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Välkomna!

Malin Wengholm

Kallade

Se bilaga
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2016-09-20 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  Bostadsbyggen i Jönköping AB 2016—05-24 

Bostadsbyggen i Jönköping AB – 2016-08-11 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2016-06-08 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2016-08-19 

Finnvedens samordningsförbund 2016-05-27 

Finnvedens samordningsförbund 2016-08-25 

AB Transitio 2016-04-21 

AB Transitio 2016-06-16 

 

Motioner  

Inkomna handlingar 

 

Utgående skrivelser 

  

Övrigt 

 

 

Inkomna ärenden 

 

 

 

 
 

Förteckning över inkomna ärenden 2016-08-16—201-09-14 
 

Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5 – III:5 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende länsstyrelserna – III 7 

Uppdrag att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige – I 7 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tillväxtverket inom 

utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv – I11 

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Regionala 

tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt – IV 1 

Uppdrag att föreslå transportolitiska preciseringar avseende trafiksäkerhet – II 3 

RJL 2016/110 
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Cirkulär från SKL Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2016/2017 

16:47 

Sjuklön vid indragen sjukpenning, Allmänna bestämmelser § 28 mom 9 – 16:44 

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser med Svenska 

Kommunalarbetarförbundet – 16:43 

Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse 

om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK T med AkademikerAlliansen – 16:42 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm ÖLA 16 – med Svenska 

Transportarbetareförbundet – 16:41 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm ÖLA 16 – med Seko – 

Facket för service och kommunikation – 16:40 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm ÖLA 16 – med 

Fastighetsanställdas Förbund – 16:38 

Arbetsdomstolens dom 2016 nr 35 om byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än 

vid nattarbete – 16:37 

Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – 16:36 

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017 – 16:35 

Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor mm – 16:33 

Förändringar i förordningar omlönesubvention och ekonomiskt stöd vid 

yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb – 16:30 

 

Beslut/Meddelande från SKL Överenskommelse mellan staten och SKL om statensbidrag till landstingen för kostnader 

för läkemedelsförmånerna mm för år 2016 – 9/2016 

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av 

en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst – 10/2016 

Arbetsmiljöverket  

Övrigt  
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Sammanställning av beslut tagna i enlighet med vidaredelegation från regiondirektör 

Regionstyrelsen 2016-09-20 
 

 

Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklaganden, kompletteringar och yttranden till 

Förvaltningsrätten i Stockholm i ärenden om EU-

vård, 23 inlagor) 

 

2015/42 2016-05-02 

2016-05-11 

2016-05-11 

2016-05-19 

2016-05-27 

2016-05-31 

2016-06-09 

2016-06-09 

2016-06-09 

2016-06-13 

2016-06-21 

2016-06-21 

2016-06-22 

2016-06-22 

2016-08-22 

2016-08-22 

2016-08-22 

2016-08-22 

2016-08-22 

2016-08-22 

2016-08-22 

2016-08-24 

2016-09-05 

Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

RJL 2016/111 
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RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärenden om EU-vård) 

2016/1015 2016-06-15 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärende om EU-vård  

 

2016/635 2016-06-23 

2016-08-22 

Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärende om EU-vård) 

 

2016/636 2016-06-23 

2016-08-22 

Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande och komplettering till 

Förvaltningsrätten i Stockholm i ärende om EU-vård) 

 

2016/320 2016-06-23 

2016-08-22 

Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(komplettering till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärende om EU-vård) 

 

2016/126 

 

2016-08-22 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärende om EU-vård) 

 

2016/444 2016-08-22 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärende om EU-vård) 

 

2016/1929 2016-08-29 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärende om EU-vård) 

 

2016/1536 2016-09-01 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärende om EU-vård) 

 

2016/1790 2016-09-05 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 
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RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärende om EU-vård) 

 

2016/1774 2016-09-05 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm i 

ärende om EU-vård) 

 

2016/85 2016-09-08 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping med 

anledning av enskilds överklagande) 

 

2016/2160 2016-09-01 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(överklagande till Kammarrätten i Jönköping 

gällande statlig ersättning för flyktingmottagande) 

 

2016/1763 2016-08-22 

 

Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(Komplettering till Högsta förvaltningsdomstolen 

gällande ärende om EU-vård) 

 

2016/2401 2016-09-05 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

(Yttrande till Kammarrätten i Jönköping med 

anledning av överklagande av beslut att inte lämna ut 

allmän handling) 

 

2016/1741 2016-05-30 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

Yttrande med anledning av överklagande av beslut 

att inte lämna ut allmän handling 

 

2016/2472 2016-08-01 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.3 Talan i domstol 

Yttrande med anledning av överklagande av beslut 

att inte lämna ut allmän handling 

 

2016/2475 2016-08-02 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.7.1 Beslut att inte lämna ut allmän handling 

 

2016/1346 2016-04-22 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 
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RS 4.7.1 Beslut att inte lämna ut allmän handling 2016/1531 2016-05-10 

 

Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.4 Utfärdande av rättegångsfullmakt till Landstinget i 

Norrland gällande upphandling 

2016/1783 2016-06-08 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.4 Utfärdande av rättegångsfullmakt till Lindorff 2016/1495 2016-04-28 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.4 Utfärdande av rättegångsfullmakt till Lindorff 2016/1496 2016-04-28 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.4 Utfärdande av rättegångsfullmakt till Lindorff 2016/2129 2016-06-22 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.4 Utfärdande av rättegångsfullmakt till Lindorff 2016/252 2016-08-05 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.4 Utfärdande av rättegångsfullmakt till Lindorff 2016/2625 2016-08-16 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.4 Utfärdande av rättegångsfullmakt till Lindorff 2016/2626 2016-08-16 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.1.4 Utfärdande av rättegångsfullmakt till Lindorff 2016/2627 2016-08-16 Regionjurist 

Susanne Monie Magnusson 

 

RS 4.3.1 Avskrivning av fordran 2016/2571 2016-07-06 Jane Ydman 

RS 4.5.2 Tilläggsavtal till Avtal om hyreskontrakt 2016/2154 2016-07-08 Arne Andersen 

RS 4.5.4 Rörpostutdelning Ryhov 2016/2734 2016-07-08 Arne Andersen 

RS 4.4.2 Fullmakt Ramavavtal skrivare 2016/2473 2016-08-29 Arne Andersen 

RS 4.4.2 Fullmakt Vacciner 2017 2016/2458 2016-08-29 Arne Andersen 

RS 4.4.2 Upphandling efter investeringsbeslut  2016-08-29 Arne Andersen 

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef Medicinsk 

diagnostik/psykiatri och rehabilitering 

2016/2255 2016-06-27 Micael Edblom 
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RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef Kirurgisk vård 2016/458 2016-08-18 Ann-Marie Schaffrath 

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef Medicinsk 

diagnostik/psykiatri och rehabilitering 

2016/1585 2016-07-13 Birgitta Wandin Ekström 

RS 4.2.2  Förordnande av verksamhetschef samt HR-chef 2016/217 2016-08-31 Ann-Sofi Simonsson 

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef 

Habiliteringscentrum 

2016/2908 2016-09-07 Micael Edblom 

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef 

Rehabiliteringscentrum 

2016/2179 2016-09-07 Micael Edblom 

RS 4.6.2 Rätt att ingå och underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

2016/1374 2016-08-30 Johanna Syrén 

RS  Överklagande 2016/126 2016-07-05 Johanna Syrén 

RS Överklagande 2016/42 2016-07-08 Johanna Syrén 

RS Överklagande 2016/42 2016-07-05 Johanna Syrén 

RS Överklagande 2016/42 2016-07-05 Johanna Syrén 

RS 4.1.4 Fullmakt 2016/2146 2016-06-01 Johanna Syrén 

RS 4.1.4 Fullmakt 2016/ 2016-06-01 Johanna Syrén 

RS 4.6.2 Rätt att ingå och underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

2016/ 2016-06-09 Johanna Syrén 

RS 4.7.1 Rätt att helt eller delvis avslå begäran om at ta del av 

allmän handling 

2016/2475 2016-08-24 Johanna Syrén 

RS 4.6.2 Rätt att ingå och underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

2016/ 2016-05-30 Johanna Syrén 

RS 4.6.2 Rätt att ingå och underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

2016/1374 2016-08-30 Johanna Syrén 

RS 4.6.2 Rätt att ingå och underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

2016/1746 2016-06-16 Johanna Syrén 

RS 4.7.1 Rätt att helt eller delvis avslå begäran om at ta del av 

allmän handling 

2016/1816 2016-07-04 Johanna Syrén 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Reglemente för intern styrning och kontroll  
Diarienummer: RJL 2016/2847 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Föreslår regionfullmäktige besluta fastställa reviderat 

reglemente för intern styrning och kontroll.  

  

Sammanfattning  

Regionledningskontoret redovisar förslag till reviderat 

reglemente för intern styrning och kontroll. 

Det tidigare reglementet var utformat efter de förutsättningar 

som gällde innan tillkomsten av ny verksamhetsorganisation 

och nya nämndreglementen. I reglementet tydliggörs ansvar 

och roller för arbetet med intern styrning och kontroll 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-04 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Tjänsteskrivelse

2016-07-04 RJL 2016/2847

Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström Regionfullmäktige

Reglemente för intern styrning och 
kontroll

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 fastställa reviderat reglemente för intern styrning och kontroll

Sammanfattning 
Regionledningskontoret redovisar förslag till reviderat reglemente för intern 
styrning och kontroll. Det tidigare reglementet var utformat efter de 
förutsättningar som gällde innan tillkomsten av ny verksamhetsorganisation och 
nya nämndreglementen. I reglementet tydliggörs ansvar och roller för arbetet med 
intern styrning och kontroll.

Information i ärendet 
Reglementet för intern styrning och kontroll har sin utgångspunkt i 
Kommunallagens paragrafer om intern kontroll. Reglementet har också en 
koppling till de tidigare fastställda reglementena som beskriver Regionstyrelsens 
och nämndernas uppgifter.

Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att 
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet 
anger vidare tider och innehåll för den interna kontrollplanen. 

Den regionövergripande kontrollplanen för 2016 med kontrollmoment har tidigare 
under året beslutats av Regionstyreslen.

Förslaget till nytt reglemente framgår av bilaga.
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Tjänsteskrivelse

2016-07-04 RJL 2016/2847

Beslutet skickas till 
 Nämnderna

 Samtliga verksamhetsområden

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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2016-08-31 1(4) 

  

 

  

Regionledningskontoret  

Enhet  

  

Reglemente för intern styrning och kontroll 

§1 Syfte och inriktning 
 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att Region Jönköpings län upprätthåller 

en tillfredsställande intern kontroll; d.v.s. att med rimlig grad av insats säkerställa 

att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 

 

Reglementet ska tydliggöra ansvar och roller för arbetet med intern styrning och 

kontroll. 

 

Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. 

 

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att: 

 

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och 

styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål 

och ekonomiska ramar 

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 

jämförbara organisationer i omvärlden 

 

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet 

bedrivs på säkrar: 

 

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar 

 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa 

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner 
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§2 Koppling till lagstiftning och reglementen 
 
Enligt Kommunallagen 6 kap 1§, ska styrelsen ”leda och samordna förvaltningen 

av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet”. 

I reglementet för Regionstyrelsen fastslås att styrelsen har ansvaret för utformning 

och utveckling av regionens system för intern kontroll. 

Enligt Kommunallagen 6 kap 7§, ska nämnderna ”se till att den interna kontrollen 

är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. 

Detta ansvar finns inskrivet i nämndernas reglementen. 

§3 Ansvar och roller 

Regionstyrelsen 
Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för att se till att det finns en god intern 

kontroll. I detta ligger ett ansvar för att ett internt konstrollsystem finns inom 

regionen och att detta utvecklas utifrån regionens kontrollbehov.  

