
bredbandsstrategin 

De uppgifter som Post och Telestyrelsen (PTS) har begärt för mobilt 
bredband har lämnats under perioden för att kunna tillgodose den 
långsiktiga planeringen och utbyggnaden. Extern kompetens har behövts 
för att kunna säkerställa arbetet men det bedöms inte föreligga någon risk 
för att strategin inte ska kunna genomföras. 
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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. 

Ett omtag gjordes under våren för att höja ambitionsnivån gällande arbete 
med strukturbilder. Ett projekt för genomförande av regionala geografiska 
analyser är under framtagande. 

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

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

Projektet är avslutat. Digital lösning finns men vidare utveckling och 
integrering i Region Jönköpings läns 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. 

Ett arbete har påbörjats för att skapa en samverkansarena mellan Region 
Jönköpings län, Almi, Science Park och JU som ska fungera som en 
katalysator för det innovations- och företagsfrämjande systemet och 
samtidigt kunna vara en pådrivande kraft i projektportföljsarbetet.. 

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 till ökad insikt och 
förståelse om vad som krävs hos framtidens näringsliv i länet. 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. 
Insatser gjorda hos företagen har följts upp av extern konsult under 
sommaren och en rapport håller på att tas fram. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Ett närmare samarbete försöker skapas genom en gemensam 
samverkansarena mellan Region Jönköpings län, Jönköping University, 
Almi och Science Park. Detta för att förtydliga allas roller för att på så sätt 
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Aktiviteter Analys 

nyttja den gemensamma viljan och kraften för att stödja näringslivets 
innovationskraft och höja investeringsgraden 

Initiera processer, i bred 
samverkan och olika forum, 
som kan bidra till att öka 
företagens strategiska lednings- 
och innovationsförmåga för att 
möta komplexa 
samhällsutmaningar. 

Under perioden har processer initierats i olika forum, bland annat har 
dialogsamtal förts med samtliga kommuners näringslivsansvariga. Samtal 
har även initierats och förts med representanter för de olika 
aktörsorganisationer som Almi, Science Park samt bransch och 
företagarorganisationer som till exempel Skärteknikscentrum, Företagarna 
m.fl. 

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 vad som krävs hos framtidens näringsliv i 
länet. 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. 
Insatserna i en delmängd av företagen har följts upp av extern konsult 
under sommaren och en rapport håller på att tas fram. 

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. 

Transformationsanalys görs tillsammans med de andra regionerna inom 
Småland och öarna som syftar till att kartlägga innovationskraften inom 
det företagsfrämjande systemet, branschorganisationer och akademi. Detta 
tillsammans med aktuella breddprojekt, pågående och kommande, samt 
spetsprojekt inom Smart specialisering syftar till förändrade metoder och 
processer inom innovations- och näringslivsutveckling. 

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. 

Regional utveckling stödjer också de nätverk som finns, om än inte 
ekonomiskt. Bland annat så ses möjligheterna över, tillsammans med 
Science Park, Almi och JU, för att skapa en samverkansplattform. Inom 
detta ingår också en kontinuerlig trendspaningsanalys. 
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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. 

Arbetet med affärsutvecklingscheckarna (AU) via React EU samt checkar 
till produktutveckling och verifieringsmedel på 1:1-anslaget, löper på väl. 
Länets arbete med AU-checkarna, inte minst checkarna för grön 
omställning, har lyfts fram som förebild vid Tillväxtverkets erfa-träff 
under våren 2022. 
Nu återstår ca. 5,5 mnkr att fram till den 31/1-23 besluta till länets företag 
när det gäller AU-checkar. Med hänsyn till den mycket stora summan som 
disponerats tack vare React EU samt det aktuella konjunkturläget kan det 
bli utmanande att kunna besluta ut alla kvarvarande medel. När det gäller 
checkar på 1:1-anslaget kommer tillgängliga medel att vara förbrukade 
redan under hösten 2022. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Smart specialisering är grunden för de kunskapsområden som finns i länet. 
Genom transformation mot styrkeområden ges stora möjligheter till 
tillväxt över hela länet. En transformationsanalys görs tillsammans med de 
övriga regionerna inom Småland och öarna för att påvisa kraften hos 
aktörer och lärosäten som möjliggörare för framtiden. 

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. 

Arbetet med framtagandet av strategin är inne i ett intensivt skede. En 
nulägesanalys är gjord och dialoger med aktörer i länet genomförs under 
hela hösten. Utfallet av dessa kommer ligga till grund för kommande 
inriktning i strategin. Processen uppskattas av aktörerna och effekterna av 
den breda förankringen gynnar arbetet när strategin ska implementeras. 
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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 kring koncept- och kompetensutveckling inom Hotell- och 
Restaurangnäringen är under arbete, och studiebesök i Algarve ska 
genomföras under slutet av september 

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

Arbetet med framtagandet av strategin är inne i ett intensivt skede. En 
nulägesanalys är gjord och dialoger med aktörer i länet genomförs under 
hela hösten. Utfallet av dessa kommer ligga till grund för kommande 
inriktning i strategin. Processen uppskattas av aktörerna och effekterna av 
den breda förankringen gynnar arbetet när strategin ska implementeras. 

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. 

Ett investprojekt har skapats och ska genom samarbete med den 
kommande samverkansplattformen generera en bra grund. Investeringar är 
en stor del i arbetet, som ska tillsammans med transformationsanalysen, 
höja länets innovationskapacitet genom Smart Specialisering. 

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 (JU, 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. 

Förstudien har förlängts och en extern undersökning kommer presentera 
mer resultat kring hur näringslivscheferna i länet resonerar kring 
kopplingen mellan arbetsliv och skola. Fortsatt dialog kommer ske kring 
förstudiens resultat. En dialog med kommunal utveckling har skett och 
fortsatta dialoger planeras för att utveckla samverkan. 
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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. 

I juni 2022 beviljades projektet Nuläge & Framtid: Regionala 
kompetensbehov och stärkt analys och prognosarbete. Inom ramen för 
projektet kommer en kompetensbehovsrapport att tas fram. Den är tänkt att 
vara färdig våren 2023. 

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

Detta arbete inleds under hösten. Projekt är beslutat av nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och projektorganisation är 
tillsatt. 

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

Inom ramen för projektet Nuläge & Framtid: Regionala kompetensbehov 
och stärkt analys och prognosarbete blev beviljad i juni 2022 av nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Nu pågår arbete med att 
kartlägga kompetensbehov med hjälp från olika branscher. 

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. 

Ett kärnteam med representanter från YH, Komvux och 
branschorganisationer från industrin har bildats utifrån erfarenheterna i en 
workshopserie inom projektet Valideringslyft. 
Kärnteamet har pågående träffar och workshopseriens resultat är underlag 
till en pågående projektansökan till Tillväxtverket. 

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. 

Ett spår inom det livslånga lärandet är validering. Här har aktörer inom 
komvux, YH och branschvalidering inom tillverkande industri uttalat ett 
behov av mer intern kommunikation mellan aktörerna än mot individ och 
företag som första steg. Inget arbete mot en portal är initierat idag. 
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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 deltagit i projektet skapar handlingsplaner för hur 
kunskaperna från projektet ska ta tillvara. Målet är att initiera ett 
systematiskt arbete för kompetensutveckling där deltagande företag får 
verktyg att långsiktigt jobba 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 
yrkeshögskoleanordnare 2-3 gånger per år. Dessa kommer nu involveras i 
arbetet med projektet Nuläge & Framtid: Regionala kompetensbehov och 
stärkt analys och prognosarbete. 
I dialog med yrkeshögskoleanordnare ska Regional utveckling även ha 
regelbundna möten med myndigheten för yrkeshögskolan. Detta för att 
stödja yrkeshögskoleanordnarna i deras arbete men också för att kunna 
påverka myndigheten för yrkeshögskolan. Nästa möte med myndigheten 
äger rum i höst. 

Deltagande i 
Länsbildningsförbundets 
styrelse. 

Det pågår ett arbete att se över hur Regional utveckling kan fördjupa 
arbetet framledes. 
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Aktiviteter Analys 

Kontinuerliga möten med olika 
representanter för Jönköping 
University i syfte att stärka 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling i länet. 

Regional utveckling har olika pågående dialoger med Jönköping 
University (JU), till exempel med representanter för YH-utbildningen, 
SPARK och planeringen av den nya tandläkarutbildningen. För närvarande 
pågår ett samtal med Almi, Science Park och JU om att utveckla 
samarbetet. 

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

Just nu avvaktar vi Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömning av 
den inlämnade ansökan. UKÄ:s svar kommer under hösten. 

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 med vuxenutbildningens tre noder i länet har skett vid 
ansökan för statsbidrag. Länsvuxrektorsnätverket har inte varit aktivt den 
senaste tiden. 

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 med vuxenutbildningens tre noder i länet har skett vid 
ansökan för statsbidrag. Länsvuxrektorsnätverket har inte varit aktivt den 
senaste tiden. 

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. Jönköpings 
kommun har en pågående process om de ska starta ett lärcentra, deras 
arbete bevakas. 

62



Region Jönköpings län, Delårsrapport 2 RJL 41(101) 
 

 

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. 

Under perioden har möte med vuxenutbildningen i Jönköpings kommun 
ägt rum och de har tankar på att starta ett lärcentra. Regional utveckling 
följer utvecklingen. 

Uppdrag: Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka 
kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter Analys 

Följa upp projektet "Den 
digitala noden". 

Ingen återkoppling från projektet är lämnad ännu. 

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 möten och inhämtar aktuellt 
information, informerar om satsningar och försöker att matcha vad 
styrelsen beslutar i form av aktiviteter och insatser med pågående 
aktiviteter/utlysningar. 

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. 

En viktig förutsättning för att både bidra och dra nytta av internationellt 
samarbete är utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och dess 
delstrategier. I framtagande av program och handlingsplaner för EU:s 
strukturfonder under 2022 lyfts det internationella perspektivet in. Detta 
ger ökade förutsättningar att på sikt utifrån till exempel smart 
specialisering och grön omställning skapa internationella utbyten 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 påbörjades 2021 och är nu avslutad. 
Europa Direkts funktion i Konferensen om Europas Framtid har främst 
varit att informera om möjligheten som detta initiativ ger för medborgare 
att visa på viken framtid de önskar i EU. Europa Direkt har uppmuntrat 
aktörer att genomföra evenemang och att ge inspel till den av EU 
upprättade plattformen för synpunkter och förslag. Europa Direkt har på 
eget initiativ skapat dialoger som legat till grund för inspel till plattformen. 
Detta har under 2022 skett till exempel genom Demokratisoppor och 
genomförandet av Model EU, ett rollspel för gymnasieungdomar, där två 
skolor från länet deltagit. Region Jönköpings län har, genom politisk 
representation, deltagit i EU-sakråd om konferensen arrangerat av 
regeringskansliet. 

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. 

Region Jönköpings län samordnar tillsammans med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län Agenda 2030-samverkan i länet. Detta bidrar till att öka 
förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i regionalt 
utvecklingsarbete. Agenda 2030 finns i en internationell kontext, vilket 
samverkansaktörerna bland annat inspirerats kring av Agenda 2030-
sekretariatet. 

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. 

Dialoger med fokus på besöksnäring och smart industri har genomförts 
med Brysselkontoret inom Småland, Blekinge och Halland. Dialogerna 
gav kunskapsökning kring kopplingar mellan EU-arenan och den regionala 
utvecklingsstrategin. Ytterliga önskvärda träffytor identifieras i pågående 
framtagande av länsspecifikt dokument. Under 2022 har EU:s 
skogsstrategi och dess konsekvenser varit i fokus i dialogen mellan länen i 
Småland, Blekinge och Halland. Detta har resulterat i ett gemensamt 
politiskt beslut av positionspapper för skog. Detta har använts som 
underlag för påverkan både nationellt och inom EU. 

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 

Region Jönköpings län tar del av omvärldsbevakningen genom nyhetsbrev 
och genom medverkan i kontaktpersonsgrupp, chefsgrupp och styrgrupp. 
Arbetsgrupper utifrån sakfrågor skapas efterhand. En särskild grupp med 
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Aktiviteter Analys 

utvecklingsstrategin primärt 
genom Småland Blekinge 
Halland South Sweden. 

fokus på EU:s skogsstrategi samt konsekvenser av denna finns under 2022 
med representation av både politik och sakkunniga tjänstepersoner. Denna 
omvärldsbevakning har lett fram till ett för alla län inom Småland, 
Blekinge och Halland gemensamt positionspapper. 

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

Den socioekonomiska analysen för Småland och Öarna färdigställdes i maj 
2020 för att utgöra underlag för framtagande av regional handlingsplan för 
Europeiska socialfonden. Under framtagandet av handlingsplanen har 
analytiker knutna till regionerna i Småland och Öarna gjort ytterligare 
inspel till arbetet utifrån förändringar utifrån pandemin. Den regionala 
handlingsplanen beslutades av Övervakningskommitén för Europeiska 
socialfonden i augusti 2022. De första utlysningarna med utgångspunkt i 
handlingsplanen genomförs 2022 av Svenska ESF-rådet. Uppdatering av 
delar av den socioekonomiska analysen kommer att bli relevant att 
genomföra först längre in i den precis påbörjade programperioden. 

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. 

Länsspecifikt dokument tas årligen fram med utgångspunkt i den regionala 
utvecklingsstrategin. Dokumentet är under framtagning och ska levereras 
till Småland, Blekinge och Halland i oktober 2022. Dokumentet ligger 
sedan till grund för arbete på hemmaplan och för verksamhetsplanen för 
det gemensamma arbetet i Småland Blekinge Halland South Sweden. 
Region Jönköpings län bidrar och tar del av det löpande arbetet och 
dialogen genom medverkan i kontaktpersonsgrupp, chefsgrupp och 
styrgrupp. 

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. 

Mobilisering har skett genom gemensamt lanseringsevent för Småland och 
Öarna i maj 2022. Region Jönköpings län har under maj månad för 
Småland och Öarnas räkning medverkat i Tillväxtverkets digitala lansering 
av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Särskild dialog med aktörer i 
länet har genomförts utifrån förslaget på regional handlingsplan för 
Europeiska socialfonden. Regional utveckling har under augusti medverkat 
vid informationsmöten arrangerade av Svenska ESF-rådet. Möjligheterna i 
nya programperioden har lyfts i sociala medier och i Regional utvecklings 
nyhetsbrev. Möte med potentiella projektaktörer sker löpande i samverkan 
med förvaltande myndigheter för strukturfonderna (Tillväxtverket och 
Svenska ESF-rådet). 

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

Regional Utveckling samordnar arbetet i Småland och Öarna sedan våren 
2020. Erbjudande om att ta fram operativt program för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden kom från näringsdepartementet våren 2020. 
Ett första förslag levererades enligt plan i december 2020. Justeringar har 
sedan skett inför regeringsbeslut och därefter under förhandling med EU-
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Aktiviteter Analys 

kommissionen. Förhandlingen mellan näringsdepartementet och EU-
kommissionen är pågående, vilket innebär att justeringar sker löpande. 

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

Regional utveckling samordnar arbetet i Småland och Öarna sedan 2020. 
Erbjudandet om att ta fram en regional handlingsplan kom från 
arbetsmarknadsdepartementet i december 2021. Handlingsplan levererades 
enligt tidsplan till Svenska ESF-rådet i april 2021 och genomgick där en 
kvalitetsgranskning. EU-kommissionen beslutade om det nationella 
programmet för Europeiska socialfonden under sommaren 2021. 
Övervakningskommitén för Europeiska socialfonden godkände den 
regionala handlingsplanen för Småland och Öarna 25 augusti 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. 

Information har getts i samband med den inledande mobiliseringen med 
lanseringsevent inför uppstarten av EU:s nya programperiod. Frågan har 
också lyfts i Kommunalt forum och under vårens genomförda 
kommundialoger. Intresset av att verka på och dra nytta av EU-arenan 
finns hos flera aktörer i länet. Bedömningen är att förmågan som ett första 
steg kan öka genom kunskap. 

Uppdrag: Delta i Europaforum. 
Aktiviteter Analys 

Delta och sprida information om 
Europaforum som arrangeras i 
Halland inom samarbetet för 
Småland Blekinge Halland 
South Sweden. 

Europaforum arrangerades inom ramen för samarbetet inom Småland 
Blekinge Halland South Sweden i maj 2022. Politiker och medarbetare 
från Region Jönköpings län deltog. Information spreds till förtroendevalda 
genom nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen. Information spreds även via sociala medier, både genom 
Regional utvecklings kanaler och genom kanaler med utgångspunkt i 
värdskapet för Europa Direkt. 

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. 

I anslutning till Europadagen 9 maj genomfördes en kampanj i sociala 
medier med fokus på att lyfta nyttan som EU-medel skapar för länets 
utveckling. Särskild uppmärksamhet riktades mot React EU och satsningar 
som därigenom beviljats medel. Digital och grön omställning för länets 
företag var ett genomgående tema som exemplifierades av särskilda 
satsningar. 

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

Region Jönköpings län har av EU-kommissionen beviljats värdskap för 
Europa Direkt fram till 2025. Genom uppdraget tillhandahålls information 
via webb, sociala medier, förfrågningar via mail och telefon samt genom 
evenemang såsom t.ex. Demokratisoppa med föreläsning och information i 
skolor. En utgångspunkt för värdskapet är att visa på samband mellan EU-
frågor och regionala utvecklingsfrågor. 
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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. Stora Segerstad har genomfört sommarläger för 
ungdomar i år. 
Kartläggning och analys av skolornas organisation pågår. Att utveckla 
skolorna till att vara kunskaps- och kompetenscentrum för den gröna 
sektorn beaktas i uppdraget. 

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) och komvux. 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, och att kommunerna kan få statsbidrag för 
att täcka upp för stora delar av eller hela kostnaden. Utbildningarna 
genomförs oftast ändå, men med lediga platser trots att sökanden finns. 
Under hösten 2022 startar ingen djurskötarutbildning av denna anledning, 
trots att tillräckligt många sökande finns. Dialog pågår med länets 
kommuner. 

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 både en god arbetsmiljö likväl som djurvälfärd 
på lång sikt. 
Metodik och rutiner kring utfodring, skötsel samt djurhälsoplaner 
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Aktiviteter Analys 

förbättras ständigt. Skolorna har i dagsläget en god djurvälfärd, vilket 
också syns i statistik från slakteriet och mjölkleveranserna. 

Verksamhetsinriktning för 
naturbruksskolorna. 

Verksamhetsinriktning finns framtagen som en bilaga till nytt avtal med 
kommunerna om naturbruksutbildningar. Avtalet ska beslutas av 
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 
Länsbildningsförbundets styrelse, där representant från Regional 
utveckling ingår. 
Omorganisationen 2021 har bidragit till att förtydliga folkhögskolornas 
roll som viktiga aktörer i arbetet med utbildning och 
kompetensförsörjning. Folkhögskolorna är samtidigt en del av 
folkbildningsfamiljen och arbetar i enlighet med detta för att bedriva en 
folkbildningsverksamhet som syftar till att stärka och utveckla demokratin, 
göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, samt skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Detta bidrar till att utjämna 
utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 
Folkhögskolorna arbetar också för att bredda intresset för, och öka 
delaktigheten, i kulturlivet. 

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. Under årets 
första åtta månader har insatser genomförts och andra planeras att 
genomföras under hösten 2022. 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. Insatserna sker i samverkan 
med kommuner, kulturskolor, kulturinstitutioner och fria kulturaktörer. 

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. 

Länets skolklasser har erbjudits att ta del av produktionerna FLOW 
(turné), POW, Barnens bästa, PB movie musik (extern) och Maawsarts. 
På turné har kommunerna Vaggeryd, Tranås, Gnosjö, Jönköping och Habo 
besökts under de två första tertialen. 
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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 tas upp för beslut 
av Regionfullmäktige i oktober 2022. I förslaget Regional Kulturplan 
Jönköpings län 2023-2025 har området barn och unga blivit tydligare 
definierat. Därför behöver formen för Strategi för barn- och 
ungdomskultur ses över. Möjligtvis ska den övergå till en mer renodlad 
handlingsplan för att skapa bästa förutsättningar för förflyttningar mot 
målen i kulturplanen. 

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 vid strategiska verksamhetsmöten. Inför kommande 
kulturplanperiod kommer en checklista att upprättas för att säkerställa att 
barnrättsperspektivet beaktas vid planering och genomförande av 
verksamheterna. Idag sker en samverkan och samordning inom ramen för 
Kulturrätten, där aktörerna inom kultursamverkansmodellen, de fria 
kulturaktörerna och kommunerna ingår, för att barn och unga i alla länets 
kommuner ska få tillgång till kulturella och konstnärliga verksamheter 
inom samtliga konstområden. Tillsammans med andra riktade insatser, 
exempelvis feriepraktik, workshops och nätverk, är bedömningen att 
området utvecklas i en positiv riktning, men att det krävs ett fortsatt 
målmedvetet arbete för att säkerställa alla barn och ungas rätt till kultur. 
En grundförutsättning för att nå målet är fortsatt samverkan mellan 
regionen, kommunerna, kultursamverkansmodellens parter, fria 
kulturaktörer och civilsamhället. 

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

Aktiviteter Analys 

Samverkan och dialog med 
regionala och kommunala 
museer 

Inom ramen för arbetet med att ta fram en ny Regional kulturplan 
genomfördes dialoger i januari/februari inom området där både regionala 
och kommunala museer var inbjudna. 
Under sommaren har samarbete genomförts mellan hemslöjden och 
Jönköpings läns museum. Under november månad kommer nya dialoger 
genomföras inom samtliga konst- och kulturområden med länets olika 
aktörer, där länets regionala och kommunala museer ingår. Dialogerna är 
planerade att ske varje år och behandla så väl utvecklingsfrågor som 
uppföljningen av den Regionala kulturplanen. 
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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 samt översyn av 
arrangörsbidragen. Kulturutveckling har tagit fram en plan för årliga 
dialoger inom respektive konst- och kulturområde, som vänder sig till 
samtliga aktörer i Jönköpings län. Dialogerna fokuserar på uppföljning av 
gjorda insatser syftar till att ge inspel till det fortsatta utvecklingsarbetet 
enligt den Regionala kulturplanen. Kontinuerligt under året förs dialog och 
samtal med enskilda aktörer inom det fria kulturlivet. Genom olika nätverk 
skapas plattformar där regionen, kulturaktörer och branscher möts för 
kunskapsinhämtning, skapa nya kontakter och hitta gemensamma 
utvecklingsmöjligheter. Exempel på sådana nätverk är Konstforum som 
vänder sig till konstnärer i länet, VänLit som samlar författare, bibliotek, 
förlag, bokhandel etc. och Plattform Dans som är ett nätverk för aktörer 
inom dansområdet. Under året har de olika nätverken bidragit till nya 
samarbeten och aktiviteter mellan enskilda kulturaktörer, region, 
näringsliv och civilsamhälle. 

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. Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har beslutat om nya riktlinjer 
för arrangemangsbidrag för att dessa bättre ska passa arrangörernas behov 
och samtidigt styra mot de kulturpolitiska målen. Förändringen har 
inneburit ett ökat söktryck från arrangörerna. Främjande insatser pågår i 
respektive konstområde. Dock behöver mer göras inom områden som 
kultur på landsbygden och att tillgängliggöra platser där kultur skapas och 
upplevs (exempelvis för personer med funktionsnedsättningar). 
Kunskapsstödjande aktiviteter och nätverkande genomförs löpande. Det 
kan vara i form av Konsforum med konstnärssamtal eller i samarbete 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. 

En kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga och medskapande i kulturlivet i 
Jönköpings län ska påbörjas under 2022. Kartläggningen blir ett underlag 
för kommande främjande och utvecklingsinsatser där arbetet kommer att 
ske tillsammans med aktörerna inom kulturssamverkansmodellen samt 
med länets kommuner. 

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 
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Aktiviteter Analys 

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 digital 
medverkan vid workshops och Dansens dag vars digitala genomförde 
möjliggjorde att alla som ville kunde medverka. Dessa lärdomar kommer 
att användas för att utveckla digitala arbetssätt inom andra konstområden. 

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. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet beslutade om förslaget den 7 september och 
Regionfullmäktige fastställer Biblioteksplan för Region Jönköpings län 
2023-2025 vid sitt sammanträde 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. 

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 

42 000 25 223 
 

Höstsäsongen startade med två utsålda konserter av 
sinfoniettan och Uno Svenningsson, den första spelades i 
Spira och den andra i Värnamo. Salongerna var fulla till 
sista plats. 
Publikantalet på dryga 25 000 betalande personer ska, 
tillsammans med de 19 000 icke-betalande personerna som 
deltagit i det som SMOT erbjuder kostnadsfritt, ses som en 
stor framgång. 44 000 personer totalt är inte riktigt i paritet 
med hur det såg ut innan pandemin men publikantalet är på 
väg att fortsätta öka. Exempel på gratis kultur är lunchlyrik, 
konserter i offentliga rummet, Pride och Freja utställning. 
Publiken till de klassiska konserterna har varit svårast att få 
tillbaka efter pandemin. En företeelse som Kulturhuset Spira 
delar med många andra scenkonsthus i landet. 
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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. 

Hittills i år har samtliga konstformer tagit plats i kulturhuset Spira. På 
turné har verksamheten kunnat erbjuda dans, musik och teater till publiken 
utanför Spira. 

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 erbjöd SMOT mentorskap och delaktighet till 
skådespelare från Vulkanteatern och i Maawsart var elever från 
kulturskolan med. Ännu ett exempel är att under Prideinvigningen 
uppträdde Teatertolvan. 

