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1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning

Genomgång av ärenden inför beslut
3 Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i 

Jönköping
2018/2425

4 Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik i stråket Jönköping-Ulricehamn-
Borås

2018/2474

5 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

2018/2567

6 Arbetsordning för kommunalt forum 2018/2964
7 Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen - revidering
2018/2727

8 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 2018/2992
9 Hyreskontrakt - Ö:a Storgatan 67 Jönköping 2017/3429
10 Uppsägning av hyresavtal för Batterigatan 2017/1855
11 Hyresavtal Mariannelunds VC 2018/2894
12 Hyresavtal Linköpings Universitet hus D2, 

läkarutbildning
2018/2896

13 Omförhandlat Hyresavtal Bodafors VC 2018/2895
14 Samråd om förlag till budget för 

Samordningsförbunden 2019
2018/2533

15 Samverkansavtal Krösatågen 2018/2561
16 Biogas Research Center 2018/2503

Beslutsärenden för regionfullmäktige
17 Ärenden 3-8
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Beslutsärenden för regionstyrelsen
18 Ärenden 9-17 samt 20-21
19 Anmälan av delegationsbeslut - Regionstyrelsen 

2018
2018/31

20 Anmälan av informationshandlingar - 
Regionstyrelsen 2018

2018/34

Fördelning av inkomna granskningar
21 Granskning av Delårsrapport 2018:2 2018/2762

Fördelning av inkomna motioner
22 Motion - Fastställ en arbetsmiljöpolicy 2018/2817
23 Motion - Jämlik förebyggande vård även på 

landsbygden
2018/2153

Informationsärenden och aktuellt
24 Aktuell information
25 Månadsrapport

Kallade
Ordinarie ledamöter
Malin Wengholm (M), ordf
Maria Frisk (KD), 1:e vice ordf
Rachel De Basso (S), 2:e vice ordf
Rune Backlund (C)
Malin Olsson (M)
Jimmy Ekström (L)
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Ann-Kristine Göransson (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och 

För kännedom
Ersättare
Britt Johansson (M)
Mattias Ingeson (KD)
Helena Stålhammar (C)
Eva Nilsson (M)
Hans Rocén (M)
Irene Oskarsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Desiré Törnqvist (S)
Maria Hörnsten (S)
Tobias Gyllensten (S)
Eva Eliasson (S)
Per Svenberg (S)
Annica Nordqvist (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Monica Li (V)
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sjukvårdsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Joakim Silva, HR-direktör
Tina Jörhall, 
kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108
Tid: 2018-10-16 kl:13.00-16.50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§101 Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i 
Jönköping
Diarienummer: RJL 2018/2425

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda 
stadsbusstrafiken i Jönköping.

Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning 
I juni 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att 
upphandlas på nytt under hösten 2018 och slutföras under 2019.

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av 

stadstrafiken i Jönköping daterad 2018-09-21

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Simon Johansson (S) lämnar för Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet följande säryrkanade: ”Att Länstrafiken lägger ett 
eget anbud på att driva stadstrafiken och terminalen i Jönköpings 
kommun och att en extern aktör anlitas för att utvärdera 
upphandlingsanbuden”. 

Ordföranden yrkar avslag på ovanstående yrkande.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108
Tid: 2018-10-16 kl:13.00-16.50

Beslutsgång
Ordföranden ställer Simon Johanssons yrkande under proposition 
mot ordförandens förslag om avslag och finner avslagsyrkandet 
antaget.

Votering begärs där förslag om avslag (JA) ställs mot Simon 
Johanssons förslag (NEJ).

JA röstar följande ledamöter
Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M), Niclas Palmgren (M), 
Bengt Petersson (C), Irene Oskarsson (KD), Pernilla Mårtensson 
(KD), Per Hansson (L), och Rune Backlund (C). 

NEJ röstar följande ledamöter
Berry Lilja (S), Elin Rydberg (S), Gabriella Mohlin (S), Simon 
Johansson (S), Erik Hugander (MP), Mauno Virta (V) och 
Jeanette Söderström (S).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 8- JA röster, mot 7 –NEJ röster bifallit 
ordförandens förslag om avslag till Simon Johanssons säryrkande.

I övrigt bifaller nämnden förslaget om att införa allmän trafikplikt 
för den linjelagda stadsbusstrafiken i Jönköping.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108
Tid: 2018-10-16 kl:13.00-16.50

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

       Pernilla Mårtensson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 93-108
Tid: 2018-10-03 kl:09.00-11.30

Plats: Regionens hus, sal B

§97 Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i 
Jönköping
Diarienummer: RJL 2018/2425

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda 
stadsbusstrafiken i Jönköping.

Sammanfattning 
I juni 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att 
upphandlas på nytt under hösten 2018 och slutföras under 2019.

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av 

stadstrafiken i Jönköping daterad 2018-09-21

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 93-108
Tid: 2018-10-03 kl:09.00-11.30

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



BILAGA
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Jönköpings Länstrafik
Avsändare

     

Bilaga – Trafikpliktsutredning inför 
upphandling av stadstrafiken i 
Jönköping
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal avseende allmän kollektivtrafik för stadstrafiken i Jönköping 
upphör att gälla i juni 2021.

För att nytt avtal ska hinna tecknas i sådan tid att eventuella nya trafikföretag får 
skälig tid på sig att förbereda ett trafikövertagande står Länstrafiken nu i begrepp 
att påbörja upphandling av den framtida kollektivtrafiken. Målsättningen är att 
upphandlingen ska genomföras med sådan tidsplan att avtal kan tecknas senast i 
december 2019, dvs. cirka ett år och 6 månader före trafikstart för den nya 
trafiken. 

Enligt 3 kap. 3 §, lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska alla avtal om allmän 
trafik, till vilken samhällsfinansierad kollektivtrafik hänförs, grunda sig på ett 
beslut om allmän trafikplikt.

Ett beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur trafikförsörjnings-
programmet och får bara avse regional trafik. Med regional trafik menas sådan 
trafik som med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose 
resenärers behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med 
hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. 

Inför kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt har behov, krav 
och förutsättningar avseende kollektivtrafiken i det aktuella området 
sammanställts i föreliggande trafikpliktsutredning. 

Sammanfattning 
Länstrafiken planerar att under 2018 och 2019 upphandla kollektivtrafik med 
buss i Jönköping.

Avtalsstarten för det kommande trafikavtalet planeras till juni 2021. 
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Trafikpliktsutredningen visar att trafiken överensstämmer med 
trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier samt med förslaget på 
avsiktsförklaring mellan Region Jönköpings län och Jönköpings kommun, som 
planeras att bli antagna under hösten 2018 för att säkerställa den gemensamma 
måluppfyllelsen inför avtalsperioden. Beslut om allmän trafikplikt kommer 
innebära att intentioner och mål i ovanstående dokument kan verkställas genom 
att trafiken kan upphandlas. Genom trafikpliktsbeslutet åtar sig 
kollektivtrafikmyndigheten att tillhandahålla länets invånare och besökare en 
sammanhållen, attraktiv och kostnadseffektiv kollektiv busstrafik i aktuella 
områden. 

Under våren och sommaren 2018 har samråd skett med trafikföretag, fordons- 
och bränsleleverantörer. Inget trafikföretag har visat intresse att utföra trafiken, 
eller delar av den, på kommersiella grunder. Inga önskemål har heller 
framkommit om att undanta trafik från beslut om allmän trafikplikt. 

Trafikområdet 
Geografiskt område som ingår i trafikpliktsutredningen avser i huvudsak 
nedanstående område inklusive Torsviks- och Stigamoområdet i Jönköpings 
kommun tillsammans med kommande exploateringsområden fram till 2031. 

Bild 1: Ovanstående områden och linjenät i Jönköping ingår i trafikpliktsutredningen. 

Befolkning och pendling 
Jönköping 
I Jönköpings kommun uppgick befolkningen till drygt 137 000 personer år 2017 
med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Av kommunens befolkning bor 
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ca 100 000 personer inom det område stadstrafiken försörjer. Åldersfördelningen 
tillsammans med prognos de närmaste åren framgår av tabellen nedan: 

Faktisk folkmängd 2017 och prognos 2018–2021 
Folkmängd efter åldersklasser 

År 0–5 6–15 16–18 19–64 65–79 80+ Summa 
2017 10 065 16 103 4 364 80 832 18 855 7 262 137 481

2018 10 110 16 580 4 450 81 480 19 040 7 360 139 010

2019 10 250 16 920 4 580 82 170 19 250 7 400 140 560

2020 10 380 17 250 4 800 82 800 19 390 7 540 142 160

2021 10 550 17 570 4 920 83 520 19 550 7 670 143 790

Källa: Jönköpings kommun

I Jönköping finns en omfattande arbetspendling, såväl inom som till och från 
området. Totalt arbetspendlar drygt 13 600 personer till området. Störst 
inpendling från övriga kommuner sker från Habo, Mullsjö, Nässjö och Vaggeryd. 

Även utpendlingen från området är utbredd, totalt arbetspendlar ca 8 700 
personer till övriga delar av länet och eller över länsgränsen. (Jönköpings 
kommun 20161231) 

Källa: Jönköpings kommun

Jönköping är en viktig målpunkt för studier på olika nivåer. Resandebehovet för 
såväl arbets- som studiependling förväntas öka framöver. Befolkningsprognoser 
förutspår fortsatt befolkningstillväxt för Jönköpings kommun. Fram till 
avtalsperiodens slut ca 2031 förväntas befolkningen i kommunen växa till 160 
000 invånare.
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Sysselsättning och studier inom Jönköpings kommun 
(2017)

 Branschen vård och omsorg sysselsätter cirka 13 750 personer därefter har 
handeln störst antal förvärvsarbetande med nära 10 215 tätt följt av 
tillverkningsindustrin som har cirka 8 520 förvärvsarbetande.

 De största arbetsgivarna är Jönköpings kommun och Region Jönköpings län 
med 10 995 respektive 5 620 anställda. Största arbetsgivaren inom det privata 
näringslivet är Husqvarna AB med 1 745 anställda.

 Under höstterminen 2017 fanns 11 501 studenter registrerade vid Jönköping 
University och av dessa var 1 600 internationella.

Dagens trafiksystem 
Trafikutbud, resande och nyckeltal
Befintlig kollektivtrafik inom stadstrafiken i Jönköping omfattar linjerna på 
linjekartan ovan. I dagsläget ansvarar ett trafikföretag för trafiken, som idag 
trafikeras med 105 bussar och omfattar 18 linjer. Det årliga trafikutbudet 
omfattar drygt 480 000 turer. De flesta linjerna trafikerar stadskärnan via 
Juneporten eller Resecentrum, andra större hållplatser är A6-området med 
Ryhov och Esplanaden i Huskvarna. 
Totalt under 2017 gjordes 13,6 miljoner resor i den aktuella trafiken. Drygt 7,4 
miljoner av resorna skedde på de tre stomlinjerna. Kostnadstäckningsgraden låg 
2017 på 55 procent för hela stadstrafiken i Jönköping och högst kostnadstäckning 
per linje hade de tre stombusslinjerna.

Planerade förändringar av dagens trafiksystem
Inför avtalsstart i juni 2021 planeras en fjärde stombusslinje att införas. Under 
avtalsperioden är det sannolikt att även en femte stombusslinje införs. Från 
dagens linjenät flyttas linjerna 26 och 29 över till regionbusstrafiken för att 
möjliggöra en bra trafikplanering mot Bankeryd/Habo. 

Under avtalsperioden kan linjer och linjesträckningar förändras, tillkomma eller 
utgå. Linjesträckningar förändras då nya exploateringsområden tillkommer.

Depå
Inför trafikstart i juni 2021 kommer en ny modern bussdepå att byggas av Region 
Jönköpings län på Ljungarum med plats för totalt 150 fordon. Depån möjliggör 
konkurrensneutrala förutsättningar och möjligheter att expandera trafikvolymen 
i kommande upphandling då beställaren har rådighet över depån.  
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Kommersiell trafik 
I det aktuella området trafikerar endast kommersiell trafik som passerar 
Jönköpings centrala delar. Kommersiell trafik som trafikerar inom Jönköping 
saknas. 

Samråd 
Gemensamt samråd inför upphandling genomfördes den 24 april 2018. På 
samrådet deltog representanter från flera olika trafikföretag, fordons-, bränsle- 
och teknikleverantörer med koppling till aktuellt uppdrag. Under mötet gavs 
information om arbetet inför beslut om trafikplikt samt upphandling av trafiken 
och området. Även information om kommunens utveckling samt befintlig 
kollektivtrafik presenterades. De deltagande företagen erbjöds även möjlighet att 
anmäla intresse för enskilda möten med representanter från den projektgrupp 
inom Länstrafiken och Jönköpings kommun som arbetar med upphandling av 
trafiken. Dessa möten genomfördes under maj – augusti 2018. 

I inbjudan till och som en del i det gemensamma samrådet ställdes frågan om 
någon av trafikföretagen ansåg att den aktuella trafiken skulle kunna utföras på 
kommersiella grunder och därmed inte omfattas av trafikplikt. Inget av de 
trafikföretag som deltog i samrådet framförde några argument eller planer på att 
utföra trafiken, eller delar av den, i egen regi. Inga önskemål om att undanta 
trafiken, eller delar av den, från beslut om allmän trafikplikt har framförts. 

Beslut om trafikplikt 
Förutsättningar för beslut 
Bedömningen är att den kollektivtrafik som i föreliggande utredning föreslås 
omfattas av trafikplikt, genom att den till övervägande del tillgodoser 
resenärernas behov av arbets- och studiependling eller annat vardagsresande, är 
att betrakta som sådan regional kollektivtrafik för vilken den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten svarar. Med vardagsresor avses då, på samma sätt 
som i propositionen som föregick den nya kollektivtrafiklagen, resor som är en 
naturlig del av människors mer regelbundna dagliga aktivitetsmönster med 
arbete, studier, omsorg, service och fritidsaktiviteter. Sådant resande kan 
förekomma under veckans alla dagar. 

Ett beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av 
trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är framtaget i 
enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 
2012. 
Kollektivtrafiken ska i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet utgå från 
resbehovet hos regionens invånare med fokus på arbets- och studiependling. 
Attraktiv kollektivtrafik erbjuds genom att utforma kollektivtrafiken utifrån 
kundernas behov. Kollektivtrafiken ska vara ett tillgängligt och långsiktigt 
hållbart trafiksystem med god klimat- och samhällsnytta. Detta utgör grunden för 
beslut om allmän trafikplikt. 