 

Regionstyrelsen ansvarar för anvisningar och rutiner avseende 

månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning så att denna del av den 

interna kontrollen kan säkerställas inom hela organisationen. 

 

Regionstyrelsen fastställer årligen en intern kontrollplan som innehåller 

regionövergripande kontrollmoment. Huvuddelen av kontrollmomenten ska 

utformas på ett sätt som gör att de berör alla eller flertalet av regionens olika 

verksamhetsdelar. 

 

Regionstyrelsen ska årligen informera fullmäktige om organisationens samlade 

arbete med intern kontroll. 

Nämnderna 
Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de områden man 

ansvarar för. Med nämnder menas även Regionstyrelsen i sin roll som 

verksamhetsansvarig för vissa områden. 

 

Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av den 

regionövergripande kontrollplanen. 

 

Nämnderna ska delges resultaten av de regiongemensamma kontrollmoment som 

fastställs av regionstyrelsen. 

 

Nämnderna ska vid behov initiera åtgärder som följd av resultaten av såväl 

regionövergripande- som egna kontrollmoment.   
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Regiondirektören 
Regiondirektören har i förvaltningsorganisationen det yttersta ansvaret för 

planering och genomförande av den interna kontrollen. Regiondirektören tillser att 

det finns tillräckliga resurser och förutsättningar så att den interna kontrollen kan 

genomföras. 

 

Regiondirektören rapporterar till regionstyrelsen och nämnderna hur den interna 

kontrollen fungerar. 

 

Regiondirektören redovisar årligen för regionstyrelsens och nämndernas 

godkännande en regionövergripande intern kontrollplan som redovisar planerade 

aktiviteter för att säkerställa att den interna kontrollen fungerar. 

 

Regiondirektören ska i anslutning till årsredovisningen lämna en rapport över 

genomförd kontrollplan. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd 

uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid 

behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av rutiner. 

 

Regiondirektören kan som följd av det som framkommer vid den interna 

kontrollen löpande under året initiera förändringar av rutiner inom 

förvaltningsorganisationen i den mån förändringarna inte behöver vara föremål för 

politiska beslut. 

Verksamhetsområdesdirektörer 
Verksamhetsområdesdirektörer ska verka för att upprätthålla en god intern 

kontroll inom sitt område. Det är direktörens ansvar att se till att: 

 

 en samordnare/kontaktperson utses för den interna kontrollen 

 verksamhetsområdet deltar i de regionövergripande kontrollmomenten samt 

av nämnder beslutade kontrollplaner 

 komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade kontrollmoment med 

egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den omfattning som behövs 

för att upprätthålla en god intern kontroll 

 

Verksamhetsområdesdirektörer är skyldiga att löpande rapportera till 

regiondirektören om det upptäcks brister i den interna kontrollen. 

 

Verksamhetsområdesdirektörer ska efter avslutat budgetår anmäla genomförda 

egna kontrollmoment till berörd nämnd. 

Verksamhetschefer 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i förvaltningsorganisationen är 

skyldiga att följa antagna regler och anvisningar och sprida dessa till berörda inom 

sin verksamhet. Vidare har de att verka för att de anställda arbetar mot uppställda 

mål. 

 

Verksamhetschefen ska möjliggöra att efterfrågade uppgifter avseende intern 

kontroll tas fram inom verksamheten. Verksamhetschefen har också ett ansvar för 

att beslutade åtgärder som följd av den interna kontrollen verkställs. 
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Övriga anställda 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 

arbetsutövning. 

 

§4 Riskanalys samt avvägningar 
 
Den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys. I riskanalysen görs 

bedömningar av väsentlighet; d v s hur allvarliga konsekvenserna kan bli av olika 

brister eller fel i verksamheten. Till detta kopplas bedömningar av sannolikheten 

över att brister eller fel kan förekomma. Identifierade områden med allvarliga 

konsekvenser och stor sannolikhet ska ha högst prioritet i arbetet med den interna 

kontrollen. 

 

Begreppet rimlig grad av insats innebär att det vid utformningen av rutiner ska 

göras en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömningen 

av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av 

att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 

 

§5 Regionövergripande intern kontrollplan 
 
Den regionövergripande internkontrollplanen för nästkommande verksamhetsår 

ska vara klar senast i december och ska minst innehålla: 

 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Vilka delar av verksamheten som berörs. 

 Anvisningar för genomförandet. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

 

§6 Nämndernas interna kontrollplaner 
 
Nämndernas internkontrollplaner för verksamhetsåret ska vara klara senast i 

januari och ska minst innehålla: 

 

 Av regionstyrelsen fastställda regionövergripande kontrollmoment. 

 

I de fall nämnden gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs utöver 

de som finns i den regionövergripande kontrollplanen: 

 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Vilka delar av verksamheten som berörs. 

 Anvisningar för genomförandet. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Internationell policy  
Diarienummer: RJL 2015/1943 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Föreslår regionfullmäktige fastställa policy för 

internationell verksamhet med det tillägg avseende AER 

som Carina Ödebrink framfört på sidan 18. 

 

Sammanfattning  
Förslag till internationell policy för Region Jönköpings län har 

tagits fram i samråd med regionstyrelsen och dess arbetsutskott.  

Vid behandling i regionstyrelsens arbetsutskott den 27 juni gavs 

ett antal förslag på tillägg i policyn, detta har nu infogats i 

föreliggande förslag.  

 

Länets kommuner har sedan tidigare givit möjligheter att lämna 

synpunkter. Föreliggande förslag kommer att ersätta tidigare 

antagen policy.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar på följande ändring och tillägg i policyn  

enligt följande:  

 

 Sidan 18:e, policyns tre delar och mål. I rutbilden ändra 

ordet ”politisk påverkan” till ”demokrati” 

 

 Under rubriken mål, första stycket lägga till/ändra  

”AER är ett forum för förtroendevalda, syftet är att 

främja och skapa förutsättningar för interregional 

samverkan och utbyte av kunskaper och erfarenheter 

utifrån Region Jönköpings läns prioriterade områden  

 

Carina Ödebrink meddelar att Socialdemokraterna återkommer 

vid styrelsens behandling av ärendet.  
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UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

I båda yrkanden från Carina Ödebrink instämmer Annica 

Nordqvist. 

Maria Frisk instämmer i yrkandet om justering av text för AER.  

 

Beslutsgång  

Arbetsutskottet beslutar justera textstycket för AER.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr

Regionstyrelsen 

Internationell policy

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Fastställa policy för internationell verksamhet

Sammanfattning
Förslag till internationell policy för Region Jönköpings län har tagits fram i 
samråd med regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott.
Vid behandling i regionstyrelsens arbetsutskott den 27 juni gavs ett antal förslag 
på tillägg i policyn, detta har nu infogats i föreliggande förslag.

Länets kommuner har sedan tidigare givits möjligheter att lämna synpunkter.
Föreliggande förslag kommer att ersätta tidigare antagen policy.

Information i ärendet
 Region Jönköpings läns internationella arbete har två syften: 

 att främja Regionens regionala utveckling samt 
 att främja Region Jönköpings läns olika verksamheter 

Syftet med policyn är att skapa ett ramverk som ger förutsättningar för utveckling, 
tillväxt och en tydligare profilering av platsen Jönköpings län och organisationen 
Region Jönköpings län i ett internationellt perspektiv.

Mottagna synpunkter med kommentarer
Tre av länets kommuner har lämnat synpunkter. Nedan ges en sammanfattning med 
kommentarer om.

Tranås kommun
Önskningar om ändrad disposition – ingen åtgärd.
Önskar kvalitativa och kvantitativa mål – policyn är ett övergripande dokument där 
verksamheterna sätter mål utifrån RUS.

Nässjö kommun
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Har synpunkter utifrån att policyn har ett länsövergripande syfte – vår policy avser 
Region Jönköpings läns verksamheter.

Gislaved kommun
Önskar mål – policyn är ett övergripande dokument där verksamheterna sätter mål 
utifrån RUS.
Koppling till Europa 2020 – görs via RUS.
Koppling till kommunerna och andra organisationer i länet - vår policy avser Region 
Jönköpings läns verksamheter.
Önskar tydligare syfte med den internationella regionala länsgruppen – behandlas i 
höst på kommunchefsmöte.

Tidigare beslut i ärendet
Internationell policy fastställdes av Landstingsfullmäktige i september 2011.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-11-02 styrelsen att tillstyrka policy 
för internationell verksamhet. Regionstyrelsen arbetsutskott behandlade ärendet 
2016-06-27 och återremitterade då ärendet för förnyad beredning av tillkomna 
synpunkter. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Ulrika Geeraedts
Regiondirektör Regional utvecklingsdirektör
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Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Internationell policy

Bakgrund
Vi lever i en värld där globalisering, internationell konkurrenskraft och samverkan 
påverkar den regionala utvecklingen i allt högre utsträckning och länets aktörer 
agerar på en internationell marknad. 

Vårt medlemskap i EU innebär också att beslut som tas inom EU på ett eller annat 
sätt påverkar en stor del av vardagen på regional och lokal nivå.

När beroendet av omvärlden ökar och en del av de politiska besluten fattas på 
europeisk nivå blir det internationella arbetet en förutsättning för att skapa en 
långsiktig regional utveckling som skapar bästa effekt för vårt län.

Syfte 
Region Jönköpings läns internationella arbete har två syften:

 att främja Regionens regionala utveckling

 att främja Region Jönköpings läns olika verksamheter

Syftet med policyn är att skapa ett ramverk som ger förutsättningar för utveckling, 
tillväxt och en tydligare profilering av platsen Jönköpings län och organisationen 
Region Jönköpings län i ett internationellt perspektiv. 

Med ett tydligt internationellt styrdokument som inbjuder till samverkan med 
andra aktörer kan regionen kraftsamla kring att synliggöra den sjätte största 
regionen i Sverige i ett internationellt perspektiv. 

Internationellt samarbete ska ses som redskap för verksamhetsutveckling och ska 
frambringa ett mervärde för regionen och dess invånare. Lärande är en viktig 
aspekt i det internationella arbetet, det är i samarbete med andra som vi kan lära 
oss av varandra och maximera nyttan i det internationella arbetet.

Det internationella arbetet innebär också en strävan efter att fördjupa demokratin 
och att agera aktivt för att bidra till en större förståelse och ömsesidighet i den 
omvärld som vi lever i. Arbetet ska främja och skapa förutsättningar för 
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interregional samverkan där utbyte av kunskaper och erfarenheter bidrar till en 
ökad förståelse för varandra och omvärlden.

Det internationella arbetet syftar till att Region Jönköpings län ska verka som en 
aktör i internationella sammanhang.

Det internationella arbetet ska ge en ny dimension till alla verksamheter inom 
Region Jönköpings län och långsiktigt skapa ett mervärde för länet och dess 
invånare. Genom att arbeta aktivt internationellt utvecklas våra verksamheter i 
samklang med omvärlden som gör att vi kan stå starkt rustade inför framtiden.

Utgångspunkt
Policyn tar sin utgångspunkt i målbilden för Region Jönköpings läns regionala 
utvecklingsstrategi (RUS) och vår vision "För ett bra liv i en attraktiv region". 
Policyn kompletteras årligen med en handlingsplan från respektive verksamhet 
som beskriver aktiviteter och mål med Region Jönköpings läns arbete under det 
avsedda året. 

Policyn klargör hur det internationella arbetet ska bedrivas och ger underlag för 
prioriteringar.

Policyn är regionövergripande och ska vara grunden för det internationella arbetet 
i styrelser och nämnder, i förvaltningen samt för enskilda förtroendevalda och 
tjänstemän som utses att representera regionen i internationella sammanhang. 

Satsningar bör genomföras där de har störst effekt och därför är det även viktigt 
att vi genomför kontinuerliga omvärldsanalyser och uppdaterar policyn 
regelbundet. 