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. 

Hittills i år har samtliga konstformer tagit plats i kulturhuset Spira. På 
turné har verksamheten kunnat erbjuda dans, musik och teater till publiken 
utanför Spira. 

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

Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

12 000 12 445 
 

Under maj månad spelade SMOT flera produktioner riktade 
till barn och unga. Allsång med Jönköpings sinfonietta i 
föreställningen Barnens bästa var den största produktionen, 
4 287 barn fick uppleva detta tillsammans med sina 
klasskamrater. Att se barn stå upp och hoppa och dansa till 
klassisk musik i modern tappning var en fröjd och en 
upplevelse så nära en rockkonsert man kan komma. 
På turné spelades klassrumsföreställningen FLOW för 612 
barn. Teaterstickorna spelade Alice i underlandet och Per 
Brahes estetelever hade sin slutproduktion på Spira. 
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Process och produktion 

Verksamhetsmått kultur 

Smålands musik och teater Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändring
 % 2022-

2021 

Förändring
 % 2022-

2019 

Betalande publik Smålands 
Musik och Teater 

25 223 746 7 629 u.s.  3 281 %   -  

varav Kulturhuset Spira 23 382 413 7 629 u.s.  5 562 %   -  

varav Jönköpings kommun, 
exklusive kulturhuset Spira 

1 178 0 0 u.s.  -   -  

varav Övriga kommuner i länet 663 333 0 u.s.  99 %   -  

Publik Smålands Musik och 
Teater 

43 686 2 204 18 013 60 947  1 882 %   -28 %  

varav Kulturhuset Spira 38 606 1 406 12 819 47 819  2 646 %   -19 %  

varav Jönköpings kommun, 
exklusive kulturhuset Spira 

1 093 401 2 845 4 813  173 %   -77 %  

varav Övriga kommuner i länet 3 987 397 2 349 8 315  904 %   -52 %  

Publik vid föreställningar för 
barn och ungdom Smålands 
Musik och Teater 

12 445 242 6 824 18 524  5 043 %   -33 %  

varav Kulturhuset Spira 10 508 137 4 261 17 299  7 570 %   -39 %  

varav Jönköpings kommun, 
exklusive kulturhuset Spira 

1 093 0 1 705 230  -   375 %  

varav Övriga kommuner i länet 844 105 858 995  704 %   -15 %  

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. 

Ansvarig för sociala medier flyttades våren 2022 över till 
marknadskommunikatören, där främsta syftet är att driva försäljning och 
konvertering. Andra målsättningar är att bredda målgrupperna och öka 
relevansen för varumärket hos befintliga målgrupper. Detta görs med hjälp 
av redaktionellt material varvat med marknadskommunikation, exempelvis 
genom tydligt publikfokus i sociala medier där innehåll som publiken 
verkar vilja se och interagera med prioriteras. Ett nytt underkonto på 
Instagram skapades i juni 2022, Spirakvartetten. 
Mediacenter sänder fortsatt från lunchlyrikprogrammen samt att ett urval 
lunchkonserter sprids till länets kommunala äldreboenden via 
Seniorportalen, totalt 128 visningar i sin egen kanal under 2022. 
Statistik – Facebook 
Räckvidd hittills under året 499 806 – ökat 6,8 % under året 
174 nya följare 
Instagram 
Räckvidd hittills under året 82 526 – ökat 14,9 % 
444 nya följare 
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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 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 möjlighet att knyta kontakter, presentera sig själv och 
sin planerade eller publicerade bok, söka samarbeten, uppdrag, erbjuda 
tjänster med mera. Ett annat exempel är Konstforum, vars syfte är att vara 
en mötesplats för länets konstnärer, som erbjuder inspirerande 
föreläsningar och möjligheter att knyta nya kontakter. Båda nätverken har 
under året medfört att nya samarbeten har uppstått mellan arrangörer, 
konstnärer, författare och bokbranschen. 

Uppdrag: Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet 
Aktiviteter Analys 

Stöd till och utveckling av 
konstnärliga residensprogram. 

Under året har fokus varit att genomföra krisresidens för Ukrainska 
konstnärer med anledning av kriget i Ukraina. Region Jönköpings län 
genomför residensen i samarbete med kommunerna och kulturaktörer i 
Tranås, Jönköping, Nässjö och Värnamo. 
Residensverksamheten är fortfarande under uppbyggnad i länet och något 
som fortsatt behöver arbetas mer med. Under året har det blivit klart med 
ett nytt internationellt residens i Frankrike, med start 2023, för länets 
konstnärer och författare. Residenset ger deltagaren möjligheter att under 
en månad arbeta i en internationell miljö. Arbete pågår också för att få 
tillstånd ett stadigvarande residensprogram inom form och designområdet i 
länet. 

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, som startade 
december 2021, riktar sig till unga. Under hösten 2022 arrangeras Röster 
för yttrandefrihet på temat demokrati och yttrandefrihet, för ungdomar på 
yrkesgymnasium. Vid arrangemanget medverkar två fristadsförfattare som 
berättar om sina erfarenheter av att vara förföljda och fängslade på grund 
av sitt författarskap. 
I samverkan med organisationen ICORN har en ny fristadsförfattare 
utsetts. Personen är kontaktad och har tackat ja till inbjuden från Region 
Jönköpings län. Nu pågår processen för att få personen på plats, vilket 
beräknas ske under hösten 2022. 

74



Region Jönköpings län, Delårsrapport 2 RJL 53(101) 
 

 

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. 

En kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga och medskapande i kulturlivet i 
Jönköpings län ska påbörjas under 2022. Kartläggningen blir ett underlag 
för kommande främjande och utvecklingsinsatser där arbetet kommer att 
ske tillsammans med aktörerna inom kulturssamverkansmodellen samt 
med länets kommuner. 

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. 
Ett annat interregionalt samarbete sker mellan Region Jönköpings län, 
Region Skåne och Västra Götalands Regionen. Ett samverkansavtal 
undertecknades 2022 om interregional samfinansiering av verksamheten 
ShareMusic and Performing Arts. Syftet med överenskommelsen är att 
reglera den gemensamma finansieringen av ShareMusic and Performing 
Arts (ShareMusic) verksamhet och därmed stärka verksamhetens 
långsiktiga förutsättningar att utvecklas till ett kunskapscentrum för 
konstnärlig utveckling och inkludering med nationell bärighet och 
relevans. 

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. 

Att samarbeta mellan de olika konstformerna är ett grundläggande 
arbetssätt i verksamheten. I samarbetet inom RSS har kontakten mellan 
regionernas utvecklare etablerats och utvecklare inom olika konstområden 
samverkar och fungerar som varandras bollplank. En effekt av samarbetet 
är att kulturinsatser har genomförts i Jönköpings län som inte hade varit 
genomförbara på egen hand. Ett bra exempel är "Barnens biennal", ett 
konstarrangemang med, för och av barn. 

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 och kulturutskottet har genomfört dialoger med 
verksamheterna under maj månad enligt sitt uppdrag. 

Dialogmöten med civilsamhället Dialogmöten har genomförts inom samtliga konst- och kulturområden. 
Dialoger förs också regelbundet med samverkansmodellens aktörer och 
länets kommuner. Under de första månaderna av 2022 genomfördes 
dialogerna med civilsamhället och övriga aktörer inom ramen för att ta 
fram ett förslag till Regional kulturplan 2023-2025. I november genomförs 
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Aktiviteter Analys 

nya dialoger med samma målgrupper och då i syfte att hitta gemensamma 
utvecklingsområden och underlag till kommande handlingsplaner. 

Kulturforum Utifrån processen med framtagande av ny Regional Kulturplan kommer 
Kulturforum att genomföras någon gång under första kvartalet år 2023. 
Fokus då kommer att vara att presentera den nya kulturplanen samt 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 sträckte sig fram till den 2 juni och 
det inkom 31 remissyttranden. I förslaget till Regional kulturplan 2023 
- 2025 har remissyttrandena beaktats och nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet beslutar om förslaget den 7 september. 
Regionfullmäktige ska enligt plan fastställa Regional kulturplan 2023-
2025 vid sammanträdet i oktober 2022. 

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. 

Dialoger och samverkan med föreningslivet och fria kulturlivet för att 
säkerställa nationella minoriteters och minoritetsspråks deltagande och 
tillgång till kultur har inte genomförts under 2022. Dialogerna bör ske i 
samband med de ordinarie dialoger som planeras under hösten inom 
samtliga konstområden. 
  

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. 
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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 

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 vid 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 kemikaliehantering genomförts internt. 
Föreläsningar för allmänheten har genomförts vid flertalet tillfällen under 
året, tex med Södra, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och med 
hushållningssällskapet. Teman har då varit framtidens skogsprodukter, 
proteingrödor och akvaponik. 
Stora Segerstad har under 2022 startat två projekt som syftar till att prova 
nya metoder för att minska klimatpåverkan inom jordbruket och 
djurhållningen. Det ena handlar om att binda mer koldioxid i marken 
genom kollagringsmetoder i sättet att bruka jorden, växtföljd och val av 
grödor. Det andra projektet som drivs av Stora Segerstad tillsammans med 
Hushållningssällskapet handlar om att minska proteininnehållet i 
mjölkkornas foder för att se om det påverkar produktionen. 

Sprida kunskap om de gröna 
näringarnas potential. 

Lättnaderna i pandemirestriktionerna har medfört att naturbruksskolorna 
återigen har kunnat öppna upp verksamheten för bl.a. besökare och externa 
kurser. Under året genomförs 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. 
Under hösten deltar Stora Segerstad på länets gårdsrunda och arrangerar en 
stor julmarknad för att lyfta närproducerad mat. 
Efter pandemin bokas skolans lokaler alltmer in för möten, kurser och 
konferenser som anordnas och hålls av aktörer inom de gröna näringarna. I 
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Aktiviteter Analys 

samband med detta får deltagarna en bra bild av Stora Segerstads 
verksamhet. 
Skoltidningen som vanligtvis skickas till ungdomar i årskurs nio, har i år 
även skickats till alla boende i ett relativt stort område kring skolan. På 
detta sätt sprids kunskap om skolans verksamhet till en bred målgrupp. 
Sociala medier används allt mer som plattform för att nå ut med 
information om naturbruksutbildningen samt för att sprida kunskap om de 
gröna näringarna. 

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. 

Hittills i år har samtliga konstformer tagit plats i kulturhuset Spira. På 
turné har verksamheten kunnat erbjuda dans, musik och teater till publiken 
utanför Spira. 

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. 

Hittills i år har samtliga konstformer tagit plats i kulturhuset Spira. På 
turné har verksamheten kunnat erbjuda dans, musik och teater till publiken 
utanför Spira. 

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. 

Sektionen för 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. Deltagande i nätverk och olika samverkansforum, såväl 
regionala, interregionala, nationella och internationella nätverk skapar 
förutsättningar för verksamheten att lösa sitt uppdrag. Ett aktuellt exempel 
är de krisresidens för Ukrainska konstnärer som Region Jönköpings län 
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Aktiviteter Analys 

genomför under 2022. Dessa residens hade varit svåra att få till stånd utan 
de nationella och internationella nätverk som sektionen ingår i och verkar 
igenom. 

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. Det innebär bland annat att 
fristadskonstnären kan delta i planeringen såväl som i genomförandet av 
insatser inom sektionens olika verksamhetsområden. Det har bland annat 
skett inom dans-, litteratur-, yttrandefrihet- och filmområdet. 

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

Lanseringen av verksamheten Röster om yttrandefrihet, som startade 
december 2021, riktar sig till unga. Under hösten 2022 arrangeras Röster 
för yttrandefrihet på temat demokrati och yttrandefrihet, för ungdomar på 
yrkesgymnasium. Vid arrangemanget medverkar två fristadsförfattare som 
berättar om sina erfarenheter av att vara förföljda och fängslade på grund 
av sitt författarskap. 
I samverkan med organisationen ICORN har en ny fristadsförfattare 
utsetts. Personen är kontaktad och har tackat ja till inbjuden från Region 
Jönköpings län. Nu pågår processen för att få personen på plats, vilket 
beräknas ske under hösten 2022. 

Medarbetare 

Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Heltid är norm 
Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 

87 % 75 % 
 

Andelen heltidsanställda steg under pandemin men i och 
med att verksamheterna åter har öppnats så stiger andel 
deltidsanställda igen. Deltids- och timanställningar används i 
samband med föreställningar inom kulturverksamheterna 
samt för att säkerställa djurtillsyn under helger och lov och 
återöppningarna av de publika verksamheterna medför en 
ökad andel deltidsanställda. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Anpassat ledarskapsutveckling 
utifrån behov och uppdrag. 

Ledningsgruppen för Regional utveckling lyfter ledarskapsfrågor 
återkommande för att utveckla det tillitsbaserade ledarskapet. Individuellt 
anpassade åtgärder kan genomföras utifrån och vid behov. 
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Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Aktiviteter Analys 

Strukturer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Strukturerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på plats. Rutiner 
utvecklas under året med införande under hösten. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

3,3 % 4,8 % 
 

Sjukfrånvaron är 4,8 procent, vilket är högre än samma 
period föregående år då den var 3,3 procent. Ökningen har 
skett bland både kvinnor och män. En djupare analys 
kommer att göras för att utreda orsaker. 

 

Aktiviteter Analys 

Flexibelt arbetssätt. Regelverk för flexibelt arbete finns för Regional utveckling utifrån 
riktlinjerna 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. 

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. 
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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 Analys 

Ekonomi i balans 
-ANA nämnd 

0 tkr 20 436 tkr 
 

Regional utveckling (ANA) +20,4 mnkr 
A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+13,3 
mnkr) 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 
3,8 mnkr och beror till största delen på högre statsbidrag än 
budgeterat bland annat för utökade platser. Även några 
vakanser bidrar till den positiva budgetavvikelsen. 
Verksamheten vid Smålands musik och teater uppvisar en 
positiv budgetavvikelse med 3,8 mnkr. Den positiva 
budgetavvikelsen beror framför allt på flera vakanser. Dessa 
vakanser förväntas vara tillsatta under hösten. 
Produktionskostnaderna under våren har varit högre än 
beräknat men flera publiksuccéer, bland annat Cyrano de 
Bergerac, har även givit högre intäkter än budget.           
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt 
kulturprojekten har en positiv budgetavvikelse på 4,6 mnkr. 
Bland annat finns det flera vakanser inom verksamheten, 
statsbidraget är högre än budgeterat samt att flera aktiviteter 
inte har kunnat genomföras med anledning av vakanserna. 
För närvarande är följande tjänster vakanta: dansutvecklare, 
scenkonstutvecklare samt en tekniker inom bild och form. 
Förhoppningen är att en eller flera av tjänsterna är tillsatta 
innan året är slut. 
Kostnader för bidragsgivning visar på en positiv 
budgetavvikelse med 0,3 mnkr och beror bland annat på att 
arrangörsbidrag beviljas löpande under året. De 
administrativa kostnaderna visar en positiv budgetavvikelse 
på 0,8 mnkr bland annat beroende på lägre lönekostnader 
med anledning av en föräldraledighet. 
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas vara i balans för 
perioden. 
B. Centrala anslag (+7,1 mnkr) 
Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att medel för 
regional utveckling inte är nyttjade i nivå med budget. 

Prognos 
-ANA nämnd 

 10 500tkr 
 

Regional utveckling (ANA) +10,5 mnkr 
A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+8,5 
mnkr) 
Prognosen för helåret 2022 för verksamhetsområdet visar ett 
sammantaget budgetöverskott på 8,5 mnkr, vilket är nästan 5 
mnkr lägre jämfört med utfallet efter augusti månad. Den 
största förklaringen är att periodiserad budget och utfall inte 
stämmer överens.  
Helårsprognosen för SMoT visar på en positiv avvikelse 
med 0,8 mnkr, vilket är en lägre avvikelse jämfört med 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

utfallet efter augusti. Den största förklaringen är att 
budgeten inte är periodiserad efter faktiska förhållanden med 
lägre verksamhet under sommaren. 
Folkhögskolornas prognos visar en positiv budgetavvikelse 
med 4,0 mnkr som i stort beror på beräknade högre intäkter 
jämfört med budget och stämmer väl överens med utfallet 
efter augusti månad. 
Prognosen för kulturutveckling visar en positiv avvikelse på 
2,9 mnkr. Anledning är bland annat lägre beräknade 
personalkostnader jämfört med budget beroende på 
vakanser. Administrationens prognos visar en i stort samma 
positiva budgetavvikelse som efter augusti det vill säga ca 
0,8 mnkr.  
Naturbruksskolornas prognos visar en liten negativt resultat 
med ca 0,4 mnkr som bland annat  beror på 
engångssatsningar i samband med en byggnation. 
Underskottet kommer att täckas av tidigare års balanserade 
resultat vis årets slut.   
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 Nämnden har fått en avrapportering i juni om hur ett projekt skulle kunna 
gå till. En grundligare utredning kommer att göras innan testverksamhet 
påbörjas. 

Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prisvärdhet 50 % 45 % 
 

Prisvärdheten har stigit med 3 procentenheter sedan första 
tertialet och med fyra procentenheter sedan årsskiftet. 
Resultatet är åtta procentenheter högre än landets 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

genomsnitt. Förutom senior- och ungdomskort har det under 
våren införts en flexbiljett 10/30. 

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

Aktiviteter Analys 

Modell med personliga zoner. Nämnden har fått avrapportering om innebörden av en förändring. 

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 

Från och med 28:e mars är det möjligt för personer med 
funktionsvariationer som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller 
handikappersättning att resa med 30-dagarsbiljett Senior. 

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

Cykel på tåg. Möjligheten att ta med cykel kostnadsfritt är infört och gäller i mån av 
plats på Krösatåg, Västtåg samt regionbussar från och med den 18 april. 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel nöjda NKI 
- allmän trafik 
- alla länsbor 

55 % 45 % 
 

Resultatet har sjunkit något sedan förra tertialet, och är sju 
procentenheter lägre än landets genomsnitt. 

Andel nöjda NKI 
- allmän trafik 
- resenärer 

65 % 57 % 
 

Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som förra 
tertialet, och är två procentenheter lägre än landets 
genomsnitt. 

Andel nöjda NKI 
- serviceresor 

85 % 84 % 
 

Det är små rörelser när det gäller andelen nöjda eller mycket 
nöjda inom Serviceresor, resultatet har minskat med en 
procentenhet jämfört med förra tertialet. 

Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95 % 93 % 
 

Av 24 959 avgångar med Krösatåg i Jönköpings Län ankom 
23 293 stycken inom gränsen för punktlighet vilket innebär 
ett resultat på 93%. Det är en förbättring jämfört med första 
tertialet, men något sämre än föregående år. 

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 och trafikområden har 
tagits fram och den framtagna 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. En hel del kampanjer har genomförts under året och höstens kampanjer för 
att öka kollektivt resande kommer att bestå av: 
September - Ny websida lanseras för att göra det ännu enklare att hitta 
information, planera sin resa och förbättrade funktioner. 
Oktober - Uppföljning på kampanjen "Vad betalar du" som startade v 19 
med en bredare kanalstrategi i stadstrafiken i Jkpg, Värnamo, Nässjö och 
Tranås. 
November/December - App-kampanj, så här enkelt reser du i appen för att 
stimulera ett digitalt resande. 
December - Varumärkesstärkande film med storytelling, våra resenärer 
(personas) 

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 gjorts för nämnden. Utredningen inklusive underlag 
har gått 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 

På samtliga avtalsmöten med trafikföretagen, har "tryggheten" varit i fokus 
och vissa nyckeltal har följts upp som har betydelse för kundens 
upplevelse vid restillfället. Vi har konstaterat att det finns 
förbättringspotential på några områden bl.a. förarnas agerande och 
bemötande. 
Särskilt informationsbrev har även skickats ut till samtliga förare där 
tryggheten varit i fokus. 

 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändring
 % 2022-

2021 

Förändring
 % 2022-

2019 

Antal resor- buss och 
tågtrafik 

9 924 5 542 9 268 14 020  +79%   -29%  
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Länstrafiken (tusental) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändring
 % 2022-

2021 

Förändring
 % 2022-

2019 

Andel regelbundna 
resenärer (% av länets 
invånare) 

20 15 21 22  +5%   -2%  

Antal serviceresor 428 365 330 465  +17%   -8%  

- Varav färdtjänstresor 351 288 264 383  +22%   -8%  

- Varav sjukresor 76 77 66 82  -1%   -7%  

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 enligt systemförvaltningsplaner i 
samarbete med angränsande län, leverantörer och ITC. 

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

Aktiviteter Analys 

Slutföra 
spårfordonsupphandling 

Upphandling är 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 

Avtalsstart har skett för Serviceresor 2022 den 1/9 helt enligt plan. 

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal 
påstigande/mil 

9,2 5,6 
 

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. 
Samtidigt är antal körda mil fler än föregående år. Jämfört 
med föregående år har det ökat från 3,7 påstigande/mil för 
samma period. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Antal resor ska 
öka jfm 
föregående år 

Öka jfm 
2021   

77 % 
 

I augusti månad är resandet uppe i 86 % av resandet 2019 
samma månad. 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 
vilket på ett bättre sätt kommer visa antalet faktiska resor 
framöver. En kampanj har pågått under sommaren för att 
öka valideringarna genom att uppmana resenärer att gå 
ombord i framdörren. Ackumulerad ökning i år jämfört med 
föregående år är 77 %. 

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 delvis påbörjad, men det är något för tidigt 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 avvaktar 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 

Ett förslag på trafikeringslösning tillsammans med en 
kostnadsuppskattning har presenterats för nämnden. 

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 

Tågplanen godkändes av nämnden i maj 2022. 
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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. Bland annat en förstudie kring analys och beslutsstöd för olika 
delar av verksamheten. 

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 och ska 
slutföras under året. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med lönebildning Vi jobbar med lönebildning i samband med 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 % 96 % 
 

Det är en hög andel heltidsanställda och målet nås. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 
Aktiviteter Analys 

Arbeta med chefskapet. Ett arbete kring tillitsbaserat ledarskap där alla chefer är involverade 
pågår. 
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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 

2,4 % 3,2 % 
 

Sjukfrånvaron har gått ner under andra tertialet men är högre 
än föregående år. Det är den korta sjukfrånvaron som ökat 
mest jämfört med föregående år. 

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 -96 153 tkr 
 

A. Länstrafiken (-97,6 mnkr) 
Budgetavvikelsen är negativ med totalt ca 97,6 mnkr tom 
augusti månad. 
Allmän trafik (-74 mnkr) 
På biljettintäktssidan har avvikelserna mot budget minskat 
varje månad hittills i år. I juli månad nåddes budget om man 
även beaktar skuld till resenär på förköpta biljetter. I augusti 
nås inte budgeterat försäljning men försäljningen är uppe i 
2019 års nivå. Ackumulerat är avvikelsen på biljettintäkter 
ca 39 mnkr mot budget inkl hänsyn till skuld till resenär för 
förköpta biljetter. Det kommande statsbidraget för 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

intäktsbortfall är uppbokat med ca 10 mnkr för perioden. 
På kostnadssidan är det fortsatt negativa avvikelser 
framförallt på grund av prisutvecklingen på bränsle och 
energi vilket innebär ökade ersättningar till entreprenörerna. 
Kostnadsutvecklingen har ökat ytterligare under 
sommarmånaderna och ackumulerat tom augusti rör det sig 
om ca 48 mnkr som kostnadsökningarna på bränsle och 
energi avviker mot budget i busstrafiken. Kostnadsökningar 
syns även inom Krösatågen men dessa vägs upp av 
kostnadsminskningar pga färre körda kilometer då det varit 
många inställda turer. Samtidigt har de många inställda 
tågavgångarna inom Krösatågen lett till ökade kostnader för 
ersättningsbussar. 
Serviceresor (-23 mnkr) 
Inom Serviceresor är avvikelsen efter augusti ca 23 mnkr där 
ca 3 mnkr beror på efterreglering av miljöersättning 
avseende 2021, ca 11 mnkr beror på bränsle samt övrigt ca 9 
mnkr beror på tidigare ensamåkning och glesare i fordonen, 
men även dyrare resor överlag. Vi ser att kostnad per resa 
ökat vilket beror på ett flertal faktorer. Samkörningen är 
något lägre än den var före pandemin och åtgärder kommer 
vidtas för att öka samåkningen. Kostnadsökningar har skett 
pga nya avtal som startade 2020 men effekten av det har vi 
inte sett förrän nu när resandet går upp. Resorna har i 
genomsnitt blivit något längre per resa och i somras fanns en 
viss överkapacitet när det gäller antal fordon vilket ökat 
kostnaderna. Inför sommaren gjordes en planering där man 
tog höjd för en ännu större resandeökning. 
B. Centrala ansvar (+1,5 mnkr) 
Ett överskott på 1 367 tkr finns för anslaget för projektmedel 
som inte nyttjats samt att nämnden egna kostnader visar ett 
budgetöverskott på 131 tkr  till och med augusti månad 
2022. 