Skäl för beslut
I kollektivtrafiksystemet är stadstrafiken i Jönköping av mycket stor regional 
betydelse eftersom den erbjuder resmöjligheter för en stor del av länets invånare. 
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Resandeunderlaget för såväl arbets- och studiependling samt annat vardagligt 
resande är omfattande i det aktuella området vilket föreliggande utredning visar. 
Kollektivtrafik som syftar till att tillfredsställa behovet av vardagsresande 
kännetecknas ofta av att det krävs mer omfattande kollektivtrafik än vad som är 
kommersiellt lönsamt. Den aktuella trafiken kan genom ett beslut om allmän 
trafikplikt fortsätta att vara en integrerad del av Jönköpings läns geografiskt 
heltäckande kollektivtrafiksystem där det sammanhängande trafiksystemet, 
gemensamma prissystemet och centrala funktionerna för kundservice och övrigt 
kundomhändertagande även fortsättningsvis möjliggör sammanhängande resor i 
hela länet. 
Trafikförsörjningsprogrammets skrivningar om kollektivtrafikens centrala roll i 
ett regionalt utvecklingsperspektiv och den strukturpåverkan en väl utbyggd 
kollektivtrafik kan få, visar på det stora behovet av långsiktighet och stabilitet vid 
utformningen av regionens kollektivtrafik. Kommersiella aktörer bedöms utifrån 
trafikförsörjningsprogrammets mål kopplat till dagens trafik inte kunna erbjuda 
länets invånare en motsvarande trafik. 
Vid samråd med representanter från trafikföretagen framkom inget intresse om 
att genomföra den aktuella kollektivtrafiken eller delar av trafiken på 
kommersiella villkor.
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Jönköpings Länstrafik
Avsändare

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Allmän trafikplikt inför upphandling av 
stadstrafiken i Jönköping

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda stadsbusstrafiken i Jönköping.

Sammanfattning
I juni 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att upphandlas på nytt
under hösten 2018 och slutföras under 2019.

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän 
trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Information i ärendet
Samråd inför upphandling (SIU) i syfte att informera om trafiken och utröna
intresset för att bedriva kommersiell busstrafik inom ramen för det avtal som
planeras att upphandlas under 2018-2019 har genomförts under perioden april -
augusti 2018. Både offentligt hållna samråd samt enskilda samråd har erbjudits
intressenter. Ett flertal trafikföretag, fordons- och bränsleleverantörer 
önskade ha enskilda samråd vilka genomfördes i maj, juni och
augusti 2018. Inget trafikföretag framförde intresse av att bedriva hela eller
delar av trafiken kommersiellt i egen regi.

Inför upphandlingen tar Länstrafiken fram underlag som beskriver trafikutbudet i 
form av tidtabeller och produktionsvolymer i tidtabellskilometer och 
tidtabellstimmar. Underlaget kommer att vara ett sammanhållet trafikåtagande. 
Krav på fordon ställs avseende kapacitet och komfort samt på trafikvolymen i 
nivåer som ger möjlighet till att öka och minska trafikvolymer inom 
trafikåtagandet.

Stadstrafiken kommer initialt vid trafikstart 2021 att omfatta ca 120 fordon och 
successivt utökas under avtalsperioden för att kunna möjliggöra den 
måluppfyllelse som finns i den avsiktförklaring som tagits fram mellan Region 
Jönköpings län och Jönköpings kommun. 
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Det aktuella trafikområdet där allmän trafikplikt ska införas beskrivs mer 
ingående i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av stadstrafiken i Jönköping 

daterad 2018-09-21

Beslut skickas till
Länstrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Carl-Johan Sjöberg
Regiondirektör Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108
Tid: 2018-10-16 kl:13.00-16.50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§102 Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik
Diarienummer: RJL 2018/2474

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på 
sträckan Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn).

Sammanfattning 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och 
Västra Götalands län har träffat en gemensam överenskommelse 
inför beslut om allmän trafikplikt för länsöverskridande trafik 
mellan Jönköpings län och Västra Götalands län.

De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om 
allmän trafikplikt som var och en på så sätt träffar tillsammans 
ska omfatta följande sträcka: Linje 200 Borås-Ulricehamn-
Jönköping. 
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Överenskommelse om allmän trafikplikt

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108
Tid: 2018-10-16 kl:13.00-16.50

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

       Pernilla Mårtensson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 93-108
Tid: 2018-10-03 kl:09.00-11.30

Plats: Regionens hus, sal B

§105 Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik
Diarienummer: RJL 2018/2474

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på 
sträckan Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn).

Sammanfattning 
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och 
Västra Götalands län har träffat en gemensam överenskommelse 
inför beslut om allmän trafikplikt för länsöverskridande trafik 
mellan Jönköpings län och Västra Götalands län.

De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om 
allmän trafikplikt som var och en på så sätt träffar tillsammans 
ska omfatta följande sträcka: Linje 200 Borås-Ulricehamn-
Jönköping. 
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Överenskommelse om allmän trafikplikt

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 93-108
Tid: 2018-10-03 kl:09.00-11.30

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Jönköpings Länstrafik
Avsändare

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik i stråket Jönköping-
Ulricehamn-Borås

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på sträckan 
Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn).

Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och Västra Götalands län 
har träffat en gemensam överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för 
länsöverskridande trafik mellan Jönköpings län och Västra Götalands län.

De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som 
var och en på så sätt träffar tillsammans ska omfatta följande sträcka:

 Linje 200 Borås-Ulricehamn-Jönköping 

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Information i ärendet
Västtrafik AB avser att handla upp busstrafiken i stråket Borås-Ulricehamn-
Jönköping, nuvarande sträckning för busslinje 200 med planerad trafikstart i 
december 2020.

Samråd inför upphandling har skett genom Västtrafiks försorg och inget 
kommersiellt intresse har anmälts för ovanstående stråk.

Resandet på linje 200 uppgick 2017 till knappt 55 000 resenärer.
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För att skapa bästa möjliga sammanhållning av stråket är det lämpligt att 
busstrafiken handlas upp av en aktör för att möjliggöra ändamålsenliga 
trafiklösningar. 

Beslut om trafikplikt 
Förutsättningar för beslut 
Bedömningen är att den kollektivtrafik som idag trafikeras av linje 200 föreslås 
omfattas av trafikplikt, genom att den till övervägande del tillgodoser resenärernas 
behov av arbets- och studiependling eller annat vardagsresande och är att betrakta 
som sådan regional kollektivtrafik för vilken den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten svarar. Med vardagsresor avses då, på samma sätt som 
i propositionen som föregick den nya kollektivtrafiklagen, resor som är en naturlig 
del av människors mer regelbundna dagliga aktivitetsmönster med arbete, studier, 
omsorg, service och fritidsaktiviteter. Sådant resande kan förekomma under 
veckans alla dagar. 

Ett beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av 
trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är framtaget i 
enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 
2012. 

Kollektivtrafiken ska i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet utgå från 
resbehovet hos regionens invånare med fokus på arbets- och studiependling. 
Attraktiv kollektivtrafik erbjuds genom att utforma kollektivtrafiken utifrån 
kundernas behov. Kollektivtrafiken ska vara ett tillgängligt och långsiktigt 
hållbart trafiksystem med god klimat- och samhällsnytta. Detta utgör grunden för 
beslut om allmän trafikplikt. 

Skäl för beslut
I kollektivtrafiksystemet är linje 200 idag av regional betydelse eftersom den 
erbjuder resmöjligheter för en del av länets invånare såväl inom länet som till 
Ulricehamn och Borås. Det finns ett resandeunderlag för såväl arbets- och 
studiependling samt annat vardagligt resande i det aktuella stråket.

Kollektivtrafik som syftar till att tillfredsställa behovet av vardagsresande 
kännetecknas ofta av att det krävs mer omfattande kollektivtrafik än vad som är 
kommersiellt lönsamt. Den aktuella trafiken kan genom ett beslut om allmän 
trafikplikt fortsätta att vara en integrerad del av Jönköpings läns geografiskt 
heltäckande kollektivtrafiksystem där det sammanhängande trafiksystemet, 
gemensamma prissystemet och centrala funktionerna för kundservice och övrigt 
kundomhändertagande även fortsättningsvis möjliggör sammanhängande resor i 
hela länet. 
Trafikförsörjningsprogrammets skrivningar om kollektivtrafikens centrala roll i 
ett regionalt utvecklingsperspektiv och den strukturpåverkan en väl utbyggd 
kollektivtrafik kan få, visar på det stora behovet av långsiktighet och stabilitet vid 
utformningen av regionens kollektivtrafik. Kommersiella aktörer bedöms utifrån 



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-24     

trafikförsörjningsprogrammets mål kopplat till dagens trafik inte kunna erbjuda 
länets invånare en motsvarande trafik. 

Vid samråd med representanter från trafikföretagen framkom inget intresse om att 
genomföra den aktuella kollektivtrafiken på kommersiella villkor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Överenskommelse om allmän trafikplikt

Beslut skickas till
 Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Carl-Johan Sjöberg
Regiondirektör Trafikdirektör
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!Infoga logotyp här 

 
Datum 2018-08-07 
 Avdelningen för Kollektivtrafik och 

Infrastruktur 

Handläggare EKlient 

 

 
Mellan Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen, nedan var för 

sig benämnd part och gemensamt benämnda parterna, träffas följande 

 
Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för 
länsöverskridande trafik  
 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och Västra 

Götalands län träffar denna överenskommelse inför beslut om allmän 

trafikplikt för länsöverskridande trafik mellan Jönköpings län och Västra 

Götalands län. 

 

Parterna är överens om att för egen del besluta om allmän trafikplikt för 

sträckningar som är planerade från trafikstart december 2020. Varje part 

fattar beslut om trafikplikt för trafik i sitt eget län samt till målpunkter i 

intilliggande län.  

 

Parterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som var och en 

på så sätt träffar tillsammans ska omfatta följande sträcka: 

 

 Linje 200 Borås-Ulricehamn-Jönköping  

 

 

 

_____________________________  

Region Jönköpings län  

xxx 

xxx 

 

 

 

_____________________________ 

Västra Götalandsregionen 

Kollektivtrafiknämndens ordförande 

Ulrika Frick     
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Datum 2018-09-06 Diarienummer RSK XXX-2010 

 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 53-60
Tid: 2018-10-15 kl.10.00-10.40

Plats: Regionens hus sal A

§58 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Diarienummer: RJL2018/2567

Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda OPF-KL med tillhörande bilaga. 

 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och landsting har den 14 september 2018 
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda – OPF-KL18. I 
enlighet med Sveriges Kommuner och landstings styrelse föreslås 
att regionen antar dessa. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-04
 Cirkulär 18:31 inklusive bilagor 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Roland Björsne (MP) vill till protokollet lämna följande 
protokollsanteckning. ”MP har tidigare i regionstyrelsen 
föreslagit andra reglerer för omställningsstöd. Föreliggande 
förslag får ses som en komplettering som bör genomföras 
oberoende av vilket förslag som vunnit i regionstyrelsen”.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 53-60
Tid: 2018-10-15 kl.10.00-10.40

Justeras

Arnold Carlzon 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda - OPF-KL 18

Förslag till beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
OPF-KL med tillhörande bilaga. 

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och landsting har den 14 september 2018 antagit förslag till 
reviderade bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda – OPF-KL18. I enlighet med Sveriges Kommuner och landstings 
styrelse föreslås att regionen antar dessa. 

Information i ärendet
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
Region Jönköpings län behöver anta de nya bestämmelserna då detta bland annat 
påverkar tillgodoräknande av pensionsavgift och formel för hur denna uppräknas 
samt ett helt nytt regelverk avseende familjeskydd. Se cirkulär 18:31 med 
åtföljande bilagor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-04
 Cirkulär 18:31 inkl bilagor 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Siw Kullberg
Regiondirektör Kanslidirektör 



                                                                                                      2018-09-14 

1 

 

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 

vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på 

livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 
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Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 

 

 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 

arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  

 

 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  

 

 

 

 

 



  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 

eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 

får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 

förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 

omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 

av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-

31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 

egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 

fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 

nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 

20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 

omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 

bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 

innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
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familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 

för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 

kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 

kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian 

Wennström 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Victoria Bergner 

 

  

 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 228 Arbetsordning för Kommunalt forum 
Diarienummer: RJL 2018/2964

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna arbetsordning för Kommunalt forum. 
Sammanfattning 
Kommunalt forum utgör ett till regionstyrelsen anknutet 
samverkansorgan, där ledningar för regionkommunen och 
kommuner möts för information och dialog kring länets 
utveckling. Inför ny mandatperiod föreslås en revidering av 
tidigare arbetsordning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-11-09
 Arbetsordning för Kommunalt forum 

Yrkande/förslag vid sammanträde
Föreslås en teknisk justering av ordet gruppledare till regionråd. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

ORätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen 

Arbetsordning Kommunalt forum 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Fastställa arbetsordning för Kommunalt forum.

Sammanfattning
Kommunalt forum utgör ett till regionstyrelsen anknutet samverkansorgan, där 
ledningar för regionkommunen och kommuner möts för information och dialog 
kring länets utveckling. Inför ny mandatperiod föreslås en revidering av tidigare 
arbetsordning. 

Information i ärendet 
En bred och stark samverkan mellan regionala aktörer är en förutsättning för en 
positiv utveckling och tillväxt som gör länet livskraftigt och ger grund för att 
långsiktigt kunna tillgodose befolkningens behov. Speciellt viktigt är en nära 
samverkan mellan regionkommunen och regionens kommuner inom 
regionkommunens samtliga tre politikerområden – folkhälsa och sjukvård, 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktionskraft samt trafik, infrastruktur och miljö. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-11-09
 Reviderat reglemente för Kommunalt forum 2018-04-13

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Siw Kullberg
Regiondirektör Kanslidirektör 



Arbetsordning 

Versionsnummer 1 Gäller från   
Ansvarig Siw Kullberg Godkänt av   
Kapitel   Rubrik Arbetsordning för Kommunalt forum

 
 

Arbetsordning för Kommunalt forum
Ändamål - uppgift 
En bred och stark samverkan mellan regionala aktörer är en förutsättning för en 
positiv utveckling och tillväxt som gör länet livskraftigt och ger grund för att 
långsiktigt kunna tillgodose befolkningens behov. Speciellt viktigt är en nära 
samverkan mellan regionkommunen och regionens kommuner. 

Kommunalt forum utgör ett till regionstyrelsen anknutet samverkansorgan, där 
ledningar för regionkommunen och kommuner möts för information och dialog 
kring länets utveckling. Samråd ska hållas om frågor där regionkommunen och 
kommunerna har att fatta likvärdiga beslut för samordning av verksamheter eller 
för regionens utveckling.  Samråd ska också hållas inför beslut, som ska fattas 
inom regionkommunen och är av betydelse för kommunerna. Detta är en del i 
regionsstyrelsens och nämndernas beredning. Tidig information ges och frågor 
kan tas upp vid flera tillfällen för att säkerställa en process med stor delaktighet 
från såväl kommuner som region. Även information i frågor som är 
verksamhetsspecifika för regionkommun och kommuner kan lämnas.

Samverkan - samrådsområden 
Behov av länsövergripande samverkan och samråd inför beslut föreligger inom 
regionkommunens samtliga tre politikerområden. Frågor inom många olika 
områden kan vara aktuella att ta upp, exempel på områden är 

Folkhälsa- och sjukvård 
o regionkommunens och primärkommunernas hälso- och sjukvård (äldrevård, 
hemsjukvård, psykisk hälsa, hjälpmedel mm) 
o folkhälsofrågor 
o andra områden utifrån behov och aktualitet

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktionskraft. 
o regional utvecklingsstrategi/plan 
o regional kulturplan 
o regionala utvecklingsmedel 
o turism 
o gemensamma EU-frågor 
o kompetensutveckling/utbildning 
o andra områden utifrån behov och aktualitet



Arbetsordning 

Versionsnummer 1 Gäller från   
Ansvarig Siw Kullberg Godkänt av   
Kapitel   Rubrik Arbetsordning för Kommunalt forum

Trafik, infrastruktur och miljö 
o regionalt trafikförsörjningsprogram 
o infrastrukturplaner 
o andra områden utifrån behov och aktualitet

Protokoll eller utlåtande från Kommunalt forum ska vara en del av 
beslutsunderlag i regionkommunens samt primärkommunernas beslutande organ. 