I valet av samarbetspartner styr sakfrågan och inte geografin. Perspektivet störst 
effekt för verksamheten ska stå i fokus. De samarbets-områden som anses tillföra 
verksamheten störst effekt ska prioriteras och först därefter väljs den geografiska 
inriktningen.

Policyn ska inkludera regionens övergripande strategiska mål:

 Bra folkhälsa

 God vård

 Regional utveckling

 Kostnadseffektivitet

 Systemsyn och förbättring/förnyelse

 Långsiktig och uthållig finansiering
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Policyns tre delar och dess mål

Medverkan i politiska organ och EU
påverkan

Omvärldsbevakning

Politisk påverkan
och

omvärldsbevakning

Projektkontor
Europa Direkt
Utbildning och samverkan med externa

partners

Verksamhets- och
kunskapsutveckling

Stärka varumärket Region Jönköping
Näringslivsutveckling
Inflyttning och attraktivitet

Profilering och
attraktivitet

Politisk påverkan och omvärldsbevakning
 Syftet med omvärlds- och intressebevakningen är att stödja 

beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika policyfrågor som är av 
intresse för regionen. 

 Genom att på ett tidigt stadium se vad som kan komma att påverka vår 
region kan vi agera mer proaktivt.

 Arbetet involverar tex. samverkan via olika relevanta nätverk, 
återkoppling från regionkommittén mm. 

Mål
Region Jönköping läns förtroendevalda och tjänstemän ska ha goda kunskaper om 
internationellt arbete och påverkar internationellt och nationellt genom att delta i 
strategiska nätverk, allianser och organisationer.

Region Jönköpings län medverkar i följande internationella forum:
- Assembly of European Regions (AER)
AER är ett forum för förtroendevalda, syftet med politisk representation är att 
tillföra ny kunskap till landstinget i sakfrågor genom att förmedla aktuella frågor 
och beslut från AER.

- Småland Blekinges Brysselkontor
Kontoret ägs och drivs tillsammans med Regionförbunden i Kalmar län, Blekinge, 
Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar län samt 
Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola.
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- Vänortsamarbeten med Alytus (Litauen) 
Startade 1996 där samarbetet främst var inriktat på bistånd där idag samarbetet 
sker i ett ömsesidigt utbyte där verksamheter tar del av varandras 
utvecklingsprocesser, lär sig av varandra och byter erfarenhet. 
Projekt har genomförts inom hälso- och sjukvården genomförts; till exempel inom 
tandvård, akutvård, intensivvård, operation, miljö/smittskydd, kvinnohälsovård, 
omvårdnad och primärvård. Det har även genomförts projekt inom kultur och 
utbildning.

- Vänortssamarbete med Armenien
I början av år 2014 tog Landstinget i Jönköpings län beslut om ett kontinuerligt 
utbyte med Armenien inom främst hälso- och sjukvård. Syftet är att etablera ett 
mer kontinuerligt besöks- och utbytesschema regionerna emellan. 

- Business Sweden
Region Jönköpings län stödjer organisationen Business Sweden som hjälper 
svenska företag att etablera sig på utländska marknader. Organisationen verkar 
även för fler internationella investeringar i Sverige.

- Internationellt samarbete utveckling inom hälso- och sjukvård. Sedan många år 
partnerskap med IHI (Institute for Healthcare Improvement) i Boston samt ett 
flertal hälso- och sjukvårdssystem i olika delar av världen.

Verksamhets- och kunskapsutveckling
 EU projektkontor 

(inkl FoU för den interna verksamheten).
Öka andelen projekt, stötta projektutveckling med flera större aktörer i 
regionen, öka andelen extern finansiering från EU i regionen 

 Europa Direkt kontoret (kunskapsspridning)
Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt som arbetar 
aktivt med att agera som EU-kommissionens informations- och 
kommunikationskontor med syfte att närma sig EU medborgarna i länet 
och att utbilda och sprida information om EU.

 Samverkan med kommuner, Högskola, statliga verk och andra aktörer.

 Region Jönköpings län ska informera, inspirera och stimulera de egna 
verksamheterna i internationellt arbete genom fortlöpande insatser. 

Mål
Region Jönköpings län är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för 
regionen i EU-finansiering och projektstöd.

Region Jönköpings län ska främja samverkan mellan olika aktörer i länet för att 
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främja ökad internationalisering.

Region Jönköpings län ska ha en bred internationell kompetens inom sin 
organisation.

Profilering och attraktivitet
 Stärka varumärket Region Jönköping genom att ha en gemensam plattform 

att utgå ifrån för våra olika verksamheter.

 Verka för företagsutveckling, etableringar, rekrytering (involverar 
samverkan med EEN, Business Sweden, kommuner etc.)

 Kan involvera satsningar på inflyttning & attraktivitet mm. 

Mål
Region Jönköpings län ska aktivt arbeta med att stärka länets attraktivitet och 
varumärke genom att stödja internationella insatser inom hälso- och sjukvården, 
folkhälsa, besöksnäring, näringsliv, forsknings & innovation och inflyttning. 

Ansvar 
Regionfullmäktige

 Beslutar om Internationella policyn

Regionsstyrelsen

 Övergripande ansvar för internationella frågor.

 Beslutar om målen

 Sluter internationella avtal

 Fastställer handlingsplan

 Tillsätter ledamöter i de olika forumen. Ledamoten ska ha sin hemvist i nämnd 
eller styrelse som motsvarar uppdragets innehåll.

Regionledningskontoret 

 Är ansvarig för implementering av policy och handlingsplaner och samordnar 
all internationell verksamhet men respektive verksamhet har ett internationellt 
ansvarstagande t ex kring omvärldsbevakning, behovsanalys och aktiviteter.

 Ansvarar för att genomföra handlingsplanerna.

Organisation och arbetssätt
Arbetet ska präglas av långsiktighet och framförhållning och ska genomsyra alla 
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verksamheter. Det innebär att det internationellt arbete inte är ett avgränsat 
sakområde utan ett ansvar för alla styrelser och nämnder.

På samma sätt som andra aktiviteter ska arbetet planeras, budgeteras, beslutas, 
dokumenteras och utvärderas. 

Internationellt arbete ska inarbetas i den löpande planerings- och 
uppföljningsprocessen.

Större åtaganden ska uttryckligen behandlas i plan- och uppföljnings-dokument. 

Det internationella arbetet, inklusive projekt, studieresor, inkomna besök med 
mera, redovisas minst 2 gånger/år till regionstyrelsen.

Handlingsplaner tas fram med prioriterade uppdrag (tex. vilka kommittéer i AER 
vi ska vara med i).

All samverkan med externa parter ska följas upp och Region Jönköping ska vara 
en aktiv aktör i de grupper man väljer att delta i.

Projektkontoret ska fungera som stöd vid projektansökningar både internt och som 
stöd i vår samverkan med kommuner och partners som vi har samarbetsavtal med 
(såsom Högskolan). Alla projekt ska ha en tydlig koppling till RUS. 

Samverkan med kommunerna ska förankras via kommunalt forum och 
kommunchefsnätverket . 

Samverkan sker även inom den internationella regionala närverksgruppen.
Resultatet av det internationella arbetet ska spridas inom och utanför Region 
Jönköpings län via lämpliga kanaler som t ex nyhetsbrev, intranät mm.

Internationella avdelningen
Genomförande av det internationella arbetet kan ta sig olika uttryck. Inom Region 
Jönköpings län så kommer vi att arbeta med: medlemskap i olika organisationer 
och nätverk, vänorter och partnerstäder, samarbetsavtal, strategisk påverkan av 
EU-beslut, projektpartner i internationella sammanhang, internationella besök, 
delta på internationella mässor och evenemang, samverkan med strategiska parter 
som t ex EEN, Business Sweden, Smålands Turism, Högskola, kommuner, 
statliga verk etc., internationell omvärlds- och intressebevakning.

Definitioner 
Med internationellt samarbete avses regionens samlade arbete med 
internationella organisationer och nätverk, vänorter och partnerstäder, projekt där 
finansieringen härrör från institutioner såsom EU, Sida och ICLD, projektparter i 
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internationella sammanhang, internationella besök samt internationell omvärlds- 
och intressebevakning.

Med partnerregioner avses de regioner eller städer som regionstyrelsen har 
beslutat att sluta partneravtal med. Enskilda verksamheter kan inte sluta 
partneravtal med andra regioner eller städer utan avtal sluts via regionstyrelsen. 
Partnerskapen ska vara tematiskt indelade, tidsbegränsade och till ömsesidig nytta 
för de inblandade parterna.

Med vänorter avses regionens samarbete t ex med regionen Alytus i Litauen. 
Enskilda verksamheter kan inte sluta vänortsavtal med andra regioner utan detta 
sker via regionstyrelsen. 

Med störst effekt avses att det perspektiv ska väljas som ligger i linje och främjar 
målen för den regionala utvecklingsstrategin. 

Policyn beslutad och antagen i regionfullmäktige: 2016-xx-xx
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Policy för upphandling av varor och tjänster  
Diarienummer: RJL 2016/2881 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Föreslår regionfullmäktige att fastställa policy för varor 

och tjänster 

 

Sammanfattning  

Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en 

god hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till 

policy och riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens 

verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.  

 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink  med instämmande av Annica Nordqvist 

meddelar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet återkommer 

till styrelsen i ärendet.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Förvaltningsnamn

 Regionstyrelsen

Policy för upphandling av varor och 
tjänster

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

 Föreslår regionfullmäktige att fastställa policy för varor och tjänster

Sammanfattning
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en god hushållning 
med Regionens resurser uppnås. Förslag till policy och riktlinjer har tagits fram 
för att stödja Regionens verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen. 

Information i ärendet
Upphandlingsprocessen ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och 
regelverk och därmed bidra till att de mål för verksamhet och ekonomi som 
fullmäktige beslutat uppnås. 

Målet är att:
 säkerställa kostnadseffektiv varu- och tjänsteförsörjning med hög kvalitet
 stödja intentionerna i hållbarhetsprogrammet
 bidra till att skapa avtalstrohet

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service 

Handlingar i ärendet 
 Bilagda policy och riktlinjer

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Arne Andersen 
Regiondirektör Direktör Verksamhetsstöd och service
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Förvaltningsnamn

Policy för upphandling av varor och 
tjänster
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en god hushållning 
med Regionens resurser uppnås.

Upphandlingsprocessen ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och 
regelverk och därmed bidra till att de mål för verksamhet och ekonomi som 
fullmäktige beslutat uppnås. 

Målet är att:
 säkerställa kostnadseffektiv varu- och tjänsteförsörjning med hög kvalitet
 stödja intentionerna i hållbarhetsprogrammet
 bidra till att skapa avtalstrohet

Policy
Policyn omfattar upphandling och inköp av alla varor och tjänster. 
Med tjänster avses även lokalförsörjning genom egenproduktion eller inhyrning. 
Vid anskaffande av varor och tjänster ska vi utnyttja vår storlek som köpare 
genom samordnad upphandling.

All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser och Regionens 
hållbarhetsprogram samt Regionens delegationsordning.

Alla upphandling ska baseras på en helhetssyn – koncernnyttan och på en hög 
kompetens.

Ansvar
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av verksamheten.

Förvaltningsorganisation
Verksamhetsstöd och service är en resurs för Regionens samtliga verksamheter att 
genomföra effektiva och affärsmässiga upphandlingar.  Detta bidrar till att 
verksamheten kan lägga fokus på medborgaren. 
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Verksamhetsstöd och service svarar för lagerhållning och materialflöde till 
respektive verksamhet så att en rationell och kostnadseffektiv materialförsörjning 
uppnås med tydligt miljöfokus. 

Förvaltningschef har ansvar för att en effektiv process åstadkoms där denna 
policys intentioner får genomslag i verksamheten. 