Prognos 
- TIM nämnd 

 -130 110 tkr 
 

A. Länstrafiken (-130,3 mnkr) 
Prognosen efter tertial 2 landar på ett underskott för helåret 
mot budget på ca 130,3 mnkr. 
När det gäller biljettintäkter är prognosen densamma som 
efter tertial 1, bedömningen är att vi når 95 procent av 
budget resterande månader och ackumulerat underskott blir 
- 42 mnkr (exkl statsbidrag). Statsbidraget prognostiseras till 
15 mnkr. 
Kostnaderna överskrider budget kraftigt och är högre än i 
prognosen för tertial 1 pga fortsatt mycket hög 
kostnadsutveckling när det gäller drivmedel. 
Kostnadsutvecklingen beräknas gå över budget med ca 76 
mnkr i den allmänna trafiken, främst busstrafiken. Inom 
Krösatågen ökar drivmedelskostnaderna också men det är 
framförallt ersättningstrafik som går över budget. Det 
beräknas bli högre kostnader för tågunderhåll i år då det är 
omfattande eftersläpande underhåll som behöver göras. För 
Serviceresor beräknas ett underskott på ca 29 mnkr där 
ungefär hälften beror på hög kostnadsutveckling för 
drivmedel och resten pga miljöersättning, ökade kostnader 
pga ensamåkning i början på året och överlag högre kostnad 
per resa. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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 

Efter första tertialets prognos fick Regionledningskontoret i uppdrag av 
nämnden att se över trafikutbudet. Uppdraget har avrapporterats och 
förutom att eventuellt dra ner på trafikutbudet så föreslås även andra 
alternativ, tex att ta bort nuvarande rabatt på förköpta enkelbiljetter, i 
princip inte starta projekt som ökar kostnaderna samt att använda 
budgettillskott enligt Trafikförsörjningsprogram under 2023 för att 
kompensera för ökade kostnader. En mer omfattande nerdragning av 
trafikutbudet kräver en framförhållning på minst 6 månader. Hur 
underskottet ska hanteras framåt ingår som en del i budgetprocessen 2023. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
24,88 
kr/km 

24,93 
kr/km 

 

Samåkningen i fordonen har ökat efter pandemin (men är 
något lägre än före pandemin) vilket ger effekt på 
kostnaden/resenärkm, kostnaden har minskat något sedan 
förra tertialet. Kostnadsutvecklingen gör att kostnaderna 
ökat mer än index. 

Skattesubventions
grad - allmän 
trafik 

60 % 71 % 
 

Trots sommarmånader med lägre biljettintäkter så minskar 
skattesubventionsgraden vilket beror på att intäkterna har 
ökat stadigt under året. Målet nås inte pga högt kostnadsläge 
samt att de ackumulerade intäkterna inte når budget. 

Andel resenärer 
med giltig biljett 

95 % 93 % 
 

Andelen resenärer med giltig biljett under det andra kvartalet 
uppgår till 93 procent enligt statistik från 
biljettkontrollverksamheten, vilket är på samma nivå som 
efter första tertialet. Ca 7 procent hade alltså ogiltig/ingen 
biljett. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Under tertial 2 har fokus på coronapandemin avtagit och smittspridningen har varit lägre, dock har det 
under inledningen av hösten återigen setts en ökad smittspridning och antalet vårdade på sjukhus med 
covid-19 har sakta ökat. 

Vaccinationsarbetet har fortsatt. Under hösten erbjuds framförallt personer 65 år eller äldre samt 
riskgrupper ytterligare vaccination. Sammanlagt har nu över 840 000 doser vaccin mot covid-19 givits 
i Region Jönköpings län.  

Den händelsegrupp inom Region Jönköpings län som under våren bildades för att bevaka lägesbild 
och behov av åtgärder utifrån kriget i Ukraina har fortsatt. Flyktingströmmar och 
försörjningsberedskap är viktiga fokusområden för hälso- och sjukvården. Flyktingströmmarna från 
Ukraina har inte blivit så omfattande som befarat. 

Arbetet med den uppskjutna vården har fortsatt och flera 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 växa upp, leva och 
åldras på tagit fart. Arbetet har fortsatt med uppbygganden av elevhälsocentraler, hälsocentraler, 
aktiviteter för äldre och en ökad samverkan mellan primärvård och sjukhusvård genom uppbyggnad av 
konsultstöd. Även uppbyggnaden av länsgemensamma programområden och införande av 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har fortsatt. 

Den ekonomiska prognosen för Folkhälsa och sjukvårdsnämnden visar en ekonomi i balans 2022. 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag: Personcentrerad vård 

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. 
I lärandenätverk med patientföreningar har nätverksträffar genomförts 
under våren. Syftet med nätverket är att utveckla ett samskapande där vi 
tillsammans lär av varandra, utbyter kunskaper, erfarenheter och stödjer 
varandra i omställningen till nära vård, samt stärker kunskaperna om 
patientkontrakt. 
Dialog pågår med Patientnämnden kring hur vi kan arbeta med patient-
/närståendeberättelser och inkomna ärenden på olika sätt kopplat till 
förbättrings- och innovationsarbeten. Berättelser som är kopplade till 
patientkontraktets innehåll (samverkan, kommunikation, tillgänglighet, 
delaktighet) har efterfrågats och använts i till exempel Region Jönköpings 
läns kapacitets- och produktionsstyrningsarbete. Patientnämnden är i sin 
tur ambassadörer för patientkontrakt. 
Ett utökat samarbete har skett mellan Levande bibliotek, Peer och 
volontärerna på Hjärtats hus. 
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Uppdrag: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda samtalsgrupper för 
medarbetare i vården. 

Fyra samtalsgrupper/termin planeras att genomföras, fördelat på två 
grupper i Jönköping, en grupp i Eksjö och en grupp i Värnamo. AT-
läkarna får kontinuerligt introduktion i ämnet. Planering pågår för ny 
målgrupp som är sjuksköterskor och undersköterskor på RIU-utbildningen 
hösten 2022. Förslag finns att via Hälsocenter erbjuda hälsocoacher en 
digital utbildning. 

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 som 
genomförs vid några vårdavdelningar. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom tre dagar. 

90 % 83 % 
 

Ett bättre resultat än augusti 2021. Stor variation mellan de 
olika enheterna, från 66 procent till 99 procent inom 3 dagar. 

 Tid till 
ambulans - andel 
prio 1 larm inom 
20 minuter 
 

80 % 69 % 
 

Tillgängligheten uppgår i genomsnitt under perioden januari 
till och med augusti till 69 procent. Föregående år 
motsvarande period 67 procent. Antalet prioritet 1 uppdrag 
har ökat med 2 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år. Det ökade antalet uppdrag har bidragit till en 
minskad tillgänglighet. Inom- och utomlänstransporter 
mellan vårdinrättning fortsätter att öka och tar allt mer av 
ambulanssjukvårdens resurser, vilket reducerar 
tillgängligheten. Under sommarmånaderna har en viss 
neddragning av ambulansresurserna genomförts. 
Planering pågår för start av ambulanssjuksköterska på SOS 
Alarm i november som ska hjälpa till med logistik för 
utomlänstransporter, vilket kan ha positiv effekt på 
tillgänglighet. 

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

80 % 68 % 
 

Ett sämre utfall än 2021. Både Kirurgisk vård och Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik uppger att de arbetar med sina 
väntelistor samt har en handlingsplan för att förbättra sin 
tillgänglighet. Antal väntande augusti 2022 var 12 800 
individer. 

 Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt 
måldatum 

90 % 77 % 
 

Ungefär på samma nivå som under året. Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik är relativt nära måluppfyllelse, 
Kirurgisk vård beskriver ett aktivt arbete med att förbättra 
resultatet. 

 Faktisk 
väntetid till 

80 % 70 % 
 

Ett klart sämre resultat jämfört med augusti 2021. Alla 
prioriterade operationer under sommaren ingår i siffran och 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

operation/åtgärd 
inom 60 dagar, 
specialiserad vård 
 

inte särskilt många ej prioriterade med längre väntetider 
genomförs. Det planeras för åtgärder med extrainsatser och 
öppnande av fler operationssalar, men det kommer sannolikt 
behövas ännu meråtgärder för att nå målet. Antalet väntande 
i augusti 2022 var 5 753 individer. 

 

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 förstärktes vårdpengen, som är 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 sommaren har antalet väntande till ett första besök minskat med 6-7 
procent samtidigt som väntande till operation ökat med strax under 20 
procent. Detta är ungefär som tertial 2 2020 och 2021, med skillnaden att 
läget efter tertial 1 var fler väntande än motsvarande år. Det finns en 
handlingsplan framtagen för att öka antalet operationer varje vecka under 
hösten, för att minska antalet väntande. Vid en nationell jämförelse kan 
man ändå se att Region Jönköpings län är bland de regioner med bäst 
tillgänglighet till både besök och operationer. 

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 

Under andra tertialen har fler verksamheter genomgått hbtqi-diplomering 
eller har genomgått omdiplomering. Större föreläsningar har genomförts 
vid tre tillfällen och sammanlagt nått ca 160 personer. Aktiviteter för att 
främja kompetenshöjning hos personal och invånare har genomförts under 
Jönköpings Pride och Kärleksveckan i Eksjö. 

Uppdrag: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

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

Hälsoskolan pågår på olika platser i länet. Jönköping, Anderstorp, Nässjö, 
Vaggeryd, Tranås och Mullsjö. Arbetsmarknadsavdelningar, SFI, Sociala 
företag och civil samhället. Samverkan och erfarenhetsutbyte sker även 
med Kalmar och Kronoberg. 
Andra aktiviteter som pågår är exempelvis att hälsokommunikatörerna 
deltar i ett ESF projekt med Nässjö kommun. Information om 
barnvaccinationer för somaliska föräldrar med Barnhälsovården. 
Inspelning av Podcast om Patient kontrakt och Nära vård har genomförts 
tillsammans. 
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Aktiviteter Analys 

Fortsatt samverkan och 
samarbete tillsammans med 
kommuner. 

Exempel på aktiviteter som pågår eller genomförts är en genomförd 
trafiksäkerhetsdag med 70 asylsökande som fick information om 
trafiksäkerhet tillsammans med Räddningstjänsten och NTF. 
Tobaksfriadagen med information riktad till en gymnasieskola i där 
hälsokommunikatörerna mötte 220 gymnasieungdomar. Diabetesskolor på 
arabiska och somaliska genomförda på en vårdcentral och föreläsningar 
om egenvård, stress och oro samt suicidprevention. 
Enkätuppföljningar från Hälsoskolan visar att 75 procent av deltagare som 
genomgått Hälsoskolan har börjat motionera. 69 procent av deltagna har 
förändrat sina matvanor. Deltagare kan hantera stress och oro, fått bättre 
sömnvanor och minskad skärmtid. Enkäten visar även att deltagare önskar 
mer information om ämnen som föräldraskapsstöd. 

Sprida konceptet med 
hälsoguider i länet. 

Projektet kring hälsoguider är slutrapporterat. Under projekttiden har 
personer som har förtroende i sina respektive nätverk utbildats till 
Hälsoguider och fått ökad kunskap om bland annat levnadsvanor och hur 
det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Tillfrågade personer 
säger att de känner stort förtroende för Hälsoguiden. De har fått svar på 
sina frågor, de rekommenderar andra att prata med en Hälsoguide vid 
frågor kring hälsa, och de sprider vidare den information de har fått. 
Utifrån det som framkommit vid utvärderingen rekommenderas en fortsatt 
verksamhet med Hälsoguider inom Region Jönköpings län. Planering 
pågår för att sprida konceptet till övriga kommuner i länet. 

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. Exempel på detta är: 
• Psykisk hälsa metoder: Dansa utan krav! 
• Normbreddande arbete: exempel Hbtqi, omdiplomering genomförd av 

några verksamheter. Region Jönköpings län erbjuder stöd för 
implementering av MVP/AT (Mentorer i våldsprevention och Agera 
Tillsammans) tillsammans med länsstyrelsen.  

• En förälder blir till - En avslutande vernissage genomfördes i juni.  
• Folkhälsoenkät Ung och Kultur (FUnK) är i en implementeringsfas 

för spridning av satsningen inom olika forum. 
• Fortsatt pågående arbete med att utveckla processen för 

behandlingsmetoden fysisk aktivitet på recept (FaR) inom barn- och 
ungdomsverksamheterna inom Region Jönköpings län 

Arbetet med en väg in fortsätter. En Väg In, barn och unga, psykisk hälsa, har varit igång i 2,5 år och är 
numera en helt integrerad del av verksamhetens flöde. Förbättringsarbeten 
har genomförts i takt med att behov har identifierats, bland annat inom 
akutprocessen. Ett utvecklingsarbete som pågår just nu är att börja skicka 
ut årsuppföljningar. 

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 när det 
gäller rekrytering för att förstärka egen utredningskapacitet, framförallt 
psykologer. Samverkan med kompetensförsörjningsenheten pågår 
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Aktiviteter Analys 

avseende psykologrekrytering, men även för att förstärka kapacitet för 
uppföljning och behandling efter utredning. Uppdrag att starta primär nivå 
för barn och unga med psykisk ohälsa blir viktigt för att frigöra resurser på 
Barn- och ungdomspsykiatrin att öka den egna kapaciteten att genomföra 
fler utredningar och korta köer till behandling. 

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 den övergripande 
visionen Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på! 

Uppdrag: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Aktiviteter Analys 

 Förbättringsarbetet fortsätter 
tillsammans med kommunerna. 

Arbetet i Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på - barn och unga 
fortsätter. Arbetet sker i samverkan mellan Region Jönköpings län och 
kommunerna. Ett lärandeseminarium genomfördes 31 maj, med deltagare 
från elevhälsocentral, familjecentralen, kommuner, skolor, aktivitets- och 
utvecklingscenter - allaktivitetshus i Jönköping, Värnamo Hälsocenter, 
Kommunalt Aktivitetsansvar Jönköping (KAA). 

 Antal kommuner som deltar i 
samverkan kring förbättrings-
arbetet barn och unga 

Vid nätverksträffen i maj deltog sju team. Dessa team var från Jönköping, 
Värnamo och Vetlanda kommuner. 

Uppdrag: Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Riktade insatser till familjer 
med behov av extra stöd. 

Flera familjecentraler erbjuder föräldrarna gemensamt hembesök av 
sjuksköterska från barnhälsovården (BHV) samt kurator. Arbetet med 
riktade hembesök av enbart barnhälsovården samt också gemensamt med 
familjecentralerna och socialtjänsten fortgår. Erfarenheterna av de riktade 
hembesöken så här långt är att de ytterligare stärker möjligheten att 
identifiera och ge tidigt stöd till de familjer som behöver detta. 
Fortsatt arbete med Barnsäkert/SEEK som är en arbetsmetod med syfte att 
identifiera psykosociala riskfaktorer på individnivå. Insatsen utgår från 
barnhälsovårdens grunduppdrag, att genom universella insatser 
uppmärksamma behov och sedan rikta insatser till familjer med behov av 
extra stöd. 

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. Materialet kommer att presenteras för samtlig 
personal på familjecentralerna. Vid familjecentralernas planeringsdagar 
under hösten kommer personalen arbeta med införandet av materialet 
utifrån de olika familjecentralernas struktur. 

Nya familjecentraler. Familjecentralsamverkan är en viktig förutsättning för barnhälsovårdens 
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Aktiviteter Analys 

arbete. Mullsjö familjecentral invigdes 15 mars 2022. I Gnosjö öppnas en 
ny familjecentral i september 2022, i väntan på nybyggnation är 
verksamheten lokaliserad i anpassade paviljonger. När Gnosjö 
familjecentral, som är länets 23:e, är på plats kommer alla länets 
kommuner ha minst en familjecentral. 
Nässjö familjecentral flyttade till nya lokaler i april 2022 och 
Norrahammar familjecentral planerar inflyttning i nya lokaler i september 
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 exempelvis Kulturlust i 
Nässjö, Seniorportalen, där alla länets kommuner har under året skaffat 
konton och planering pågår för Kultur för hälsa konferens i Gislaved. 

 Levnadsvanor för äldre En konferens om alkohol och äldre kommer att genomföras i november. 
Planering pågår för genomförande. Detta görs i samverkan med 
Systembolaget, Kommunal utveckling, Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län. 

Uppdrag: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta införandet av 
patientkontrakt och fast 
vårdkontakt 

Arbetet med införandet av patientkontrakt pågår enligt plan. Information 
till invånare om att efterfråga sitt patientkontrakt finns på 1177 och som 
invånare i Jönköpings län kan man läsa sin överenskommelse med vården i 
sin journal på 1177 alternativt efterfråga att få sitt patientkontrakt 
utskrivet. Arbetet med att finna en teknisk lösning för registrering av fast 
läkarkontakt pågår. Stödmaterial finns paketerat för verksamheter som 
arbetar med att få patientkontrakt till att bli ett systematiskt arbetssätt. 
Patientens kunskapsstöd utvecklas som en del i patientkontrakten. 
Patientkontrakt är även en viktig del i införandet av de personcentrerade 
och sammanhållna vårdförloppen. Utveckling av patientkontrakt sker 
också i nära samverkan med patientorganisationer. 

 Fortsatt utökning av 
läkarstödet i kommunerna. 

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena och den 
kommunala hemsjukvården har genomförts 2021 för att samordnads med 
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Aktiviteter Analys 

utvecklingen av nära vård i samverkan med länets kommuner. Avtalet 
fastställdes i ReKo i februari 2022. 

 Trygg och säker vård och 
omsorg i hemmet. 

Lokala avtal angående läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan 
vårdcentraler och kommuner är tecknade. 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 fast 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
ningar) 

70 % 51 % 
 

Av de personer som har "Intyg om nödvändig tandvård" och 
som önskat få en munhälsobedömning utförd har 51 procent 
fått det (1 829 av 3 598). Målvärdet 70 procent är inte 
uppfyllt. 

 Andel 
berättigade till 
nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

53 % 44 % 
 

Under andra tertialet har 44 procent (2 529 av 5 800) fått 
nödvändig tandvård utförd. 
Män 44 procent (1 099 av 2 495), kvinnor 43 procent (1430 
av 3305). 
  

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

90 % 73 % 
 

Brist på personal samt hög frånvaro (sjukdom, vård av barn, 
föräldraledighet) har gett ytterligare försämrat utfall. 

 Tillgänglighet 
specialisttandvård 
inom 60 dagar 
efter remiss 
 

80 % 35 % 
 

Sedan drygt ett år mäts tillgängligheten till 
specialisttandvården på samma sätt som tillgänglighet till 
sjukvården. Initialt fanns vissa mättekniska problem och 
åtgärder har genomförts. Det ackumulerade utfallet på 35 
procent ligger fortsatt under målnivån. Tillgängligheten 
skiljer sig dock åt mellan olika specialiteter, där 
käkkirurgiska kliniken, som har flest patienter, har en låg 
tillgänglighet (11 procent). 
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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. En kampanj är lanserad innan sommaren för att påminna personalen 
om vilka e-tjänster som kan erbjudas invånare och patienter. Ett material är 
framtaget för att underlätta för medarbetare att använda sig av Region 
Jönköpings läns e-tjänster och digitala vårdmöten. Material kan lämnas 
både till patienterna och användas av vårdpersonalen som checklistan i 
samtalet med patienten. 
Användningen av Journalen via nätet är stor och arbete pågår med att 
ytterligare utöka antalet informationsmängder i Journalen via nätet och 
Nationella patientöversikten. Digitala kallelser är ett annat område där 
utveckling pågår. 

 Införa lösningar för 
egenmonitorering. 

Upphandling av hemmonitorering planeras tillsammans med Region 
Kalmar samt ytterligare några regioner i kundgrupp Cosmic. 
Upphandlingen har försenats på grund av oklarheter och olika synpunkter 
på upphandlingen, driftsformer och volymer. 

 Införa första linjens digitala 
vård - automatiserad anamnes 
och triagering. 

Förberedelsearbete pågår för införande 1177 Direkt (den nationell 
plattform för första linjens digitala vård). 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 till Kammarrätten och projektet 
avvaktar e beslut om prövningstillstånd. 

Uppdrag: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Starta förstudie för Artificiell 
Intelligens 

Förstudien är klar och arbetet avslutat. 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. Olika alternativ har 
diskuterats men ännu finns ingen plan för detta. 

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 arbetar med att säkerställa att Region 
Jönköpings län har angreppssätt och metoder som gör det möjligt att dra 
full nytta av och använda befintliga e-hälsotjänster optimalt. Metod för 
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Aktiviteter Analys 

implementering har tagits fram och införandet av tjänster har genomförts 
vid ett flertal verksamheter. 

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 22 genomfördes 
en uppgradering av Cosmic. Cosmics beslutsstöd CDS strokeprevention 
och taligenkänning har genomfört piloter och breddinförande påbörjats. Ett 
arbete genomförs i kundgrupp Cosmic för att ta fram kopplingar till 
kvalitetsregister. Under vecka 46 kommer överföring av data till Rikssvikt 
påbörjas i Region Jönköpings län. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Arbeta enligt handlingsplanen 
för Jämlik hälsa 

Handlingsplan antogs i januari av nämnd för Folkhälsa och sjukvård. 
Under våren påbörjades ett arbete med handlingsplanen. En ny modell har 
tagits fram i Stratsys som gör det möjligt att följa mål och aktiviteter. 

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

I stöd och behandlingsplattformen (SoB) har programmet Tobakshjälpen 
tagits fram, även ett nytt program inom fysisk aktivitet och barn/unga 
kommer att byggas. Arbetet med övriga program (Fysisk aktivitet som 
behandling, Hälsosamma matvanor) har bromsats upp på grund av 
pandemin och andra faktorer som inte vår region kan påverka. Utvärdering 
av programmet Mindfulness pågår med förseningar (tekniska problem). 
Effektutvärdering av programmet Hälsosamma matvanor pågår. 
Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen fortsätter. Ytterligare en ny 
diplomeringsutbildning för tobaksavvänjare har startat och en e-utbildning 
för vårdpersonal i att bli tobaksavvänjare är klar. Arbetet med att ta fram e-
utbildning för förskrivare av fysisk aktivitet på recept pågår. 

Uppdrag: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

 Hälsofrämjande arbete i 
socioekonomiskt utsatta 
områden. 

Vårdcentralerna arbetar med utvecklingsinsatser och projekt med 
hälsofrämjande insatser i socioekonomiska utsatta områden pågår. 

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

Folkhälsoutvecklarna som täcker upp alla länets kommuner jobbar aktivt 
med Hälsocenter och för 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. 

Det finns 25 hälsocoacher fördelat mellan alla länets 13 kommuner. 
Nätverket för hälsocoacher har haft nätverksträffar med teman nikotin och 
tobak, sömn, återhämtning och stress. En större kommunikationsinsats för 
Hälsocenter planeras för hösten 2022, nu när alla kommuner har anställd 
hälsocoach. 
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Uppdrag: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

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

Ett arbete pågår för att ta fram olika koncept som ska ingå i Meny för 
invånare. En lista på olika koncept (till exempel Hälsocafés olika delar) 
ska vara tillgängligt för alla invånare. Digitala tjänster som finns i Stöd-
och behandlingsplattformen finns också, men här måste patienten ha en 
vårdkontakt för att kunna ta del av upplägget. 

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

En sammanställning av koncept för rehabilitering har tagits fram. Det 
pågår ett fortsatt arbete med ny digital plattform. Med en översyn av 
samtliga koncept för invånare (meny till invånare) kan den digitala 
plattformen omfatta fler koncept än dagens Hälsocafé. Det pågår också ett 
fortsatt arbete med breddning för fler diagnoser och ett fortsatt samarbete 
med Hälsocenter och Recovery college. Digitala föreläsningar på Hjärtats 
hus har fortsatt, samt att genomföra digitala Lärcaféer och 
självhjälpsgrupper. Arbete fortsätter även med breddning av diagnoser från 
cancer till ett flertal andra diagnoser. Planering pågår för fortsatta 
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. I samarbetet har det varit fokus på arbete 
med rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett med 
patientmedverkan och involvering av rehabpersonal från hela rehabkedjan. 
Rehabiliteringen för covid-19 patienter har utvecklats även för den 
kommunala hälso- och sjukvården. En uppföljning för personer som 
vårdats för covid-19 inom slutenvården är framtagen. 

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. 

Utreda införandet av 
tonusmottagning 
(spasticitetsmottagning) 

Tonusmottagningen är uppstartad och flertalet aktiviteter pågår för att 
utveckla verksamheten. Ombyggnation av lokaler pågår.  
Sjuksköterska/koordinator, arbetsterapeutresurs, sjukgymnastresurs och 
vårdadministrativ resurs har tillsats eller rekrytering pågår. Översyn även 
gjord av läkarresurs. Omvärldsbevakning och kompetenshöjande 
aktiviteter  genomförda. Arbete på gång med att skapa ett tydligt flöde för 
tonusmottagningen och rutiner för nybesök och uppföljning mm. 

Uppdrag: Rehabilitering återgång till arbetet 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna 
inom området psykisk ohälsa 

Hösten 2018 startade sju vårdcentraler arbetet som benämns ”Helhetsgrepp 
kring sjukskrivningar”. Sedan dess har 28 av länets 40 vårdcentraler 
deltagit i förbättringsarbetet. Hösten 2021 avslutades arbetet pga pandemin 
samt satsningen ”Smärta med eller utan psykisk ohälsa”. Där ingår ett 
”Strukturerat arbetssätt i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen” och 
resultatet och arbetssättet från helhetsgrepp har överförts dit. 

Utveckla arbetssätt inom 
sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 

Forskningsstudien är försenad men pågår. Utbildningsdagar för alla 
rehabkoordinatorer planeras till november. En webbutbildning för 
arbetssättet håller på att tas fram gemensamt inom sydöstra 
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Aktiviteter Analys 

sjukvårdsregionen. 