Antal ledamöter - representation 
Kommunalt forum består av 17 ledamöter. Fyra ledamöter utses av 
regionkommunen och utgörs av ordförandena i regionstyrelsen och de tre 
nämnderna. Dessutom adjungeras 2:e vice ordförande i regionstyrelsen till 
Kommunalt Forum. 13 ledamöter utgörs av kommunstyrelseordförandena i länet. 
Respektive part utser sina egna ersättare. 

Ordförande är regionstyrelsens ordförande och vice ordförande är 
kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Mandatperiod sammanfaller med utseende organs mandattid. 

Regiondirektör och kommundirektörerna bör närvara vid överläggningarna i 
Kommunalt forum. Sakkunniga från olika ämnesområden kan adjungeras vid 
behov. 

Kommunalt forum kan överenskomma att regionkommunen och kommunerna 
utser deltagare i särskilda arbetsgrupper. Dessa kan få uppdrag att utreda vissa 
ärenden utifrån ämnesområden (t ex hemsjukvård, trafik).
 
För att bredda möjlighet till information och dialog ska vid två möten under året 
möjlighet ges till utökad representation från majoritet och opposition i regionen 
och kommunerna, vilket innebär att ett oppositionsråd i kommunerna samt 
gruppledarna i regionen bjuds in.
 

Mötesformer - beslut 
Kommunalt forum sammanträder minst 6 gånger per år. 
Ordföranden svarar för kallelse och planerar dagordning tillsammans med vice 
ordföranden samt 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, av Primärkommunal 
samverkan utsedd kommunstyrelseordförande och regiondirektören.

Mötesprotokoll ska föras och undertecknas av tjänstgörande ordförande och 
justeras av en vid varje möte utsedd ledamot. 

Kommunalt forum kan besluta om rekommendationer till regionkommunen och 
till länets kommuner men inte fatta formella beslut som binder deltagarna. 



Arbetsordning 

Versionsnummer 1 Gäller från   
Ansvarig Siw Kullberg Godkänt av   
Kapitel   Rubrik Arbetsordning för Kommunalt forum

Fördjupat samråd i strategiska frågor hålls två gånger per år i samband med utökat 
Kommunalt Forum.

Ekonomi 
Regionkommunen svarar för sekreterarfunktion och kostnader i samband med 
Kommunalt forum. 

Arvodering för uppdrag i Kommunalt forum görs av respektive kommun enligt 
egna arvodesregler. 

Övrigt 
För en bra samverkan kring länets utveckling förutsätts att det förutom 
kommunalt forum finns nätverk för samverkan inom olika sakområden. 

Regiondirektören förbereder genom kommundirektörsgruppen ärenden till 
Kommunalt forum. Kommundirektörsgruppen kan organisera och ge uppdrag till 
nätverk eller särskilda arbetsgrupper på tjänstemannanivå. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 204 Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen
Diarienummer: RJL 2018/2727

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden 
för Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Reservationer 

Sammanfattning 
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen föreslås revideras med anledning av att 
Landstinget i Kalmar län blir region, utvidgat uppdrag för 
nämnden om regionala utvecklingsfrågor, revidering av 
nuvarande samverkansavtal samt en del organisatoriska 
förändringar i samband med nationell kunskapsstyrningsstruktur. 

Föreslås även att ledamöterna ska ges möjlighet att deltaga på 
distans. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-10-19
 Protokollsutdrag SVN 2018-09-28
 Reglemente för Samverkansnämnden 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Reglemente Samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen - 
revidering

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Sammanfattning
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås 
revideras med anledning av att Landstinget i Kalmar län blir region, utvidgat 
uppdrag för nämnden mot regionala utvecklingsfrågor, revidering av nuvarande 
regionsamverkansavtal samt en del organisatoriska förändringar i samband med 
nationell kunskapsstyrningsstruktur. Föreslås även att ledamöterna ska ges 
möjlighet att deltaga på distans. 

Information i ärendet 
Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från år 2015 och föreslås 
justeras för att tillgodose de förändringar som redovisas enligt ovan. 
Föreslås även att reglementet under § 5 Sammanträden kompletteras med att 
ledamöter kan deltaga på distans, med följande lydelse:
Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i nämndens 
sammanträden på distans. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
samt delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-10-19
 Protokollsutdrag samt bilagt reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen.
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Beslutet skickas till 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Regionledningskontoret – Regiondirektör, Folkhälsa sjukvård, Kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Siw Kullberg
Regiondirektör Kanslidirektör  



1(1)

Landstinget i Kalmar län
Webbplats
Ltkalmar.se

E-post
landstinget@ltkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

Protokollsutdrag från Samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträde den 28 
september 2018

§ 43 Diarienummer SVN 2018-23

Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen

Beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens föreslår respektive 
landstings-/regionfullmäktige att godkänna reviderat reglemente för 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.

Bakgrund
Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2015. På grund av 
regionbildning i Landstinget i Kalmar län, utvidgat uppdrag för nämnden 
mot regionala utvecklingsfrågor, revidering av nuvarande 
regionsamverkansavtal samt en del organisatoriska förändringar i samband 
med nationell kunskapsstyrningsstruktur, sker en anpassning av reglementet 
till dessa förhållanden.
Det noteras att § 5 Sammanträden kompletteras enligt följande för att 
stämma överens med beslut fattas av regionfullmäktige i Region 
Östergötland den 25 april 2018, § 68;

”Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i 
nämndens sammanträden på distans. Deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra samt delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande.”

Handlingar
1. Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.
2. Tjänsteskrivelse.

Anders Henriksson (S) Maria Frisk (KD) Mats Johansson (S)



1

Reglemente för Samverkansnämnden 
i Sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden 2018-09-28
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§1 Uppdrag
Samverkansnämnden är en gemensam politisk nämnd för regionerna i Sydöstra 
sjukvårdsregionen: Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.
Ledamöternas uppdrag i nämnden utgår från det mandat de fått av regionfullmäktige i 
respektive region. Nämndens beslut ska fattas så att de tre samverkande regionerna har 
samma inflytande.
Samverkansnämnden har ett övergripande ansvar för den samverkan som regionerna kommer 
överens om i regionsamverkansavtalet.
Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen samt till vilka enheter den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss 
regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför Sydöstra sjukvårdsregionen. Nämnden får 
besluta om fördelning av tilldelad budget från respektive region för gemensam verksamhet.
Samverkansnämnden kan hantera samverkansfrågor inom andra områden än hälso- och 
sjukvård. Det kan till exempel vara frågor om kompetensförsörjning, digitalisering, regional 
utveckling och dialog med statliga myndigheter.
Samverkansnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller en viss grupp av 
ärenden till nämndens presidium, som då utgör ett sådant utskott som avses i 3 kap. 5 § 
kommunallagen.

§2 Behörighet
Samverkansnämnden företräder de samverkande regionerna.
Samverkansnämnden är formellt placerad inom Region Östergötland och underställd dess 
regionfullmäktige. Nämnden ansvarar därför för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som regionfullmäktige i Region Östergötland beslutat.
Samverkan bedrivs inom ramen för de medel som respektive regionfullmäktige, utifrån 
länsinvånarnas behov, ställer till Samverkansnämndens förfogande. Respektive 
regionfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för den gemensamma regionsjukvården i 
samband med sitt beslut om treårsbudget.
Samverkansnämnden beslutar årligen om fördelning av budgeten för den gemensamma 
regionsjukvården. Vid större avvikelser från budget kan nämnden inleda överläggningar om 
reglering av avvikelsen med berörda regioner.
Samverkansnämndens budget upprättas av Region Östergötland efter samråd med de 
samverkande regionerna. Regionsstyrelsen i Region Östergötland ansvarar för 
budgetprocessen och beslutar när nämndens medelsförvaltning ska redovisas.
Samverkansnämnden kan inte ingå avtal eller anställa personal i eget namn. Sådana beslut 
träffas å samtliga regioners vägnar av Region Östergötland.
Samverkansnämnden kan delegera beslut som rör regionsjukvårdsstaben, anlitande av 
expertis och andra förvaltningsfrågor till nämndens presidium, till en av nämndens ledamöter 
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eller till tjänsteperson i Regionsjukvårdsledningen. Samverkansnämndens presidium utgör då 
ett sådant utskott som avses i 3 kap 5 § kommunallagen.
Regionstyrelsen i Region Östergötland är arkivmyndighet för Samverkansnämnden.

§ 3 Ordförande och ledamöter 
Samverkansnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Inför varje mandatperiod väljer 
respektive regionfullmäktige vardera tre ledamöter och tre ersättare.
Ordförande och minst två vice ordförande utses av regionfullmäktige i Region Östergötland. 
Ordförandeskapet roterar i intervaller om två år. Regionerna som inte upprätthåller 
ordförandeskapet representeras genom vice ordförande.
Från och med 2018 har en representant för Region Kalmar län utsetts till ordförande. För 
nästa tvåårsperiod utses en representant för Region Östergötland och för nästa tvåårsperiod 
därefter utses en representant för Region Jönköping län.

§ 4 Presidium 
Samverkansnämndens presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. Samtliga 
samverkande regioner ska vara representerade i presidiet.

§ 5 Sammanträden
Samverkansnämnden sammanträder minst fyra gånger per år och däremellan så ofta som 
ordföranden finner nödvändigt. Nämnden kan även sammanträda på begäran från minst tre 
ledamöter i nämnden.
Regionsjukvårdsledningen bereder ärendena till nämnden. Regionsjukvårdsledningens 
sammankallande ansvarar för beredningen.
Regionerna utser vardera en tjänsteperson som kallas till nämndens sammanträden. 
Tjänstepersonerna har rätt att yttra sig under sammanträdena.
En sekreterare, som utsetts av nämnden, för protokoll.

Ledamot som inte kan delta fysiskt vid ett sammanträde får delta i nämndens sammanträden 
på distans. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor. En ledamot som 
deltar på distans ska anses vara närvarande. 
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§ 6 Regionsjukvårdsledning och Stab
Regionsjukvårdsledningen tar fram beslutsunderlag till Samverkansnämnden avseende 
strategisk utveckling, samverkansprojekt, resursfördelning, investeringar och förändringar av 
regionsjukvården. Regionsjukvårdsledningen verkställer och följer upp nämndens beslut. 
Regionsjukvårdsledningen består av tjänstepersoner från de samverkande regionerna.
Regionsjukvårdsledningens stab biträder Regionsjukvårdsledningen inför nämndens 
sammanträden. Staben är en utrednings- och uppföljningsresurs åt nämnden och 
Regionsjukvårdsledningen. Staben består av tjänstepersoner från de samverkande regionerna.

§ 7 Övriga stödfunktioner
Regionala kunskapsråd utgör ledningsstöd i den sjukvårdsregionala kunskapsorganisationen. 
Kunskapsråden bemannas med ledningsrepresentanter från de samverkande regionerna.
Regionala medicinska programområdena (RMPO) och regionala samverkansgrupper (RSG) 
säkerställer sjukvårdsregionens representation i nationella programområden och 
samverkansgrupper. RMPO skapar sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskaps- 
och beslutsstöd, tar emot, anpassar och omsätter nationell kunskap för användning i 
patientmötet. RMPO är sakkunniga i samverkan, följer upp medicinsk kvalitet och åtgärdar 
kvalitetsskillnader.

§ 8 Kostnader
Varje region bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstepersoners deltagande i 
sammanträden, beredningar och annan verksamhet som är knuten till Samverkansnämnden.
För särskilda utredningsuppdrag med anledning av den sjukvårdsregionala samverkan kan 
regionerna besluta om annan kostnadsfördelning.

§ 9 Revision och ansvarsutkrävande
Samverkansnämnden ska granskas av revisorerna i respektive samverkande regionerna. 
Nämndens ansvarsfrihet prövas av respektive regionfullmäktige.

§ 10 Övrigt
I frågor som inte uttryckligen regleras i detta reglemente gäller Region Östergötlands 
reglemente (RS 2018-48) och bestämmelserna i kommunallagen (2017:725). 
Reglementet har antagits av respektive regionfullmäktige.
Reglementet gäller från och med 2019-01-01.
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Regionfullmäktige

Förteckning över icke slutbehandlade 
motioner
Motioner till regionstyrelsens arbetsutskott

Parlamentariska nämndens framtid
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-09-04 
Dnr: RJL 2018/2288
Remitterat till: Regionstyrelsen/arbetsutskottet

Stoppa bidragen till Pride
Morgan Malmborg och Per Svenhall (-)
Datum: 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1992
Remitterat till: Regionstyrelsen/arbetsutskottet

Klimatet kan inte vänta – vi måste börja resa hållbart NU!
Sibylla Jämting och Annica Nordqvist (MP)
Datum: 2018-08-14
Dnr: RJL 2018/2083
Remitterat till: Regionstyrelsen/arbetsutskottet

Jämställdhetsintegrering i praktiken 
Marcus Eskdahl, (S)
Datum: 2017-12-19 
Dnr: RJL 2017/3575
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion om kollektivavtal vid upphandling 
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28 
Dnr RJL 2017/997
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd 
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28 
Dnr: RJL 2017/994
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_3575-motion---jamstalldhetsintegrering-i-praktiken.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_997-motion---motion-om-kollektivavtal-vid-upphandling.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl-2017_994-motion---motion-om-regionalt-innovationsradtillvaxtrad_2.pdf


2018-11-13 RJL 2018/2992

Motioner till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Prioritera psykvården
Morgan Malmborg och Per Svenhall (-)
Datum: 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1991
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Bevara våra tre akutsjukhus
Morgan Malmborg och Per Svenhall (-)
Datum: 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1993
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Generaplan för våra tre akutsjukhus
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-07-07
Dnr: RJL 20181/872
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Lärcaféer som integrerad del av vården
Sibylla Jämting (MP, Elisabeth Töre (V) och Lars-Uno Olausson (S)
Datum: 2018-06-12
Dnr: RJL 2018/1607
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården 
Marcus Eskdahl (S), Sibylla Jämting (MP) Mikael Ekvall (V) 
Datum: 2018-03-27
Dnr: RJL 2018/922
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Tänderna tillhör kroppen
Morgan Malmborg (-) och Per Svenhall (-) 
Datum: 2018-02-19
Dnr: RJL 2018/514
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl2018_922_motion---inratta-en-gemensam-digital-vardtjanstinom-primarvarden.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2018/rjl2018_514-motion---tanderna-tillhor-kroppen_.pdf
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Motioner till Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Smålands musik och teaters uppdrag
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg (S)
Datum: 2018-05-21
Dnr: RJL 2018/1374
Remitterat till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Låt Spira spridas och spira för alla
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP) 
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Motioner till Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2018-05-08
Dnr: RJL 2018/1267
Remitterat till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V) Datum: 
2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterat till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Motioner ännu inte remitterade