Aktiv medverkan krävs av varje medarbetare för att nå målen för denna policy.

Fastställd av regionfullmäktige 2016-xx-xx, § x
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Förvaltningsnamn

 

Riktlinjer för upphandling av varor och 
tjänster
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en god hushållning 
med Regionens resurser uppnås.

Upphandlingsprocessen ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och 
regelverk och därmed bidra till att de mål för verksamhet och ekonomi som 
fullmäktige beslutat uppnås. 

Målet är att:
 säkerställa kostnadseffektiv varu- och tjänsteförsörjning med hög kvalitet
 stödja intentionerna i hållbarhetsprogrammet
 bidra till att skapa avtalstrohet

Riktlinjer – tillämpning  
Policy för upphandling av varor och tjänster har beslutats av regionfullmäktige 
och utifrån denna har riktlinjer för varor och tjänster tagits fram. Dessa omfattar 
hela regionen som förvaltning.

Information/Kommunikation
Upphandlingar skapar förutsättningar medan ett riktigt beteende skapar effekter. 
Intern information såväl som extern är en viktig del i en väl fungerande process.

Verksamhetsstöd och service svarar för att information om gällande 
upphandlingsavtal för avrop lämnas till övriga verksamhetsområden och andra 
berörda. Information inom respektive verksamhet är ett ansvar för 
verksamhetsområdeschef.

Genomförande
Upphandlingsprocessen ska genomföras så att:

 Regionens storlek som köpare utnyttjas genom samordnad upphandling av 
varor och tjänster

 Alla upphandlingar baseras på helhetssyn, koncernnytta och hög 
kompetens

 Konkurrenskraftiga och hållbara avtal tas fram
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 Beställningsarbetet blir enkelt och effektivt genom lätt tillgängliga rutiner 
och avtal

 Insikten och kunskapen om gemensamma avtal och inköpens betydelse för 
en rationell och kostnadseffektiv verksamhet stärks

 Ett enat ansikte visas utåt och arbetet sker med hög etik och moral

Uppföljning
Varje verksamhetsområde skall i samband med årsbokslutet redovisa uppnådd 
avtalstrohet mot tecknade regionövergripande avtal.

Direktupphandling
Direktupphandling kan få förekomma vid vissa tillfällen enligt lagen om offentlig 
upphandling. Detta gäller då upphandlings värde är ringa eller om det finns 
synnerliga skäl till exempel brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat 
förutses. 

Beloppsgräns för direktupphandling är fastställd i lag (LOU) och uppgår till 28 
procent av tröskelvärdet för varor och tjänster.
Av område inköp framtagna rutiner för direktupphandling skall följas. 

Beslutsattestant kan inom områden där avropsavtal ej finns genomföra inköp utan 
samverkan med Verksamhetsstöd och service om inköpet understiger 2 basbelopp. 
(Regionstyrelsens beslut februari 2015)

Beslutad av regiondirektör 2016-xx-xx
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UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Ombyggnad av käkkirurgen  
Diarienummer: RJL2016/2239 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Föreslår regionfullmäktige besluta godkänna en 

investeringsutgift på 1 450 000 kronor för ombyggnad 

av käkkirurgen på Länssjukhuset Ryhov 

 

Sammanfattning  

Ombyggnad av käkkirurgen syftar till att öka tillgängligheten 

för patienter, förbättra möjligheten till sekretess och integritet 

samt en förbättring av patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

 

Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av 

investeringar bedöms uppfyllas. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad  2016-06-3 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontor
Ekonomi 

Regionstyrelsen

Ombyggnad av käkkirurgen på 
Länssjukhuset Ryhov

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 godkänna en investeringsutgift på 1 450 000 kronor för ombyggnad av 
käkkirurgen på Länssjukhuset Ryhov. 

Sammanfattning
Ombyggnad av käkkirurgen syftar till att öka tillgängligheten för patienter, 
förbättra möjligheten till sekretess och integritet samt en förbättring av 
patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms 
uppfyllas.

Information i ärendet
Bakgrund 

Folktandvården, och då främst Odontologiska institutionen, har under de senaste 
åren genomfört förändringar som syftar till att effektivisera verksamheten bland 
annat genom en effektivare användning av befintliga lokaler. 

Verksamhetsförändringarna har inneburit att Bettfysiologiska enheten har 
samlokalisertas med Käkkirurgin i hus H3 på Ryhovsområdet och att den 
radiologiska verksamheten har utökats. 

De nya lokalerna för käkkirurgen och sjukhustandvården var färdiga 2010 och var 
då dimensionerade för dessa verksamheter med 35 anställda. På grund av de 
samlokaliseringar som skett har antalet anställda ökat till drygt 50 personer. 
Antalet remisser till käkkirurgen har ökat från 4 080 år 2013 till 5 141 remisser 
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2015. Utöver detta tillkommer cirka 700 remisser till bettfysiologi och till röntgen 
cirka 2000 remisser. Denna volymökning innebär 7000 fler patientbesök per år 
och har lett till att tillgången till behandlings- och undersökningsrum är 
begränsande för tillgängligheten. Den begränsade tillgängligheten innebär ett 
ekonomiskt bortfall eftersom den patientkategori som berörs debiteras via 
tandvårdstaxan.

Nya specialiteter kräver andra typer av rum. Arbetsmiljön har påverkats negativt 
genom att förtätning av arbetsplatser har skett.

Beskrivning av behov 
Syftet med föreslagen ombyggnad är att öka tillgängligheten för patienter, att 
förbättra möjligheten till sekretess och integritet samt en förbättring av 
patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Ofta undersöks patienter med både CT och intraoralröntgen vid samma besök. 
Dessa båda utrustningar är idag placerade i samma rum. Beroende på patientens 
tillstånd kan dessa undersökningar ta lång tid, framförallt intra orala röntgen, och 
då är utrustning blockerad för andra patienter. För att klara behovet av fler 
röntgenundersökningar och för att kunna erbjuda patienter undersökningar i 
samband med tandläkarbesök föreslås ytterligare ett rum för intraorala 
röntgenundersökningar. 

I granskningsrummet, som är ca 14 m2, finns två arbetsplatser för 
röntgensjuksköterskor. Här finns även en granskningsstation för läkare. 
Sammanlagt har arbetsplatserna 10 skärmar. Dessa arbetsplatser nås via 
undersökningsdelen, vilket leder till både brister i patientintegriteten som 
störningar för personalen. För att förbättra detta föreslås att granskningsstationen 
flyttas till rum 046 samt en utökning med ytterligare en station i detta rum. 

De administrativa arbetsplatser som försvinner i samband med detta föreslås 
ersättas i ett nytt rum som bildas av två sammanslagna förråd. 

Patienter med bettproblematik, tandläkarrädsla m fl behandlas med akupunktur 
och avslappning. Idag används ett behandlingsrum för detta vilket inte är 
nödvändigt. För att öka tillgängligheten på behandlingsrum byggs därför ett nytt 
rum i en del av uppvakningsrummet för detta ändamål. Bettfysiologen behöver 
tillgång till ett samtalsrum. Detta kan byggas av förråd 015 och del av 
uppvakningsrum. 

Konsekvenser av ombyggnad
Förrådsytorna minskar och ersätts av högskåp samt av att förråd i källaren 
används. Uppvakningsrummet minskar från sex till tre platser. Detta har 
verksamheten genom mätning och riskanalys kommit fram till är tillräckligt.
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I projektet ombyggnad för nukleärmedicinskt centrum på Ryhov planeras för en 
PET-CT som ska placeras där en CB-CT idag står. Denna utrustning används av 
tandvården och av öronkliniken. CB-CTn föreslås placeras på käkkirurgen i 
anslutning till övriga röntgenundersökningsrum. Detta innebär en ytterligare 
förtätning och ökning av patienter. För att inte ytterligare försämra arbetsmiljön 
måste åtgärderna i förslaget genomföras innan CB-CT flyttas till käkkirurgin.

Värdering av investeringens förväntade effekter 

Kund-/patientperspektiv 0 = Ingen påverkan           
5 = Hög påverkan 

Kund-/patientperspektiv

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 4

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 4 

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet? 4

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 4 

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen? 4 

Process- och produktionsperspektiv  

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 4

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 4 

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

5 

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller

Bemanning, personalkostnader hos klinik Ingen påverkan

Servicekostnader för städ Ingen påverkan

IT-kostnader Ökar

Möbler Ökar

Media (El, värme) Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat) Ingen påverkan

Intäkter

Patienter Ökar

Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen

Avfall Ingen påverkan
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Energianvändning Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet) Ingen påverkan

Transporter Ingen påverkan

Transporter av farligt gods Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning Ingen påverkan

Ekonomi
Beräknad investeringsutgift för ombyggnad av käkkirurgen är 1 450 000 kronor 
och omfattar 92 m2 vilket innebär en utgift på 15 800 kronor/m2. 
Avskrivningstiden för investeringen är 10 år.

Regionfullmäktiges förutsättning om egenfinansiering av investeringar bedöms 
uppfyllas. 

Beslut skickas till
Folktandvården
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Jane Ydman
Regiondirektör Ekonomidirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Hyresavtal – Datorgatan 1 
Diarienummer: RJL 2016/2865 

 

Beslut  

Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för komplettering i ärendet 

 

Sammanfattning  
Regionfastigheter har arbetat fram ett hyresavtal mellan Region 

Jönköpings län och KB Positronen 1 (Vätternäs Förvaltnings 

AB) för inhyrning av 3 552 kvm för IT-centrums verksamhet 

till en årshyra på 4 560 000 kronor/år. Förslaget är att 

regionstyrelsen godkänner detta och att IT-centrum tillträder 

lokalerna under oktober 2016.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden och övriga ledamöter föreslår att ärendet 

bordläggs, samt att uppdrag ges till regionledningskontoret att 

ta kontakt med Bostadsbyggen för angående hantering av 

befintligt kontrakt.  

  

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

Regionstyrelsen 

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionstyrelsen

Hyresavtal mellan Region Jönköpings län 
och KB Positronen 1 (Vättersnäs 
Förvaltnings AB) avseende hyra av lokaler 
för IT-Centrum

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta

 Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län och KB Positronen 1 
(Vättersnäs Förvaltnings AB) rörande inhyrning av lokaler för IT-centrum 
för en period om fyra år från 2016-10-14 med möjlighet till förlängning.

Sammanfattning
Regionfastigheter har arbetat fram ett hyresavtal mellan Region Jönköpings län 
och KB Positronen 1 (Vättersnäs Förvaltnings AB) för inhyrning av 3 552 kvm 
för IT-centrums verksamhet till en årshyra på 4 560 000 kr/år. Förslaget är att 
regionstyrelsen godkänner detta och att IT-centrum tillträder lokalerna under 
oktober 2016.

Information i ärendet
IT-Centrum (ITC) har idag lokaler på Rosenlund som Region Jönköpings län hyr 
av Bostadsbyggen AB. På grund av brister i inomhusmiljö i delar av dessa lokaler 
tecknades i januari 2016 en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd att 
Bostadsbyggen skulle ordna och bekosta evakueringslokaler för berörd personal i 
lokal på Östra Storgatan 67. Överenskommelsen reglerar även hur övriga 
uppkomna kostnader ska hanteras. Regionfastigheter bedömer att en återflytt till 
lokalen som har evakuerats inte är lämplig. Det pågår även en diskussion mellan 
Region Jönköpings län och Bostadsbyggen huruvida även resterande delar av 
lokalen har brister i inomhusmiljön. 

ITC har framfört behov av att verksamheten sitter samlat i gemensamma lokaler. 