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

Ytterligare ACT-utbildningar planeras till hösten. Flera vårdcentraler låter 
hela personalen gå utbildningen för att få ett gemensamt förhållningssätt. 
Rehabmedicin och psykiatrin planerar samma utbildning för att få 
samma förhållningssätt. Ett smärtrehab-program är klart och ska föras ut i 
primärvården i september. 

Tillgång till rehabkoordinator Rehabkoordinator ska finnas tillgänglig vid behov oavsett vårdnivå. 
Samarbete pågår med rehabcentrum som nu har det övergripande ansvaret 
för rehabkoordineringen på klinik. 

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 % 84 % 
 

Andel patienter som fått åtgärd utförd ligger som tidigare på 
en jämn nivå. Systematiska utbildningar till alla nyanställda 
sjuksköterskor och återkommande utbildningarna för 
undersköterskor pågår vilket kan förbättra resultatet 
ytterligare framöver.  

 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger. En lokal samverkansgrupp patientsäkerhet är etablerad för att tydligare 
leda och koordinera arbetet, med anpassning till nationell handlingsplan 
för patientsäkerhet. Sommaren har inneburit en stor belastning i 
sjukvården. Arbete med en utvärdering pågår. 

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 

Lokala sjukhusledningarna är bemannade för alla tre sjukhusen. Rollerna 
är fördelade och man har haft ett första gemensamt uppstartsmöte. 

Uppdrag: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Aktiviteter Analys 

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

Utvecklingen av kliniska kunskapsstöd för en hel vårdkedja bevakas och 
dialoger pågår om utveckling av hur regionerna ska  hämta 
kunskapsinnehållet. Projekt för att flytta länsgemensamma vårdriktlinjer 
till webbplatsen Folkhälsa och sjukvård pågår. Samarbete sker även i 
Sydöstra sjukvårdsregionen kring frågor om förvaltning av 
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Aktiviteter Analys 

kunskapsstödet. 

Uppdrag: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med 
införandet av personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp. 

Arbetet inom befintliga grupper och tillsammans med bildandet av 
Länsgemensamma programområden (LPO) fortsätter som tidigare. I 
relation till bildande av LPO är det vårdförloppen hjärtsvikt, stroke samt 
schizofreni som är i fokus under hösten. Utöver dessa pågår arbete med 
sepsis, KOL och RA. 

Uppdrag: Samarbetsvård - kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

 Patienter med kronisk 
sjukdom. 

Arbetet inom kunskapsstyrning och länsgemensamma programområden 
fortgår. Även andra utvecklingsinitiativ pågår, t ex inom ramen för 
vårdsamordningsprocessen och målsättningarna inom patientkontrakt samt 
inom samarbetsvård psykisk hälsa. Inom området hjärtsvikt pågår ett 
arbete för att förbättra samverkan mellan primärvård, slutenvård och 
kommuner. Inom Vårdcentralerna Bra Liv pågår arbeten med att 
strukturera och individanpassa vården av kroniskt sjuka patienter. Först ut 
är nya arbetssätt gällande diabetes- och astma/KOL-patienter som är de 
största kroniska sjukdomsgrupperna. 

 Förbättra konsultstöd från 
specialistvården till 
primärvården. 

Projektet med att skapa bättre samverkan mellan primärvården och den 
specialiserade vården (”sömlösa vårdövergångar”) i Region Jönköpings 
län går under september in i implementeringsfas. 

Uppdrag: Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Aktiviteter Analys 

Utforma den palliativa vården 
så att alla länsinvånare har 
jämlik tillgång till palliativ vård 
dygnet runt 

Arbetet fortsätter med utveckling av den palliativa vården i länet och stöd 
till kommunerna. 

Vårdplatser för specialiserad 
palliativ vård. 

Arbetsgrupper har startat upp arbetet med att tillskapa palliativa 
åtgärdsplatser på länets tre akutsjukhus. Två åtgärdsplatser har under våren 
öppnats på kirurgkliniken i Värnamo. Fem åtgärdsplatser öppnas den 19 
september på onkologen i Jönköping. Tidplan för Eksjö ej klart ännu.  

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 

Tjänst som suicidsamordnare är tillsatt. Tjänsten är delad mellan Region 
Jönköpings län och Räddningstjänsten i Jönköping. Arbetet fortsätter med 
att hålla ihop nätverket av suicidsamordnare i länets 13 kommuner, samt 
arbeta med gemensam handlingsplan. 
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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. Ett arbete har även genomförts med inriktning på hedersrelaterat 
våld och förtryck där framtagande och implementering av 
utbildningsprogram påbörjats.  

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

Aktiviteter Analys 

Beslut kring habiliteringens 
verksamhet vad gäller lokaler. 

Politiskt beslut är taget om att nya lokaler skall byggas i Värnamo. 

Uppdrag: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla handlingsplanen för 
äldre och läkemedel 

Samarbetet mellan läkare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
apotekare fortsätter i ett flertal kommuner. Ett flertal 
läkemedelsgenomgångar har genomförts för nyinskrivna på äldreboende. 
Apotekare har kommunicerat reviderad utgåva av ”Läkemedelsbehandling 
av de mest sjuka och sköra äldre” för distriktsläkare och för vissa läkare 
inom slutenvården. ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” är en 
lathund som planeras att revideras under hösten, då Socialstyrelsen 
kommer med en ny utgåva. Handlingsplanen för Äldre och Läkemedel 
kommer att diskuteras under Läkemedelskommitténs möte i september i 
syfte att se över behov av revidering. 

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, läkemedels-ekonom samt apotekare. 

Uppdrag: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Storskalig vaccinationskampanj 
mot covid-19. 

Under sommaren har vaccinationsarbetet fortgått, men i lägre takt än 
tidigare eftersom inga nya grupper rekommenderats vaccination. 
Planeringsarbete pågår inför höstens vaccinationskampanj som startar 1 
september och riktar sig till personer 65 år och äldre samt riskgrupper. 
Sammanlagt har nu över 840 000 doser vaccin mot covid-19 givits i 
Region Jönköpings län (varav drygt 800 000 doser till personer skrivna i 
länet). 

Förstärkning av vårdhygiens 
arbete mot primärvården. 

Under våren har ett flertal aktiviteter genomförts för att förstärka 
vårdhygiens arbete mot primärvården. Exempelvis har hygienronder 
genomförts. Ett utkast på vårdhygienisk egenkontroll för vårdcentral är 
framtaget och test av modellen planeras till hösten. Digital utbildning för 
vårdpersonal på vårdcentral i smitta/smittspridning och basala 
hygienrutiner. Arbete har påbörjats för att skapa rutiner för städning och 
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Aktiviteter Analys 

för sårdusch på vårdcentral då behovet uppmärksammats. Levande 
Bibliotek är aktiverat inför patientenkät samt för att en patient ska föreläsa 
på hygienombudsträffar för vårdcentraler i höst. 

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

Ytterligare en halv hygienläkartjänst är tillsatt inom Smittskydd och 
vårdhygien för att bättre täcka de ökade behov som finns. 

Utöka arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivning 

Under sommaren har Region Jönköpings län blivit officiell partner i 
Antibiotikasmart Sverige. Region Jönköpings läns strama-koordinator 
kommer att arbeta cirka 10 procent inom det nationella projektet med att ta 
fram kriterier för primärvården. Tack vare att Region Jönköping län 
kommit relativt långt med Antibiotikasmarta vårdcentraler har vi 
värdefulla erfarenheter att bidra med. 

Uppdrag: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Aktiviteter Analys 

Civilt försvar Planeringsarbetet fortgår utifrån överenskommelser mellan Sveriges 
kommuner och regioner och Socialdepartementet samt med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. Rekrytering av en 
beredskapssamordnare med ansvarsområde civilt försvar pågår för att 
arbeta med olika delområden i överenskommelsen. Planeringsarbetet 
genomförs i samverkan med länsstyrelsen, Socialstyrelsen samt 
Försvarsmakten. 

Kompetenshöjning gällande 
totalförsvar mm 

Det kompetenshöjande arbetet fortgår kontinuerligt inom olika områden. 
Ökade insatser inom säkerhetsskydd planeras. 

Översyn av lagerhållning och 
lokaler 

Kartläggningen fortgår enligt den planerade processen, ökad lagerhållning 
av läkemedel är prioriterad. Utifrån det säkerhetspolitiska läget har viss 
lagerhållning ökat. Översyn av Region Jönköpings läns egenägda lokaler 
pågår ständigt. En statusgenomgång av alla skyddsrum är genomförd. För 
att öka robustheten har en viss ökning av lagerhållning av 
fastighetstekniskt material med långa leveranstider ökat. 

Utbildning i kris- och 
katastroflägen. 

En större katastrofmedicinsk övning genomfördes i maj med deltagare från 
ambulanssjukvården, akutmottagning, operation/intensivvård samt 
primärvården. Under övningen tränades omhändertagande av många 
skadade samt samverkan med andra aktörer, polis, räddningstjänst och 
försvarsmakten. Planering har påbörjats för höstens utbildningar. 

Påbörja arbete med 
kontinuitetsplanering 

Alla prioriterade verksamheter inom försörjningsberedskapsområdet har 
deltagit i workshop med syfte att kartlägga för att kunna förslå insatser för 
att öka robustheten. Kontinuitetsplanering har påbörjats. En gemensam 
metod för kontinuitetsplanering har tagits fram för kommande 
kontinuitetsplanering inom övriga verksamheter. 

Uppdrag: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP) 

Aktiviteter Analys 

Arbeta utifrån framtagen 
strategi för idéburen offentligt 
partnerskap 

Två IOP avtal är framtagna tillsammans med Origo Resurs och Vårsol 
Samtalscenter och väntar på beslut i nämnd för folkhälsa och sjukvård. 
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Uppdrag: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Marknadsföra tjänsten SMS-
livräddare 

Tjänsten är införd. Marknadsföring, 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 

Medicinsk programgrupp för operation och intensivvård har arbetat fram 
ett underlag med beskrivning av behov av intensivvårdsplatser i länet och 
bemanning av dessa. Underlaget ska behandlas av sjukvårdens 
ledningsgrupp i september. 

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, bl a via 
årliga hälsosamtal och uppföljning av somatisk hälsa och levnadsvanor. 
Samarbete sker med folkhälsa, primärvården och rehabiliteringscentrum. 
Samarbetsvård - psykisk hälsa är infört är infört på Höglandet. Syftet är att 
förbättra resultaten vid somatisk samsjuklighet genom upprättade 
hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, samordnade vårdplaneringar och 
ökad patientnöjdhet. De viktigaste delarna är tillgänglighet för patienterna 
och mötesplatser för samverkan mellan vårdgivare. Arbetssättet sprids nu 
till övriga länsdelar. 

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 (KPO) "KPO trauma" som fortsätter med utbildningar 
inom kartläggning och prioriterade insatser. En ny modell för gruppterapi 
är även 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 plan. Revidering av 
överenskommelser pågår samt skapandet av nya. Arbetet med aktiviteter 
till handlingsplan för 2023 har påbörjats. 
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Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

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

Handlingsplan har lämnats vidare till ReKo för att fastställas. Parallellt 
diskuteras behov av översyn av ledningssystemet för samverkan och 
fördjupad beskrivning av målgruppen för strategigruppen. Beslut är taget 
om en förlängning av projektet Recovery college från 1 mars till 30 juni 
2023. Kostnad för förlängning för en termin tas av befintliga statsmedel. 
Under förlängningen av projektet tas underlag fram om eventuell 
fortsättning där samverkansmöjligheter med andra närliggande 
hälsofrämjande alternativ ingår. 

 Stärka vården för beroende 
och missbruk i samverkan med 
kommunerna. 

Riksdagens socialutskott har lagt förslag om utredning av 
huvudmannaskapet för vårdansvar för personer med psykisk ohälsa och 
beroendesjukdom. Den så kallade samsjuklighetsutredningen lämnade i 
november 2021 delbetänkande som innebär både förändrat 
huvudmannaskap och utökad krav på samverkan. Beslut väntas under år 
2023. 

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.  

Uppdrag: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Samverka med kommunerna 
kring ehälsofrågor 

Arbete pågår med revidering av målbilden för ehälsa i samverkan mellan 
kommunerna och Region Jönköpings län. Systemet för vaccination, 
Mittvaccin, används nu även av kommunerna. Ett projekt ska starta för att 
möjliggöra tillgång till Cosmic för kommunerna och digitalisering av 
AVK-flödet pågår. 

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. 
Bibehålla och utveckla denna samverkan i den nya 
kunskapsstyrningsorganisationen. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel inom max 

80 % 35 % 
 

Under den senaste 12- månadsperioden har totalt 2 
109 patienter behandlingsstartats i standardiserade 
vårdförlopp och av dessa har 747 (35 procent) skett inom 
fastlagen ledtid för respektive förlopp. Motsvarande period 
föregående år har 45 procent behandlingsstartats inom 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

ledtid 
 

angiven ledtid. Under perioden når enbart SVF Buksarkom 
uppsatt målvärde baserat på 11 startade vårdförlopp där 3 
behandlingsstartats, samtliga inom uppsatt mål. SVF 
bröstcancer, prostatacancer, malignt melanom samt tjock- 
och ändtarmscancer är exempel på förlopp med stora 
volymer (4 497 startade vårdförlopp varav 1 259 startade 
behandlingar) och sammantaget når dessa en måluppfyllelse 
på 34 procent. 

 
Standardiserade 
vårdförlopp 
- andel utredda 
patienter i SVF 

70 % 100 % 
 

Successivt en förbättring under året och periodens resultat 
speglar vad som förväntas enligt det nationella 
beräkningsunderlaget för standardiserade vårdförlopp. 

 

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. 

Uppdrag: Screening av tjocktarmscancer 

Aktiviteter Analys 

Samordning och planering av 
tarmscreening 

Förberedelsearbete med bland annat utbildning av personal och 
kommunikation gick in i slutfas inför årsskiftet 2021/2022. Utskick med 
erbjudande om provtagning för tidig upptäckt av tjock- och 
ändtarmscancer startades i februari 2022. Första året till 60- och 62-åringar 
för att sedan skalas upp och efter fem år omfatta hela åldersgruppen 60-74-
åringar. 

Uppdrag: Prostatacancertestning 

Aktiviteter Analys 

Aktivt delta i arbetet för 
införande av organiserad 
prostatacancertestning 

Arbetet fortsätter i införandeprojektet för organiserad 
prostatacancertestning. En intern arbetsgrupp har startas upp på urologen 
som tillsammans arbetar med att ta fram riktlinjer för arbetet. 
Kontinuerliga träffar med projektledare och kravanalytiker under tertial 1 
och 2 för att säkerställa att alla moment finns med i planeringen. 

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 bl a 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. En rehabguide för cancersjukdomar har 
utarbetats. Rehabiliteringsplan – Implementering av länsgemensam mall 
och arbetssätt pågår. 
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Uppdrag: Öka deltagandet i screeningprogram 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationsinsatser för att 
öka deltagandet i 
screeningprogram 

Förberedelsearbete pågår inför pilotprojekt organiserad 
prostatacancertestning, OPT. Kommunikationen kommer riktas både till 
dem som erbjuds testning men också till övriga invånare, i likhet med 
kommunikationsinsatserna tidigare i år vid start av provtagning för att 
upptäcka cancer eller förstadium till cancer i tjock- och ändtarmen. 
Kommunikationsinsatserna handlar om patientinformation på 1177, inlägg 
i sociala medier och pressmeddelanden. 

Uppdrag: Avancerad läkemedelsbehandling 

Aktiviteter Analys 

Behandlingsenheter Arbetet har påbörjats och fungerar nu i Värnamo. På Höglandssjukhuset i 
Eksjö har arbetet försenats på grund svårighet att hitta lämplig lokal. 

Uppdrag: Utrota livmoderhalscancer 

Aktiviteter Analys 

Arbete med att utrota 
livmoderhalscancer 

Planering pågår inför genomförande av catch-up vaccinationer för kvinnor 
födda mellan 1994 och 1998. 

Framgångsfaktorer: God tandvård 

Uppdrag: Allmäntandvård barn och unga 

Aktiviteter Analys 

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

Under perioden har inventering av det kollektiva arbetet som utförs på 
respektive klinik fortsatt. Ett arbete pågår med att se över och utvärdera 
förslag samt prioritera insatser. Översynen förväntas leda till 
förbättringsförslag som bidrar till ett mer produktivt arbete och ökad 
kvalitet i det preventiva arbetet inom den externa barntandvården. 

Verksamhetsstatistik 

Primärvård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändr
ing % 
2022-
2021 

Förändr
ing % 
2022-
2019 

Antal besök, läkare 285 994 274 291 264 374 530 866 4,3 % -46,1 % 

Antal besök, annan personalkategori 384 879 385 509 402 670 493 838 -0,2 % -22,1 % 

-varav distansbesök utomlänare 20 398 12 702 14 844 231 991 60,6 % -91,2 % 

-varav distansbesök länsbor 10 028 10 700 13 390 6 656 -6,3 % 50,7 % 

Andel distansbesök  4,5 % 3,5 % 4,2 % 23,3 % 1,0 % -18,8 % 

Länets vårdkonsumtion       

Antal besök, läkare 281 132 280 283 266 396 301 877 0,3 % -6,9 % 

Antal besök, annan personalkategori 436 514 444 722 455 768 518 127 -1,8 % -15,8 % 
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Antalet besök till läkare av länets invånare ökar jämfört med 2021 men är inte tillbaka på 2019 års 
nivå. Besök till annan personalkategori ligger på ungefär samma nivå som 2021 men betydligt lägre än 
innan pandemin vilket främst beror på att sjuksköterskorna vaccinerade stora volymer i början av året. 
Andelen distansbesök uppgår till 4,5 procent vilket är en ökning jämfört med 2021. Det är 
distansbesök av utomläns patienter som står för ökningen, länets invånare minskar antalet 
distanskontakter. 

Specialiserad somatisk vård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-08 

Förändr
ing % 
2022-
2021 

Förändr
ing % 
2020-
2019 

Antal disponibla vårdplatser 531 531 527 559 0,0 % -5,0 % 

Vårdtid i dagar 113 079 112 822 104 905 113 876 0,2 % -0,7 % 

Antal vårdtillfällen 29 945 30 548 28 372 31 718 -2,0 % -5,6 % 

Medelvårdtid, dagar 3,8 3,7 3,7 3,6 2,4 % 5,3 % 

Antal läkarbesök 234 119 227 276 213 787 239 248 3,0 % -2,1 % 

Antal besök annan personalkategori 218 410 195 678 187 807 210 403 11,6 % 3,8 % 

Varav distansbesök 4 724 5 900 662 166 -19,9 %  

Andel distansbesök 1,0 % 1,4 % 0,2 % 0,0 % -0,4 % 1,0 % 

Länets vårdkonsumtion       

Vårdtid i dagar 122 216 115 126 107 022 116 430 6,2 % 5,0 % 

Antal vårdtillfällen 31 794 30 818 28 700 32 001 3,2 % -0,6 % 

Antal läkarbesök 249 792 240 547 235 613 259 971 3,8 % -3,9 % 

Antal besök annan personalkategori 215 363 192 001 186 537 209 501 12,2 % 2,8 % 

Inom den slutna vården är antalet disponibla vårdplatser oförändrat jämfört med motsvarande period 
2021. Jämfört med året innan pandemin (2019) är minskningen 5 procent vilket motsvarar 28 
vårdplatser. Antalet producerade vårdtillfällen minskar något jämfört med 2021 men antalet vårddagar 
ökar, det innebär att medelvårdtiden har ökar något under 2022. 

Sett till länets invånares konsumtion av vård (dvs när vi justerar för köpt och såld vård till andra 
regioner) ökar såväl slutenvården som öppenvården. Inom öppenvården ses en kraftig ökning av besök 
till annan personalkategori. 

Andel distansbesök är fortsatt på en blygsam nivå och minskar jämfört för 2021. 

Specialiserad psykiatrisk vård 

Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-04 

Förändr
ing % 
2022-
2021 

Förändr
ing % 
2022-
2019 

Antal disponibla vårdplatser 105 115 110 119 -9 % -12 % 

Vårdtid i dagar 22 415 23 714 22 603 24 708 -5 % -9 % 

Antal vårdtillfällen 2 461 2 662 2 696 2 839 -8 % -13 % 

Medelvårdtid, dagar 9,1 8,9 8,4 8,7 2 % 5 % 

Antal läkarbesök 21 074 19 539 17 609 19 977 8 % 5 % 

Antal besök annan personalkategori 69 436 64 226 69 036 72 278 8 % -4 % 
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Egenproducerad vård (inkl såld vård) Utfall 
2022-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2020-08 

Utfall 
2019-04 

Förändr
ing % 
2022-
2021 

Förändr
ing % 
2022-
2019 

Varav distansbesök 6 360 6 216 566 154 2 %  

Varav andel distansbesök 7,0 % 7,4 % 0,7 % 0,2 % -0,4 % 6,9 % 

Länets vårdkonsumtion       

Vårdtid i dagar 29 542 30 003 28 158 24 701 -1,5 % 19,6 % 

Antal vårdtillfällen 2 614 2 707 2 642 1 916 -3,4 % 36,4 % 

Antal läkarbesök 20 401 18 650 16 682 18 342 9,4 % 11,2 % 

Antal besök annan personalkategori 67 570 62 106 67 020 70 643 8,8 % -4,4 % 

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. Även invånarnas konsumtion av vårdtillfällen och vårddagar 
minskar jämfört med 2021 men ökar kraftigt sedan 2019. 

Inom den öppna vården ökar antalet besök till såväl läkare som annan personalkategori relativt mycket 
jämfört med 2021. 

Antalet distansbesök ökar jämfört med 2021 men då antalet besök totalt ökat mer blir andelen något 
lägre. Inom den psykiatriska vården är dock andelen distanskontakter relativt hög. 

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 

Arbetet med planering av forskningsskola i Sydöstra sjukvårdsregionen 
relaterat till nära vård pågår. Planering pågår också för att Futurum skall 
stödja nära-vårdomställningen och skapa stödjande strukturer och 
processer. 

Uppdrag: Tandvård  - Odontologiska institutionen är ett ledande centrum 

Aktiviteter Analys 

Inrätta utbildningar för både 
tandläkare och tandsköterskor i 
länet. 

Besök av universitetskanslersämbetet (UKÄ) är planerat till den 17 
oktober för att syna läroplan för ny tandläkarutbildning. Fortsatta 
diskussioner pågår med YH-myndigheten för att tillskapa 
utbildningsplatser för tandsköterskor i Jönköpings län. 

Uppdrag: Fortsatt arbete med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheten i arbetet 
med KPS 

Kapacitets och produktionsstyrnings (KPS) arbetet består av flera 
komponenter och närliggande kunskapsutvecklingar. Arbetet är nära 
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Aktiviteter Analys 

knutet till Kostnad per patient (KPP) men också till väntetidsfrågor samt 
interna digitala personalplaneringssystem. Det är i grunden ett lean arbete 
som syftar till att ta tillvara "produktions" resurser på bästa sätt. 
Barnhälsovården och det kirurgiska verksamhetsområdet har kommit 
längst. Inom medicinska verksamhetsområdet är man på gång att börja på 
flertal kliniker. En speciell insats görs också kring akuten på Ryhov. 

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 % 4 % 
 

Utfallet ligger över målnivån. Den ackumulerade kostnaden 
för bemanningsföretag har ökat med ca 34% jämfört med 
samma period föregående år och ligger nu på ca 151 mnkr. 
Kostnaden för hyrläkare har ökat med ca 26% medan 
kostnaden för sjuksköterskor har ökat med ca 68%. 
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 har påverkat behovet av hyrpersonal inom vissa 
verksamheter. 

Uppdrag: Utökad bemanning 

Aktiviteter Analys 

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

Dietister har anställts vid rehabiliteringscentrum med uppdrag att vara stöd 
för primärvården i länet. 

Översyn av deltidsarbete Heltid som norm är riktlinje och heltidsanställning som utgångspunkt vid 
nyanställning. Om särskilda omständigheter anges beviljas partiell 
tjänstledighet. I dessa fall gör chefen en bedömning utifrån verksamhetens 
och medarbetarens behov. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Yrkesspecifik introduktion Ett samverkansprojekt pågår mellan kommunikationsavdelningen, HR och 
Qulturum för att ta fram koncept och komponenter som skapar 
förutsättningar för en bra introduktion för alla medarbetare 
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Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Andel 
heltidsanställda 
 

87 % 87 % 
 

Målsättningen är att  87 procent av alla anställningar ska 
utgå från heltid. Samtliga tjänster annonseras med 
sysselsättningsgrad på 100%. Arbete pågår för att följa 
utvecklingen och stödja cheferna vid anställning och 
planering. Om särskilda omständigheter anges beviljas 
partiell tjänstledighet. I dessa fall gör chefen en bedömning 
utifrån verksamhetens och medarbetarens behov. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbetet med chefers förutsättningar där chefers introduktion är en del 
pågår. Syftet är att skapa en bra gemensam grund och goda förutsättningar 
för nya chefer i Region Jönköpings län. 

Ledarskapsprofil En beskrivning av hur det är att vara ledare i Region Jönköpings län är nu 
framtagen. Beskrivningen är en sammanvägning av våra grundläggande 
värderingar, ledningsstrategier, friskfaktorer, medarbetarbetarlöfte, policys 
och vår utgångspunkt kring kvalitet som strategi. Beskrivningen finns på 
intranätet. En ny förtydligad version av mitt och ditt ansvar är också 
framtagen. 