Jämlik förebyggande vård även på landsbygden
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson (S)
Datum: 2017-08-22
Dnr: RJL 2018/2153
Remitterat till: 

Fastställ en arbetsmiljöpolicy
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-10-29
Dnr: RJL 2018/2817
Remitterat till: 

http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1342-motion---lat-spira-spridas-och-spira-for-alla.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1266-motion---kollektivtrafik-i-egen-regi-ar-framtidens-melodi.pdf
http://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1266-motion---kollektivtrafik-i-egen-regi-ar-framtidens-melodi.pdf
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2018-11-13 RJL 2018/2992

Regionfullmäktige

Redovisning av icke slutbehandlade 
motioner
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13
 Redovisning av icke slutbehandlade motioner

Beslut skickas till
Regionledningskontor, kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg 
Kanslidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 205 Hyreskontrakt – Östra Storgatan 67
Diarienummer: RJL 2018/2727

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna förlängning av hyreskontrakt avseende 
kontorslokaler på Östra Storgatan 67 i Jönköping. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län hyr kontorslokaler i fastighten Blixten 6, 
Östra Storgatan 67 i Jönköping. Hyresavtalet förlängs på grund av 
att byggnationen av de lokaler som långsiktigt ska ersätta dessa 
inte startat enligt plan. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2018-11-04
 Tillägg – förlängning av avtal Östra Storgatan 67
 Tilläggsavtal – Utökad yta till hyreskontrakt – 2 kontor 
 Överlåtelse av hyreskontrakt – Blixten 6 Jönköping 
 Hyreskontrakt – Östra Storgatan 67 Jönköping 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

ORätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-11-04 RJL 2017/3429

Regionstyrelsen

Förlängning av hyreskontrakt Östra 
Storgatan 67
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner förlängning av hyreskontrakt avseende kontorslokaler på Östra 
Storgatan 67 i Jönköping.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr kontorslokaler i fastigheten Blixten 6, Östra Storgatan 
67 Jönköping. Hyresavtalet förlängs på grund av att byggnationen av de lokaler 
som långsiktigt ska ersätta dessa inte startat enligt plan.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr för Verksamhetsstöd och service en kontorslokal på 
Östra Storgatan 67. Hyresavtalet har omförhandlats vilket resulterat i bifogat 
tilläggsavtal. Det innebär att regionen hyr lokalen till minst 2020-07-31, i utbyte 
mot detta är den nya hyran 2 177 170 kronor per år istället för 2 279 600 kronor 
per år from 2019-01-01. Övriga villkor är oförändrade. 

Enligt ursprunglig planering skulle Verksamhetsstöd och service behöva dessa 
lokaler en kortare period eftersom nya lokaler för verksamheten långsiktigt skulle 
hyras i en nybyggd fastighet på Batterigatan A6-området. Byggnation av denna 
fastighet har inte kommit igång som planerat. Regionfastigheter bedömer att det 
omförhandlade hyresavtalet är ändamålsenligt eftersom verksamheten på grund av 
denna försening har behov av lokalen minst till och med juli 2020, denna 
förlängning ger en lägre kostnad med 102 000 kronor per år. Det befintliga 
hyresavtalet var uppsägningsbart med 3 månader löpande vilket är en flexibilitet 
verksamheten nu inte har behov av.

Tidigare beslut om hyreskontraktet har fattats som vidaredelegeringsbeslut 
eftersom det befintliga kontraktets omfattning varit under 3 miljoner kronor. Med 
förlängningen blir omfattningen över 3 miljoner kronor varför beslut ska fattas i 
regionstyrelsen.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-04 
 Tillägg till hyreskontrakt – förlängning av hyreskontrakt
 Hyresavtal med överlåtelse daterad maj 2017 respektive oktober 2017 

samt tillägg yta daterad juni 2018

Beslut skickas till
Regionfastigheter
Verksamhetsstöd och service - stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



 

  1 (1) 
 

TILLÄGG TILL HYRESKONTRAKT – FÖRLÄNGNING AV 
HYRESKONTRAKT 

 
 
Hyresvärd: Castellum City Förvaltning AB Org.nr: 556573-3952  

Hyresgäst: Region Jönköpings Län Regionfastigheter Org.nr: 232100-0057 

Fastighet: Blixten 6  

Hyreskontrakt: 901807-5782382-01 

 
Följande överenskommelse har träffats mellan parterna: 
 
1. Hyrestiden förlängs fr o m 2019-01-01 t o m 2020-07-31.  

 

2. Ny bashyra fr o m 2019-01-01 är 2 177 170 kr. 
 

 
3. I övrigt gäller oförändrade villkor enligt hyreskontrakt 901807-5782382-01. 

 
 
 
Jönköping 2018-  Jönköping 2018- 
Castellum City Förvaltning AB Region Jönköpings Län  
                                                                                 Regionfastigheter 
 
 
__________________ ____________________ 
Per Gawelin                                                       Malin Wengholm/Agneta Jansmyr 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 206 Uppsägning av hyresavtal för Batterigatan 
Diarienummer: RJL 2018/1855

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna uppsägning av hyresavtal med Vikebo AB 
avseende lokal på Batterigatan 14 i Jönköping. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har ingått hyresavtal med Vikebo AB 
avseende lokaler för Verksamhetsstöd och service på Batterigatan 
14 i Jönköping. Byggprojektet har blivit fördröjt och lokalerna 
kommer inte att vara färdigställda vid den avtalade tillträdesdagen 
varför avtalet sägs upp. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-11-04
 Uppsägning av hyresavtal Batterigatan i Jönköping 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

ORätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2018-11-04 RJL 2017/1855

Regionstyrelsen

Uppsägning Hyresavtal Batterigatan
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner uppsägning av hyresavtal med Vikebo AB avseende lokal på 
Batterigatan 14 i Jönköping.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har ingått hyresavtal med Vikebo AB avseende lokaler för 
Verksamhetsstöd och service på Batterigatan 14 Jönköping. Byggprojektet har 
blivit fördröjt och lokalerna kommer inte att vara färdigställda vid den avtalade 
tillträdesdagen varför avtalet sägs upp.

Information i ärendet
Regionstyrelsen beslutade 2017-08-22 att ingå hyresavtal med Vikebo AB 
avseende lokaler för Verksamhetsstöd och service på Batterigatan 14 Jönköping.

Enligt avtalet skulle Region Jönköpings län tillträda lokalerna någon gång mellan 
1 januari och 1 april 2019. Vikebo AB har underrättat regionen att byggprojektet 
har blivit mycket fördröjt och lokalerna kommer att vara långt ifrån färdigställda 
vid den avtalade tillträdesdagen. 

Regionfastigheter har i samråd med ledningen för Verksamhetsstöd och service 
beslutat att säga upp hyresavtalet samt förbehålla Region Jönköpings län rätten att 
senare framställa skadeståndskrav mot Vikebo AB.  

Verksamhetsstöd och service hyr idag lokaler av Castellum på Östra Storgatan 67 
samt har lokaler i ett våningsplan i höghuset på Rosenlund vilka skulle ersättas av 
dessa lokaler på Batterigatan. På grund av denna försening kommer hyresavtalet 
avseende Östra Storgatan 67 att förlängas för att ge tid att finna en ny långsiktig 
lösning av verksamhetens lokalbehov.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-04
 Uppsägning av hyresavtal
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Beslut skickas till
Regionfastigheter
Verksamhetsstöd och service - stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



Vikebo AB
Box 264
561 23 Huskvarna

Uppsägning av hyresavtal

Bakgrund

Region Jönköpings län (”Regionen”) har träffat avtal med Vikebo AB (”Vikebo”) 

avseende hyra av lokaler i fastigheten Jönköping Vapenrocken 4 (”Lokalerna”) 

med adress Batterigatan 14, Jönköping. Avtalet är undertecknat av Vikebo den 30 

maj 2017 och av Regionen den 1 september 2017. Enligt avtalet ska Regionen 

tillträda Lokalerna den 1 januari 2019, med möjlighet till uppskjuten tillträdesdag 

som längst till den 1 april 2019. 

Vikebo har vid upprepade tillfällen underrättat Regionen om att arbetet med 

nybyggnationen av Lokalerna har blivit rejält fördröjt. De nya tidplaner som 

Vikebo presenterat visar tydligt att Lokalerna kommer att vara långt ifrån 

färdigställda vid den avtalade tillträdesdagen, även om man utnyttjar möjligheten 

till uppskjuten tillträdesdag till den 1 april 2019. Regionen har motsatt sig samtliga 

nya tidplaner som Vikebo översänt och tvärtom varit tydlig med hur viktigt det är 

för Regionen att tillträde och inflyttning kan ske i avtalad tid. Trots begäran 

därom har Vikebo inte vid något tillfälle kunnat överlämna en bekräftelse på att 

den avtalade tillträdesdagen kommer att kunna hållas. Det därför uppenbart att 

Lokalerna inte ens den 1 april 2019 kommer att gå att användas på något sätt.  



2

Uppsägning och skadestånd

Regionen säger härmed upp ovan nämnda hyresavtal till upphörande med 

omedelbar verkan. Uppsägningen görs med stöd av 12 kap 13 § jordabalken 

vilken föreskriver att uppsägning får ske innan tillträdesdagen om det är 

uppenbart att hyresobjektet inte kommer kunna användas för avsett ändamål på 

tillträdesdagen. 

Regionen förbehåller sig därutöver rätten att senare framställa skadeståndskrav 

mot Vikebo.

Jönköping den 2018-    -

_________________________ _________________________

Malin Wengholm Agneta Jansmyr



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 207 Hyresavtal Mariannelunds VC
Diarienummer: RJL 2018/2894

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna hyresavtal med Eksjöbostäder avseende 
Mariannelunds VC. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län hyr en lokal i Mariannelund där regionen 
bedriver vårdcentral. Det omförhandlade hyresavtalet innebär en 
hyressänkning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-11-04
 Hyresavtal Mariannelunds VC 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

ORätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2018-11-04 RJL 2018/2894

Regionstyrelsen

Hyresavtal Mariannelund VC
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner hyresavtal med Eksjöbostäder avseende Mariannelunds VC.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr en lokal i Mariannelund där regionen bedriver 
vårdcentral. Det omförhandlade hyresavtalet innebär en hyressänkning.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr sedan slutet av 1980-talet en lokal i Mariannelund av 
Eksjöbostäder om ca 600 kvm där regionen bedriver vårdcentral. 

Hyresavtalet samt de tilläggsavtal som tillkommit sades upp för omförhandling 
2017. Bifogat hyresavtal ersätter befintliga hyresavtal samt tilläggsavtal som 
gäller vårdcentralen. 

Bifogat hyresavtal bedöms av Regionfastigheter vara marknadsmässigt. Hyran är 
615 125 kronor per år inklusive allt och avtalet löper 2019-01-01 till 2025-12-31 
för att sedan förlängas 3 år i taget (om det inte sägs upp). Hyresavtalet är 
konstruerat så att mer ingår i hyran än i befintligt hyresavtal, såsom el. Totalt sett 
innebär bifogat hyresavtal en minskad kostnad om cirka 25 procent per år jämfört 
med befintligt hyresavtal inklusive tilläggsavtal. Region Jönköpings län ska betala 
en engångskostnad 2019 om 196 000 kronor för att vi tidigarelagt startdatumet för 
det nya hyresavtalet. Vårdcentralerna Bra Liv har godkänt avtalet och är 
informerade om förändringen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-04
 Hyresavtal med Eksjöbostäder avseende Bobinen del av Brandstationen 1 i 

Mariannelund
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RJL 2018/2894

Beslut skickas till
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör























PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 208 Hyresavtal Linköpings Universitet hus D2, 
läkarutbildning 
Diarienummer: RJL 2018/2896

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna hyresavtal med Linköpings universitet 
avseende lokaler för läkarutbildning i hus D2, 
Länssjukhuset Ryhov. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län bygger lokaler för den decentraliserade 
läkarutbildningen i hus D2, Länssjukhuset Ryhov. Hyresavtal 
med Linköpings universitet, som kommer att hyra lokalerna, är 
framtaget. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-11-04
 Hyresavtal Linköpings universitet avseende hus D1/D2 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

ORätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2018-11-04 RJL 2018/2896

Regionstyrelsen

Hyresavtal Linköpings Universitet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner hyresavtal med Linköpings Universitet avseende lokaler för 
läkarutbildning i hus D2, Länssjukhuset Ryhov.

Sammanfattning
Region Jönköpings län bygger lokaler för den decentraliserade läkarutbildningen i 
hus D2, Länssjukhuset Ryhov. Hyresavtal med Linköpings Universitet, som 
kommer att hyra lokalerna, är framtaget. 

Information i ärendet
Sedan flera år pågår planeringen för en decentraliserad läkarutbildning vilket 
innebär att Linköpings Universitets läkarutbildning ska bedrivas på fyra 
huvudstudieorter från och med läkarutbildningens termin 6. Fullt utbyggt innebär 
det att cirka 150-200 studenter har Region Jönköpings län som huvudstudieort och 
cirka 100-150 studenter kommer att ha Landstinget i Kalmar län som 
huvudstudieort. De första studenterna, drygt 30, kommer till Region Jönköpings 
län januari 2019. Under det första året kommer verksamheten att bedrivas i 
temporära lokaler på Länssjukhuset Ryhov.

Permanenta lokaler för läkarutbildningen skapas i hus D2 (byggprojektet ”D1” 
innebär att byggnad D1 och D2 byggs) på Ryhov. Dessa lokaler ska hyras av 
Linköpings Universitet (LiU). Region Jönköpings län har samarbetat med 
Landstinget i Kalmar län för att hyresavtalen med LiU ska utformas enligt 
likartade principer. 

Inflyttning i lokalen beräknas ske 2020-01-01. Lokalen omfattar 599 kvm och 
hyran uppgår till 1 229 312 kronor per år. Bifogat hyresavtal bedöms av 
Regionfastigheter vara marknadsmässigt. 

För att få en enhetlig möblering kommer lokalen utrustas med samma stil/typ av 
möbler och inventarier som övriga lokaler i hus D1-D2. LiU betalar för detta 
enligt bilaga 7.

Ett antal grupprum kommer att internhyras av Verksamhetsstöd och 
service/servicecenter men hyras ut enligt avtalet i bilaga 6 i den mån LiU behöver 
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dem, uppskattningsvis 50 procent. Övrig tid kommer rummen att vara 
bokningsbara för regionens verksamheter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-04 
 Hyresavtal med Linköpings Universitet avseende lokaler i hus D2, 

Länssjukhuset Ryhov

Beslut skickas till
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör





































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 209 Omförhandlat hyresavtal Bodafors VC
Diarienummer: RJL 2018/2895

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna hyresavtal med Nässjö kommun avseende 
Bodafors VC. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län hyr en lokal i Bodafors där regionen 
bedriver vårdcentral. Det omförhandlade hyresavtalet innebär en 
hyressänkning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-11-04

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2018-11-04 RJL 2018/2895

Regionstyrelsen

Hyresavtal Bodafors VC
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner hyresavtal med Nässjö kommun avseende Bodafors VC.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr en lokal i Bodafors där regionen bedriver vårdcentral. 
Det omförhandlade hyresavtalet innebär en hyressänkning.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr sedan slutet av 1980-talet en lokal i Bodafors av 
Nässjö kommun om ca 538 kvm där regionen bedriver vårdcentral. 