De lokaler som ITC hyr idag lokaler på Rosenlund av Bostadsbyggen samt en 
mindre lokal i Region Jönköpings läns höghus på Rosenlund omfattar totalt ca 
3 100 kvm till en kostnad om ca 3 200 000 kr/år. 
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Regionfastigheter har genomfört en lokalsökning och presenterat tre möjliga 
lokaler för ITC. Baserat på hyreskostnad samt lokalernas utformning har 
förhandling genomförts med KB Positronen 1 (Vättersnäs Förvaltnings AB) 
gällande lokalen på Datorgatan 1 som företaget Evry (IT-konsulter) lämnade 
2015-12-31. Lokalen möjliggör 176 arbetsplatser samt uppfyller de övriga krav på 
konferensrum etc. som ITC har. Lokalen kan hyras utan omfattande 
lokalanpassningar och befintlig planlösning är ändamålsenlig för ITC. Lokalen 
omfattar 3 552 kvm och hyran uppgår till ca 4 560 000 kr/år, avtalet löper över 4 
år och förlängs med tre år i taget om ingen uppsägning sker. Hyresvärden bekostar 
att lokalen anpassas enligt hyresavtalet. Det ingår även 75 p-platser i hyran. Det 
finns möjlighet till framtida expansion om behovet finns. Med tanke på de stora 
möjligheterna att reglera enskilda villkor i hyresavtalen finns vissa svårigheter att 
jämföra hyran med lokalen på Rosenlund. På Datorgatan tillkommer en elkostnad 
om ca 175 000 kr/år i övrigt ingår det mesta. Hyresavtalet med Bostadsbyggen 
överlåter istället t ex ansvar och kostnad för det tekniska brandskyddet samt 
underhåll och service av vitvaror etc. på hyresgästen. 

Lokalen på Datorgatan är dimensionerad för ett större antal medarbetare än 
lokalen på Rosenlund. Innan bristerna i inomhusmiljön framkom i lokalen på 
Rosenlund pågick en diskussion med Bostadsbyggen om vilken kostnad det skulle 
innebära att anpassa ventilation och lokal till att inrymma fler arbetsplatser 
(förtätning).

Regionfastigheter bedömer att hyresavtalet är på marknadsmässiga villkor.
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan inflyttning ske under oktober 
2016 och evakueringslokalerna på Östra Storgatan kan sägas upp till 2016-10-31.
Förslaget är att ITC samlokaliseras till lokalerna på Datorgatan 1 genom att teckna 
hyresavtal med fastighetsbolaget KB Positronen 1 (Vättersnäs Förvaltnings AB) 
om 4 år med förlängning 3 år i taget till en årshyra om 4 560 000 kronor.

ITC hyr även fortsatt IT-Bunkern på Rosenlund av Bostadsbyggen på separat 
hyresavtal om 254 kvm för 809 000 kr/år. Det bör utredas en ny framtida 
placering för denna men då ingen personal vistas där längre stunder kan den ligga 
kvar tillsvidare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05

 Hyresavtal mellan Region Jönköpings län och KB Positronen 1 
(Vättersnäs Förvaltnings AB)

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Hyresavtal Nässjö kommun avseende 
fastigheten Skansen 5 
Diarienummer: RJL 2016/2864 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län 

och Nässjö kommun avseende uthyrning av lokaler till 

Nässjö kommun i fastigheten Nässjö Skansen 5 för 

perioden 2016-11-01 – 2019-12-31. 

 

Sammanfattning  

Regionfastigheter har i samverkan med Nässjö kommun arbetat 

fram ett hyresavtal mellan Region Jönköpings län där Nässjö 

kommun hyr 970 kvm i fastigheten Nässjö Skansen 5 för ett 

HVB-hem. Förslaget är att regionstyrelsen godkänner detta och 

att Nässjö kommun tillträder lokalerna 2016-11-01. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2016-09-05 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionstyrelsen

Hyresavtal med Nässjö kommun angående 
lokaler i fastigheten Nässjö Skansen 5

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta

 Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Nässjö kommun 
avseende uthyrning av lokaler till Nässjö kommun i fastigheten Nässjö 
Skansen 5 för perioden 2016-11-01 – 2019-12-31.

Sammanfattning
Regionfastigheter har i samverkan med Nässjö kommun arbetat fram ett 
hyresavtal mellan Region Jönköpings län där Nässjö kommun hyr 970 kvm i 
fastigheten Nässjö Skansen 5 för ett HVB-hem. Förslaget är att regionstyrelsen 
godkänner detta och att Nässjö kommun tillträder lokalerna 2016-11-01.

Information i ärendet
Nässjö kommun framförde 2015 önskemål om att hyra lokaler av Region 
Jönköpings län i Nässjö för ett HVB-hem för flyktingbarn som har beviljats asyl. 
Vid denna tidpunkt hade Regionen ca 3 500 kvm vakanta lokaler (idag ca 4 500 
kvm).

Ärendet har tidigare behandlats i regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 § 172 
där arbetsutskottet ställde sig positivt till att hyra ut lokaler till Nässjö kommun 
för ändamålet. 

Regionfastigheter och Nässjö kommun har därefter arbetat vidare med 
föreliggande hyresavtal. Onormalt slitage, lokalanpassningar m.m. bekostas av 
hyresgästen. Fastighetsförsäkringen gäller även med lokalens förändrade ändamål. 
HVB-hemmet kommer att ha kök, duschar m.m. inom lokalen, en viss 
ombyggnation kommer därmed att ske men i huvudsak kommer befintlig 
planlösning att behållas. Planlösning framgår av hyresavtalet. Årshyran är 
1 200 000 kronor, lokalen är 970 kvm. Inflyttningen sker preliminärt 2017-01-01. 

Övriga verksamheter som Region Jönköpings län bedriver i området har 
informerats via mail och husmöte.
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Nässjö kommun hyr sedan tidigare lokaler av Region Jönköpings län för en 
förskola om ca 1 000 kvm i byggnaden bredvid. Nässjö kommun har visat intresse 
för att hyra ytterligare lokaler för förskola samt administrativa lokaler för sin 
utbildningsförvaltning. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05

 Hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Nässjö kommun avseende 
Nässjö Skansen 5

Beslutet skickas till
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Avtal rörande formuläret EQ-5D mellan 
Region Jönköpings län och QRC Stockholm – 
Swespine 
Diarienummer: RJL 2016/2835 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Antar ”Underlicensieringsavtal mellan kvalitetsregister 

och QRC Stockholm om användning av EQ-5D inom 

kvalitetsregistret” avseende kvalitetsregistret Swespine 

enligt bilagt förslag.  

  

Sammanfattning  

Region Jönköpings län (regionen), och i förlängningen 

regionstyrelsen, är centralt personuppgiftsansvarigt för det 

nationella kvalitetsregistret Swespine.  

 

Kvalitetsregistret Swespine använder sig, i likhet med ett stort 

antal andra nationella kvalitetsregister, av en enkät (ett 

frågebatteri) som heter EQ-5 D. Enkäten har tagits fram av 

EuroQol Foundation. För att användningen av enkäten ska vara 

licencierad har Quality Register Center Stockholm (QRC 

Stockholm) tecknat avtal med Euroqol Research Foundation. 

För att de enskilda nationella kvalitetsregistren ska få använda 

sig av enkäterna i sina undersökningar måste avtal tecknas 

mellan registren, företrädare för centralt personuppgiftsansvarig 

och QRC Stockholm. En förutsättning för att kvalitetsregistret 

Swespine ska få använda sig av enkäten är alltså att aktuellt 

underlicensieringsavtal antas av regionstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

80



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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2016-08-16 RJL2016/2835

Regionledningskontoret 
Johanna Syrén, regionjurist 

Regionstyrelsen  

Avtal rörande formuläret EQ-5D mellan 
Region Jönköpings län och QRC 
Stockholm

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

 Antar ”Underlicensieringsavtal mellan kvalitetsregister och QRC 
Stockholm om användning av EQ-5D inom kvalitetsregistret” avseende 
kvalitetsregistret Swespine enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning   
Region Jönköpings län (regionen), och i förlängningen regionstyrelsen, är centralt 
personuppgiftsansvarigt för det nationella kvalitetsregistret Swespine. 

Kvalitetsregistret Swespine använder sig, i likhet med ett stort antal andra 
nationella kvalitetsregister, av en enkät (ett frågebatteri) som heter EQ-5 D. 
Enkäten har tagits fram av EuroQol Foundation. För att användningen av enkäten 
ska vara licencierad har Quality Register Center Stockholm (QRC Stockholm) 
tecknat avtal med Euroqol Research Foundation. För att de enskilda nationella 
kvalitetsregistren ska få använda sig av enkäterna i sina undersökningar måste 
avtal tecknas mellan registren, företrädare för centralt personuppgiftsansvarig och 
QRC Stockholm. En förutsättning för att kvalitetsregistret Swespine ska få 
använda sig av enkäten är alltså att aktuellt underlicensieringsavtal antas av 
regionstyrelsen. 

Information i ärendet
Kvalitetsregister har som främsta syfte att fortlöpande säkra och utveckla vårdens 
kvalitet. De nationella och regionala kvalitetsregistren bygger på att olika 
vårdgivare rapporterar in vissa uppgifter till ett kvalitetsregister. En myndighet 
inom hälso- och sjukvården är sedan ansvarig för att driva registret på central nivå 
och är den centralt personuppgiftsansvariga myndigheten. 
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MISSIV

2016-08-16 RJL2016/2835

Region Jönköpings län – i förlängningen regionstyrelsen – är centralt 
personuppgiftsansvarig för flera nationella och regionala kvalitetsregister, bl.a. det 
nu aktuella nationella kvalitetsregistret SweSpine. Det innebär ett övergripande 
ansvar för att administrera och hantera personuppgifterna som samlas in och 
lagras i registret på central nivå. I detta fall innebär det centrala 
personuppgiftsansvaret att ta ställning till huruvida det aktuella avtalet ska antas.  

SweSpine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets 
ortoped och neurokirurgiska kliniker registreras. Cirka 45 kliniker är anslutna till 
registret och för in uppgifter aktivt. Det utgör cirka 95 procent av landets kliniker 
där ryggkirurgi bedrivs och 78 400 registrerade operationer.  Registret används – 
liksom de flesta nationella kvalitetsregister – i stor utsträckning för att mäta och 
följa upp vårdinsatser, något som är avgörande för utvecklingsarbetet i 
sjukvården. I det arbetet är patientens upplevelser och medverkan en mycket 
viktig ingrediens. 

Det finns flera instrument som har utvecklats för att mäta patienternas 
upplevelser. EQ-5D är ett sådant instrument. Enkäten är mer specifikt ett 
europeiskt instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalité. Enkäten EQ-5D 
består av ett beskrivande frågeformulär där patienten, genom att besvara frågorna, 
kan klassificera sin egen hälsa. Patientens svar på dessa frågor bildar en 
hälsoprofil som representerar ett specifikt hälsotillstånd. Resultaten av enkäten ger 
en möjlighet att värdera patientens tillstånd utifrån patientens upplevelse av sin 
hälsa och funktion. Den är därför en lämplig metod att använda att följa upp att 
behandling verkligen har befriat patienten från besvär. EQ-5D är också det 
vanligaste patientrapporterande utfallsmåtten för kvalitetsregister.

Tidigare har licens för att använda enkäten saknats. Nu har emellertid ett 
licensförfarande införts. Alla rättigheter till EQ-5D innehas från början av 
EuroQol Foundantion. EuroQol Foundation har tecknat avtal med QRC 
Stockholm. Det avtalet innebär att de nationella kvalitetsregistren får rätt att 
använda EQ-5D utan kostnad under avtalstiden, förutsatt att de följer 
avtalsvillkoren. I maj 2016 erbjöds därför alla nationella kvalitetsregister att 
teckna ett underavtal med QRC Stockholm. Avtalet ger tillgång till samtliga 
versioner av enkäten EQ-5D på ett flertal språk. Väljer man att inte teckna avtal 
måste man antingen sluta använda EQ-5D eller skriva ett eget avtal med EuroQol 
Foundation. 