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 med 
stöd av bla det nya samverkansavtalet pågår. Alla arbetsplatser ska 
använda verktyget och årlig uppföljning genomförs i systemet 2022. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

5,5 % 6,3 % 
 

Den ackumulerade sjukfrånvaron är högre än under 
föregående år. Under januari och februari ökade 
sjukfrånvaron på grund av en ny våg av covid-19 för att 
sedan återgå till samma nivå som under 2021. Under 
sommarmånaderna ökade sjukfrånvaron dock igen. 
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 än 
före pandemin medan den långa sjukfrånvaron är ganska 
oförändrad. Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än 
män även om skillnaden minskat något jämfört med tidigare 
år. Kontinuerligt arbete fortsätter tillsammans med chefer, 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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 

För att stödja chefers arbete med aktiva åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter kommer en e-utbildning att utvecklas/köpas in under hösten 
2022. 

 

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 8 479 tkr 
 

Fs nämnden har efter åtta månader en positiv avvikelse mot 
budget på 8,5 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med 
maj då avvikelsen var minus 91,6 miljoner kronor. Förbättringen 
beror främst på att nämnden har fått del av statsbidrag 
via Regionstyrelsen vilket till och med augusti uppgår till 
96 miljoner kronor. 

    
Avvikelse mot budget i miljoner kronor    
Verksamhetsområde Utfall  Budget  Avvikelse 

Privata vårdgivare -50,2 -42,5 -7,7 

Vårdcentralerna Bra Liv 42,2 21,5 20,7 

Folktandvården -170,6 -174,9 4,2 

Medicinsk vård -1 962,1 -1 904,4 -57,7 

Kirurgisk vård -1 950,2 -1 857,8 -92,4 

Psykiatri rehab o diagnostik -879,3 -854,4 -24,8 

Summa verksamhetsområde inkl privata -4 970,2 -4 812,5 -157,7 

Regionens åtagande -1 920,8 -2 086,90 166,1 

Totalt FS nämnd -6 891,0 -6 899,5 8,5 

 
Privata vårdgivare har ett underskott 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 minskat och påverkar det 
ekonomiska utrymme. För verksamhetsområdena Medicinsk vård, Kirurgisk vård och 
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Psykiatri/rehabilitering/diagnostik fortsätter ekonomin att visa negativa resultat men en viss 
uppbromsning finns.  

Inom Regionens åtagande är det en positiv budgetavvikelse på 166 miljoner kronor. Det beror främst 
på de statsbidrag som överförts från regionstyrelsen ligger bokförd här samt att vissa reserverade 
budgetmedel som nämnden har beslutat om inte har adresserats till slutanvändare ännu. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Prognos 
-FS nämnd 

0 tkr 36 900 tkr 
 

FS nämndens prognos för helår 2022 är ett plusresultat på 37 
miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med 
årsprognosen i samband med delårsrapport ett då det 
förväntades ett underskott på 125 miljoner kronor. Den 
största orsaken till förbättringen är att FS nämnden erhållit 
statsbidrag från Regionstyrelsen som för helåret uppgår till 
123 miljoner kronor. Även utan detta tillskott finns en 
förbättring i prognosen jämfört med tertial ett.  

 
Bokslut och prognos, budgetavvikelse i miljoner kronor.   

 

Verksamhetsområden  
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Prognos 
2022 T1 

Prognos 
2022 T2 

Privata vårdgivare 3,7 -21,7 -9,1 -7,4 

Vårdcentralerna Bra Liv 20,9 96,7 0 5 

Folktandvården -9,4 0,2 -0,6 -0,3 

Medicinsk vård 37,9 -24,7 -125 -80 

Kirurgisk vård 8,7 -106,9 -80 -120 

Psykiatri rehab o diagnostik 1,3 -58,3 -50 -40 

Summa verksamhetsområde inkl privata 63,2 -114,8 -264,7 -242,7 

Centralt/Regionens åtagande 66,7 34 139,7 279,6 

Totalt FS nämnd 130,0 -80,8 -125,0 36,9 

 

För Privata vårdgivare förväntas ett underskott på 9,1 miljoner kronor 2022. Orsaken är fortsatt köp av 
externa neuropsykiatriska utredningar för främst barn.  

Bra Liv prognostiserar ett överskott på 5 miljoner kronor för helår 2022. Det innebär att kostnadssidan 
kommer att vara högre än intäktssidan i slutet av året. Intäktsprognosen bygger på att 
covidersättningen ökar jämfört med sommaren och att tillgänglighetspengar faller ut även under 
hösten. Kostnadsprognosen antar att läkarbemanningen ligger kvar på en högre nivå än föregående år 
och kostnaderna för hyrbemanning kommer öka svagt.  

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 80 mnkr för helåret 2022. Ekonomi i balans 
förväntas under andra halvåret 2023. 

Kirurgisk vård prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 120 miljoner kronor. I utfallet finns 
kostnader för intensivvård av patienter med covid-19 med cirka 20 mnkr. I prognosen ingår förväntade 
intäkter ur "kömiljarden" och medel för uppskjuten vård. De största budgetavvikelserna finns för 
personalkostnader inom OP/IVA-klinikerna och för köp av bemanningsföretag. 
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Psykiatri, rehabilitering och diagnostik beräknar ett underskott mot budget på 40 mnkr. Den största 
budgetavvikelsen finns inom röntgen vilket 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.  

 

Årsprognosen för FS nämndens centrala delar/Regionens åtagande är plus 280 miljoner kronor för 
2022.  

Det positiva resultatet beror främst på: 

• omfördelning av medel/statsbidrag från RS till FS nämnd på 123 miljoner kronor. Dessa 
medel kommer att fördelas till verksamhetsområdena men slutlig fördelning är ännu inte klar. 
vissa reserverade budgetmedel som nämnden beslutat om har ännu inte fördelats till slutlig 
användare - ca 30 mnkr. 

• Även kömiljarden beräknas ge ett överskott för den fasta delen samt bonusdel totalt ca 
80 miljoner kronor. 

• Reserverade budgetmedel för läkemedel beräknas ge ett överskott på 25 miljoner för helåret 
man kan komma att fördelas till verksamhetsområden innan året slut. 

• Vårdval primärvård beräknas ha ett överskott på 28,5 miljoner främst till följd av att 
reserverad budget för ST läkare inte disponerats lika mycket som tidigare.  

• Köpt psykiatrisk vård prognostiseras ett underskott på 25 miljoner. 
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HÅLLBARHET 
Av de 10 delmål/mätetal som för närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet för tertial 2 att sex av 
målen uppnås. Arbetet med energieffektivisering i fastigheter löper på med gott utfall. 
Regeringsuppdraget om att offentlig verksamhet ska energieffektivisera med anledning av rådande 
elpriser innebär dock att alla verksamheter behöver höja ambitionsnivån under kommande vinter. Det 
finns fortfarande 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. Kriget i Ukraina 
har gjort det extra problematiskt att nå målet om ekologiska livsmedel. Det är även svårt att erhålla 
svenska äggprodukter, ostprodukter och laktosfri grädde. 

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 207 g/portion). Den nya 15-rättersmenyn i Eksjö och Värnamo 
bidrar dock generellt till mindre matsvinn. 

En strategi för resfria möten är beslutad. Arbetet med att minimera inköp av buteljerat vatten med 
hjälp av den s.k. vattentrappan har inletts men reduktionen uppgår endast till 7 % jämfört med T2 
2021. Nybyggnation av Habilitering i Värnamo är ett exempel på en byggnad med trästomme och 
solceller. Flera åtgärder har vidtagits för att minska användningen av engångsprodukter och när 
engångsprodukter måste användas, välja produkter som rekommenderas från miljösynpunkt. Anställda 
i Region Jönköpings län ges 20 procents rabatt på månadskort hos Jönköpings länstrafik under 6 
månader för att främja hållbara arbetsresor. 

Inom social hållbarhet har utbildning i rättighetsbaserat arbetssätt gått in i fas 2 då verksamhetsteam 
deltar. Webbsida med stöd för ökad hälsolitteracitet har publicerats och arbete pågår med webbsida för 
stöd till jämlik verksamhet, där normmedvetenhet och icke-diskriminering är bärande perspektiv. Ett 
stöd för att arrangera hållbara konferenser och evenemang finns publicerat på intranätet. 
Arbetsgruppen för nationella minoriteter har bl.a. utvecklat samarbetet med Länsstyrelsen, Jönköpings 
kommun och med Gislaveds kommun. 

7 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 

150 
kWh/m2 

 

Driftoptimeringsåtgärder i kombination med gynnsamt väder 
och ändrade korrigeringsfaktorer för energiindex bidrar till 
att prognosvärdet ser mycket bra ut. 
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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% 
 

Utfallet är oförändrat jämfört med T1. 

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: Leverantörerna har svårigheter att leverera 
vissa produkter i den uträckning som efterfrågas, till 
exempel svensk laktosfri grädde, äggprodukter och 
ostprodukter. Även vissa svenska köttprodukter ersätts med 
andra varor. Det finns en stor risk att priset ökar markant på 
svenska köttprodukter med tanke på omvärlden och bristen 
på spannmål till djuren. 
Skolorna uppfyller i genomsnitt målet. 

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 % 42% 
 

Svensk oskalad potatis som nyttjas i Jönköping och 
grönsaker, frukt och bär i säsong har bidragit till resultatet. 
Enheten i Eksjö ser svårigheter att nå målet och ligger under 
målvärdet. 
Skolorna har i genomsnitt nått målet men utfallet varierar 
relativt stort mellan skolorna. Ibland finns målkonflikt 
mellan svenskt och ekologiskt. 
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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% 
 

En svårighet med att kunna nå en ytterligare ökning är att 
lax endast finns som ASC-märkt (vilket är OK enligt 
hållbarhetsprogrammet) men den märkningen redovisas inte 
i det statistiksystem som används för uppföljning. De 
kräftstjärtar som köps är inte MSC-märkta och ibland 
levereras det inte utbytesprodukter som uppfyller rätt krav. 
För skolorna har en klar förbättring uppnåtts jämfört med 
T1. Ingen av skolorna når dock målnivån. Laxen är en 
utmaning. 

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% 
 

Område måltid: Coronapandemin har gjort det extra 
problematiskt att nå målet och nu försvårar kriget i Ukraina 
samt ökade livsmedelspriser tillgången på varor. I vissa fall 
finns även en kvalitetsproblematik för färsk frukt och grönt. 
15-rättersmenyn bidrar till ökad andel ekologiska livsmedel, 
likaså utbudet av specerivaror till vårdavdelningarna. 
Arbetet med att hitta bra ekologiska produkter fortsätter bl.a. 
via den regionala EKO-gruppen som träffas månadsvis. 
Två av fyra skolor når målet. Vissa ekologiska livsmedel är 
ibland även en beställningsvara som kräver framförhållning 
och i viss mån även bättre lagringsmöjligheter som kanske 
inte alltid finns. Vissa produkter har också periodvis varit 
restnoterade. 

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 % 97% 
 

Målet uppnåddes även om det har varit vissa problem med 
att få bananer som uppfyller kraven. Även teer som inte 
uppfyller kraven har 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 

<1,93 CO2-
ekv/kg 
livsmedel 

2,14 CO2-
ekv/kg 
livsmedel 

 

Område måltid: Mätetalet är övergripande och därmed svårt 
att analysera. Det finns en teori om att det är svårare att nå 
ett lågt tal under vinterhalvåret beroende på tillgång till 
varor och ätmönster. Mindre andel rött kött, mer fisk, 
kyckling samt grönsaker och hög andel vegetariska måltider 
påverkar generellt resultatet i positiv riktning. Nuvarande 
ökningar av priser inom livsmedelsområdet har lett till nya 
tankar kring fördelning av råvaror inom recept vilket kan 
gagna resultatet med fler vegetariska inslag. 
Skolorna: Det finns i vissa fall en utmaning att servera vissa 
maträtter med en ökad risk för mer matsvinnet som en 
konsekvens. 

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 % -30% 
 

Område måltid: Åtgärder som planeras för att nå ytterligare 
förbättringar är till exempel översyn av portionsstorlek där 
det portioneras samt förfining i tillagningsprognoser. Det har 
varit svårt att beräkna hur mycket mat som ska produceras 
när gästantalet ökat. Positiva aktiviteter är till exempel åter-
vinning av råvaror och överbliven mat som inte varit ute på 
buffén samt att tillaga mat efterhand där lokalerna så tillåter. 
Jönköping blev tvungen att senarelägga den senaste 
mätningen och statistiken är därför ofullständig.  
Skolorna: Målet uppnås inte. Mätning av matsvinn görs 
endast 1-2 veckor per år vilket ökar risken för variationer till 
följd av meny eller särskilda förhållanden under mätveckan. 
Värnamo folkhögskola har nu beslutat att mäta en 
vecka/tertial. 

Matsvinn per 
patientportion 

-15 % -36% 
 

Sammantaget har produktionsmetoden med pastöriserad mat 
till patienter som tillverkas mot lager för Eksjö och Värnamo 
reducerat produktionssvinnet i köken. Jönköping som har 
varmmatsproduktion till patienterna har svårigheter att 
prognostisera rätt och det är av olika anledningar variationer 
i avdelningarnas beställningsnivå. På avdelningarna har 
matsvinn per patientportion minskat med 3 % . Där 15-
rättersmenyn införts är den uppskattad av patienterna och 
bedöms ha gett ett minskat matsvinn. Flera kliniker arbetar 
med att tillsammans med vårdnära service beställa rätt antal 
portioner och rätt mat anpassat till de patienter de har. Det 
kan ibland vara svårt att avboka matbeställningar då tiden 
för sista förändringen kan vara innan beslut om utskrivning 
fattas. Pastöriserade matlådor med lång håll-barhet finns på 
vissa avdelningar för att minska behovet av extrabrickor. 
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Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning fullfond 2022T2 2022 budget 2021T2 2021
Verksamhetens intäkter 2 161,0 3 347,8 2 279,8 3 580,9
Verksamhetens kostnader -9 935,8 -15 322,1 -9 968,0 -15 160,0
Avskrivningar -330,9 -502,5 -295,8 -451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -8 105,8 -12 476,9 52,1 -7 984,0 -12 030,9
Skatteintäkter 6 747,2 10 120,8 269,8 6 373,5 9 644,1
Generella statsbidrag o utjämningssystem 2 240,5 3 358,9 125,9 2 100,1 3 142,9
VERKSAMHETENS RESULTAT 881,9 1 002,8 447,8 489,6 756,1
Finansnetto tillgångar -553,2 -527,9 -930,9 619,5 830,9
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -163,3 -244,9 -46,9 -263,6 -313,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 165,5 230,0 -530,0 845,5 1 274,0
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 165,5 230,0 -530,0 845,5 1 274,0

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall
Finansiella nyckeltal 2022T2 2022 2021T2 2021
Likviditet 4,39 4,14 3,89
Soliditet  fullfondering 28,3% 28,0% 25,9% 27,2%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag 90,2% 92,6% 94,2% 94,1%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 1,8% 1,7% 10,0% 10,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år 1,5% 3,7% 9,4%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 6,6% 7,0% 6,6%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår 6,1% 5,4% 4,8%
Egenfinansieringsgrad investeringar (verksamhetens res) 292,2% 211,3%
Rörelsekapital miljoner kronor 8 566 7 879 8 290
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor 2 216 1 657 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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BALANSRÄKNING FULLFOND (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2022-08-31 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 34,1 32,3
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 616,1 4 605,2
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 126,7 1 155,0
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 386,6 384,4
Summa Anläggningstillgångar 6 163,5 6 176,9
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 130,8 127,0
Fordringar 15xx-17xx 1 321,2 1 398,8
Kortfristiga placeringar 18xx 8 794,1 9 215,8
Kassa och bank 19xx 846,9 415,7
Summa Omsättningstillgångar 11 093,0 11 157,3
Summa Tillgångar 17 256,5 17 334,1
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 4 711,4 3 437,4
Årets resultat 3xxx-8xxx 165,5 1 274,0
Summa Eget kapital 4 876,9 4 711,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 9 803,8 9 705,7
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 9 803,8 9 705,7
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 49,2 49,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 526,7 2 867,6
Summa Skulder 2 575,9 2 917,0
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 17 256,5 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

121



Region Jönköpings län, Delårsrapport 2 RJL 100(101) 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall
Resultaträkning blandmodell 2022T2 2022 budget 2021
Verksamhetens intäkter 2 161,0 3 347,8 3 580,9
Verksamhetens kostnader -10 124,1 -15 604,4 -15 443,5
Avskrivningar -330,9 -502,5 -451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -8 294,0 -12 759,2 46,8 -12 314,4
Skatteintäkter 6 747,2 10 120,8 269,8 9 644,1
Generella statsbidrag o utjämningssystem 2 240,5 3 358,9 125,9 3 142,9
VERKSAMHETENS RESULTAT 693,7 720,5 442,5 472,6
Finansnetto tillgångar -553,2 -527,9 -930,9 830,9
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner) -88,0 -132,0 -21,0 -79,3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 52,6 60,6 -509,4 1 224,2
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 52,6 60,6 -509,4 1 224,2

Tertialutfall Prognosutfall Utfall
Finansiella nyckeltal blandmodell 2022T2 2022 2021
Likviditet 4,39 3,89
Soliditet blandmodell 53,3% 53,0% 52,8%
Nettokostnad/skatt o bidrag 92,3% 94,7% 96,3%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag 0,6% 0,4% 9,6%
Nettkostnadsökning mot föregående år 3,6% 9,3%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 6,8%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 5,4% 4,8%
Rörelsekapital 8 566 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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BALANSRÄKNING BLANDMODELL (miljoner kronor) Tertialbokslut Bokslut
2022-08-31 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10xx 34,1 32,3
Materiella anläggningstillgångar
   1. Mark och byggnader 11xx 4 616,1 4 605,2
   2. Maskiner och inventarier 12xx 1 126,7 1 155,0
Finansiella anläggningstillgångar 13xx 386,6 384,4
Summa Anläggningstillgångar 6 163,5 6 176,9
Omsättningstillgångar
Förråd 14xx 130,8 127,0
Fordringar 15xx-17xx 1 321,2 1 398,8
Kortfristiga placeringar 18xx 8 794,1 9 215,8
Kassa och bank 19xx 846,9 415,7
Summa Omsättningstillgångar 11 093,0 11 157,3
Summa Tillgångar 17 256,5 17 334,1
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Regionkapital 9 153,5 7 929,4
Årets resultat 3xxx-8xxx 52,6 1 224,2
Summa Eget kapital 9 206,1 9 153,5
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 221x-222x 5 474,6 5 263,6
Övriga avsättningar 223x 0,0 0,0
Summa Avsättningar 5 474,6 5 263,6
Skulder
Långfristiga skulder 23xx 49,2 49,5
Kortfristiga skulder 24xx-29xx 2 526,7 2 867,6
Summa Skulder 2 575,9 2 917,0
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 17 256,5 17 334,1

Panter och Ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 922,2 922,2
Pensionsansvarsförbindelse (förmåner intjänade före 1998) 4 329,2 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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§ 189  
 
Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 
Diarienummer: RJL 2022/74 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• För år 2023 fastställa en skattesats om 11,76 kronor. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen föreslå skattesats före oktober 
månads utgång. Beslut om skattesats följer i vanliga fall budgetbeslutet men 
eftersom budgetarbetet skjutits fram behöver skattesatsen hanteras i separat 
ärende. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,76 kronor.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterat 2022-10-10 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till oförändrad skattesats för år 2023.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 
enligt föreliggande förslag till skattesats för 2023. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 145-167 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 154  
 
Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 
Diarienummer: RJL 2022/74 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 

• Revidera planering för budgetbeslut enligt nedan.  
• Föreslå regionstyrelsen skattesats om 11,76 för 2023. 

Sammanfattning  
Vid dagens sammanträde beslutas om revidering av planering när 
budgetbeslut kan tas regionfullmäktige enligt följande:  

• 18 oktober/regionstyrelsens arbetsutskott - förslag om skattesats 
2023 

• 25 oktober regionstyrelsen beslut om förslag till skattesats 2023 
• 8 november regionfullmäktige fastställande av skattesats 2023 
• 22 november/regionstyrelsens arbetsutskott – politisk ledning 

kommande mandatperiod lägger förslag till budget 
• 29 november/regionstyrelsen – opposition kommande mandatperiod 

lägger förslag till budget 
Beslut om förslag till regionfullmäktige  

• 6 december – regionfullmäktige beslutar om budget  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterat 2022-10-10 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet ställer sig bakom revidering av 
planering inför budgetbeslut samt bifaller förslag om oförändrad skattesats 
för 2023.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2022-10-10 RJL 2020/76 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Skattesats 2023  
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• För år 2023 fastställa en skattesats om 11,76 kronor. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen föreslå skattesats före oktober månads 
utgång. Beslut om skattesats följer i vanliga fall budgetbeslutet men eftersom 
budgetarbetet skjutits fram behöver skattesatsen hanteras i separat ärende.  
 
Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,76 kronor.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterat 2022-10-10 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 178-200 

Tid: 2022-10-25 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 191  
 
Byte av centralt personuppgiftsansvar - Svenska 
Barnepilepsiregistret 
Diarienummer: RJL 2022/2315 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

• Att handlingar tillhöriga Svenska Barnepilepsiregistret ska avhändas 
till Karolinska Universitetssjukhuset från Region Jönköpings län. 
 

Regionstyrelsen  
• Beslutar att sekretess inte hindrar ett utlämnande av samtliga 

uppgifter i Svenska Barnepilepsiregistret till Karolinska 
Universitetssjukhuset samt 

• Överlämnar personuppgiftsansvaret för Svenska 
Barnepilepsiregistret till Karolinska Universitetssjukhuset. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt 
personuppgiftsansvarig (nedan CPUA) för det nationella kvalitetsregistret  
Svenska Barnepilepsiregistret (nedan BEpQ).  
Ärendet avser överlämnande av CPUA från Region Jönköpings län till 
Karolinska Universitetssjukhuset, beslut om övertagande togs av Karolinska 
2022-06-30. Ett överlämnande förutsätter dock beslut av Region Jönköpings 
läns regionstyrelse och regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-10-25 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
• Beslut om centralt personuppgiftsansvar, Karolinska 

Universitetssjukhuset daterad 2022-06-30  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 178-200 

Tid: 2022-10-25 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 145-167 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 156  
 
Byte av centralt personuppgiftsansvar - Svenska 
Barnepilepsiregistret 
Diarienummer: RJL 2022/2315 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

• Att handlingar tillhöriga Svenska Barnepilepsiregistret ska avhändas 
till Karolinska Universitetssjukhuset från Region Jönköpings län. 

Regionstyrelsen föreslås 
• Besluta att sekretess inte hindrar ett utlämnande av samtliga 

uppgifter i Svenska Barnepilepsiregistret till Karolinska 
Universitetssjukhuset samt 

• Överlämna personuppgiftsansvar för Svenska Barnepilepsiregistret 
till Karolinska Universitetssjukhuset. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt 
personuppgiftsansvarig (nedan CPUA) för det nationella kvalitetsregistret  
Svenska Barnepilepsiregistret (nedan BEpQ).  
 
Ärendet avser överlämnande av CPUA från Region Jönköpings län till 
Karolinska Universitetssjukhuset, beslut om övertagande togs av Karolinska 
2022-06-30. 
 
Ett överlämnande förutsätter dock beslut av Region Jönköpings läns 
regionstyrelse och regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
• Beslut om centralt personuppgiftsansvar, Karolinska 

Universitetssjukhuset daterad 2022-06-30  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 145-167 

Tid: 2022-10-18 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
2 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-09-12 RJL 2022/2315 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Byte av centralt personuppgiftsansvar - 
Svenska Barnepilepsiregistret 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Att handlingar tillhöriga Svenska Barnepilepsiregistret ska avhändas till 
Karolinska Universitetssjukhuset från Region Jönköpings län. 

Regionstyrelsen  
• Beslutar att sekretess inte hindrar ett utlämnande av samtliga uppgifter i 

Svenska Barnepilepsiregistret till Karolinska Universitetssjukhuset. 
• Överlämnar personuppgiftsansvar för Svenska Barnepilepsiregistret till 

Karolinska Universitetssjukhuset. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt 
personuppgiftsansvarig (nedan CPUA) för det nationella kvalitetsregistret  
Svenska Barnepilepsiregistret (nedan BEpQ).  
 
Ärendet avser överlämnande av CPUA från Region Jönköpings län till Karolinska 
Universitetssjukhuset, beslut om övertagande togs av Karolinska 2022-06-30. 
 
Ett överlämnande förutsätter dock beslut av Region Jönköpings läns 
regionstyrelse och regionfullmäktige. 

Information i ärendet 
BEpQ är ett nationellt kvalitetsregister från 2016 med syfte att utveckla och 
förbättra epilepsivården för barn och ungdomar. 
 
BEpQ är ett delregister i Svenska Neuroregistret för vilket Karolinska 
Universitetssjukhuset är CPUA. Mot bakgrund av BEpQ nära anknytning till  
Svenska Neuroregistret har styrgrupperna för respektive registren enats i att 
föreslå att CPUA för BEpQ övergår till Karolinska. 
 