Omförhandlat hyresavtal innebär att kostnader för el flyttas över på hyresvärd 
samt att flertalet anpassningar utförts av hyresvärd. Bifogat hyresavtal ersätter 
befintliga hyresavtal samt tilläggsavtal som gäller vårdcentralen. 

Bifogat hyresavtal bedöms av Regionfastigheter vara marknadsmässigt. Hyran är 
602 000 kronor per år inklusive allt och avtalet löper 2019-01-01 till 2023-12-31 
för att sedan förlängas tre år i taget (om det inte sägs upp). Hyresavtalet är 
konstruerat så att mer ingår i hyran än i befintligt hyresavtal, såsom el samt 
flertalet anpassningar som utförts av hyresvärd. Avtalsperioden är förändrad till 
att Region Jönköpings län förbinder sig att hyra lokalen tre år i taget istället för 
två år. Totalt sett innebär bifogat hyresavtal minskad kostnad om cirka 10 000 
kronor per år jämfört med befintligt hyresavtal inklusive tilläggsavtal samt att 
hyresvärden bekostar genomförda lokalanpassningar. Vårdcentralerna Bra Liv har 
godkänt avtalet och är informerade om förändringen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-04
 Hyresavtal med Nässjö kommun avseende Vikingen 8 Bodafors. 
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Beslut skickas till
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör







PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 210 Samråd om förslag till budget för 
Samordningsförbunden 2019
Diarienummer: RJL 2018/2533

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna Region Jönköpings läns finansiering av 
samordningsförbunden i Jönköpings län enligt förliggande 
tjänsteskrivelse under förutsättning att berörda kommuner 
ställer sig bakom förslaget. 

Sammanfattning 
Jönköpings läns tre samordningsförbund har inkommit med 
verksamhetsplan och budget för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-11-04

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Maria Frisk föreslår ett tillägg i slutet av besluts-satsen lydande: 
under förutsättning att berörda kommuner ställer sig bakom 
förslaget

Beslutsgång
Regionstyrelsen bifaller Maria Frisks tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O
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Regionstyrelsen

Budget 2019 för samordningsförbunden 
i Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner Region Jönköpings läns finansiering av samordningsförbunden 
i Jönköpings län enligt föreliggande tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Jönköpings läns tre samordningsförbund har inkommit med verksamhetsplan och 
budget för 2019.  

Information i ärendet
Finnvedens samordningsförbund samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
har översänt verksamhetsplan och budget för 2019 för samråd. Det formella 
samrådskravet är redan uppfyllt i och med att Region Jönköpings län deltagit i 
framtagandet av plan och budget. 

Region Jönköpings läns inriktning är att öka bidragen till samordningsförbunden 
med det index som används i egen verksamhet. Samråd med berörda kommuner 
görs inför beslut.

För Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är budget 2019 en utökning av 
bidragen till förbundet med 10 procent. Inför 2018 var en större utökning på 
förslag men ökningen beslutades då till 10 procent. Inför 2020 och 2021 är 
inriktningen att bidragen fortsätter att öka med 10 procent 2020 och därefter en 
oförändrad nivå 2021. Budget för 2020-2021 kommer att diskuteras på kommande 
medlemssamråd. 10 % ökning medges efter avstämning med berörda kommuner.

För Finnvedens samordningsförbund kommer statens finansiering 2019, enligt 
preliminärt besked, att minska något jämfört med 2018, därför minskar även 
övriga parters bidrag. Inriktningen för 2020-2021  är en oförändrad finansiering 
från parterna. Nivån på medlemsbidragen kommer att diskuteras på det årliga 
medlemssamrådet i februari. 

Höglandets samordningsförbund har inkommit med skrivelse inför 2019-2021 
med förslag på utökning av budget. Efter avstämning med övriga kommuner i 
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samordningsförbundet samt regionstyrelsens arbetsutskott har besked lämnats till 
samordningsförbundet att ingen utökning av budgeten är aktuell för 2019. 

Sammanställning av budget och förslag per samordningsförbund: 

Förbund Budget 2018 Budget 2019 Inriktning 2020 Inriktning 2021

Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden 1 518 000 1 669 800 1 836 780 1 836 780

Finnvedens 
samordningsförbund 1 309 000 1 287 000 1 287 000 1 287 000

Höglandets 
samordningsförbund 1 602 500 1 602 500 1 602 500 1 602 500

SUMMA kronor 4 429 500 4 559 300 4 726 280 4 726 280

Medel för bidragen till samordningsförbunden finns inom nämnden för folkhälsa 
och sjukvårds centrala budgetanslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-04
 Samrådshandlingar från samordningsförbunden 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - ekonomi
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Finnvedens samordningsförbund
Höglandets samordningsförbund 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



















































 

 
 

 

 

 

  

 

Höglandets samordningsförbund 

Halvårsredovisning 
2018 

 



2 
 

 

Höglandets samordningsförbund    Halvårsrapport 2018 

Box 15, 574 21 Vetlanda     
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se    

 
 

Innehåll 
Samordningsförbundets uppdrag .................................................................................................................. 4 

1. Styrelse ....................................................................................................................................................... 4 

2. Beredningsgrupp ........................................................................................................................................ 5 

3. Anställda ..................................................................................................................................................... 5 

4. Kontaktuppgifter ........................................................................................................................................ 5 

5. Samordningsförbundets finansierade verksamheter första halvåret 2018 ............................................... 6 

5.1 Individpåverkande insatser ...................................................................................................................... 6 

5.1.1 Supported Employment – fortsättning ............................................................................................. 6 

5.1.2 IT-spåret............................................................................................................................................. 9 

5.2 Strukturpåverkande insatser/utbildning ................................................................................................ 10 

5.2.1Projekt Uppdrag Samverkan ............................................................................................................ 10 

5.2.2 Rätt stöd – rätt försörjning .............................................................................................................. 12 

5.2.3 Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag! ...................................................................... 12 

5.2.4 Psykiatriveckan ................................................................................................................................ 13 

5.2.5 Utbildningsdagar och ägarsamråd för styrelse och beredningsgrupp ............................................ 13 

6. Samordningsförbundets administration .................................................................................................. 13 

6.1 Löne- och personaladministration ..................................................................................................... 13 

6.2 Arkiv .................................................................................................................................................... 14 

6.3 Nätverk mellan förbund ..................................................................................................................... 14 

6.4 Nätverk mellan förbundschefer ......................................................................................................... 14 

6.5 Konferenser ........................................................................................................................................ 14 

6.6 Utbildningar ........................................................................................................................................ 14 

6.7 Övriga träffar ...................................................................................................................................... 14 

7.0 Informationshantering ........................................................................................................................... 15 

7.1 E-post .................................................................................................................................................. 15 

7.2 Hemsida .............................................................................................................................................. 15 

7.3 Digital anslagstavla ............................................................................................................................. 15 

7.4 Dataskyddsombud .............................................................................................................................. 15 

7.5 Kommunfullmäktige ........................................................................................................................... 15 

8. EKONOMISK REDOGÖRELSE ..................................................................................................................... 16 

8.1 Resultaträkning Höglandets samordningsförbund ............................................................................. 16 



3 
 

 

Höglandets samordningsförbund    Halvårsrapport 2018 

Box 15, 574 21 Vetlanda     
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se    

 
 

8.2 Balansräkning Höglandets Samordningsförbund ............................................................................... 17 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................................... 17 

Bilaga 2 ..................................................................................................................................................... 17 

Styrelsens beslut........................................................................................................................................... 17 

 



4 
 

 

Höglandets samordningsförbund    Halvårsrapport 2018 

Box 15, 574 21 Vetlanda     
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se    

 
 

HALVÅRSREDOVISNING 2018 

 
Höglandets samordningsförbund, HSF, (organisationsnummer 222000-2907) lämnar härmed 

halvårsredovisning för samordningsförbundets verksamhet mellan 2018-01-01 – 2018-06-30. 

Samordningsförbundets uppdrag 

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av 

huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, förmågan 

att arbeta.  

Uppdraget regleras i ”Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser”.  

1. Styrelse 

Samordningsförbundets styrelse har under första halvåret 2018 haft följande 
sammansättning: 
 
Ordförande  Carina Bardh Vetlanda kommun  

Vice ordförande Anders Karlsson Nässjö kommun  

Ledamot  Beata Allen  Aneby kommun  

Ledamot  Christian Lagerqvist Arbetsförmedlingen 

Ledamot  Carina Lindström  Eksjö kommun  

Ledamot  Matilda Henriksson Sävsjö kommun  

Ledamot  Mirsad Puskar Tranås kommun  

Ledamot  Emma Eriksson Försäkringskassan  

Ledamot  Helena Stålhammar Region Jönköpings län 

 

Ersättare  Tommy Bohman Vetlanda kommun 

Ersättare   Birgitta Svensson  Aneby kommun 

Ersättare  Jenny Sarrion Arbetsförmedlingen 

Ersättare  Diana Laitinen-Carlsson Eksjö kommun 

Ersättare  Carina Åberg Försäkringskassan   

Ersättare  Ann-Charlotte  Nässjö kommun 

  Ekman-Hellman  

Ersättare  Carina Stende Region Jönköpings län 

Ersättare  Bengt Swerlander Sävsjö kommun 

Ersättare   Agnetha Lantz Kovacevic Tranås kommun 

 

Styrelsen har haft fyra sammanträden under perioden 2018-01-01 – 2018-06-30.  
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2. Beredningsgrupp 

Förutom styrelse och förbundschef finns en beredningsgrupp med representanter för alla 

förbundets medlemmar.  

Beredningsgruppens roll är att identifiera och föreslå verksamhet för samordningsförbundet 

samt i gemensamma diskussioner föreslå hur verksamheten kan genomföras i de berörda 

organisationerna. 

Beredningsgruppen ska löpande följa de aktiviteter som styrelsen beslutat om och kunna 

aktualisera lämpliga åtgärder om aktiviteten avviker från uppgjord plan. 

Beredningsgruppen har haft två träffar under våren 2018. 

 

Samordningsförbundets beredningsgrupp har under första halvåret 2018 haft följande 

sammansättning: 

 

Ragnhild Sjöström  Aneby kommun  

Peter Wallenberg  Eksjö kommun  

Anneli Öhlin   Nässjö kommun 

Mats Frohm   Nässjö kommun 

Lillemor Hultqvist   Sävsjö kommun 

Ann Elofsson   Tranås kommun 

Pernilla Friberg,  Vetlanda kommun  

David Gunnarsson  Arbetsförmedlingen  

Emmeli Gidius Persson  Försäkringskassan  

Eva-Marie Sundkvist  Region Jönköpings län 

Britt-Marie Vidhall  HSF, sammankallande  

3. Anställda 

Britt-Marie Vidhall är anställd som förbundschef på 75 %. 

4. Kontaktuppgifter 

Adress: Höglandets samordningsförbund, Box 15, 574 21 Vetlanda. 

Telefon: 076-723 31 17 

E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se 

Hemsida: www.finsamjonkopingslan.se 

  



6 
 

 

Höglandets samordningsförbund    Halvårsrapport 2018 

Box 15, 574 21 Vetlanda     
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se    

 
 

5. Samordningsförbundets finansierade verksamheter första halvåret 2018 

5.1 Individpåverkande insatser  
 

5.1.1 Supported Employment – fortsättning  

Bakgrund 

Projektet Jobb i stället för aktivitetsersättning startade 2011. Höglandets samordningsförbund 

finansierade sex coacher på vardera 50 % som arbetade utifrån metoden Supported Employment 

(SE) i samtliga Höglandskommuner.  

Arbetet skedde tillsammans med övriga myndigheter och organisationer i en SE-grupp. Under 2014 

dubblerades projektets omfattning till 6 tjänster på vardera 100 % som fördelas mellan 

kommunerna.  

Den primära målgruppen för projektets verksamhet var personer mellan 19-29 år som uppbär eller 

riskerar att få aktivitetsersättning och som behöver stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.   

Pågående verksamhet 

Styrelsen beslutade om förlängning och förändring av projektet som pågår mellan  

2018-01-01 – 2020-12-31.  

I varje deltagande kommun finns en SE-grupp bestående av kommunernas SE-coacher samt 

representanter för Försäkringskassa (handläggare för aktivitetsersättning), Arbetsförmedling 

och psykiatriska kliniken i Region Jönköpings län. De träffas varje månad för att aktualisera 

och följa upp deltagare i projektet. Alla deltagare i SE-gruppen har möjlighet att anmäla 

lämpliga deltagare. Urvalet sker i samråd mellan medlemmarna i SE-gruppen. På grund av 

utökningen av målgruppen kan inte alla ärenden hanteras enbart av SE-gruppen och då sker 

samverkan utifrån varje kommunområdes enskilda förutsättningar. 

I arbetet som SE-coach ingår att finna lämpliga arbetsplatser för personer som ingår i 

målgruppen och att sedan, tillsammans med arbetsgivare, arbetskamrater och myndigheter, 

ge det stöd som fordras för att den enskilde individen ska bli anställd. Stödet ska även kunna 

ges efter en anställning till dess att personen och/eller hens arbetsgivare bedömer att 

ytterligare kontakt inte är nödvändig. 

Från 2018-01-01 har målgruppen utökats till att omfatta personer som har svårigheter att 
etablera sig och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av: 

 funktionshinder  
 psykisk ohälsa  
 missbruksproblematik  

I första hand läggs fokus på unga (19 – 29 år) som har eller riskerar att få aktivitetsersättning. 
Varje kommunområde definierar hur de väljer att arbeta med personer som har en 
missbruksproblematik. 
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Antal deltagare 

 

 
 

 

 

I arbete med metoden Supported Employment, och i projektbeskrivningen, anges att varje 

coach på 100 % ska arbeta med cirka 20 personer som kan befinna sig i olika stadier av 

stödbehov. Det ger målet 161 inskrivna individer. 2018-06-30 var 103 personer inskrivna i 

projektet i alla kommunerna på Höglandet, varav 43 kvinnor och 60 män.  

Antal deltagare/kommun fördelar sig enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE-arbetet i Tranås återstartades med en ny coach på 100 % i februari 2018 och i Eksjö har 

det varit en ”nygammal” coach från januari som har arbetat 50 %. Arbetsmarknadsläget är 

just nu relativt gott och det kan påverka antalet deltagare i projektet. 

 

  

Jan - juni 2018 
SE 

Aneby 
SE 

Eksjö 
SE 

Nässjö 
SE 

Sävsjö 
SE 

Tranås 
SE 

Vetlanda Totalt 

Deltagande män 4 7 23 9 7 10 60 

Deltagande kvinnor 2 2 16 8 6 9 43 

Totalt deltagande 6 9 39 17 13 19 103 

Mål antal deltagare 
baserat på måttet 20 
deltagare/100% tjänst 15 30 36 30 20 30 161 

Antal deltagare Nya         Pågående                         Avslutade 

103 

51 

83 

19 
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Avslutsanledning 

10 män och 9 kvinnor har skrivits ut ur projektet under våren 2018. 