Som motprestation för att få fri tillgång till EQ-5D har Sverige åtagit sig att 
finansiera och bedriva EQ-5D relaterad forskning av ömsesidigt intresse för 
Sverige och EuroQol Foundation. Forskningen bedrivs från Karolinska institutet. 
Genom att anta underavtalet förbinder sig också behörig företrädare för 
kvalitetsregistret, för sin centralt personuppgiftsansvariga räkning att använda 
enkäten EQ-5 D på av EuroQol anvisat sätt. Anvisningarna framgår av avtalet. 
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MISSIV

2016-08-16 RJL2016/2835

Genom att anta avtalet får SweSpine sammantaget fortsatt rätt att använda enkäten 
EQ-5D, något som får sägas vara en mycket värdefull ingrediens i arbetet med att 
säkra kvaliteten i vården. Detta bidrar till en fortsatt god utveckling för 
kvalitetsregistret och vården. Ett välfungerande instrument för kvalitetsregistret 
för att mäta hälsorelaterad livskvalité bidrar i slutändan till bättre förutsättningar 
för en god och effektiv hälso- och sjukvård. Därmed föreslås att avtalet antas av 
Regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Underlicensavtal mellan kvalitetsregister och QRC Stockholm om 

användning av EQ-5D inom kvalitetsregistret. 
 Information om EQ-5D avtalet till kvalitetsregister
 Huvudavtal mellan EuroQol och Stockholms läns landsting (QRC 

Stockholm). 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Avtal rörande formuläret EQ-5D mellan 
Region Jönköpings län och QRC Stockholm –
Rikssår 
Diarienummer: RJL 2016/2841 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Antar ”Underlicensieringsavtal mellan kvalitetsregister 

och QRC Stockholm om användning av EQ-5D inom 

kvalitetsregistret” avseende kvalitetsregistret RiksSår 

enligt bilagt förslag.  

Sammanfattning  

Region Jönköpings län (regionen), i förlängningen 

Regionstyrelsen, är centralt personuppgiftsansvarigt för det 

nationella kvalitetsregistret RiksSår.  

 

 

Kvalitetsregistret RiksSår använder sig, i likhet med ett stort 

antal andra nationella kvalitetsregister, av en enkät (ett 

frågebatteri) som heter EQ-5D. Enkäten har tagits fram av 

EuroQol Foundation. För att användningen av enkäten ska vara 

licencierad har Quality Register Center Stockholm (QRC 

Stockholm) tecknat avtal med Euroqol Research Foundation. 

För att de enskilda nationella kvalitetsregistren ska få använda 

sig av enkäterna i sina undersökningar måste avtal tecknas 

mellan registren, företrädare för centralt personuppgiftsansvarig 

och QRC Stockholm. En förutsättning för att kvalitetsregistret 

RiksSår ska få använda sig av enkäten är alltså att aktuellt 

underlicensieringsavtal antas av Regionstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-01 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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MISSIV

2016-09-01 RJL2016/2841

Regionledningskontoret 
Johanna Syrén, regionjurist 

Regionstyrelsen  

Avtal rörande formuläret EQ-5D mellan 
Region Jönköpings län och QRC 
Stockholm

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

 Antar ”Underlicensieringsavtal mellan kvalitetsregister och QRC 
Stockholm om användning av EQ-5D inom kvalitetsregistret” avseende 
kvalitetsregistret RiksSår enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning   
Region Jönköpings län (regionen), i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt 
personuppgiftsansvarigt för det nationella kvalitetsregistret RiksSår. 

Kvalitetsregistret RiksSår använder sig, i likhet med ett stort antal andra nationella 
kvalitetsregister, av en enkät (ett frågebatteri) som heter EQ-5D. Enkäten har 
tagits fram av EuroQol Foundation. För att användningen av enkäten ska vara 
licencierad har Quality Register Center Stockholm (QRC Stockholm) tecknat 
avtal med Euroqol Research Foundation. För att de enskilda nationella 
kvalitetsregistren ska få använda sig av enkäterna i sina undersökningar måste 
avtal tecknas mellan registren, företrädare för centralt personuppgiftsansvarig och 
QRC Stockholm. En förutsättning för att kvalitetsregistret RiksSår ska få använda 
sig av enkäten är alltså att aktuellt underlicensieringsavtal antas av 
Regionstyrelsen. 

Information i ärendet
Kvalitetsregister har som främsta syfte att fortlöpande säkra och utveckla vårdens 
kvalitet. De nationella och regionala kvalitetsregistren bygger på att olika 
vårdgivare rapporterar in vissa uppgifter till ett kvalitetsregister. En myndighet 
inom hälso- och sjukvården är sedan ansvarig för att driva registret på central 
nivå; den centralt personuppgiftsansvariga myndigheten. Region Jönköpings län – 
i förlängningen Regionstyrelsen – är centralt personuppgiftsansvarig för flera 
nationella och regionala kvalitetsregister, bl.a. det nu aktuella nationella 
kvalitetsregistret RiksSår.
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2016-09-01 RJL2016/2841

Det innebär ett övergripande ansvar för att administrera och hantera 
personuppgifterna som samlas in och lagras i registret på central nivå. I detta fall 
innebär det centrala personuppgiftsansvaret att ta ställning till huruvida det 
aktuella avtalet ska antas.  

RiksSår är ett kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår. Syftet är att ge en 
samlad bild av denna patientgrupp och deras behandling – och därigenom kunna 
tillförsäkra patienterna strukturerad diagnostik och behandling. Därutöver är 
registret ämnat att bidra till lokal kvalitetsutveckling och forskning. I det arbetet 
är patientens upplevelser och medverkan en mycket viktig ingrediens.

Det finns flera instrument som har utvecklats för att mäta patienternas 
upplevelser. EQ-5D är ett sådant instrument. Enkäten är mer specifikt ett 
europeiskt instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalité. Enkäten EQ-5D 
består av ett beskrivande frågeformulär där patienten, genom att besvara frågorna, 
kan klassificera sin egen hälsa. Patientens svar på dessa frågor bildar en 
hälsoprofil som representerar ett specifikt hälsotillstånd. Resultaten av enkäten ger 
en möjlighet att värdera patientens tillstånd utifrån patientens upplevelse av sin 
hälsa och funktion. Den är därför en lämplig metod att använda att följa upp att 
behandling verkligen har befriat patienten från besvär. EQ-5D är också det 
vanligaste patientrapporterande utfallsmåtten för kvalitetsregister.

Tidigare har licens för att använda enkäten saknats. Nu har emellertid ett 
licensförfarande införts. Alla rättigheter till EQ-5D innehas från början av 
EuroQol Foundantion. EuroQol Foundation har tecknat avtal med QRC 
Stockholm. Det avtalet innebär att de nationella kvalitetsregistren får rätt att 
använda EQ-5D utan kostnad under avtalstiden, förutsatt att de följer 
avtalsvillkoren. I maj 2016 erbjöds därför alla nationella kvalitetsregister att 
teckna ett underavtal med QRC Stockholm. Avtalet ger tillgång till samtliga 
versioner av enkäten EQ-5D på ett flertal språk. Väljer man att inte teckna avtal 
måste man antingen sluta använda EQ-5D eller skriva ett eget avtal med EuroQol 
Foundation. 

Som motprestation för att få fri tillgång till EQ-5D har Sverige åtagit sig att 
finansiera och bedriva EQ-5D relaterad forskning av ömsesidigt intresse för 
Sverige och EuroQol Foundation. Forskningen bedrivs från Karolinska institutet. 
Genom att anta underavtalet förbinder sig också behörig företrädare för 
kvalitetsregistret, för sin centralt personuppgiftsansvariga räkning att använda 
enkäten EQ-5 D på av EuroQol anvisat sätt. Anvisningarna framgår av avtalet. 

Genom att anta avtalet får RiksSår sammantaget fortsatt rätt att använda enkäten 
EQ-5D, något som får sägas vara en mycket värdefull ingrediens i arbetet med att 
säkra kvaliteten i vården. Detta bidrar till en fortsatt god utveckling för 
kvalitetsregistret och vården. 
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2016-09-01 RJL2016/2841

Ett välfungerande instrument för kvalitetsregistret för att mäta hälsorelaterad 
livskvalité bidrar i slutändan till bättre förutsättningar för en god och effektiv 
hälso- och sjukvård. Därmed föreslås att avtalet antas av Regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Underlicensavtal mellan kvalitetsregister och QRC Stockholm om 

användning av EQ-5D inom kvalitetsregistret. 
 Information om EQ-5D avtalet till kvalitetsregister
 Huvudavtal mellan EuroQol och Stockholms läns landsting (QRC 

Stockholm). 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Rekommendation till landsting och regioner 
om deltagande i och stöd för en 
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning 
Diarienummer: RJL 2016/2004 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Antar rekommendationen samt att densamma behandlas 

i budget för 2017.  

Sammanfattning  

Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning 

innebär att landstingen/regionerna gemensamt identifierat och 

långsiktigt säkerställer finansiering för de verksamheter och 

funktioner de vill samverka kring och samordna med stöd av 

Sveriges Kommuner och Landsting – SKL.  

 

Beslutsunderlag  

 Rekommendation från SKL daterad 2016-06-10 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Sammanträdesplan för 2017 
Diarienummer: RJL 2016/2888 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Fastställer sammanträdesplan för 2017 för 

regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott med 

ändring enligt förslag från ordförande samt, 

 Föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslagna 

sammanträdesdatum i enlighet med bilaga. 

Sammanfattning  

Sammanträdesplan för 2017 har tagits fram för beslut i 

styrelse/nämnder samt förslag till regionfullmäktige att 

fastställa datum för 2017.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse inkl sammanträdesplan daterad  

2016-09-06 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår ändring av datum för arbetsutskottets 

budgetinternat i januari från 26-27 januari till 12-13 januari 

samt ändring av datum för Kommunalt forum från den 3 januari 

till den 10:e januari. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Lena Sandqvist   
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MISSIV

2016-09-06 RJL 2016/2888

Förvaltningsnamn

Regionstyrelsen
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Sammanträdesplan 2017

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Fastställer sammanträdesplan för 2017 för regionstyrelsen och 
regionstyrelsens arbetsutskott samt,

 Föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslagna sammanträdesdatum
i enlighet med bilaga.

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård, Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 
samt Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Fastställer sammanträdesplan för 2017 för respektive nämnd. 