För att Karolinska Universitetssjukhuset ska kunna bli ny CPUA måste 
Regionstyrelsen besluta om ett utlämnande av uppgifterna. Uppgifterna i registret 
omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen i 25 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400, OSL) vilket innebär att uppgifterna inte får lämnas ut 
om det inte står klart att enskilde eller deras närstående inte lider men. Ett 
utlämnade måste som regel ha stöd i en, sekretessbrytande bestämmelse, ett 
samtycke eller en menprövning. Någon sekretessbrytande bestämmelse finns inte. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/2315 

 
 

 

Huruvida det är möjligt att göra ett utlämnande baserat på en generell 
menprövningar har varit föremål för diskussion och viss prövning genom åren, 
framförallt i forskningssammanhang 
 
Det är här fråga om utlämnande från en myndighet inom hälso- och sjukvården till 
en annan sådan myndighet. Samma stränga sekretess gäller hos båda 
myndigheterna och båda myndigheterna omfattas också av samma bestämmelser i 
patientdatalagen (2008:355) om behandling av personuppgifter. Ett utlämnande 
innebär i egentlig mening inte någon ökad spridning av uppgifterna och de 
registrerades rättigheter förändras inte av ett utlämnande. 
 
Bedömningen är därför att sekretessen i 25 kap. 1 § OSL inte hindrar att 
uppgifterna i BEpQ lämnas ut till Karolinska Universitetssjukhuset i syfte att 
överflytta registret till denna huvudman, som kommer att överta det centrala 
personuppgiftsansvaret. 
 
De registrerade måste dock tydligt informeras om att Karolinska blir ny CPUA för 
BEpQ.  
 
Enligt 15 § första stycket andra punkten i Arkivlagen (1990:782) får en kommunal 
myndighet avhända sig allmänna handlingar endast om överlämnandet sker med 
stöd av särskilt beslut av regionfullmäktige. För att Karolinska 
Universitetssjukhuset ska kunna ta över ansvaret för BEpQ måste således 
regionfullmäktige i Region Jönköpings län även besluta om avhändande.  
 
Regionstyrelsens centrala personuppgiftsansvar upphör när Karolinska 
Universitetssjukhuset bekräftat mottagande av uppgifterna i BEpQ, under 
förutsättning att regionfullmäktige bifaller frågan om avhändande.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
• Beslut om centralt personuppgiftsansvar, Karolinska Universitetssjukhuset 

daterad 2022-06-30  

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret kansli 
Karolinska Universitetssjukhuset 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siw Kullberg  
Kanslidirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 178-200 

Tid: 2022-10-25 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 192  
 
Ta bort rabatten på förköpta enkelbiljetter 
Diarienummer: RJL 2022/2230 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

• Om borttagande av rabatt vid förköpta enkelbiljetter. 

Sammanfattning  
I beslut om budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 
togs beslut om att rabatt ska ges vid förköpta enkelbiljetter. Av bilagan 
framgår: ”Innan det nya återbäringssystemet är driftsatt föreslås en rabatt på 
20% på enkelbiljetter i appen eller förköpta enkelbiljetter på resekort.” 
Ett återbäringssystem har inte utvecklats och behovet av det har under tiden 
minskat. Det har istället tagits fram ytterligare en flexbiljett, den nya 10/30-
biljetten som prismässigt täcker upp för frånvaron av ett återbäringssystem. 
Det är inte heller lämpligt att ha en rabatt under alltför lång tid.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnden TIM 2022-10-11 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 
enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 141-164 

Tid: 2022-10-11 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 153  
 
Ta bort rabatten på förköpta enkelbiljetter 
Diarienummer: RJL 2022/2230 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslår regionfullmäktige besluta om borttagande av rabatt vid 
förköpta enkelbiljetter. 

Sammanfattning  
I beslut om budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 
togs beslut om att rabatt ska ges vid förköpta enkelbiljetter. Av bilagan 
framgår: 
 
”Innan det nya återbäringssystemet är driftsatt föreslås en rabatt på 20% på 
enkelbiljetter i appen eller förköpta enkelbiljetter på resekort.” 
 
Ett återbäringssystem har inte utvecklats och behovet av det har under tiden 
minskat. Det har istället tagits fram ytterligare en flexbiljett, den nya 10/30-
biljetten som prismässigt täcker upp för frånvaron av ett återbäringssystem. 
Det är inte heller lämpligt att ha en rabatt under alltför lång tid.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 121-
139 
Tid: 2022-09-20 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 126  
 
Ta bort rabatten på förköpta enkelbiljetter 
Diarienummer: RJL 2022/2230 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslå regionfullmäktige besluta om borttagande av rabatt vid 
förköpta enkelbiljetter. 

Sammanfattning  
I beslut om budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 
togs beslut om att rabatt ska ges vid förköpta enkelbiljetter. Av bilagan 
framgår: 
 
”Innan det nya återbäringssystemet är driftsatt föreslås en rabatt på 20% på 
enkelbiljetter i appen eller förköpta enkelbiljetter på resekort.” 
 
Ett återbäringssystem har inte utvecklats och behovet av det har under tiden 
minskat. Det har istället tagits fram ytterligare en ny flexbiljett den nya 
10/30- biljetten som prismässigt täcker upp för frånvaron av ett 
återbäringssystem. Det är inte heller lämpligt att ha en rabatt under alltför 
lång tid.  
 
Därför föreslås att rabatten vid förköpta enkelbiljetter om 20% tas bort from 
17 oktober. Regionfullmäktige får därefter i november ta ett permanent 
beslut om ett borttagande. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2022-09-07 RJL 2022/2230 

  

 

  
  

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Borttagande av rabatt vid förköpta 
enkelbiljetter 

Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslår fullmäktige besluta om borttagande av rabatt vid förköpta 
enkelbiljetter. 

 

Information i ärendet 
I beslut om budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 togs 
beslut om att rabatt ska ges vid förköpta enkelbiljetter. Av bilagan framgår: 
 
”Innan det nya återbäringssystemet är driftsatt föreslås en rabatt på 20% på 
enkelbiljetter i appen eller förköpta enkelbiljetter på resekort.” 
 
Ett återbäringssystem har inte utvecklats och behovet av det har under tiden 
minskat. Det har istället tagits fram ytterligare en flexbiljett, den nya 10/30-
biljetten som prismässigt täcker upp för frånvaron av ett återbäringssystem. Det är 
inte heller lämpligt att ha en rabatt under alltför lång tid.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

 

Beslut skickas till 
Länstrafiken 
 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/2230 

 
 

 

Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 153  
 
Granskning av styrning och kontroll av regionens 
folkhälsoarbete 
Diarienummer: RJL 2022/556 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
• Regionrevisorernas missiv avseende granskning av styrning och 

kontroll av regionens folkhälsoarbete 
• Revisionsrapport från PWC: Styrning och kontroll av regionens 

folkhälsoarbete 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  
Region Jönköpings läns revisorer 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 129  
 
Granskning av styrning och kontroll av regionens 
folkhälsoarbete 
Diarienummer: RJL 2022/556 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

• Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämna den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
• Regionrevisorernas missiv avseende granskning av styrning och 

kontroll av regionens folkhälsoarbete 
• Revisionsrapport från PWC: Styrning och kontroll av regionens 

folkhälsoarbete 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 2022-08-15 RJL 2022/556 

  

 

  
  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

Granskning av styrning och kontroll av 
regionens folkhälsoarbete 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning 
av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete.   

Information i ärendet 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för folkhälsa och 
sjukvård inte helt säkerställt att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 
eller med en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna konstaterar att det sker ett förhållandevis aktivt folkhälsoarbete med 
en upparbetad struktur. Dock kan styrningen tydliggöras och insatserna bör i 
högre grad baseras på en behovsanalys. 
 
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:  

1. tydliggöra styrningen och basera insatserna inom folkhälsoarbetet på en 
behovsanalys  

2. genomföra strukturerad uppföljning av folkhälsoarbetet och genomföra 
åtgärder med denna uppföljning som grund 

 
Svar utifrån rekommendation 1:  
Inom avdelningen för Folkhälsa och sjukvård finns en sektion Folkhälsa som 
arbetar aktivt, driver och följer upp folkhälsoarbetet i Region Jönköpings län.  
 
Behov av insatser analyseras utifrån en stor mängd data och underlag som visar 
hur länet utvecklas över tid. Information från bland annat nationella myndigheter 
exempelvis Statiska centralbyrån, Tillväxtverket och Sveriges kommuner och 
regioner, bidrar allt mer till att ta fram aktuella data inom olika områden som ett 
stöd för kunskapsutveckling, analyser och verksamhetsutveckling på lokal nivå.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

  RJL 2022/556 

 
 

 

Andra exempel på underlag för behovsanalyser är resultatet från folkhälsoenkäter 
som görs i länet. 
  
Region Jönköpings län har ett nära samarbete med kommunerna i länet och 
tillsammans med dem görs prioriteringar bland annat i de strategigrupper som 
finns: barn och unga, psykiatri/missbruk samt äldre. Nyligen har en gemensam 
handlingsplan för grupperna tagits fram, med möjlighet att följa gemensamma mål 
och resultat för att tydliggöra styrningen av kommande insatser. Detta arbete följs 
även i Kommunalt forum som är det politiska forum där samverkan med 
kommunerna sker.   
 
Under våren har regiondirektören givit ett uppdrag att ta fram en Länsbarometer.  
Det är en gemensam Länsportal där data från en stor mängd områden från minsta 
kommundel till länsnivå kommer att presenteras och möjliggöra analys och 
jämförelse.  
 
Inför det årliga budgetarbetet tas underlag fram utifrån ovan nämnda resultat och 
analyser. Underlagen presenteras för nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Exempel på områden som presenteras är kommunspindlar (resultat av en mängd 
olika data uppdelat per kommun), utfall av hälsosamtal, fallskador och rökvanor 
med mera. 
 
Svar utifrån rekommendation 2:  
Inom Region Jönköpings län finns ett flertal handlingsplaner med koppling till 
folkhälsoarbetet som följs upp strukturerat. Under 2020 antogs planen 
Tillsammans möter vi framtiden behov av hälso- och sjukvård. I planen beskrivs 
sex övergripande strategier och i dessa är det ett stort fokus på att utveckla och 
stödja folkhälsan i länet. Utöver denna finns även en länsövergripande strategi och 
handlingsplanen ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” 
som antogs av Regionfullmäktige i november 2015. Strategin och 
handlingsplanen innehåller tre strategiska mål och nio handlingsområden 
framtagen tillsammans med kommunerna och beslutad i nämnden för folkhälsa 
och sjukvård. Handlingsplanen revideras vartannat år, senast inför 2022-2023 och 
godtagen i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Dessa planer finns även beskrivna 
i Budget och verksamhetsplan och följs upp strukturerat tertialvis i 
verksamhetsplanen i Stratsys. Det är ett pågående arbete att ännu tydligare 
kopplar ihop de olika styrdokumentens innehåll till verksamhetsplanen i Stratsys.   
 
Utifrån de analyser som görs av nationella, regionala och lokala satsningar, 
uppföljning av data utifrån handlingsplaner och diskussioner tillsammans med 
kommunerna i strategigrupper görs bedömningar och beslut tas kring olika 
satsningar och åtgärder inom folkhälsoarbetet. En utmaning som nämns i 
rapporten är de långsiktiga effekterna på folkhälsan som kan vara svåra att 
bedöma eftersom det tar lång tid. Den kortsiktiga uppföljningen av aktiviteter och 
mätetal följs dock kontinuerligt. Arbete kan behöva förtydligas.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
• Regionrevisorernas missiv avseende granskning av styrning och kontroll 

av regionens folkhälsoarbete 
• Revisionsrapport från PWC: Styrning och kontroll av regionens 

folkhälsoarbete 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige  
Region Jönköpings läns revisorer 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson    
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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From:                                 Suntila Mia on behalf of Regionrevisionen
Sent:                                  Wed, 18 May 2022 08:49:56 +0200
To:                                      Bijelic Eriksson Nathalie
Subject:                             SV: Begäran om anstånd ärende Granskning av styrning och kontroll av 
regionens folkhälsoarbete

Hej Nathalie! 
Det går fint.  
 
Ha en fin dag! 
 
Med vänlig hälsing 
Mia  
 

Från: Bijelic Eriksson Nathalie <nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se> 
Skickat: den 18 maj 2022 08:01
Till: Regionrevisionen <regionrevisionen@rjl.se>
Ämne: Begäran om anstånd ärende Granskning av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete  
 
Hej! 
 
Ärendet Granskning av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete (RJL 2022/556), ert dnr RJLR 
2021/25 är under beredning. Det finns önskemål om, ifall möjlighet ges tidsmässigt, att djupdyka mer 
både i fråga om de förslag till åtgärder som lagts fram och den styrning och kontroll som finns inom 
folkhälsoarbetet. Detta utifrån att folkhälsoarbetet är ett brett och till viss del komplext område. Mot 
den bakgrunden undrar vi om vi kan få anstånd med att inkomma med svar till er till senast den 6 
september 2022? 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
____________________________
Nathalie Bijelic Eriksson
Nämndsekreterare
073-0875640
nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se  

Område Kansli
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
www.rjl.se  
 
Information och e-tjänster för 
din hälsa och vård 
www.1177.se/Jonkopings-lan 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 75-97 

Tid: 2022-05-17 kl. 08:30  

Plats: Alba, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 87  
 
Granskning av styrning och kontroll av regionens 
folkhälsoarbete 
Diarienummer: RJL 2022/556 

Beslut  
Presidiet  

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att komplettera svaret till 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
• Regionrevisorernas missiv avseende granskning av styrning och 

kontroll av regionens folkhälsoarbete 
• Revisionsrapport från PWC: Styrning och kontroll av regionens 

folkhälsoarbete 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att komplettera svaret till 
regionrevisionen. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 

146



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 2022-05-09 RJL 2022/556 

  

 

  
  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

Granskning av styrning och kontroll av 
regionens folkhälsoarbete 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning 
av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete. 

Information i ärendet 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för folkhälsa och 
sjukvård inte helt säkerställt att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 
eller med en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna konstaterar att det sker ett förhållandevis aktivt folkhälsoarbete med 
en upparbetad struktur. Dock kan styrningen tydliggöras och insatserna bör i 
högre grad baseras på en behovsanalys. 
 
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:  

1. tydliggöra styrningen och basera insatserna inom folkhälsoarbetet på en 
behovsanalys  

2. genomföra strukturerad uppföljning av folkhälsoarbetet och genomföra 
åtgärder med denna uppföljning som grund 

 
Svar utifrån rekommendation 1:  
Inom avdelningen för Folkhälsa och sjukvård finns en sektion Folkhälsa som 
arbetar aktivt, driver och följer upp folkhälsoarbetet i Region Jönköpings län.  
 
Behov av insatser analyseras utifrån en stor mängd data och underlag som visar 
hur länet utvecklas över tid. Information från bland annat nationella myndigheter 
exempelvis Statiska centralbyrån, Tillväxtverket och Sveriges kommuner och 
regioner, bidrar allt mer till att ta fram aktuella data inom olika områden som ett 
stöd för kunskapsutveckling, analyser och verksamhetsutveckling på lokal nivå.   
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Andra exempel på underlag för behovsanalyser är resultatet från folkhälsoenkäter 
som görs i länet. 
  
Region Jönköpings län har ett nära samarbete med kommunerna i länet och 
tillsammans med dem görs prioriteringar bland annat i de strategigrupper som 
finns: barn och unga, psykiatri/missbruk samt äldre. Nyligen har en gemensam 
handlingsplan för grupperna tagits fram, med möjlighet att följa gemensamma mål 
och resultat för att tydliggöra styrningen av kommande insatser.  
 
Under våren har regiondirektören givit ett uppdrag att ta fram en Länsbarometer.  
Det är en gemensam Länsportal där data från en stor mängd områden från minsta 
kommundel till länsnivå kommer att presenteras och möjliggöra analys och 
jämförelse.  
 
Inför det årliga budgetarbetet tas underlag fram utifrån ovan nämnda resultat och 
analyser. Underlagen presenteras för nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Exempel på områden som presenteras är kommunspindlar (resultat av en mängd 
olika data uppdelat per kommun), utfall av hälsosamtal, fallskador och rökvanor 
med mera. 
 
Svar utifrån rekommendation 2:  
Inom Region Jönköpings län finns ett flertal handlingsplaner med koppling till 
folkhälsoarbetet som följs upp strukturerat. Under 2020 antogs planen 
Tillsammans möter vi framtiden behov av hälso- och sjukvård. I planen beskrivs 
sex övergripande strategier och i dessa är det ett stort fokus på att utveckla och 
stödja folkhälsan i länet. Utöver denna finns även en Strategi och handlingsplan 
för jämlik hälsa med tre strategiska mål och nio handlingsområden framtagen 
tillsammans med kommunerna och beslutad i nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Dessa planer finns beskrivna i Budget och verksamhetsplan och följs upp 
strukturerat tertialvis i verksamhetsplanen i Stratsys. Det är ett pågående arbete att 
ännu tydligare koppla ihop de olika styrdokumentens innehåll till 
verksamhetsplanen i Stratsys.   
 
Utifrån de analyser som görs av nationella, regionala och lokala satsningar, 
uppföljning av data utifrån handlingsplaner och diskussioner tillsammans med 
kommunerna i strategigrupper görs bedömningar och beslut tas kring olika 
satsningar och åtgärder inom folkhälsoarbetet. En utmaning som nämns i 
rapporten är de långsiktiga effekterna på folkhälsan som kan vara svåra att 
bedöma eftersom det tar lång tid. Den kortsiktiga uppföljningen av aktiviteter och 
mätetal följs dock kontinuerligt. Arbete kan behöva förtydligas.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
• Regionrevisorernas missiv avseende granskning av styrning och kontroll 

av regionens folkhälsoarbete 
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• Revisionsrapport från PWC: Styrning och kontroll av regionens 
folkhälsoarbete 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige  
Region Jönköpings läns revisorer 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson    
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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Tobias Bjöörn, projektledare 

Sara Ljungberg, projektmedarbetare 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköping genomfört en 
granskning av regionens folkhälsoarbete. Granskningens syfte är att bedöma om 
nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerställer att folkhälsoarbetet bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll inom området. Vidare är syftet 
att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll inom området är tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämnden för folkhälsa och 
sjukvård inte helt säkerställer att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 
inte helt med en tillräcklig intern kontroll. Vi bedömer vidare att regionstyrelsens interna 
kontroll inom området inte är helt tillräcklig.  

Vi kan konstatera att det inom regionen sker ett förhållandevis aktivt folkhälsoarbete med 
koppling till de aktiviteter och uppdrag som framgår av verksamhetsplan och budget. Här 
kan bland annat nämnas hälsosamtal, etablerandet av hälsocenter, 
hälsokommunikatörernas uppsökande arbete på olika språk i hela länet. Vi noterar vidare 
att det finns en upparbetad struktur för arbetet med och gentemot länets olika delar, bland 
annat med folkhälsoutvecklarnas ansvar för respektive kommun, och samarbetet inom 
Reko med tillhörande strategigrupper. Vi ser att styrningen kan tydliggöras och att 
insatserna i högre grad kan baseras på en behovsanalys. Det finns variationer inom länet 
både hur folkhälsoarbetet prioriteras och hur det står till med folkhälsan. Avslutningsvis är 
vår bedömning är att nämnden bör utveckla systematik och lärande kring hur genomförda 
insatser har fungerat och använda detta på ett mer strukturerat sätt i planering och 
fokusering inför kommande års insatser. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 
respektive revisionsfråga i rapporten. 

Revisionsfrågor Bedömning  

Utövar nämnden en tillräcklig styrning för att inom sitt 
verksamhetsområde tillse att fullmäktiges mål om “bra 
folkhälsa” nås? Fokus på mål och planer. 

Ja 
 

Sker efterlevnad av mål och planer på ett tillfredsställande 
sätt? Fokus på arbetet med att upptäcka, informera och följa 
upp invånare som är i behov av hälsofrämjande 
åtgärder/insatser 

Delvis 
 

Är nämndens uppföljning och kontroll inom området tillräcklig? Delvis 
 

Når nämnden måluppfyllelse för målen kopplat till 
folkhälsoarbetet? 

Delvis 
 

Vidtar nämnden åtgärder vid bristande måluppfyllelse inom 
området? 

Delvis 
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Utövar regionstyrelsen, utifrån dennes uppsiktsplikt, en 
tillräcklig intern kontroll över området? Fokus på uppföljning 
av nämndens arbete med fullmäktiges uppdrag, samt 
regionstyrelsens vidarerapportering utifrån genomförd 
uppföljning till fullmäktige. 

Delvis 
 

 
Rekommendationer 
Vi rekommenderar nämnden för folkhälsa och sjukvård att: 

● Tydliggöra styrningen och i högre grad basera insatserna inom folkhälsoarbetet på 
en behovsanalys.  

● Utveckla indikatorer samt systematik och lärande kring hur genomförda insatser har 
fungerat och använda detta på ett mer strukturerat sätt i planering och fokusering inför 
kommande års insatser. 
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Inledning 
Bakgrund 
Folkhälsomyndigheten beskriver att hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. 
Det innebär att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Folkhälsoarbete syftar till 
att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen. Här 
redogör vi för centrala begrepp inom folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete. 

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det handlar alltså 
om både hälsa och ohälsa. Begreppet gäller både nivån, exempelvis medellivslängden i 
befolkningen, och fördelningen av hälsa, exempelvis medellivslängden i olika grupper i 
befolkningen. En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som 
möjligt bland olika grupper i samhället, enligt WHO. 

Folkhälsan påverkas bl.a. av politiska beslut, samhällets organisation och resurser, och 
individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i 
befolkningen. 

Region Jönköping anger i sin budget och verksamhetsplan 2021 att visionen för Region 
Jönköpings län är “För ett bra liv i en attraktiv region”. I detta ligger bl.a. att “Förbättra 
folkhälsan”. Under perspektivet “Medborgare och kund” finns det strategiska målet “Bra 
folkhälsa”. Målet beskrivs enligt följande “Region Jönköpings län ska arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa och 
livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete ska bedrivas i samarbete med berörda aktörer” 

Utöver ovan styrning finns planen “Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso och 
sjukvård 2020 - 2030“. Planen är antagen under Regionfullmäktiges sammanträde den 1 
december 2020. Planen innehåller sex strategiska målområden. Strategi 1 i planen är att 
“Förstärka invånarnas egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma 
val i vardagen”. 

Revisorerna i Region Jönköping har i sin riskbedömning beaktat fullmäktiges uppdrag att 
regionens verksamheter skall bedriva ett aktivt folkhälsoarbete. Utifrån detta har 
revisorerna beslutat genomföra en granskning inom området i syfte att granska och 
bedöma om fullmäktiges uppdrag drivs på ett ändamålsenligt sätt samt med en tillräcklig 
intern kontroll. 

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskning är att bedöma om nämnden för folkhälsa och sjukvård 
säkerställer att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med en 
tillräcklig intern kontroll inom området. Syftet besvaras med följande revisionsfrågor: 

1. Utövar nämnden tillräcklig styrning för att inom sitt verksamhetsområde tillse att 
fullmäktiges mål om “bra folkhälsa” nås?  Fokus på mål och planer. 

2. Sker efterlevnad av mål och planer på ett tillfredsställande sätt?  Fokus informera 
och följa upp invånare som är i behov av hälsofrämjande åtgärder/insatser.  
Är nämndens uppföljning och kontroll inom området tillräcklig? 

3. Når nämnden måluppfyllelse för målen kopplat till folkhälsoarbetet? 
4. Vidtar nämnden åtgärder vid bristande måluppfyllelse inom området? 
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Vidare är syftet att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll inom området är 
tillräcklig. 
 
5. Utövar regionstyrelsen, utifrån dennes uppsiktsplikt, en tillräcklig intern kontroll över 

området? Fokus på uppföljning av nämndens arbete med fullmäktiges uppdrag, samt 
regionstyrelsens vidarerapportering utifrån genomförd uppföljning till fullmäktige. 
 

Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser och bedömningar. 
- Kommunallag 6:1, 6:3, 6:5, 6:6 
- Region Jönköpings budget med verksamhetsplan 2021, flerårsplan 2022-2023 
- Tillsammans möte vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 2020-2030, plan 

beslutad av regionfullmäktige 
- Nämnden för folkhälsa och sjukvårds reglemente 
- Regionstyrelsens reglemente 

Avgränsning 
I tid avgränsas granskningen till år 2021, och berör nämnden för folkhälsa och sjukvård 
samt regionstyrelsen. I övrigt, se syfte och revisionsfrågor. 

Metod 
Granskningen har genomförts genom insamling och analys och relevanta styrdokument 
inom området i form av verksamhetsplaner, uppföljningar och protokoll.  
 
Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med följande funktioner: 
- Folkhälsoutvecklare 
- Folkhälsoutvecklare 
- Hälsokommunikatör 
- Utredare integration (Samordnare hälsokommunikatörer)  
- Folkhälsochef 
- Sektionschef primärvård 
- Strategisk resurs och tillika fd folkhälsochef  
- Nämnden för folkhälsa och sjukvårds presidium 
 
Ett utkast av rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade. 
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Granskningsresultat 
Nationell styrning på folkhälsoområdet  
Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken, som är beslutad av 
riksdagen, är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet tydliggör 
samhällets ansvar som förutsätter ett gemensamt och tvärsektoriellt arbete. 
Folkhälsopolitiken syftar till att åstad-komma mer jämlika livsvillkor och därmed 
möjligheter för en jämlik hälsa.  Till det övergripande folkhälsomålet1 finns åtta 
målområden formulerade:  

1. Det tidiga livets villkor 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Organisation och ansvar avseende folkhälsoarbetet  
I reglementet för regionstyrelsen, beslutad av regionfullmäktige 2021-08-31 §56, framgår 
att styrelsen har till uppgift att vara regionens ledande politiska förvaltningsorgan vilket 
innebär ett helhetsansvar för regionens verksamheter. Regionstyrelsen har ansvar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt inom de utgiftsramar som 
fullmäktige beslutat. I reglementet framgår av §15 att regionstyrelsen har det 
övergripande och samordnande ansvaret för strategier inom folkhälsa och sjukvård. 
Styrelsen ansvarar för att strategierna utarbetas, samordnar övergripande insatser för 
genomförande samt följer upp och utvärderar. 