 

 

 

 

Av de 19 deltagarna som har skrivits ut ur projektet våren 2018 var det 13 personer som 

skrevs ut till arbete, studier eller var arbetssökande. 

Projektmedel/kommun 

I samband med att målgruppen breddades utökades kommunernas möjlighet att få ersättning 
för personal. Beredningsgruppen har fördelat projektmedel från Höglandets samordnings-
förbund enligt följande: 

 

 

 

 

  

Jan - juni 2018 
SE 

Aneby 
SE 

Eksjö 
SE 

Nässjö 
SE 

Sävsjö 
SE 

Tranås 
SE 

Vetlanda 

Procent projektmedel 
(för krontal se bilaga 1) 75 

125  
(25 % vilande) 180 150 100 150 

Procent projektmedel 
tidigare 50 100 150 100 0 100 

Antal coacher 1 2 2 2 1 3 

Till arbete, 

studier eller 

arbetssökande             

Fortsatt 

rehabilitering             

Sjukdom             Föräldra-

ledighet        
Utan  

mätning 

13             

3          

1             1             1             
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Åldersfördelning bland nyinskrivna 

Majoriteten av de nyinskrivna deltagarna under våren 2018 var mellan 20 – 29 år. Åtta (8) 

nyinskrivna deltagare är mellan 30 – 44 år. 

 

Nätverk, handledning och utbildning  

SE-coacherna har ett nätverk tillsammans med förbundschefen och har haft fyra möten under 

våren 2018. SE-coacherna har fått handledning vid två tillfällen under våren 2018 av Johanna 

Gustavsson från Stiftelsen Activa. Under våren 2018 deltog en person från Höglandets 

samordningsförbunds område i grundutbildning för SE-metoden 

 

5.1.2 IT-spåret  

Pågående verksamhet 

Under våren 2018 har IT-spåret präglats av ”nystart”. Det är en ny projektledare, Bodil Äng, 

och de tre samordningsförbunden samt Region Jönköpings län har lämnat ekonomisk garanti 

fram till och med 2022.  

Det finns femton studieplatser på IT-spåret. Alla studenterna har en individuell studieplan 

vilket innebär att de befinner sig på olika stadier i undervisningen. Under våren 2018 har det 

varit 14 studenter från Höglandet, varav två kvinnor, och en student från Jönköping.  

Kvinnor 
Män 

Totalt 

 

Deltagarnas åldersfördelning. Deltagarnas ålder beräknas vid start av insatsen. Enbart nyinskrivna ingår i rapporten 
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Antagning och avslut för utbildningen sker kontinuerligt och är helt baserat på individernas 

intressen och möjligheter. Strävan är att alltid ha 15 aktuella studenter.  

En kvinnlig student slutade eftersom hon fick arbete men då startade det en annan kvinnlig 

student vilket innebär att det har varit två kvinnor inskrivna under våren 2018. Tre män 

avslutade utbildningen. Två på grund av sjukdom och en gick till andra IT-studier.  Det har 

varit många studiebesök under våren 2018. De flesta som kommer på studiebesök väljer att 

söka till utbildningen. Sex män från Höglandet och fyra män från övriga delar av länet finns på 

köplats.  

Projektledaren arbetar aktivt med att skapa en studiemiljö som även tilltalar kvinnor. 

Marknadsföringen utökas i länet och anpassas så att den tilltalar både kvinnor och män. En av 

de studerande har arbetat med att ta fram ett nytt informationsblad om utbildningen.  

 

Ekonomi 

Efter förhandlingar och beslut i styrelserna för de olika parterna i de tre samordnings-

förbunden samt regionen bestämdes följande ekonomiska fördelning under åren 2018 - 2022: 

 Höglandets samordningsförbund  1 150 000:-/år 

 Region Jönköpings län                               600 000:-/år 

 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden                              400 000:-/år 

 Finnvedens samordningsförbund      250 000:-/år 

 

Kommunal utveckling är värd för IT-spåret som övergick från att vara projekt till att bli 

verksamhet från 2018-01-01. Ordförande i styrgruppen är förbundschefen för Höglandets 

samordningsförbund. 

5.2 Strukturpåverkande insatser/utbildning  

 

5.2.1Projekt Uppdrag Samverkan 

Historik 

Efter en kartläggning, som gjordes av samverkanssystemen inom kommunområdena, 

konstaterade styrelsen och beredningsgruppen att det fanns utvecklingsmöjligheter inom 

samverkan.  

Styrelsen beslutade att erbjuda kommunerna att tillsätta en samverkanskoordinator på 50 % 

och att helfinansiera denna tjänst under 3 år. Avtal skrevs med 5 kommuner och 

samverkanskoordinatorerna tillsattes under hösten 2016.  

Uppdrag 

 Arbeta med samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna. 
 Driva, underhålla och administrera de olika överenskomna samverkansgrupperna 

inom varje kommunområde. 

 Vara kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning inom 

kommunen. 
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 Ta initiativ till förbättringar inom samverkansområdet. 

 Planera och kalla till gemensamma informationsträffar om samverkan för  

(ny-)anställda på de olika myndigheterna. 

 Representera respektive kommun i arbetsgruppen för Höglandets 

samordningsförbund – Inspirationsdag!. 

 Inga individärenden. 

Under våren 2018 har det funnits samverkanskoordinatorer i Nässjö, Sävsjö, Tranås och 

Vetlanda. Eksjö har valt att inte delta och i Aneby har tjänsten varit vilande.  

Pågående verksamhet  

Arbetet bedrivs enligt lokala behov i kommunerna, utifrån uppdragsformuleringen i 

projektbeskrivningen. 

I varje kommunområde har samverkanskoordinatorn skapat/återuppväckt en struktur kring 

samverkan mellan kommunen, vården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Strukturen 

finns både på chefsnivå och på handläggarnivå.  Dessa olika grupper består av 8-11 

personer/grupp. Chefsgruppen träffas minst två gånger/år och arbetsgrupperna oftare.  

Samverkanskoordinatorn bidrar med information kring samverkan vid nyanställningar, på 

olika arbetsplatsträffar och som telefonkonsult. Det är också deras uppgift att vara ”vägen in” 

till kommunen för övriga myndigheter. 

I alla deltagande kommunområden har det genomförts gemensamma informationsträffar med 

alla parter där de har fått beskriva sin verksamhet för varandra. Det har varit mellan 50 – 80 

deltagare på dessa mycket uppskattade träffar. Träffarna har bidragit till att öka förståelse för 

varandras uppdrag/verksamhet. Det har även framkommit flera konkreta tips och idéer kring 

samverkan som har funnit gehör i respektive kommunområde.  

Varje kommunområde har möjlighet att lägga upp gemensamt material på förbundets 

hemsida.  

Samverkanskoordinatorerna arbetar också mycket aktivt med genomförandet av Höglandets 

samordningsförbund – Inspirationsdag. Denna dag kommer att följas upp lokalt i kommun-

områden under hösten 2018 och det är samverkanskoordinatorn som är ansvarig för 

planering och genomförande i de kommunområden som har tillgång till tjänsten.  

Hanteringen kring ”Rätt stöd – rätt försörjning” (se nedan) är också en del av arbets-

uppgifterna. 

Samverkanskoordinatorerna träffas tillsammans med förbundschefen 1 gång/månad för att 

utbyta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt utvecklingsarbete. Under våren 2018 

har det varit fem träffar. 

Det framkommer hela tiden många spontana positiva synpunkter från både kommunernas, 

vårdens, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal.  
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Under vintern 2018/2019 ska projektet utvärderas och beslut tas kring vad som händer i 

framtiden.  

 

5.2.2 Rätt stöd – rätt försörjning  

Arbetet kring rehabilitering av personer som saknar sjukpenninggrundande inkomster är 

viktigt och uppmärksammans både lokalt, regionalt och nationellt. I Jönköpings län har 

arbetet framförallt skett under namnet ”Rätt stöd – rätt försörjning” och till sin hjälp infördes 

en blankett för att underlätta arbetet. Under våren 2018 har det framkommit att arbetet inte 

fungerar på samma sätt i alla kommuner/vårdcentraler men att arbetet trots allt går framåt. 

Den 28 maj deltog förbundschefen och två samverkanskoordinatorer i en träff tillsammans 

med representanter från övriga länet för en diskussion kring införandet och användandet av 

arbetssättet. Blanketten som infördes 2016-2017 har blivit en del, av många, som används i 

samverkan mellan vården och olika myndigheter. Mycket arbete återstår dock för att de 

aktuella personerna ska få den hjälp de har rätt till. 

 

5.2.3 Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag! 

I förbundet finns sedan tidigare en ”KUR-grupp” som under flera år har arbetat med att 

genomföra KUR-dagen. Gruppen består av medarbetare från kommunerna, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och region Jönköpings län. Under våren 2018 beslöt 

styrelsen att byta namn på aktiviteten. Det nya namnet är ”Höglandets samordningsförbund – 

Inspirationsdag!” Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen. 

 

Den 3 maj 2018 genomfördes Inspirationsdagen på Pigalle i Nässjö. Dagen blandade 

föreläsningar i storgrupp och workshops i kommunområdesgrupper.  

Inbjudna talare var Anders Lundin och Adam Löving. Tyvärr blev Adam sjuk och det innebar 

att Anders var ensam talare. Han gav även uppgifter och inspiration till workshopen. 

Redovisning i storgruppen genomfördes genom att använda mobiltelefoner som 

metometerknappar och skapa ordmoln. Detta var ett uppskattat redovisningsätt. Se exempel 

nedan. 
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Inspirationsdagen kommer att följas upp lokalt i kommunområden under hösten 2018.  

Dagen fick positiv utvärdering av de cirka 200 deltagarna som önskade en ny dag 2019.  

5.2.4 Psykiatriveckan 

För 12:e året i rad planerar region Jönköpings län en kompetensutvecklingsvecka på 

Höglandet.  

Målet är att öka kunskapen och förståelsen för flera psykiatriska diagnoser och beteenden. 

Målgrupperna är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt personal hos offentliga myndigheter 

och organisationer.  

Styrelsen har beslutat att aktivt stödja Psykiatriveckan eftersom den riktar sig till 

samordningsförbundets målgrupper. 

Veckan genomförs alltid under vecka 46 och under våren 2018 har tre planeringsmöten 

genomförts. 

 

5.2.5 Utbildningsdagar och ägarsamråd för styrelse och beredningsgrupp 

 

Styrelsen och beredningsgruppen genomförde en gemensam planerings- och inspirationsdag 

2018-01-19. 

Tillsammans med övriga samordningsförbund i länet genomfördes ett medlemssamråd  

2018-02-23.  

De tre samordningsförbunden genomförde en gemensam konferens för styrelserna och 

beredningsgrupperna 2018-04-11.  

Inbjuden talare var Christina Merker-Siesjö från Yallatrappan i Malmö. Bodil Äng, som är ny 

koordinator för IT-spåret i Eksjö, informerade om utbildningen. Förbundscheferna 

informerade kring övriga pågående verksamheter 

Det sociala företaget Aspiranterna är en ”avknoppning” från IT-spåret och Angelica Lyckare 

informerade om den verksamheten. Mats Frohm och Peter Hedfors rapporterade från en 

genomförd utbildning kring socioekonomi. 

6. Samordningsförbundets administration  
 
6.1 Löne- och personaladministration 

Samordningsförbundet har ett avtal med Region Jönköpings län om köp av viss 

administration från regionens kansli. Regionen sköter ekonomiadministrationen samt 

personaladministrationen åt samordningsförbundet. Övriga samordningsförbund i länet har 

liknande avtal.  
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6.2 Arkiv 

Arkivering av handlingar enligt arkivbeskrivningen sköts, enligt förbundsordningen, av 

Tranås kommun.  

 

6.3 Nätverk mellan förbund  

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS), 

samt deltar vid Nationella rådets samlingar.  

 

6.4 Nätverk mellan förbundschefer 

Förbundschefen samarbetar med förbundschefen för de två övriga förbunden i Jönköpings län 

och nätverket Norra Sydsverige samt nationellt SUS-nätverk.  

Nationellt SUS-nätverk har haft en träff via Skype under våren 2018. Nätverket för 

förbundscheferna i Norra Sydsverige planerar en träff i september 2018. 

Samarbetet med förbundschefen för de övriga två förbunden i länet sker kontinuerligt efter 

behov. 

6.5 Konferenser  

I april 2018 deltog Emmeli Gidius Persson och Pernilla Friberg samt förbundschefen i 

Nationella rådets rikskonferens i Göteborg. Temat var ”Ett hållbart samhälle genom 

samverkan” och konferensen innehöll många spännande föreläsningar och seminarier. 

6.6 Utbildningar 

Förbundschefen har deltagit i SKL:s webbseminarium kring arbete med personer utan 

sjukpenninggrundande inkomst, Pactas webbutbildning om GDPR (General Data Protection 

Regulation) och SKL:s WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)-utbildning.  

GDPR- och WCAG-utbildning är nödvändiga för att förbundet ska kunna följa tvingande 

direktiv när det gäller hantering av personuppgifter och tillgänglighetsfrågor. 

6.7 Övriga träffar 

Förbundschefen har deltagit i en träff i Kommunal utvecklings regi angående samarbete 

mellan skolan och yrkeslivet för personer med särskilda behov.  

Folkhälsorådet har ett nätverk kring Hälso- och samhällsekonomi där förbundschefen deltar 

när de frågor som ska behandlas berör förbundets uppdrag. 

I samband med länets rektorsnätverk för vuxenutbildning informerade alla tre förbunden om 

sin verksamhet och tog upp frågan om det finns önskemål kring ”preparandutbildning för t ex 

IT-spåret” i länet.  
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7.0 Informationshantering 
7.1 E-post 

Höglandets IT sköter samordningsförbundets Outlook vad gäller uppdatering och service. 

 

7.2 Hemsida 

IT-enheten inom Jönköpings kommuns stadskontor hanterar, enligt tidigare avtal, utveckling 

och drift av förbundets hemsida. På hemsidan presenteras bland annat protokoll och 

minnesanteckningar från styrelse respektive beredningsgrupp. Där finns också 

dokumentation kring pågående projekt. Hemsidan är gemensam för alla tre förbunden i 

Jönköpings län.  

Under våren 2018 har ett arbete inletts för att säkra tillgängligheten och informationen på 

hemsidan enligt tvingande direktiv, GDPR och WCAG.  

 

7.3 Digital anslagstavla 

Höglandets samordningsförbund har en digital anslagstavla på hemsidan 

www.finsamjonkopingslan.se  

 

7.4 Dataskyddsombud 

Från 25 maj 2018 trädde General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft och det innebär, 

bland annat, att ett dataskyddsombud måste utses. Förbundet har tecknat ett avtal med 

Tranås kommun om samarbete kring dataskyddsombud.  