Handlingar i ärendet
 Sammanträdesplan för 2017

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Siw Kullberg
Regiondirektör Kanslidirektör 
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Januari 2017 Februari 2017 Mars 2017 April 2017 Maj 2017 Juni 2017 

S 1  O 1  O 1  L 1 M 1 18 T 1  

M 2 1 T 2  T 2  S 2 T 2  F 2   

T 3 F 3  F 3 M 3 14 O 3  L 3  

O 4  L 4   L 4  T 4 Regionfullmäktige T 4   S 4 

T 5   S 5 S 5   O 5 SKL-dagar  F 5  M 5 23 

F 6  M 6 6 M 6 10        T 6 SKL-dagar L 6   T 6  

L 7 T 7 Regionfullmäktige T 7 RS-AU F 7  S 7 O 7 SKL-dagar 

S 8 O 8  O 8 SKL-dagar L 8 M 8 19 T 8 SKL-dagar                                       

M 9 2 T 9  T 9 SKL-dagar                                         S 9 T 9 Regionstyrelsen F 9   

T 10 F 10  Kommunalt forum F 10  M 10 15   O 10 SKL-dagar L 10                                       

O 11  L 11 L 11    T 11  T 11 SKL-dagar S 11   

T 12 Budgetinternat S 12  S 12 O 12 F 12  M 12 24   

F 13 Budgetinternat M 13 7 M 13 11 T 13                                        L 13  T 13 Regionstyrelsen 

L 14  T 14 T 14 Nämnd FS Nämnd TIM F 14  S 14  O 14  

S 15  O 15  O 15 Nämnd ANA L 15  M 15 20   T 15  

M 16 3 T 16  T 16  S 16  T 16 Regionfullmäktige F 16 Kommunalt forum   

T 17 RS-AU F T17  F 17                                        M 17 16  O 17  L 17 

O 18 SKL-dagar L 18 L 18 T 18 RS-AU T 18                                        S 18 

T 19 SKL-dagar S 19 S 19  O 19  F 19                                       M 19 25   

F 20  M 20 8 RS-AU M 20 12 T 20  L 20                                       T 20 Regionfullmäktige 

L 21                                        T 21 Nämnd FS Nämnd TIM T 21  F 21   S 21   O 21  

S 22                                        O 22 Nämnd ANA O 22  L 22 M 22 21   T 22  

M 23 4 T 23  T 23  S 23   T 23 RS-AU F 23 

T 24 Nämnd FS Nämnd TIM F 24  F 24 M 24 17    O 24  L 24  

O 25 Nämnd ANA L 25 L 25  T 25 Nämnd FS Nämnd TIM T 25  S 25  

T 26  S 26 S 26  O 26 Nämnd ANA F 26                                          M 26 26 RS-AU 

F 27  M 27 9 M 27 13   T 27  L 27  T 27 Nämnd FS Nämnd TIM 

L 28 T 28 Regionstyrelsen T 28 Regionstyrelsen F 28  Kommunalt forum Utökat S 28  O 28 Nämnd ANA 

S 29 
 

O 29  L 29 M 29 22    T 29  

M 30  5 
 

T 30  S 30  T 30 Nämnd FS Nämnd TIM F 30 

T 31 Regionstyrelsen 
 

F 31   
 

O 31 Nämnd ANA  

RJL 2016 /2888 
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Juli 2017 Augusti 2017 September 2017 Oktober 2017 November 2017 December 2017 

L 1 T 1  F 1 S 1 O 1  F 1                         

S 2  O 2 L 2  M 2 40    T 2  L 2  

M 3 27 T 3  S 3 T 3 RS-AU F 3   S 3   

T 4  F 4 M 4 36   RS-AU O 4          L 4   M 4 49    

O 5 L 5 T 5 RS-AU T 5                                        S 5  T 5 Regionfullmäktige 

T 6  S 6 O 6 SKL-dagar F 6                                         M 6 45 O 6  

F 7 M 7 32  T 7 SKL-dagar L 7                                         T 7 Regionfullmäktige T 7  

L 8 T 8  F 8  Kommunalt forum S 8 O 8 Regionfullmäktige F 8  Kommunalt forum 

S 9 O 9 L 9   M 9 41    T 9  L 9        

M 10 28 T 10  S 10 T 10 Nämnd FS Nämnd TIM F 10 Kommunalt forum Utökat S 10 

T 11  F 11   M 11 37    O 11 Nämnd ANA   SKL-dagar     L 11  M 11 50   RS-AU 

O 12 L 12   T 12 Nämnd FS Nämnd TIM T 12 SKL-dagar              S 12 T 12 Nämnd FS Nämnd TIM 

T 13  S 13 O 13 Nämnd ANA F 13  M 13 46 O 13 Nämnd ANA SKL-dagar 

F 14 M 14 33    T 14                                      L 14  T 14 RS-AU T 14 SKL-dagar                                        

L 15 T 15  F 15                                         S 15 O 15 SKL-dagar F 15  

S 16 O 16  L 16                                       M 16 42 T 16 SKL-dagar                                      L 16                                        

M 17 29 T 17  S 17   T 17  F 17  S 17   

T 18  F 18     M 18 38 O 18  L 18                                        M 18 51    

O 19 L 19 T 19 Regionstyrelsen T 19  S 19 T 19 Regionstyrelsen 

T 20  S 20 O 20  F 20 M 20 47 O 20  

F 21 M 21 34 T 21  L 21 T 21 Nämnd FS Nämnd TIM T 21  

L 22 T 22 Regionstyrelsen F 22 S 22   O 22 Nämnd ANA F 22 

S 23 O 23  L 23                       M 23 43   T 23  L 23 

M 24 30 T 24 S 24   T 24 Regionstyrelsen F 24   S 24  

T 25  F 25   M 25 39   O 25  L 25 M 25 52   

O 26 L 26 T 26 Regionfullmäktige T 26  S 26   T 26  

T 27  S 27   O 27  F 27   M 27 48    O 27 

F 28 M 28 35   T 28  L 28  T 28 Regionstyrelsen T 28  

L 29 T 29 Regionfullmäktige F 29   S 29 O 29  F 29 

S 30 O 30  L 30 M 30 44      T 30  L 30 

M 31 31 T 31  
 

T 31  
 

S 31  118
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 
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Plats: Regionens Hus, sal A   

 Remiss – Regional indelning – tre nya län -  
SOU 2016:48 
Diarienummer: RJL 2016/2402 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 godkänner föreliggande yttrande som svar på remissen 

SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerad remiss och ser positivt på förslaget med de 

synpunkter som lämnas i yttrandet. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-10 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid ärendets behandling föreslås ett antal justeringar i 

föreliggande förslag. Arbetsutskottet beslutar att man till 

regionstyrelsens sammanträde tar fram ett förslag till beslut där 

dessa ändringar är gjorda.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr

Regionstyrelsen

Yttrande - SOU 2016:48 Regional 
indelning - tre nya län

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

 godkänner föreliggande yttrande som svar på remissen SOU 2016:48 
Regional indelning – tre nya län.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och 
ser positivt på förslaget med de synpunkter som lämnas i yttrandet.

Information i ärendet
Remissen omfattar bland annat sammanfattning av tidigare utredningar om 
regionfrågan, beskrivning av utmaningar för samhällsorganisationen och hur 
större län kan bidra till tillväxt och utveckling. Remissen innehåller även förslag 
på indelning i sex nya län, varav indelningsändring till tre län, Norrlands län, 
Svealands län och Västra Götalands län, föreslås till 2019 och övriga till 2023. 
Förändring avseende länsstyrelser föreslås genomföras redan 2018.

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Region Jönköpings län Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: Regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11   Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

Region Jönköpings län

     

Remissvar- Regional indelning – tre nya 
län, SOU 2016:48
Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen 
Regional indelning – tre nya län. Regionen har tagit del av remissen och lämnar 
följande yttrande. 

Inledning
RJL bildades 1 januari 2015. I regionbildningen bedrevs ett aktivt arbete 
tillsammans med länets kommuner för att samordna och stärka det regionala 
tillväxtarbetet. Partiöverenskommelsen från november 2011 innebar, förutom att 
Landstinget skulle ansöka om regionbildning, att den kommande 
regionkommunen skulle ha ett tydligt uppdrag att fördjupa samverkan med 
angränsande län för att i nästa steg kunna bilda region med andra angränsande 
län/regionkommuner. 

Sammanfattning
RJL ser positivt på en regionförstoring för att ge förutsättningar för likvärdig 
välfärd i hela landet. Det innebär att det behövs mer jämlika påverkansmöjligheter 
avseende infrastruktur, utbildnings- och forskningsresurser, som är viktiga för 
utveckling och tillväxt. Vidare anser Regionen att det är av största vikt att den 
statliga indelningen och även överföring av ansvar och uppgifter liksom 
utlokaliseringar från staten till regionerna genomförs. Arbetsmarknad, 
infrastruktur och kultur är angelägna områden för överföring av ansvar och en 
statlig indelning som överensstämmer med den regionala indelningen. 

Under våren 2016 gjorde RJL ställningstagandet att, med utgångspunkt i dagens 
kunskap och underlag är det inte realistiskt med start av ny region 2019.
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Den förslagna regionala indelningen är en stor förändring där det är nödvändigt 
med bred samsyn mellan stat regioner/landsting, kommuner, näringsliv, civila 
samhället och andra aktörer. RJL anser det viktigt med delaktighet och bred 
samsyn innan förändringen genomförs och att även de landsting/regioner som inte 
är med i första steget görs delaktiga i planering av förändringar, t ex inom de 
statliga områdena. 

Synpunkter på delbetänkandet lämnas i följande avsnitt.

Synpunkter på delbetänkandet
Fördel storstadsregionerna
RJL ser positivt på en regionförstoring för att ge förutsättningar för likvärdig 
välfärd i hela landet. Det innebär att det behövs mer jämlika påverkansmöjligheter 
avseende infrastruktur, utbildnings- och forskningsresurser, som är viktiga för 
utveckling och tillväxt.

RJL instämmer i att den obalans där de tre stora har resurser för att vara aktiva i 
regionala och nationella prioriteringsdiskussioner har stark påverkan på fördelning 
av resurser till bl a infrastruktur och forskning och att det är viktigt att 
förutsättningarna blir mer likvärdiga. RJL vill också framhålla att det även med de 
förslagna regionerna kommer att vara stora skillnader i storlek och krävas en aktiv 
statlig fördelningspolitik för att förutsättningarna verkligen ska bli likvärdiga. En 
sådan aktiv fördelningspolitik behövs också om den förslagna regionförstoringen 
inte genomförs.

En ändamålsenlig samhällsorganisation
RJL ser positivt på förslaget att statliga myndigheter med regional indelning 
koordineras med ny läns- och landstingsindelning liksom på de exempel som 
nämns, Trafikverket, Tillväxtverket och ESF-rådet. RJL instämmer också i att 
staten behöver samordnas regionalt och att länsstyrelsernas uppdrag att samordna 
staten regionalt bör förtydligas och förstärkas. Därtill behöver statliga 
myndigheter fördelas på ett jämnare sätt mellan de sex tänkta regionerna.

Samverkan med statliga verksamheter och deras organisering är en av de 
viktigaste delarna i förslaget. Det är angeläget att staten går före med sin 
regionalisering, överföring av uppgifter och omlokalisering och detta måste i 
slutbetänkandet beskrivas tydligare. Överföring av ansvarsområden och uppgifter 
från staten till regionerna, främst avseende arbetsmarknadsfrågor, infrastruktur 
och kultur behöver belysas. Ut- och omlokalisering av statliga verksamheter är en 
annan angelägen fråga.

RJL anser att ansvar från den statliga nivån ska överföras till regioner så att frågor 
kan hanteras närmre medborgarna. Med ett större ansvar och tillgång till verktyg i 
den nära regionala strukturen inom t ex områdena arbetsmarknad och infrastruktur 
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möjliggörs bättre samordning och förbättrade resultat. Ekonomiska resurser ska 
följa med de uppgifter som överförs.

Region Jönköpings län ser den statliga närvaron och servicen som mycket 
betydelsefull för invånarna. Det är väsentligt att den statliga organisationen på 
regional nivå organiseras, utvecklas och samordnas med regionerna och 
primärkommunernas verksamheter för samverkan med fokus på medborgarnas 
behov. Myndigheternas närvaro i regionen som medaktör är väsentlig. Invånarnas 
trygghet och möjligheter till delaktighet ökar med Försäkringskassa, 
Arbetsförmedling, Migrationsverk och Polis i närområdet. Detsamma gäller 
länsstyrelsens servicefunktioner, där närhet har betydelse för både invånare och 
offentliga aktörer.

En nära regionalsamverkan mellan offentliga aktörer, näringslivet och 
universitet/högskolor måste tillvaratas och stimuleras för att skapa förutsättningar 
för utveckling, innovation och kompetensförsörjning för näringsliv och den 
offentliga sektorn. 

De statliga myndigheter som idag har sitt säte i Jönköping är betydelsefulla för 
arbetstillfällen liksom för arbetsmarknadens struktur i regionen och 
rekryteringsmöjligheter till andra verksamheter. Det visar vikten av att statliga 
myndigheter om- och utlokaliseras. 