I reglementet för nämnden för folkhälsa och sjukvård, beslutad av regionfullmäktige 2021-
08-31 §60 framgår att nämnden ska utöva ledning av regionens hälso- och sjukvård i 
enlighet med 10 § hälso och sjukvårdslagen (1982:763). Nämnden har ansvar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat. Vidare 
framgår av § 7 i reglementet att nämnden i sitt arbete ska beakta frågor om demokrati, 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling 
samt säkerhet. Enligt intervju med folkhälsa och sjukvårdsnämndens presidium anges att 
regionstyrelsens strategiska ansvar inom folkhälsa bland annat utövas genom att 
strategiska frågor inom området formuleras i Region Jönköpings regionala 
utvecklingsstrategin, RUS. Inom regionen hanteras folkhälsofrågor inom avdelningen för 
folkhälsa och sjukvård. Inom avdelningen finns sektionen för folkhälsa. Sektionen består 
av folkhälsochef, folkhälsoutvecklare och hälsokommunikatörer2. 

 
1 Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram rapporten Öppna 
jämförelser (ÖJ) folkhälsa 2019. Syftet med öppna jämförelser folkhälsa är att stimulera aktörer på lokal och regional nivå 
till fördjupade diskussioner, analyser och förbättringsarbete. 
2 Mer information om sektion folkhälsa framgår av revisionsfråga 2 
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Tillräcklig styrning inom området 
Revisionsfråga 1: Utövar nämnden en tillräcklig styrning för att inom sitt 
verksamhetsområde tillse att fullmäktiges mål om “bra folkhälsa” nås?  Fokus på mål 
och planer. 

Iakttagelser 
Styrning genom verksamhetsplan och budget 2021 
Region Jönköping anger i sin budget och verksamhetsplan 2021 att visionen för Region 
Jönköpings län är “För ett bra liv i en attraktiv region”. I detta ligger bl.a. att “Förbättra 
folkhälsan”. I verksamhetsplanen 2021 konstateras att: 

- Det föreligger stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället avseende till 
exempel kön, etnisk tillhörighet, utbildningsnivå, geografi och olika socioekonomiska 
grupper3.  

- För att uppnå en bättre folkhälsa ska Region Jönköpings län aktivt stödja människor i 
att själva kunna ta ansvar för sin vård och hälsa.  

- Större hänsyn måste tas till socioekonomiska förutsättningar i de olika 
upptagningsområdena med en nära och trygg vård som ska vara tillgänglig.  

- Ett aktivt arbete behövs för att utjämna dessa hälsoskillnader.  
- För att minska hälsoskillnaderna i länet och förbättra folkhälsan behöver samarbetet 

mellan hälso- och sjukvården, länets kommuner, civilsamhället, idéburet partnerskap, 
frivilligorganisationer, idrottsföreningar med flera fortsätta att stärkas. 

Verksamheten i Region Jönköping beskrivs, planeras och följs ur fem perspektiv:  

- Medborgare och kund 
- Process och produktion 
- Lärande och förnyelse 
- Medarbetare 
- Ekonomi 

Utifrån respektive perspektiv finns ett antal strategiska mål formulerade.  
 
Strategiska mål i verksamhetsplan och budget 
Perspektiv: Medborgare och kund 
Under perspektivet “Medborgare och kund” finns det strategiska målet om jämlik hälsa 
och nöjda patienter/kunder. Till detta strategiska mål finns ett antal uppdrag/mål 
formulerade. En framgångsfaktor inom ovan nämnda område är bland annat att Region 
Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och att vården ska erbjudas och fördelas på lika 
villkor. Inom målområdet beskrivs att ohälsa ska förebyggas och minska bland hbtqi-
personer och alla ska känna sig välkomna att arbeta hos regionen oavsett sexuell 
läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Utbildning i hbtqi-frågor liksom diplomering 
erbjuds verksamheter inom Region Jönköpings län och samarbetspartners. Vidare ska 
personer med utländsk bakgrund prioriteras då det finns behov av anpassad 
kommunikation kring hälsa och svensk sjukvård. Vidare framgår att personer med 

 
3 I bilaga 1 återfinns spindeldiagram över hur kommunerna i länet ligger till i jämförelse med genomsnittet för länet eller 
riket i ett antal hälsotal. 
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funktionsnedsättning prioriteras samt deras möjlighet till information och ett bra 
bemötande.  

I budgeten anges att antal prioriterade uppdrag under planperioden, däribland:  

- Att hälsokommunikatörer ska arbeta med upplysning om hälso- och sjukvården på 
olika språk i hela länet.  

- Utreda möjligheten att i samverkan med kommunerna integrera utbildning kring hälsa, 
egenvård och sjukvårdens organisation i hela länets samhällsorientering för 
nyanlända. 

- Insatser ska göras som stödjer att patienter med funktionsnedsättningar får vård på 
lika villkor, i form av exempelvis tillgänglighet, information och bemötande. 

Perspektiv: Process och produktion 
Under perspektivet “Process och produktion” finns det strategiska målet om bra 
folkhälsoarbete. Till detta strategiska mål finns ett antal uppdrag/mål formulerade. 
Exempel på detta är bland annat att verksamheterna ska lägga stor vikt vid behandling 
och förebyggande av sjukdom samt främja patienternas hälsa och livskvalitet genom att 
främja goda levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om levnadsvanorna och psykisk 
hälsa ska vara en naturlig del i patientmötet. Vårdcentralen ska erbjuda alla hälsosamtal 
det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år. Vidare ska handlingsplanen till strategin Tillsammans 
för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län revideras. Inom ramen för ett bra 
folkhälsoarbete framgår att vårdcentralerna har ett särskilt ansvar för att stötta personer 
med hög risk för sjukdom till livsstilsförändring. Till detta har ett treårigt tilläggsuppdrag 
om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i utsatta område startats under 
2020.  Uppdraget är en del i regelbok för vårdval och riktas till de vårdcentraler i länet som 
finns på platser där invånarna har förhöjd risk för ohälsa utifrån socioekonomiska 
förhållanden. Vidare pågår ett arbete med att starta en modell för hälsocenter tillsammans 
med länets kommuner samt med med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. 
Målgruppen är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera levnadsvanor har 
risk för framtida ohälsa.  

I budgeten anges att antal prioriterade uppdrag under planperioden, däribland:  

- Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta områden – tilläggsuppdrag till 
primärvården. 

- Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra folkhälsan hos länets invånare. 
- Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa och prevention (Meny till invånare). 
- Etablera hälsocenter i merparten av länets kommuner 

 

Regelbok inom primärvård inom vårdval Region Jönköpings län 
Villkoren för primärvården inom vårdval i Jönköpings län fastställs årligen av 
regionfullmäktige som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Villkoren 
definieras i förfrågningsunderlaget ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. Av 
regelboken framgår att målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga 
hälsa hos hela befolkningen och god och jämlik vård oavsett var i länet man bor.  
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I regelboken anges att vårdcentralen ska bedriva både hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete. Hälsofrämjande arbete innebär insatser för att stärka eller 
bibehålla invånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vidare ska 
vårdcentralen tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling 
av ohälsosamma levnadsvanor. Vårdcentralerna ska även erbjuda alla invånare ett riktat 
hälsosamtal i enlighet med vad som framgår av budget och verksamhetsplan 2021.  I 
regelboken anges också att det finns ett tilläggsuppdrag avseende hälsofrämjande arbete 
i socioekonomiskt utsatta områden. Arbetet är ett utökat uppdrag att målmedvetet och 
strukturerat arbeta i utsatta områden och/eller befolkningsgrupper som har störst behov 
utifrån exempelvis socioekonomiska förutsättningar med fokus på fysisk, psykisk och 
social ohälsa. Detta ska ske i samverkan med kommunen, civilsamhället och andra 
aktörer i länet. Tilläggsuppdraget tilldelas leverantörer med en listad befolkning med hög 
CNI4 tyngd. 

Ytterligare styrning inom området  
Regionala strategin för jämlik hälsa 
Strategin för jämlik hälsa, “Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”, 
som är antagen av regionfullmäktige 2015-11-24 och länets kommuner, syftar till att 
integrera jämlik hälsa i verksamhetsnära beslut, stärka samverkan och samlärande för 
folkhälsoarbete samt rikta insatser till grupper i samhället med sämre förutsättningar till 
ett bra liv.  

Strategin har tre övergripande mål med sikte på år 2026:  

- Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.  
- Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper.  
- Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa. 

För att nå de tre övergripande målen har strategin även tre strategiska mål och nio 
handlingsområden som återfinns i handlingsplanen jämlik hälsa. Handlingsplanen Jämlik 
hälsa 2022-2023, som nyligen reviderades och beslutades nämnden för folkhälsa och 
sjukvård under våren 2022, ska bidra till att uppfylla de strategiska målen och påverka 
strategins övergripande mål i regionen. 

Handlingsplanen är framtagen i samverkan med representanter från olika regionaktörer, 
länets kommuner, myndigheter, organisationer, civilsamhället och invånare. 
Handlingsplanen syftar till att nå regionens mål och även stötta kommunerna i deras 
arbete med det lokala folkhälsoarbetet. Ambitionen är att länets kommuner ska, med 
strategins vägledning, bryta ner målen och anpassa dem till varje enskild kommuns 
förutsättningar och aktiviteter. 

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning 
- Statistik och analys 
- Medborgarmedverkan 
- Hälsoekonomi 
- Förbättringsarbete och forskning 

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt 
 

4 CNI beskriver den förväntade risken att utveckla ohälsa baserat på sju socioekonomiska faktorer. 
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- Samverkan och samlärande 

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet 
- Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa 
- Försörjning och sysselsättning 
- Samhällsplanering och närmiljö 
- Äldres livsvillkor och hälsa 

“Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård” 
Under 2020 togs en plan fram för hur Region Jönköping som en gemensam organisation 
möter framtidens behov av hälso- och sjukvård. Planen tar sikte på sjukvårdsutveckling 
för de kommande 10 åren fram till 2030. I planen beskrivs sex övergripande strategier. 
Ev av strategierna handlar om invånarnas hälsosamma val i vardagen, nämligen: 
“Förstärka invånarnas egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma 
val i vardagen.” I strategin anges exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 
strategin. Bland annat:  

- Hälsa för livet: arbete med bland annat hälsocoaching och meny till invånare som 
innebär utvecklande av olika tjänster som stödjer invånare till bättre hälsa. Exempel 
är Hälsocenter och hälsosamtal. 

- Jämlik hälsa: arbete med riktade insatser utifrån behov tillsammans med kommuner 
och civilsamhälle. 

- Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på – för bättre samordnade insatser inom 
strategigrupp barn och unga, äldre samt psykiatri och missbruk. Exempel på detta är 
samverkan i förbättringsarbete mellan Region Jönköpings län, kommuner, 
civilsamhälle, Skottland och Cincinnati Childrens hospital. 

Under 2021 påbörjas arbetet med att implementera strategiernas innehåll. Planens 
övergripande strategier ska fungera på längre sikt, och tar sikte mot år 2030. De sex olika 
strategierna (däribland strategin om hälsosamma val i vardagen) följs upp genom 
nationell och lokal mättavla. Planen kommer att utvärderas och revideras inför varje 
mandatperiod. I den årliga uppdaterade budgeten och verksamhetsplanen preciseras 
aktuella aktiviteter och mätetal som följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar. Vid 
sammanträdet 2021-10-12 §160 tog nämnden beslut om mätetal för att följa planen för 
framtidens hälso- och sjukvård.  

Sektion folkhälsas verksamhetsplan i Stratsys 
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och 
verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 angivit att respektive nämnd ska 
konkretisera verksamhetsuppdrag och budget. Vid sammanträdet 2021-01-26 §22 
behandlar nämnden för folkhälsa och sjukvård verksamhetsplaner5 för året 2021. 
Avdelningen för folkhälsa och sjukvårds arbete konkretiseras genom verksamhetsplanen 
för regionledningskontor med verksamhetsnära funktion.  

Sektionen för folkhälsa använder styr- och ledningsverktyget Stratsys. Stratsys ges 
möjlighet att kommentera samt lämna en analys om pågående aktiviteter som är 
kopplade till regionens strategiska mål. Sektion folkhälsas verksamhetsplan innehåller 

 
5 Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik samt 
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion.   
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regionens perspektiv, strategiska mål, framgångsfaktorer, uppdrag/mål samt vilka 
aktiviteter som ska genomföras och som är kopplade till respektive uppdrag/mål. I 
Stratsys noteras att ungefär hälften av målen och aktiviteterna har Region Jönköpings 
symbol. Enligt intervjuer innebär detta att dessa är föremål för uppföljning till nämnden. 
Resterande mål och aktiviteter rapporteras inte.  

Enligt intervju med representanter från sektion folkhälsa anges att inriktningen för 
folkhälsoarbetet i stort framgår av regionens verksamhetsplan och budget 2021, 
verksamhetsplanen i Stratsys och även genom handlingsplanen “jämlik hälsa 2022-
2023”. I flera intervjuer med tjänstepersoner lyfts dock att styrningen avseende 
folkhälsofrågor i regionen som svårmanövrerat. En anledning till detta uppges vara att 
sektionen har svårigheter att orientera sig i de olika styrdokument som finns. Vidare 
uppges att det finns en osäkerhet kring vad som ska prioriteras samt hierarkin däremellan. 

Bedömning 
Revisionsfråga 1: Utövar nämnden en tillräcklig styrning för att inom sitt 
verksamhetsområde tillse att fullmäktiges mål om “bra folkhälsa” nås? Fokus på mål och 
planer. 
Ja. 
Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt utövar en tillräcklig styrning inom området. 
Folkhälsa lyfts fram i ett flertal styrande dokument som ett viktigt område och det finns 
formulerade ambitioner på området. Det framgår att nämnden har fokus på folkhälsa och 
att arbetet, utöver insatserna från sektionen för folkhälsa, även har koppling till vården 
och insatser vid länets vårdcentraler. Bland prioriteringarna märks bland annat att nå ut i 
utsatta områden och att upprätta hälsocenter i länets kommuner. I strategin finns ett fokus 
på att arbeta “tillsammans” med bl a länets kommuner, t ex genom olika strategigrupper. 
Samtidigt har vi noterat att det bland flera av tjänstepersonerna inom sektion folkhälsa 
finns en osäkerhet kring styrningen kopplat till antalet styrdokument. Ett 
utvecklingsområde för framtiden rör därmed att analysera hur styrningen inom området 
kan stärkas, ex. vad gäller tydlighet bland interna styrdokument samt kunskap och 
kännedom om dessa samt hierarkin dem emellan i organisationen.  

Efterlevnad av mål och planer  
Revisionsfråga 2: Sker efterlevnad av mål och planer på ett tillfredsställande sätt? 
Fokus informera och följa upp invånare som är i behov av hälsofrämjande 
åtgärder/insatser.  

Iakttagelser 

Sektion folkhälsa består av 27 folkhälsoutvecklare och 4 hälsokommunikatörer. Enligt 
intervju har folkhälsoutvecklare samma titel men innehar olika professioner, exempelvis 
folkhälsovetare och fysioterapeut. Folkhälsoarbetet är uppdelat i två ben, dels arbetet som 
sker gentemot och tillsammans med länets kommuner och andra aktörer, dels hälso- och 
sjukvården. Utifrån ovanstående uppdelning har folkhälsoutvecklarna olika typer av 
ansvarsområden och även tilldelningskommuner att jobba med. Inom arbetet som sker 
gentemot länets kommuner är syftet att regionen ska vara en stödjande aktör utifrån 
respektive kommuns olika förutsättningar och behov. Ovan nämnda handlingsplan ska 
utgöra ett stöd i arbetet med att bryta ner målen och anpassa dem till varje enskild 
kommuns förutsättningar och aktiviteter.  
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För bevakning av befolkningens hälsa i länet används spindeldiagram per kommun (se 
bilaga 1). Spindeldiagrammen visar den relativa skillnaden mellan kommunens värde och 
till riks- eller länsgenomsnittet. Exempel på indikatorer som andel (%) barn 0- 19 år som 
finns i ekonomiskt utsatta hushåll, ohälsotal kvinnor och män, andel (%) 4-åringar med 
övervikt och fetma samt andel (%) elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag.  

Enligt intervjuer med representanter från regionen upplevs att det arbete som sker 
gentemot och i samverkan med kommunerna fungerar väl. Vidare uppges att det finns 
några kommuner i länet där samverkan inte etablerats fullt ut. I regionen finns ett 
kommunalt forum som är ett nätverk med politiker från regionen och länets kommuner för 
samråd och inriktningsbeslut i frågor inom folkhälsa och sjukvård och regional utveckling. 
I samverkansstrukturen finns Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och 
Jönköpings läns kommuner (ReKo). ReKo är länken mellan Kommunalt forum och 
strategigrupperna. Regionen representeras av hälso- och sjukvårdsdirektör, chef för 
sektionen primärvård och rehabilitering, samt folkhälsochef. Kommunerna representeras 
av socialchefer, skolchefer och fyra fritidschefer. Det finns tre strategigrupper: barn och 
unga, psykiatri och missbruk och äldre. Enligt intervjuer med representanter från regionen 
beskrivs ovanstående som ett bra forum för en god samverkan med länets kommuner. 

Inom sektionen arbetar även hälsokommunikatörer. Hälsokommunikatörerna har 
sjukvårdsutbildning samt olika typer av vidareutbildningar som; motiverande samtal, 
suicidprevention, och föräldraskapsstödsutbildningar. Vidare har hälso- 
kommunikatörerna olika språk som de talar, vilket i dagsläget är engelska, somaliska, 
arabiska, tigrinja, dari och svenska. En central del i hälsokommunikatörernas arbete är 
hälsoskolan där dialogföreläsningar med deltagare erbjuds. Undervisning sker såväl 
fysiskt som digital undervisning. Hälsoskolan består idag av en rad olika ämnen som 
hälsoinformation, levnadsvanor och fysisk aktivitet på recept, stress och oro kopplat till 
suicidprevention, sömn och tandvård.  Sedan mars 2020 har hälsokommunikatörerna 
arbetat med utåtriktade insatser i hela länet genom undervisning om covid -19, 
vaccination och provtagning på bland annat arbetsmarknadsavdelningar, SFI (svenska 
för invandrare), civilsamhället, föreningar och kyrkor.  

Delar av regionens folkhälsoarbete bedrivs inom hälso- och sjukvården. Enligt intervju 
anges att det upplevs finnas ett tydligt folkhälsouppdrag inom ramen för primärvården och 
de kravställningar som framgår av regelboken (presenteras ovan under revisionsfråga 1). 
Konkreta exempel som nämns är bland annat att hälsosamtalen ska genomföras och 
arbetet med det treåriga tilläggsuppdraget om hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden. Dock uppges att ovanstående 
aktiviteter har fått stå tillbaka med hänvisning till covid-19 i form av genomförda 
hälsosamtal. Vidare har primärvården varit med och upprättat och utvecklat hälsocenter 
under våren 2021 i bland annat Eksjö, Gislaved, Habo, Mullsjö och Tranås.  Vidare har 
tilläggsuppdraget handlat om vaccinationer och här sker ett samarbete med regionens 
hälsokommunikatörer.  

Enligt intervju med representanter från sektion folkhälsa lyfts att det saknas en koppling 
och en större insyn i varför vissa aktiviteter/insatser genomförs och hur det kopplas till de 
övergripande målen. Sektionen ser ett behov av att framgent konkretisera men också 
kraftsamla resurserna mot ett antal prioriterade områden. Sektionen arbetar för att 
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prioritera och kraftsamla kring färre aktiviteter framöver. Vidare uppges att arbetet med 
behovsanalys och uppföljning kopplat till det arbete som bedrivs behöver förbättras.  
 
Flera intervjupersoner lyfter frågetecken kring huruvida en del insatser genomförs på 
basis av anställdas intresse snarare än baserat på en tydlig behovsanalys som grund. 
Bristande uppföljning uppges resultera i att sektionen känner sig osäker kring huruvida 
aktiviteterna träffar rätt eller inte i sina satsningar. Med anledning av ovanstående 
resulterar detta även i att sektionen har svårt att uttala sig om de eventuella resultat 
aktiviteterna har på folkhälsoarbetet i länet i stort.  
 
Bedömning 
Revisionsfråga 2: Sker efterlevnad av mål och planer på ett tillfredsställande sätt? Fokus 
informera och följa upp invånare som är i behov av hälsofrämjande åtgärder/insatser.  
Delvis. 
Vår bedömning är att efterlevnad av mål och planer delvis sker på ett tillfredsställande 
sätt. Vi noterar att det sker ett aktivt arbete med koppling till de aktiviteter och uppdrag 
som framgår av verksamhetsplan och budget. Här kan bl a nämnas hälsosamtal, 
etablerandet av hälsocenter, hälsokommunikatörernas uppsökande arbete på olika språk 
i hela länet. Det finns vidare en upparbetad struktur för arbetet med och gentemot länets 
olika delar, bl a med folkhälsoutvecklarnas ansvar för respektive kommun, och 
samarbetet inom Reko med tillhörande strategigrupper. Samtidigt har vi noterat att det 
bland flera av tjänstepersonerna inom området finns en osäkerhet kring styrning och 
prioritering av folkhälsoarbetet. Sektion folkhälsa ser ett behov av fokusering och 
kraftsamling på färre aktiviteter. Detta vill vi koppla till iakttagelsen att det uttrycks behov 
av tydligare behovsanalys som grund för valda insatser och ökad säkerhet i att valda 
insatser träffar rätt. Det framhålls även under intervjuerna att samarbetet med länets 
kommuner varierar och det behövs stärkt fokus på folkhälsoarbetet för att nå en jämnare 
nivå i linje med regionens ambitioner.  

Tillräcklig uppföljning och kontroll 
Revisionsfråga 3: Är nämndens uppföljning och kontroll inom området tillräcklig? 
Iakttagelser 
För uppföljning och återrapportering används uppföljningssystemet Stratsys. Inom ramen 
för granskningen har vi tagit del av ett utdrag ut Stratsys där sektionen lämnar 
kommentarer om pågående aktiviteter. Totalt finns 86 pågående aktiviteter. Som tidigare 
nämnts i revisionsfråga 1 har sektion folkhälsa vissa mål och aktiviteter i Stratsys med en 
särskild markering som innebär att det enbart är ett antal utvalda aktiviteter som 
återrapporteras till nämnden för särskild uppföljning. Resterande punkter utan markering 
rapporteras inte vidare till nämnden. Enligt intervju beror ovanstående på att uppföljningen 
blir för omfattande om samtliga delar och aktiviteter som sektionen gör ska följas upp. 
Enligt intervju med representanter från sektion folkhälsa är uppfattningen att deras insyn 
i vilka aktiviteter som valts ut i stratsys som begränsad. Enligt intervjuer har dock 
ovanstående påpekats vilket resulterat i sektion folkhälsa numera bjuds in för att påverka 
vad uppföljningen och rapporteringen ska innehålla.  

Vidare uppges att sektionen behöver förbättra uppföljningen kopplat till det arbete som 
bedrivs. Bristande uppföljning uppges resultera i att sektionen känner sig osäker kring 
huruvida aktiviteterna träffar rätt eller inte i sina satsningar. Med anledning av 
ovanstående resulterar detta även i att det är svårt att uttala sig om eventuella resultat 
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aktiviteterna har på folkhälsoarbetet i länet i stort och om åtgärder behöver vidtas utifrån 
ovanstående. Inom ramen för hälsokommunikatörernas arbete har vi tagit del av 
postermallar som innehåller information om det gångna året, utvärderingar av hälsoskolan 
samt vad som fungerat bra respektive mindre bra.  

Regionstyrelsens och nämndernas uppföljning i regionen sker genom månadsuppföljning, 
delårsrapporter, årsredovisning.  I regionens senaste årsredovisning 2020 uppges att 
regionstyrelsen och nämnderna även under året efterfrågat kompletterande information 
om verksamheten, dess utveckling och aktuella åtgärdsplaner. Under året ges vid behov 
nya uppdrag inom nya områden eller för att förbättra måluppfyllelsen.  

Inom ramen för granskningen har en genomgång av nämnden för folkhälsa och sjukvårds 
protokoll genomförts för året 2021. Inom ramen för nämndens månadsuppföljningar tar 
nämnden del av hur stor andel 40-, 50-, 60- och 70- åringar som genomgått hälsosamtal. 
Vidare tar nämnden del av andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal.  

Tabell 1: Andel 40-, 50-, 60- och 70- åringar som genomgått hälsosamtal 

Under perioden januari-augusti 2021 har 8,2% hälsosamtal utförts. Målet för helåret är att 
50% ska genomföras. 20 av 40 vårdcentraler har gjort färre än 10 samtal. 7 vårdcentraler 
har gjort över 20%. Av rapporteringen framgår att möjligheten att genomföra hälsosamtal 
har begränsats med hänvisning till covid-19 pandemin, vilket bör noteras. 

 

Tabell 2: Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal.  