7.5 Kommunfullmäktige 

Under våren 2018 har förbundschefen informerat om förbundet och förbundets verksamhet 

vid kommunfullmäktiges sammanträden i Tranås, Eksjö och Aneby. Övriga kommuner fick 

information under hösten 2017.  
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8. EKONOMISK REDOGÖRELSE 

 

8.1 Resultaträkning Höglandets samordningsförbund 

     Budget 2018 Utfall Helårsprognos 

2018-06-30  

Intäkter    

Aneby Kommun 95 000 96 100 96 100 

Nässjö Kommun 441 250 448 700 448 700 

Sävsjö Kommun 163 750 160 300 160 300 

Eksjö Kommun 243 750 240 400 240 400 

Tranås Kommun 268 750  272 400 272 400 

Vetlanda Kommun 390 000 384 600 384 600 

Region Jönköpings län  1 602 500 1 602 500 1 602 500 

Försäkringskassan 3 205 000 1 602 500 3 205 000 

Övriga intäkter  20 559 20 559 

Öres-och kronutjämning  -5 -5 

Ränta  -177 -177 

Summa intäkter 6 410 000 4 828 059 6 430 377 

    

Kostnader    

    Supported Employment - fortsättning 3 800 000 1 781 905  3 700 000 

Höglandets samordningsförbund -     
    Inspirationsdag! (KUR) 

150 000 96 691 130 000 

IT-spåret 1 150 000 600 000 1 150 000 

Framtida projekt 50 000 0  50 000 

Psykiatriveckan 30 000 0 30 000 

Uppdrag Samverkan 1 500 000 531 787 1 300 000 

    

Administration    

Styrelse 40 000 0 46 700 

Tjänstemän 500 000 397 771 540 000 

Övrig administration 40 000 48 779 53 000 

Revision 45 000 30 100 30 100 

Ekonomihantering 67 000 35 165 68 000 

Utbildning styrelse och       
          beredningsgrupp 

30 000 44 678 44 700 

Summa kostnader 7 402 000 3 566 877 7 142 500 

    

Resultat -992 000 1 261 219 -732 500 

    ”Övriga intäkter” är ersättning från övriga förbund i länet i samband med utbildningar för 

styrelse och beredningsgrupp. Det innebär att posten ”utbildningar för 

styrelse/beredningsgrupp” är 19 371:-. I samband med byte av lönesystem på Region 

Jönköpings län i januari 2018 blev styrelsens arvoden felkonterade och konterades 

tillsammans med lön m.m för tjänsteman. Regionen gör en omkontering av det som konterats 

under våren 2018 och resterande del av 2018 konteras det enligt kontoplanen.  
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8.2 Balansräkning Höglandets Samordningsförbund 

   2017-12-31 2018-06-30 

Tillgångar    

Kundfordran  0 25 699 

Övrig fordran  46 363 19 200 

Kassa och bank  3 916 643 5 031 273 

  3 963 006 5 076 172 

    

Eget kapital och skulder    

Balanserat från fg år  1 389 138 1 354 164  

Årets resultat  -34 974 1 261 219 

Kortfristiga skulder  2 608 842 2 460 789 

 

Bilaga 1 

   

Samverkanskoordinatorer fördelning/kommun 

Kommun Summa Tjänst  

Nässjö 134 492 50 %  

Sävsjö 118 307 50 %  

Tranås 153 483 50 %  

Vetlanda 121 385  50 %  

    

Bilaga 2    

SE-coacher fördelning/kommun    

Kommun Summa Tjänst Antal coacher 

Aneby 174 375 75 % 1 

Eksjö 290 625 125 % 2 

Nässjö 418 500 180 % 2 

Sävsjö 348 750 150 % 2 

Tranås (feb-juni) 193 750 100 % 1 

Vetlanda 348 750 150 % 3 

    

 
 
 
 
 

Styrelsens beslut  

Tranås 2018-09-06 

Förbundsstyrelsen 





Höglandets samordningsförbund

Verksamhetsplan 
2019                                                               

Budget 2019-2021

2018-10-29
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Verksamhetsplan 2019
Samordningsförbundets uppdrag
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av 
huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, 
förmågan att arbeta. 
Uppdraget regleras i ”Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser”. 

Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Region Jönköpings län.

Vision
Samverkan för allas delaktighet i samhället 

Målgrupp
Samordningsförbundets målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 
18 och 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär eller 
riskerar att få offentlig försörjning. 

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de 
gemensamma resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till 
att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete främst på unga personer mellan 
18 och 29 år.

Organisation
Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter med 
personliga ersättare. Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när 
styrelsemedlemmarna byts. 
Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef på 75 %. Tjänster för ekonomi- och personal-
administration köps från Region Jönköpings län. 

En beredningsgrupp som består av operativa chefer från samtliga ägare förbereder 
ärenden till styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. Beredningsgruppen 
identifierar behov av samverkansinsatser och tar fram förslag till verksamhet för 
samordningsförbundet.

Ekonomi
Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska 
medel. Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje 
enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om 
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finansiering av verksamhet.
Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera innestående medel på ett 
sådant sätt att medlen kan minska i värde.
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Styrelsen följer upp 
budgeten regelbundet. Förbundet har under 2018 en budget på totalt 6 411 000 kr, 
exkl. sparade medel. 

5. Samordningsförbundets finansierade verksamheter 

5.1 Individpåverkande insatser 

5.1.1 Supported Employment, SE – fortsättning 

Pågående verksamhet
I varje deltagande kommun finns en SE-grupp bestående av SE-coacher samt 
representanter för Försäkringskassa, Arbetsförmedling och psykiatriska kliniken i Region 
Jönköpings län. De träffas varje månad för att aktualisera och följa upp deltagare i 
projektet. Försäkringskassan föreslår till SE-gruppen de personer med aktivitets-
ersättning som de anser ska ingå i projektet. Övriga deltagare i SE-gruppen har också 
möjlighet att anmäla lämpliga deltagare. Urvalet sker i samråd mellan medlemmarna i SE-
gruppen.

I arbetet som SE-coach ingår att finna lämpliga arbetsplatser för personer som ingår i 
målgruppen och att sedan, tillsammans med arbetsgivare, arbetskamrater och 
myndigheter, ge det stöd som fordras för att den enskilde individen ska bli anställd. 
Stödet ska även kunna ges efter en anställning till dess att personen och/eller hens 
arbetsgivare bedömer att ytterligare kontakt inte är nödvändig.
Från 2018-01-01 har målgruppen utökats till att omfatta personer som har svårigheter 
att etablera sig och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund 
av:

 funktionshinder 
 psykisk ohälsa 
 missbruksproblematik 

I första hand läggs fokus på unga (19 – 29 år) som har eller riskerar att få 
aktivitetsersättning. Varje kommun definierar hur de väljer att arbeta med personer som 
har en missbruksproblematik. 

Beredningsgruppen har fördelat projektmedel från Höglandets samordningsförbund 
enligt följande:
Aneby 75 % (en coach), Eksjö 150 % (två coacher), Nässjö 180 % (två coacher), Sävsjö 
150 % (två coacher), Tranås 100 % (en coach från februari 2018), Vetlanda 150 % (tre 
coacher). På grund av föräldraledighet har Eksjö enbart utnyttjat 125 % under våren 
2018.  
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SE-coacherna har ett nätverk tillsammans med förbundschefen och har regelbundna 
möten. SE-coacherna har fått handledning vid två tillfällen under våren 2018 av Johanna 
Gustavsson från Stiftelsen Activa. I dagsläget har alla coacher fungerande inloggning till 
redovisningssystemet SUS och har fått utbildning i användningen av det.

Verksamhet 2019
Verksamheten planeras att vara oförändrad under 2019. En styrgrupp för SE-arbetet på 
Höglandet där chefer för SE-coacher deltar startas under vintern 2018.

5.1.2 IT-spåret 

Pågående verksamhet
Under våren 2018 har IT-spåret präglats av ”nystart”. Det är en ny projektledare, Bodil 
Äng, och de tre samordningsförbunden samt Region Jönköpings län har lämnat 
ekonomiska garantier fram till och med 2022. 
Det finns femton studieplatser på IT-spåret. Alla studenterna har en individuell studieplan 
vilket innebär att de befinner sig på olika stadier i undervisningen. Under våren 2018 har 
det varit 14 studenter från Höglandet, varav två kvinnor, och en student från Jönköping.  
Antagning och avslut för utbildningen sker kontinuerligt och strävan är att alltid ha 15 
aktuella studenter. 
En kvinnlig student slutade eftersom hon fick arbete men då startade det en annan 
kvinnlig student vilket innebär att det har varit två kvinnor inskrivna under våren 2018. 
Tre män avslutade utbildningen. Två på grund av sjukdom och en gick till andra studier 
inom IT.  Det har varit många studiebesök under våren 2018. De flesta som kommer på 
studiebesök väljer att söka till utbildningen. Sex män från Höglandet och fyra män från 
övriga delar av länet finns på köplats. 
Projektledaren arbetar aktivt med att skapa en studiemiljö som även tilltalar kvinnor. 
Marknadsföringen utökas i länet och anpassas så att den tilltalar både kvinnor och män. 
En av de studerande har arbetat med att ta fram nya informationsblad samt skapat en 
hemsida för utbildningen. 

Kommunal utveckling är värd för IT-spåret som övergick från att vara projekt till att bli 
verksamhet från 2018-01-01. Utbildningen är förlagd till Campus I12 i Eksjö. Ordförande i 
styrgruppen är förbundschefen för Höglandets samordningsförbund.

Verksamhet 2019
Verksamheten planeras att vara oförändrad och med fortsatt arbete för att öka antalet 
kvinnor på utbildningen och antalet studenter från övriga delar av länet under 2019. 

5.2 Strukturpåverkande insatser/utbildning 

5.2.1Projekt Uppdrag Samverkan
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Uppdrag
 Arbeta med samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna.
 Driva, underhålla och administrera de olika överenskomna samverkansgrupperna 

inom varje kommunområde.
 Vara kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning 

inom kommunen.
 Ta initiativ till förbättringar inom samverkansområdet.
 Planera och kalla till gemensamma informationsträffar om samverkan för 

(ny-)anställda på de olika myndigheterna.
 Representera respektive kommun i KUR-gruppen.
 Inga individärenden.

Pågående verksamhet
Arbetet bedrivs enligt lokala behov i kommunerna, utifrån uppdragsformuleringen i 
projektbeskrivningen.

I varje deltagande kommunområde, Aneby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås har 
samverkanskoordinatorn skapat/återuppväckt en struktur för samverkan mellan 
kommunen, vården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Strukturen finns både på 
chefsnivå och på handläggarnivå.  Dessa olika grupper består av 8-11 personer/grupp. 
Chefsgruppen träffas minst två gånger/år och arbetsgrupperna oftare.  
Samverkanskoordinatorn bidrar med information kring samverkan vid nyanställningar, 
på olika arbetsplatsträffar och som telefonkonsult. Det är också deras uppgift att vara 
”vägen in” till kommunen för övriga myndigheter.
I alla deltagande kommunområden har det genomförts gemensamma informationsträffar 
med alla parter där de har fått beskriva sin verksamhet för varandra. Det har varit mellan 
50 – 80 deltagare på dessa mycket uppskattade träffar. 
Träffarna har bidragit till att öka förståelse för varandras uppdrag/verksamhet. Det har 
även framkommit flera konkreta tips och idéer kring samverkan som har funnit gehör i 
respektive kommunområde. 
Varje kommunområde har möjlighet att lägga upp gemensamt material på förbundets 
hemsida. 
Samverkanskoordinatorerna arbetar också mycket aktivt med genomförandet av 
Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag. Denna dag kommer att följas upp 
lokalt i kommunområden under hösten 2018 och det är samverkanskoordinatorn som är 
ansvarig för planering och genomförande i de kommunområden som har tillgång till 
tjänsten. 
Arbetet kring ”Rätt stöd – rätt försörjning” (se nedan) är också en del av arbets-
uppgifterna.
Samverkanskoordinatorerna träffas tillsammans med förbundschefen 1 gång/månad för 
att utbyta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt utvecklingsarbete. Under våren 
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2018 har det varit fem träffar. Det framkommer många spontana positiva synpunkter från 
både kommunernas, vårdens, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal om 
arbetet med samverkan. 

Verksamhet 2019
Verksamheten planeras att vara oförändrad under första halvåret 2019. Aneby har en 
aktiv samverkanskoordinator från juli 2018. 
Under början av 2019 planeras för en utvärdering av projektet och beslut kring eventuell 
förlängning av arbetet. 

5.2.2 Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag
I förbundet finns sedan tidigare en ”KUR-grupp” som består av medarbetare från alla 
medlemmarna. Gruppen arbetar med att planera och genomföra olika informations- och 
utbildningssatsningar. Tidigare har aktiviteten kallats KUR-dag men under våren 2018 
beslöt styrelsen att byta namn. Det nya namnet är Höglandets samordningsförbund – 
Inspirationsdag!

Den 3 maj 2018 genomfördes Inspirationsdagen på Pigalle i Nässjö. Dagen blandade 
föreläsningar i storgrupp och workshops i kommunområdesgrupper. 
Inbjudna talare var Anders Lundin och Adam Löving. Tyvärr blev Adam sjuk och det 
innebar att Anders var ensam talare. Han gav även uppgifter och inspiration till 
workshopen. Redovisning i storgruppen genomfördes genom att använda mobiltelefoner 
som mentometerknappar och skapa ordmoln. Detta var ett mycket uppskattat sätt att 
redovisa många grupper i en stor samling. Se exempel nedan.

 

Inspirationsdagen kommer att följas upp lokalt i kommunområden under hösten 2018. 

Dagen var uppskattad och fick positiv utvärdering av de cirka 200 deltagarna som 
önskade en ny dag 2019. 

Verksamhet 2019
Under 2019 görs ett uppehåll med att anordna Höglandets samordningsförbund – 
Inspirationsdag.



9

Höglandets samordningsförbund Verksamhetsplan 2019
Box 15, 574 21 Vetlanda
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se

5.2.3 Psykiatriveckan
För 12:e året i rad planerar Region Jönköpings län en kompetensutvecklingsvecka på 
Höglandet. 
Målet är att öka kunskapen och förståelsen för flera psykiatriska diagnoser och 
beteenden. Målgrupperna är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt personal hos 
offentliga myndigheter och organisationer. 
Styrelsen har beslutat att aktivt stödja Psykiatriveckan då den riktar sig till samordnings-
förbundets målgrupper.
Veckan genomförs alltid under vecka 46 och under våren 2018 har ett antal 
planeringsmöten genomförts.

Verksamhet 2019
Det planeras för en psykiatrivecka även under 2019. 

5.2.5 Utbildningsdagar och ägarsamråd för styrelse och beredningsgrupp

Styrelsen och beredningsgruppen genomförde en gemensam planerings- och 
inspirationsdag 2018-01-19.
Tillsammans med övriga samordningsförbund i länet genomfördes ett medlemssamråd 
2018-02-23, samt en vårkonferens 2018-04-11.

Verksamhet 2019
En gemensam planeringsdag för styrelsen och beredningsgruppen planeras tidig höst 
2019. Förbundschefen har i uppdrag att tillsammans med förbundschefen för de övriga 
förbunden i länet arbeta för ett nytt upplägg av medlemssamråd och vårkonferens under 
2019. 
Medlemssamråd sker 22 februari 2019. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ansvarar för träffen. 
I april 2019 kommer Magnus Simonsson, från Nationella rådet, att genomföra en 
utbildning för nya styrelseledamöter för hela Jönköpings län och med inbjudan till övriga 
län i Småland.