Mer resursstarka län och landsting
Jämnstarka regioner
RJl håller med om vikten av en positiv utveckling även utanför 
storstadsområdena. Då kan ökad planeringskapacitet, bättre villkor för 
inomregional planering och förutsättningar för att överbrygga nationella stuprör 
vara viktigt. Eftersom de sex föreslagna regionerna inte är jämnstarka vill vi 
understryka vikten av att staten lyssnar till och beaktar behoven utanför 
storstadsområdena genom en aktiv statlig fördelningspolitik för likvärdig välfärd i 
hela landet.

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård ska finnas nära den enskilda människan och hälso- och 
sjukvårdssystemets bas är primärvård i landsting/regioner och kommuner. För den 
högspecialiserade vården är inte heller de sex föreslagna regionerna tillräckligt 
stora utan samverkan i landet och även med andra länder blir allt viktigare. Det 
finns flera goda exempel på att de medelstora regionerna och landstingen kan 
erbjuda sina invånare vård av som har hög kvalitet och är kostnadseffektiv. Det 
finns skäl att i det fortsatta arbetet närmare undersöka framgångsfaktorer i 
befintliga system för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälso- och 
sjukvård i större regioner.
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Samverkansmönster
Region Jönköpings län vill understryka vikten av att i regionförstoringsarbetet ha 
fokus på tillväxt, utveckling och gränsöverskridande samarbete åt alla håll så att 
nya gränser inte blir till hinder. Vidare vill regionen lyfta fram vikten av att tänka 
nytt i planeringen av nya och större regioner.

RJL håller med om vikten av att bygga vidare på befintliga samverkansmönster 
även utanför de föreslagna regionerna. Samverkan sker idag utanför de föreslagna 
regionerna inom områden som arbetsmarknadsregioner, infrastruktur, kultur, 
kollektivtrafik. Denna samverkan måste stödjas och stimuleras.

En viktig förutsättning för välfungerande regioner är de funktionella och 
gränsöverskridande sambanden.  Stråken med andra regioner är starka och måste 
ges goda förutsättningar även när de inte överensstämmer med den 
organisatoriska indelningen. Av länets 13 kommuner gränsar fem mot andra 
planerade regioner, vilket innebär att länets invånare och företag har många 
kontaktpunkter utanför regionen. I många frågor har Region Jönköpings län nära 
samverkan med Skåne, Halland, Västra Götaland och Blekinge, t ex infrastruktur, 
kollektivtrafik och arbetsmarknadsfrågor. Ett sydsvenskt samarbete har startat för 
att ta tillvara gemensamma utvecklingsfrågor ur ett funktionellt perspektiv.

Demokrati och legitimitet
RJL bildades 2015 och det är positivt att verksamheten idag är samlad i en region 
med direktvalda politiker. RJL vill framhålla vikten av en levande regional 
demokrati där invånarna känner regional identitet och närhet till sina politiska 
företrädare även i en större region. I en större region kommer det sannolikt att blir 
färre förtroendevalda och längre avstånd, vilket kan försvåra för främst 
fritidspolitiker. Det kommer också att vara en stor utmaning att nå medborgarna 
med information och kunskap. En nära kontakt mellan politiker och invånare samt 
föreningar och lokala organisationer kommer att ställa nya krav på arbetsformer 
där digitaliseringens möjligheter måste tillvaratas.

För människor är kvalitet och effektivitet i verksamheten viktigt. Direktvalda 
politiska organ ger förutsättningar för att skapa förtroende och legitimitet genom 
en transparent verksamhet som kan följas avseende så väl kvalitet som kostnader. 

Samverkan med kommunerna
Regionbildning i RJL har inneburit att samverkan med länets kommuner och 
andra aktörer i länet blivit allt viktigare i ”kommunernas region”.  I Region 
Jönköpings län finns 13 kommuner. En nära samverkan finns och ambitionen är 
att ständigt vidareutveckla den. I den föreslagna regionen Småland och 
Östergötland finns 46 kommuner. RJL vill framhålla vikten av en nära samverkan 
mellan den kommunala och regionala nivån för att på bästa sätt tillgodose 
invånarnas nuvarande och framtida behov samt kommunernas utveckling. För att 
kommunerna ska få det inflytande i regionala frågor som är nödvändigt för 
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utveckling inom så väl regional utveckling som hälso- och sjukvård är det 
nödvändigt med en struktur med robusta och hållbara former för samverkan. I en 
betydligt större region behövs sannolikt nya samarbetsformer mellan kommunerna 
och mellan kommuner och region, vilka med automatik inte behöver följa 
nuvarande gränser. Den nya regionen ger möjligheter till nya samarbeten 
avseende till exempel infrastruktur, kollektivtrafik samt större 
arbetsmarknadsregioner. 

En indelning i sex län
Den föreslagna regionen med Region Jönköpings län, Region Östergötland, 
Region Kronoberg samt Landstinget i Kalmar har goda förutsättningar att skapa 
tillväxt och utveckling. RJL vill påtala att beskrivningen som ”En stark region 
mellan Stockholm och Skåne” bör undvikas.  Det är regionens styrkor som ska  
lyftas fram.
Den föreslagna regionen ligger mellan Stockholm, Skåne och med Västra 
Götaland som granne. Redan idag finns ett gott samarbete med grannar som 
Västra Götaland, i södra Sverige i det sydsvenska samarbetet och i nuvarande 
sjukvårdsregion. Det är angeläget med fortsatt gott samarbete även utanför den 
föreslagna regionen.

RJL ser positivt på att begrepp som landsting och region blir enhetliga i landet. 

I alla de föreslagna regionerna behövs ett gemensamt arbete för att bygga 
samverkansformer och förtroende. Det ger också invånare, organisationer 
föreningar och andra aktörer i länen samt medarbetare möjlighet att förstå, följa 
och bidra i förändringen.

Ett beslut under 2017 om sex regioner, som för delar av landet inte genomförs 
förrän 2023 innebär en lång tid till genomförande. Det riskerar att ha en 
hämmande inverkan på utveckling i befintliga organisationer. Frågan om när 
indelningsdelegerade tillsätts är väsentlig. RJL anser att det är berörda regioner 
tillsammans med regeringen som ska bestämma lämplig tidpunkt för att tillsätta 
indelningsdelegerade.

Förslag på tre indelningsändringar
Förslaget på indelning i tre nya län och landsting från 2018 och 2019 innebär en 
förändring i flera steg. Det är en stor förändring där det är nödvändigt med bred 
samsyn mellan stat regioner/landsting, kommuner, näringsliv, civila 
samhället och andra aktörer. 

Länsstyrelser i de föreslagna länen
RJL stödjer förslaget att länsstyrelsernas verksamhet bör bedrivas vid fler 
verksamhetsorter än enbart respektive residensstad.

För residensstäder, liksom för övriga ”kärnor” i de nya regionerna är det viktigt 
med goda möjligheter till kompetensförsörjning och förutsättningar för 
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välfungerande kommunikationer från olika delar av regionen. Hållbarhet är en 
viktig del i fortsatt arbete. Långa resvägar ger effekter på både miljö och 
effektivitet och därför behöver digitaliseringens möjligheter tillvaratas och 
utvecklas. 

Ikraftträdande
Den föreslagna regionala indelningen är en stor förändring där det är nödvändigt 
med bred samsyn mellan stat regioner/landsting, kommuner, näringsliv, civila 
samhället och andra aktörer. RJL anser det viktigt med delaktighet och 
bred samsyn innan förändringen genomförs och att även de landsting/regioner 
som inte är med i första steget görs delaktiga i planering av förändringar, t ex 
inom de statliga områdena. 

REGIONSTYRELSEN

Malin Wengholm Agneta Jansmyr
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157 

Tid: 2016-09-12, kl: 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

§ 151 Resultatbalansering för verksamhetsområden  
2015 
Diarienummer: RJL 2016/2890 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 godkänner resultatbalansering enligt redovisat förslag 

Sammanfattning  

I verksamhetsberättelser för 2015 återredovisar 

verksamhetsområdena till regionstyrelsen hur verksamheten 

genomförts under 2015. 

 

 

Regionstyrelsen har att besluta om vilket finansiellt resultat för 

respektive verksamhetsområde som ska balanseras till 

nästkommande år.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad  2016-09-06 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Regionledningskontoret
Ekonomi
Torbjörn Pettersson Regionstyrelsen

Resultatbalansering 2015 för 
verksamhetsområden

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna resultatbalansering enligt redovisat förslag

Sammanfattning
I verksamhetsberättelser för 2015 återredovisar verksamhetsområdena till 
regionstyrelsen hur verksamheten genomförts under 2015.

Regionstyrelsen har att besluta om vilket finansiellt resultat för respektive 
verksamhetsområde som ska balanseras till nästkommande år. 

Information i ärendet
I årsredovisning redovisas resultatet av all den verksamhet som finansieras av 
Region Jönköpings län oavsett om den utförs i egen regi eller av annan producent. 

För den verksamhet som utförs av verksamhetsområden återrapporteras genom 
verksamhetsberättelser de uppdrag och mål som angivits i förvaltningsbudgetar. 

I sammanställningen nedan redovisas förslag till resultatbalansering och utgående 
balanserat resultat per verksamhetsområde för 2015.

Mot bakgrund av att en ny organisation för hälso- och sjukvården infördes från 
2015 nollställdes balanserade resultat för specialistsjukvård och medicinsk 
diagnostik 2014. 

Från och med 2016 ingår regionfastigheter i verksamhetsområde verksamhetsstöd 
och service.
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Resultatjustering
Efter genomförda verksamhetsdialoger föreslås inga justeringar av resultaten för 
verksamhetsområdena. 

Resultatbalansering
Det resultat (över- eller underskott) som redovisas för respektive förvaltning 
balanseras till nästkommande år om inte bokslutsanalys eller dialog med 
regiondirektör (verksamhetsdialog) ger underlag för justering. 

Verksamhetsområde
(belopp i miljoner 
kronor)

Bokfört 
resultat

Justering Justerat 
resultat

Ingående 
balanserat 
resultat

Utgående 
balanserat 
resultat

Medicinsk vård -147,0 0,0 -147,0 0,0 -147,0

Kirurgisk vård -116,4 0,0 -116,4 0,0 -116,4

Psykiatri och 
rehabilitering

-11,5 0,0 -11,5 0,0 -11,5

Vårdcentralerna Bra 
Liv

-2,3 0,0 -2,3 58,2 55,9

Medicinsk diagnostik -1,1 0,0 -1,1 0,0 -1,1

Folktandvården 2,8 0,0 2,8 64,3 67,1

Utbildning och kultur 1,5 0,0 1,5 6,8 8,3

Länstrafiken -1,5 0,0 -1,5 -19,4 -20,9

Regionfastigheter 20,8 0,0 20,8 7,1 27,9

IT-Centrum -3,3 0,0 -3,3 40,4 37,1

Verksamhetsnära 
funktion

-0,8 0,0 -0,8 16,5 15,7

Verksamhet stöd och 
service

4,4 0,0 4,4 4,1 8,5

Summa -254,4 0,0 -254,4 178,0 -76,4

Åtgärdsplan
För verksamhetsområdena medicinsk och kirurgisk vård föreligger betydande 
obalanser i ekonomier. Åtgärder pågår enligt beslutad verksamhetsplan för att 
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uppnå kostnadsanpassningar så att verksamhetsområdenas ekonomier kommer i 
balans. 

Genom arbetet med ”Tillsammans för god och jämlik vård” och den 
organisatoriska förändring som genomförts för hälso- och sjukvården ska 
ekonomiska obalanser successivt kunna reduceras.

En kontinuerlig dialog förs med verksamhetsledningar om planerade och 
genomförda åtgärder.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Jane Ydman 
Regiondirektör Ekonomidirektör
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