Under perioden har 29% hälsosamtal inom barnhälsovården genomförts. Av 
rapporteringen framgår att målet nås ännu inte (målvärdet för helåret är 50)  men att det 
är positivt att andelen genomförda hälsosamtal ökar på flertalet av 
barnhälsovårdsenheterna i länet.  
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Utöver ovanstående tar nämnden del av uppföljning avseende folkhälsoarbetet vid 
delårsrapport och årsredovisning. Vid sammanträdet 2021-06-01 tog nämnden del av en 
första uppföljning i form av delårsrapport 1 och vid sammanträdet 2021-10-12 tog 
nämnden del av delårsrapport 2. Inom ramen för ärendet tar nämnden del av regionens 
övergripande delårsrapport och även specifika delårsrapporter inom nämndens 
ansvarsområde, bland annat delårsrapport för kirurgisk vård och psykiatri, rehabilitering 
och diagnostik. Därtill tar nämnden del av en delårsrapport för regionledningskontor med 
verksamhetsnära funktion där bland annat avdelningen för folkhälsa och sjukvårds 
verksamhet rapporteras där sektion folkhälsa ingår. Rapporteringen som lämnas i 
regionledningskontorets delårsrapport återfinns även i den regionövergripande 
delårsrapporten som avlämnas av regionstyrelsen.   

I uppföljningen framgår uppdrag inom målet jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder, vilka 
aktiviteter som pågår och dess status. I uppföljningen finns även liknande redovisning för 
det strategiska målet bra folkhälsoarbete. I rapporteringen går att läsa att status avseende 
hälsosamtal, arbetet med revideringen av handlingsplanen och arbetet med att etablera 
hälsocentraler i länets kommuner. Vid ovanstående rapporteringar noteras inga 
mätetal/målvärden för respektive strategiskt mål och uppdrag/mål. I intervju med 
nämndens presidium uppges att uppföljningen av folkhälsoarbetet i huvudsak är 
aktivitetsbaserad och att det inte sker någon regelbunden uppföljning av nyckeltal. Enligt 
intervju finns det utmaningar med att visa, men också att mäta, effekterna av det arbete 
som regionen gör då effekter på folkhälsan både är svårt att klarlägga samt kan ta lång 
tid. 

Som tidigare nämnts under revisionsfråga 1 har en plan tagits fram för hur Region 
Jönköping som organisation möter framtidens behov av hälso- och sjukvård. Planen tar 
sikte på sjukvårdsutveckling för de kommande 10 åren fram till 2030. Under 2021 
påbörjas arbetet med att implementera strategiernas innehåll. Planen kommer att 
utvärderas och revideras inför varje mandatperiod. I den årliga uppdaterade budget och 
verksamhetsplanen preciseras de aktuella aktiviteter och mätetal som är aktuella och följs 
upp i delårsrapporter och årsredovisningar. Vid sammanträdet 2021-10-12 §160 tog 
nämnden beslut om mätetal för att följa planen för framtidens hälso- och sjukvård. Med 
anledning av ovanstående har någon uppföljning eller återrapportering av planens arbete 
inte genomförts ännu.  
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Uppföljning av strategin “Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” och 
handlingsplanen “jämlik hälsa 2022-2023”. Enligt strategin ska den följas upp genom att 
följa ett antal indikatorer som ska ge återkoppling på att insatserna bidrar till att uppfylla 
de övergripande målen. Indikatorerna ska följas upp årligen eller så ofta det är lämpligt. I 
strategin konstateras att brist på tillförlitlig och tillgänglig data på gruppnivå har 
identifierats i framtagandet av strategin. Med anledning av detta kan indikatorer komma 
att läggas till som anses vara viktiga för att kunna följa utvecklingen i hälsa och se om 
skillnaderna minskar. Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av någon 
uppföljning kopplat till regionens strategi. Vidare har vi inte noterat i nämndens protokoll 
att uppföljning skett. Strategins tillhörande handlingsplan ska revideras vartannat år i 
dialog med regionala och lokala aktörer och genom medborgarmedverkan. En revidering 
av handlingsplanen har skett och reviderades av nämnden för folkhälsa och sjukvård i 
början av året 2022.  

Bedömning 
Revisionsfråga 3: Är nämndens uppföljning och kontroll inom området tillräcklig? 
Delvis. 
Vår bedömning är att nämndens uppföljning och kontroll inom området delvis är tillräcklig. 
Nämnden tar del av löpande återrapportering vid månadsrapport och vid 
delårsrapport/årsredovisning och det finns en struktur i hur aktiviteter redovisas och följs 
upp i Stratsys. Återrapporteringen är till stor del aktivitetsbaserad och utveckling av 
indikatorer och mätetal kopplade till de olika målen och uppdragen är enligt vår 
bedömning ett utvecklingsområde. Vi noterar att bristen på indikatorer även lyfts som en 
utmaning i regionens strategi. Hälsosamtalen följs dock upp i rapporteringen. Vidare 
noterar vi att det saknas uppföljning avseende strategin. Handlingsplanen har dock 
reviderats enligt plan av nämnden. När det gäller uppföljning är det även värt att nämna 
att det har framförts osäkerhet från intervjuade tjänstepersoner kring huruvida insatserna 
träffar rätt. Vår bedömning är att nämnden bör utveckla systematik och lärande kring hur 
genomförda insatser har fungerat och använda detta på ett mer strukturerat sätt i 
planering och fokusering inför kommande års insatser. 

Måluppfyllelse och vidtagna åtgärder  
Revisionsfråga 4: Når nämnden måluppfyllelse för målen kopplat till folkhälsoarbetet? 
Revisionsfråga 5: Vidtar nämnden åtgärder vid bristande måluppfyllelse inom området? 
Som ovan nämnts tar nämnden del av hur stor andel 40-, 50-, 60- och 70- åringar som 
genomgått hälsosamtal. Vidare tar nämnden del av andel förstagångsföräldrar som 
genomgått hälsosamtal. Vid månadsrapporten 2021-10-12 §146 bedöms ovanstående 
indikatorer som ej uppfyllda respektive delvis uppfyllda. Utöver ovanstående tar nämnden 
del av uppföljning avseende folkhälsoarbetet vid delårsrapport och årsredovisning. Vid 
sammanträdet 2021-06-01 tog nämnden del av en första uppföljning i form av 
delårsrapport 1 och vid sammanträdet 2021-10-12 tog nämnden del av delårsrapport 2. 
Bedömningen av måluppfyllelse avseende det strategiska målet bra folkhälsoarbete 
saknar en bedömning av måluppfyllelsen, dvs om det strategiska målet förväntas 
uppfyllas eller inte.  Vid sammanträdet 2021-06-01 och 2021-10-12 godkänner nämnden 
för folkhälsa och sjukvård rapporteringen och vidtar inga särskilda åtgärder med bäring 
mot folkhälsoarbetet utifrån den rapportering som lämnas. Utöver ovanstående har inga 
ytterligare vidtagna åtgärder noteras i protokoll.  
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I intervju med nämndens presidium framgår att nämnden får återrapporteringar och 
information från verksamheten löpande.  I intervju lyfts att det finns ett stort förtroende 
mellan nämnd och förvaltning samt att arbetet präglas av ett tillitsbaserat arbetssätt. 
Vidare uppges att vid behov av anpassningar eller ändringar i verksamheten görs detta i 
samråd med förvaltningsledning/chefer. Således innebär detta att eventuella ändringar 
eller beslut inte alltid protokollförs. Utöver ovanstående uppger nämnden att några särskilt 
protokollförda beslut inte fattats inom folkhälsoområdet. Anledning till detta är bland annat 
för att nämnden inte haft skäl till att fatta några större politiska beslut utifrån den 
rapportering som lämnats. Det ges dock under intervjuer flera exempel på insatser som 
beslutats för att stärka folkhälsoarbetet, såsom hälsosamtalen, inrättandet av 
hälsocenter, budget-förstärkning kring hälsokommunikatörernas inriktade arbete mot 
utsatta områden där prioritet bl a varit på ökad vaccinationsgrad och diabetes.  

Bedömning 
Revisionsfråga 4: Når nämnden måluppfyllelse för målen kopplat till folkhälsoarbetet? 
Revisionsfråga 5: Vidtar nämnden åtgärder vid bristande måluppfyllelse inom området? 
Delvis. 
 
Vår bedömning är att nämnden delvis når måluppfyllelse och delvis vidtagit åtgärder vid 
bristande måluppfyllelse. Vi kan konstatera att nämnden följer upp folkhälsoarbetet i 
samband med månadsrapporter, delårsrapport och årsredovisning. Rapporteringen vid 
månadsrapport innehåller indikatorer och bedömning av måluppfyllelse rörande 
hälsosamtalen. Den senaste uppföljningen visar att nämnden inte helt når måluppfyllelse, 
detta med hänvisning till covid-19 pandemin. Rapporteringen som sker vid delårsrapport 
saknar dock bedömning av måluppfyllelse på folkhälsoområdet. En anledning till detta är 
att målstyrningen är baserad på genomförda uppdrag/aktiviteter och inte indikatorer. 
Enligt vår bedömning begränsar en avsaknad av bedömning av måluppfyllelse möjlighet 
för nämnden att på ett transparent sätt vidta åtgärder i nära anslutning till den rapportering 
som lämnas. Det ska dock noteras att det finns flera exempel på åtgärder som nämnden 
vidtagit som adresserar rådande situation i länet och genomförts i syfte att stärka 
identifierade problem, såsom budgetförstärkning för att ha inriktat arbete i 
hälsokommunikatörernas regi för att nå ut till utsatta områden och verka för ökad 
vaccinationsgrad. 

Regionstyrelsens uppföljning och kontroll  
Revisionsfråga 6: Utövar regionstyrelsen, utifrån dennes uppsiktsplikt, en tillräcklig 
intern kontroll över området? Fokus på uppföljning av nämndens arbete med 
fullmäktiges uppdrag, samt regionstyrelsens vidarerapportering utifrån genomförd 
uppföljning till fullmäktige. 
 
Iakttagelser 
Enligt kommunallagen 6 kap §1 ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. 
Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens 
ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs.  
 

Regionfullmäktiges beslutade budget med verksamhetsplan 2021 anger utgiftsramar och 
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett 
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vem som utför verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet med 
förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras. Efter april och 
augusti återrapporteras delårsrapport med sammanfattning av hur verksamheten 
utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk helårsprognos till 
regionstyrelsen och regionfullmäktige. Efter december lämnas årsredovisning som 
regionstyrelsen är enligt kommunallagen 11 kap §19 ansvarig över att upprätta efter att 
styrelsen fått övriga nämnders redovisningar.  

Inom ramen för granskningen har en genomgång av regionstyrelsens protokoll 
genomförts för året 2021. Regionstyrelsen tar del av delårsrapport 1 vid sammanträdet 
2021-06-08 § 93 och delårsrapport 2 vid sammanträdet 2021-10-26 §178. Vid 
rapporteringen tar regionstyrelsen del av uppdragen som pågår inom målet jämlik hälsa 
och nöjda patienter/kunder och bra folkhälsoarbete.  

Utöver ovanstående rapportering noteras att regionstyrelsen vid sammanträdet 2021-04-
06 under punkten §50 informationsärenden och aktuellt ges information om 
befolkningsprognos, befolkningens hälsa och spindeldiagram6 som visar olika aspekter 
av folkhälsotillståndet i länet. Spindeldiagrammen visar den relativa skillnaden mellan 
kommunens värde och till riks- eller länsgenomsnittet.  

I regionstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ansvarar för att strategierna utarbetas, 
samordnar övergripande insatser för genomförande samt följer upp och utvärderar. Vi har 
inte inom ramen för granskningen kunnat se att styrelsen följt upp och utvärderat några 
strategier avseende regionens fokhälsoarbetet utöver det som framgår ovan.    

Bedömning 
Revisionsfråga 6: Utövar regionstyrelsen, utifrån dennes uppsiktsplikt, en tillräcklig 
intern kontroll över området? Fokus på uppföljning av nämndens arbete med 
fullmäktiges uppdrag, samt regionstyrelsens vidarerapportering utifrån genomförd 
uppföljning till fullmäktige. 

Delvis. 

Vår bedömning är att regionstyrelsen delvis utövar en tillräcklig uppsikt och intern kontroll 
på området. Med utgångspunkt i regionstyrelsens ansvar över att verksamheten utvecklas 
mot de mål regionfullmäktige fastställt konstaterar vi att regionstyrelsen tar del av 
nämndens rapporter (delår och ÅR), samt även haft en särskild informationspunkt under 
2021 där styrelsen har fått underlag om befolkningens hälsa samt redovisning av de 
parametrar inom folkhälsoarbetet som följs löpande för respektive kommun inom länet (se 
bilaga för dessa spindeldiagram). Vi gör dock bedömningen att det finns ett behov av 
tydligare uppföljning av resultat och indikatorer samt tydligare redovisning av 
måluppfyllelse. En sådan utveckling skulle möjliggöra för regionstyrelsen att i högre grad 
kunna bedöma hur folkhälsoarbetet fungerar. Detta kan även kopplas till bedömningen 
ovan i revisionsfråga 3 om att utvärdering och lärande av genomförda insatser inom 
ramen för regionens folkhälsoarbete kan utvecklas. Med utgångspunkt i regionstyrelsens 
ansvar över strategier inom folkhälsa och sjukvård har vi inte kunnat konstaterat att 
styrelsen följt upp och utvärderat några strategier inom folkhälsa utöver det som framgår 
ovan.    

 
6 Framgår av bilaga 1 
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköping genomfört en 
granskning av regionens folkhälsoarbete. Granskningens syfte är att bedöma om 
nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerställer att folkhälsoarbetet bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll inom området. Vidare är syftet 
att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll inom området är tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämnden för folkhälsa och 
sjukvård inte helt säkerställer att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 
inte helt med en tillräcklig intern kontroll. Vi bedömer vidare att regionstyrelsens interna 
kontroll inom området inte är helt tillräcklig.  

Vi kan konstatera att det inom regionen sker ett förhållandevis aktivt folkhälsoarbete med 
koppling till de aktiviteter och uppdrag som framgår av verksamhetsplan och budget. Här 
kan bland annat nämnas hälsosamtal, etablerandet av hälsocenter, 
hälsokommunikatörernas uppsökande arbete på olika språk i hela länet. Vi noterar vidare 
att det finns en upparbetad struktur för arbetet med och gentemot länets olika delar, bland 
annat med folkhälsoutvecklarnas ansvar för respektive kommun, och samarbetet inom 
Reko med tillhörande strategigrupper. Vi ser att styrningen kan tydliggöras och att 
insatserna i högre grad kan baseras på en behovsanalys. Det finns variationer inom länet 
både hur folkhälsoarbetet prioriteras och hur det står till med folkhälsan. Avslutningsvis är 
vår bedömning är att nämnden bör utveckla systematik och lärande kring hur genomförda 
insatser har fungerat och använda detta på ett mer strukturerat sätt i planering och 
fokusering inför kommande års insatser. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar nämnden för folkhälsa och sjukvård att: 

● Tydliggöra styrningen och i högre grad basera insatserna inom folkhälsoarbetet på 
en behovsanalys.  

● Utveckla indikatorer samt systematik och lärande kring hur genomförda insatser har 
fungerat och använda detta på ett mer strukturerat sätt i planering och fokusering inför 
kommande års insatser. 
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor 
Revisionsfrågor Bedömning  

Utövar nämnden en tillräcklig styrning för att inom sitt 
verksamhetsområde tillse att fullmäktiges mål om “bra 
folkhälsa” nås? Fokus på mål och planer. 

Ja 
 

Sker efterlevnad av mål och planer på ett tillfredsställande 
sätt? Fokus på arbetet med att upptäcka, informera och följa 
upp invånare som är i behov av hälsofrämjande 
åtgärder/insatser 

Delvis 
 

Är nämndens uppföljning och kontroll inom området tillräcklig? Delvis 
 

Når nämnden måluppfyllelse för målen kopplat till 
folkhälsoarbetet? 

Delvis 
 

Vidtar nämnden åtgärder vid bristande måluppfyllelse inom 
området? 

Delvis 
 

Utövar regionstyrelsen, utifrån dennes uppsiktsplikt, en 
tillräcklig intern kontroll över området? Fokus på uppföljning 
av nämndens arbete med fullmäktiges uppdrag, samt 
regionstyrelsens vidarerapportering utifrån genomförd 
uppföljning till fullmäktige. 

Delvis 
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Bilagor 
Bilaga 1: Spindeldiagram över hur kommunerna i länet ligger till i jämförelse 
med genomsnittet för länet eller riket i ett antal hälsotal7.  
1 Aneby 

 
2 Gislaved 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Eksjö 

 
7 1. Valdeltagande (andel) i riksdagsvalet (riket) 
2. Andel barn (0–19 år) som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (riket) 
3. Behörig till gymnasiet (riket) 
4. Ohälsotal kvinnor (länet) 
5. Ohälsotal män (länet) 
6. Våldsbrott, antal per 10 000 invånare (riket) 
7. Andel fyraåringar med övervikt och fetma (länet) 
8. Fallskador, antal vårdade kvinnor per 100 000 inv 65 år och äldre (länet) 
9. Fallskador, antal vårdade män per 100 000 inv 65 år och äldre (länet) 
10. Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje vardag (länet) 
11. Andelen elever i årskurs 9 som några gånger per år eller oftare intensivkonsumerar alkohol (länet) 
12. Andel som röker i skolår 9 (länet) 
13. Rökvanor bland gravida (riket) 
14. Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra (länet) 
15. Andel i elever i skolår 9 som har minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan (länet) 
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4 Gnosjö 

  
 
5 Habo 

 
6 Jönköping 

 
 
7 Mullsjö 
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8 Nässjö 

 
 
9 Sävsjö 

 
 
10 Tranås 

 
 
 
11 Vaggeryd 
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12 Vetlanda 

 
 
13 Värnamo 
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2022-02-28 
 
 

 

Rebecka Hansson     Tobias Bjöörn 
___________________________  ___________________________ 
Uppdragsledare     Projektledare 

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Region Jönköpings revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutad 
projektplan. 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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Regionrevisionen   
 
 
 
 
 
 
  

 
Regionfullmäktige 
 
För kännedom till:  
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Regionstyrelsen 

Granskning av regionens styrning och kontroll av 
regionens folkhälsoarbete 

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper 
och hela befolkningen och är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. 
En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som möjligt bland 
olika grupper i samhället 
 
Region Jönköpings län anger i sin budget och verksamhetsplan att man ska arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa och 
livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete ska bedrivas i samarbete med berörda aktörer. 
 
Regionens revisorer har utifrån genomförd riskanalys valt att genomföra en granskning av 
regionens arbete med att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete.  
 
Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerställer 
att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med en tillräcklig intern kontroll.  

Revisorernas bedömning och rekommendationer 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för folkhälsa och sjukvård inte 
helt säkerställt att folkhälsoarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt eller med en 
tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna konstaterar att det sker ett förhållandevis aktivt folkhälsoarbete med en 
upparbetad struktur. Dock kan styrningen tydliggöras och insatserna bör i högre grad 
baseras på en behovsanalys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

1. tydliggöra styrningen och basera insatserna inom folkhälsoarbetet på en 
behovsanalys

2. genomföra strukturerad uppföljning av folkhälsoarbetet och genomföra 
åtgärder med denna uppföljning som grund 

176



     

 2022-02-28 RJLR2021/25 

 

 
 
 
 

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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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 154  
 
Granskning av regionens arbete med att förstärka 
vårdhygienens arbete inom primärvården 
Diarienummer: RJL 2022/949 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom 
primärvården.  
 
Region Jönköpings län har tillfört medel för att anställa en smittskydds-
sjuksköterska med fokus på primärvård. Uppföljningen sker enligt 
Regelboken för vårdval i primärvården och i verksamhetsuppföljningar 
månadsvis i Stratsys.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
• Regionrevisonens missiv avseende granskning av regionens arbete 

med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården daterad 
2022-04-06 

• Revisionsrapport från PWC: Regionens arbete med att förstärka 
vårdhygiens arbete inom primärvården  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  
Region Jönköpings läns revisorer 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 130  
 
Granskning av regionens arbete med att förstärka 
vårdhygienens arbete inom primärvården 
Diarienummer: RJL 2022/949 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

• Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämna den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom 
primärvården.  
 
Region Jönköpings län har tillfört medel för att anställa en smittskydds-
sjuksköterska med fokus på primärvård. Uppföljningen sker enligt 
Regelboken för vårdval i primärvården och i verksamhetsuppföljningar 
månadsvis i Stratsys.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
• Regionrevisonens missiv avseende granskning av regionens arbete 

med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården daterad 
2022-04-06 

• Revisionsrapport från PWC: Regionens arbete med att förstärka 
vårdhygiens arbete inom primärvården  

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-05-02 RJL 2022/949 

  

 

  
  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

Granskning av regionens arbete med 
att förstärka vårdhygienens arbete inom 
primärvården 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning 
av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården.  
 
Region Jönköpings län har tillfört medel för att anställa en smittskydds-
sjuksköterska med fokus på primärvård. Uppföljningen sker enligt Regelboken för 
vårdval i primärvården och i verksamhetsuppföljningar månadsvis i Stratsys.  

Information i ärendet 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för folkhälsa och 
sjukvård inte helt säkerställer att vårdhygiens arbete med att stärka arbetet mot 
primärvården bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, samt inte helt utövar en tillräcklig intern styrning och 
kontroll.  
 
Revisorernas rekommenderar Region Jönköpings län att:  

1. förtydliga och konkretisera uppdraget att stärka vårdhygien inom 
primärvården  

2. regelbundet genomföra systematisk uppföljning av uppdraget att stärka 
vårdhygien inom primärvården  

3. tillse att urval till månatlig kontroll av följsamheten till hygienrutiner och 
klädregler sker slumpmässigt, samt att samtliga vårdcentraler genomför 
och rapporterar denna kontroll.  

 
Svar utifrån rekommendation 1:  
I samband med att medel tilldelades för en sjukskötersketjänst för att arbeta med 
att stödja primärvårdens vårdhygieniska arbete formulerades en arbetsbeskrivning. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/949 

 
 

 

Där framgår att tjänsten bland annat innebär att bedriva utbildning av personal, ta 
fram anpassade hygienriktlinjer, följa upp mätresultat, utföra hygienronder och 
bevaka vårdhygieniska aspekter vid renovering och nybyggnation. 
 
Svar utifrån rekommendation 2:  
Uppföljning sker genom månatlig rapportering i styrnings- och ledningssystemet 
Stratsys. Där beskrivs kontinuerligt genomförda aktiviteter och resultat. 
 
Svar utifrån rekommendation 3:  
Alla vårdcentraler inom vårdval primärvård måste följa Region Jönköpings läns 
riktlinjer för hygienrutiner och klädregler samt utföra månatliga mätningar av 
följsamheten till dessa riktlinjer. Detta framgår av regelboken ”Primärvård inom 
vårdval Region Jönköpings län” och att dessa krav efterlevs följs upp av regionen. 
Följsamheten bör mätas på ett representativt urval av situationer, men att få till ett 
äkta slumpvis urval är svårt att genomföra i praktiken. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
• Regionrevisonens missiv avseende granskning av regionens arbete med att 

förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården daterad 2022-04-06 
• Revisionsrapport från PWC: Regionens arbete med att förstärka 

vårdhygiens arbete inom primärvården  

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige  
Region Jönköpings läns revisorer 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Malin Bengnér  
Smittskyddsläkare 

 

181



From:                                 Suntila Mia on behalf of Regionrevisionen
Sent:                                  Mon, 11 Apr 2022 11:33:27 +0200
To:                                      Bijelic Eriksson Nathalie
Subject:                             SV: FÖR KÄNNEDOM: RJL 2022/949

Hej Nathalie! 
Det går bra att inkomma med svar den 6 september.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Mia Suntila  
 
Administrativ samordnare  
Revisionskontoret 
Region Jönköpings län 
 
E-post: mia.suntila@rjl.se 
Telefon: 010-242 41 54 
Postadress: Box 1024, 551 11 Jönköping 
Besöksadress: Hermansvägen 5, Rosenlunds vårdcentrum, plan 6, 554 53 Jönköping 
 
 
 

Från: Bijelic Eriksson Nathalie <nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se> 
Skickat: den 8 april 2022 12:04
Till: Regionrevisionen <regionrevisionen@rjl.se>
Ämne: SV: FÖR KÄNNEDOM: RJL 2022/949 
 
Hej, 
 
Vi har mottagit bifogad granskning och skulle vilja begära anstånd med att inkomma med svar avseende 
åtgärder från Nämnd för folkhälsa och sjukvård. På grund av fastställda sammanträdesdagar för 
nämnden önskar vi få möjlighet att inkomma med vårt svar den 6 september 2022. Är detta möjligt? 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
____________________________
Nathalie Bijelic Eriksson
Nämndsekreterare
073-0875640
nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se  

Område Kansli
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
www.rjl.se  
 
Information och e-tjänster för 
din hälsa och vård 

182

mailto:mia.suntila@rjl.se
mailto:nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se
http://www.rjl.se/


www.1177.se/Jonkopings-lan 

 
 

Från: Granström Nina <nina.granstrom@rjl.se> För Diariet
Skickat: den 7 april 2022 16:01
Till: Byman Linda <linda.byman@rjl.se>
Ämne: FÖR KÄNNEDOM: RJL 2022/949 
 
Hej, 
 
Här kommer den sista från Regionrevisionen.  
 
Aktmapp med originalhandlingar kommer med internposten. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Nina Granström
Registrator
010-242 40 62 

Område Kansli 
Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
www.rjl.se  
 
Information och e-tjänster för 
din hälsa och vård 
www.1177.se/Jonkopings-lan 
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