6. Samordningsförbundets administration 

6.1 Löne- och personaladministration
Samordningsförbundet har ett avtal med Region Jönköpings län om köp av viss 
administration från regionens kansli. Regionen sköter ekonomiadministrationen samt 
personaladministrationen åt samordningsförbundet. Övriga samordningsförbund i länet 
har liknande avtal. 
Under 2019 träder en ny EU-förordning kring e-fakturering i kraft och detta måste 
förbundet beakta. 
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6.2 Arkiv
Arkivering av handlingar enligt arkivbeskrivningen sköts, enligt förbundsordningen, av 
Tranås kommun. 

6.5 Nätverk mellan förbund 
Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) 

6.6 Nätverk mellan förbundschefer
Förbundschefen samarbetar med förbundschefen för de två övriga förbunden i 
Jönköpings län och nätverket Norra Sydsverige samt nationellt SUS-nätverk. 
Samarbetet med förbundschefen för de övriga två förbunden i länet sker kontinuerligt 
efter behov.

6.7 Konferenser 
Våren 2019 konferens med Nationella rådet och förbundschefsdagar i november 2019. 
Förbundschefen deltar vid båda tillfällena och eventuellt deltar även någon från 
styrelse/beredningsgrupp vid den nationella konferensen. Även NNS har en konferens 
under hösten 2019, där förbundschefen eventuellt deltar.

6.8 Utbildningar
Tillsammans med övriga förbund i länet planeras under våren 2019 en grundutbildning 
och en chefsdag i SE-metoden.

6.9 Licenser
Samordningsförbundet har köpt licenser för att kunna använda EsMaker och 
Indikatorerna. EsMaker är ett enkätsystem som används för anmälan till olika 
konferenser/utbildningar och uppföljningar av dem. Indikatorerna är ett gemensamt 
projekt via NNS för att mäta kvalitet på utförda aktiviteter.

7.0 Informationshantering
7.1 Hemsida
IT-enheten inom Jönköpings kommuns stadskontor hanterar, enligt tidigare avtal, 
utveckling och drift av förbundets hemsida. På hemsidan presenteras bland annat 
protokoll och minnesanteckningar från styrelse respektive beredningsgrupp. Där finns 
också dokumentation kring pågående projekt. Hemsidan är gemensam för alla tre 
förbunden i Jönköpings län. 

Förändringar 2019
Under våren 2018 har ett arbete inletts för att säkra tillgängligheten och informationen 
på hemsidan enligt tvingande direktiv, GDPR och WCAG. Detta arbete fortsätter under 
2019. 
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7.2 E-post
Höglandets IT sköter samordningsförbundets Outlook vad gäller uppdatering och service.

7.3 Digital anslagstavla
Höglandets samordningsförbund fortsätter med en gemensam digital anslagstavla på 
hemsidan. 

7.4 Dataskyddsombud
Förbundet har tecknat ett avtal med Tranås kommun om samarbete kring 
dataskyddsombud. 

7.5 Övrig informationsspridning
Under 2019 planeras för information om förbundet i alla medlemmars fullmäktige/
styrgrupper. Foldrar uppdateras och delas ut efter behov.



12

Höglandets samordningsförbund Verksamhetsplan 2019
Box 15, 574 21 Vetlanda
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se

8. EKONOMISK REDOGÖRELSE

8.1 Ekonomiska förutsättningar inför 2019 – 2021 

Förslag till budget 2019 – 2021  

Intäkter 2018 2019 2020 2021
Staten 3 205 000 3 205 000 3 205 000 3 205 000

Region Jönköpings län 1 602 500 1 602 500 1 602 500 1 602 500
Aneby kommun 96 100 96 100 96 100 96 100
Eksjö kommun 240 400 240 400 240 400 240 400
Nässjö kommun 448 700 448 700 448 700 448 700
Sävsjö kommun 160 300 160 300 160 300 160 300
Tranås kommun 272 400 272 400 272 400 272 400
Vetlanda kommun 384 600 384 600 384 600 384 600

Summa intäkter 6 410 000 6 410 000 6 410 000 6 410 000
Kostnader 2018 (prognos) 2019 2020 2021
SE-projekt 3 700 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
IT-spåret 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000
Inspirationsdag 130 000 0 150 000 150 000
Framtida projekt 50 000 60 000 380 000 380 000
Hemsida 0 50 000 30 000 20 000
Uppdrag Samverkan 1 300 000 750 000 0 0
Utvärdering Uppdrag 
Samverkan 0 100 000 0 0
Psykiatrivecka 30 000 30 000 30 000 30 000
Tjänsteman 540 000 550 000 550 000 550 000
Styrelse 46 700 40 000 40 000 40 000
Ekonomihantering 68 000 68 000 68 000 68 000
Revision 30 100 45 000 45 000 45 000
Utbildning, styrelse/ 
beredningsgrupp 44 700 20 000 20 000 30 000
Övrig administration 53 000 50 000 50 000 50 000
Övriga finansiella 
kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader 7 142 500 6 713 000 6 313 000 6 313 000

Resultat -732 500 -303 000 97 000 97 000

Ackumulerat resultat 
från 2017:                       
1  354 164

Prognos 
ackumulerat 
resultat för 2018:                     
621 664

Prognos 
ackumulerat 
resultat för 2019:       
318 664 

Prognos 
ackumulerat 
resultat för 2020:            
415 664

Prognos 
ackumulerat 
resultat för 2021:
512 664
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Detta avtal (”Avtalet”) avseende samverkan inom regionaltågsystemet ”Krösatågen” har träffats 

mellan; 

(1) Region Jönköpings genom Jönköpings Länstrafik, org.nr 232100-0057, med adress Box 1024, 

551 11 Jönköping, (”JLT”); och 

(2) Region Kronoberg genom Länstrafiken Kronoberg, org.nr 232100-0065; med adress 351 88 

Växjö, (”LTK”); och 

(3) Landstinget i Kalmar län genom Kalmar Länstrafik, org.nr 232100-0073, med adress Box 54, 

579 22 Högsby, (”KLT”); och 

(4) Region Blekinge genom Blekingetrafiken, org.nr 222000-1321, med adress Valhallavägen 1, 

371 41 Karlskrona, (”BT”); och 

(5) Region Skåne genom Skånetrafiken, org.nr 232100-0255, med adress 281 83 Hässleholm, 

(”ST”); och 

(6) Region Halland genom Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, med adress Box 269, 311 23 

Falkenberg, (”HLT”); och 

(7) Region Västra Götaland genom Västtrafik AB, org. nr 556558–5873, med adress Box 123, 541 

23 Skövde, (”VT”). 

JLT, LTK, KLT, BT, ST, HLT och VT benämns nedan var för sig som ”Beställare” och gemensamt som 

”Beställarna”. 

 

 

1. Bakgrund och avtalets omfattning 
 

1.1. Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, Halland, Blekinge, Skåne och 

vid tillkommande av linje mellan Värnamo och Borås även Västra Götaland. Krösatågen 

kompletterar och samverkar med andra tågsystem samt övrig av Beställarna anordnad 

kollektivtrafik inom det geografiska området. 

 

1.2. Västtrafik äger rätt att träda in i Krösatågen ifall trafik bedrivs till station eller stationer 

inom Västra Götalands län. 
 

1.3. Krösatågen består för närvarande av ett Trafikavtal med Svenska Tågkompaniet AB 

(”Trafikföretaget”) genom trafikavtal. Trafikavtalet kan även vara ett direktupphandlat 

avtal men samma villkor som det ursprungliga Trafikavtalet. 

- Krösatåg 2018 

 

Krösatågen består för närvarande av två Underhållsavtal med Bombardier Transportation 

Sweden AB (”Underhållsföretaget”) genom underhållsavtal 

- Ett underhållsavtal för dieseltåg Itino  
- Ett underhållsavtal för eltåg X11-X14  
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1.4. I Krösatågen finns tre fordonstyper Itino, X11 och X14.  

 

- Dieseldrift med Itinotåg  

- Eldrift med X11 och X14-tåg 

 
1.5. Beställarna ser ett behov av att reglera sitt samarbete om tågtrafik under varumärket 

Krösatågen. Mot bakgrund av detta ingår Beställarna följande samarbete på de villkor 

som anges nedan i Avtalet. 

 

 

2. Övergripande målsättning 
 

Målsättning 

2.1. Grunden för arbetet med Krösatågen framgår av respektive Regional Kollektivtrafik-

myndighets beslut om allmän trafikplikt och ambitionsnivåerna i de olika 

trafikförsörjningsprogrammen och övriga strategiska dokument för utveckling av 

trafiken.  

 

2.2. Krösatågen är ett regionaltågsystem som trafikerar egna linjer. Krösatågen stödjer och 
samverkar med andra tågsystem genom trafikering på gemensamma linjesträckningar 

och större noder i systemet. Målsättningen är att förenkla resandet och underlätta 

pendlingen i och mellan länen. Denna samverkan syftar till att med gemensamma 

resurser skapa långsiktigt fungerande trafik som ger god trafikekonomi och är 

miljömässigt hållbar. 

 

Långsiktighet och helhetssyn 

2.3. Beställarna åtar sig att långsiktigt, aktivt och lojalt samverka enligt de utgångspunkter, 

avgränsningar och riktlinjer som anges i Avtalet. 

 

2.4. I samarbetet kring Krösastågstrafiken ska Beställarna ständigt eftersträva bästa möjliga 
utfall för trafik/ekonomi och resenärer i den totala Krösatågstrafiken. Beställarna åtar sig 

således att verka för det övergripande och gemensamma bästa samt att trafiken utvecklas 

på ett ekonomiskt försvarbart sätt med resenären i fokus som ger fler och nöjdare kunder 

för Beställarna. Enskild Beställare äger möjlighet att teckna separata tilläggsavtal med 

Trafikföretaget och Underhållsföretaget så att Beställares särintressen säkerställs. 

Beställare har därmed även möjlighet att på egen bekostnad driva trafik i annat län 

utanför detta avtals omfattning.  

 

2.5. Beställarna är överens om att samarbetet ska präglas av öppenhet och konstruktivitet. 

Förekommande meningsskiljaktigheter förutsätts kunna lösas i samförstånd utifrån en 
förståelse av samarbetets långsiktiga betydelse för Beställarna gemensamt. 

 

 

3. Organisation 
 

3.1. Samverkan inom Krösatågen leds av en samverkansgrupp bestående av respektive 

ordförande i politisk nämnd/styrelse och/eller den förtroendevalde politiker som 

respektive Beställare utser samt förvaltningschef/trafikdirektör/VD eller motsvarande hos 

respektive Beställare.  
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Ordförandeskapet i samverkansgruppen väljs för fyra (4) år. Ordförandeskapet cirkulerar 

mellan Beställarna.  

 

3.2. Utöver samverkansgruppen finns fyra permanenta arbetsgrupper: 
- Direktörsgruppen bestående av Förvaltningschef/Direktör/VD 

- Trafik- och fordonsgruppen 

- Marknads- och försäljningsgruppen 

- Ekonomigruppen 

Respektive Beställare utser sina representanter i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna 

arbetar med olika frågor enligt direktiv från Samverkansgruppen eller Direktörsgruppen. 

Löpande avstämningar görs under året i samtliga grupper minst två gånger per år.  

 

Samverkan med Trafikföretaget och Underhållsföretaget sker enligt de i avtalen fastlagda 
arbetsformerna. 

 

3.3. JLT ansvarar för samordning och ekonomiadministration för Krösatågen. I JLTs uppdrag 

ingår även den dagliga driften för Krösatågen, för detta har JLT rätt att fullgöra de 

operativa förvaltningsuppgifter och träffa överenskommelser med Trafikföretaget inom 

angivna ramar. 

 

Organisation av samarbetet 

3.4. Beställarnas arbete med Krösatågstrafiken sker på tre nivåer. 

 

Nivå 1: Utgångspunkten är att varje Beställare ansvarar för Krösatågstrafiken inom 
sitt län med egna resurser. På denna nivå hanterar Beställarna vissa frågor i 

Krösatågstrafiken självständigt. Beställares ansvar och befogenheter på 

denna nivå regleras av villkoren i punkt 4 nedan.  

Nivå 2: Övergripande och principiella frågor som berör hela eller delar av 

Krösatågstrafiken hanterar Beställarna inom ramen för 

Samverkansgruppen. Samarbetet på denna nivå regleras av villkoren nedan.  

Nivå 3: Uppgifter av verkställande karaktär som rör den operativa delen av 

Krösatågstrafiken hanteras av arbetsgrupperna. 

 

3.5. Beslutsfattande inom samarbetet (Nivå 2 och 3) utgår från konsensusprincipen. De 
Beställare som berörs av en åtgärd ska således vara eniga om genomförande av 

åtgärden.  

 

 

4. Beställarnas ansvar för Krösatågstrafiken  
 

4.1. Beställare är ansvarig för Krösatågstrafiken inom sitt eget län på det sätt som 

trafikavtalet stipulerar, bl.a. för följande frågor: 

 

o Beställarna ska förhandla och överenskomma med berörda Beställare eller 

annan Beställare om gemensamma trafiklösningar inför beslut om 

trafikförsörjningsplan eller motsvarande dokument inom respektive län.  
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o Beställare ska varje år, utifrån trafikförsörjningsplanen eller motsvarande 

dokument i respektive län, fastställa linjesträckning, uppehållsbild, tidtabell, 

formering av tåg etc. för Krösatågen. 

 

 

5. Fördelningsprinciper 
 

5.1. I punkterna nedan finns principer för fördelning av kostnader kopplade till 
Trafikföretaget och Underhållsföretaget samt övriga kostnader mellan Beställarna.  

 

5.2. Fast ersättning 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av totala 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan.  

 

5.3. Rörlig ersättning km 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan för el- respektive dieselfordon.  

 
5.4. Rörlig ersättning tid 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av totala 

antalet planerade tidtabellstimmar för respektive personal- samt tidkategori.  

 

5.5. Avropstjänster 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

utförda avropstjänster. 

 

5.6. Förstärknings- och ersättningstrafik 
Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av utförd 

förstärknings- respektive ersättningstrafik per tur. 

 

Förstärknings- och ersättningstrafik som administreras och betalas av enskild Beställare 

fördelas på samma sätt som i ovanstående stycke eller efter särskild överenskommelse.  

 

5.7. Incitament och Bonus 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av totala 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan. 

 
5.8. Viten 

Viten från Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan. 

 

5.9. Kvalitetsavgifter till/från Trafikverket 

Kvalitetsavgifter till/från Trafikverket fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan för el- respektive dieselfordon.  

 

5.10. Avgifter till Trafikverket 

Tågläges- och spåravgifter fördelas till Beställarna utifrån respektive Beställares faktiska 
produktion. Emissionsavgift samt avgift för drivmotorström fördelas till respektive 

Beställare utifrån andel av fordonskilometer enligt fastställd tågplan för el- respektive 

dieselfordon.  
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5.11. Drivmotorström  

Differens (positiv eller negativ) mellan fakturerad drivmotorström till Trafikföretaget och 

betald drivmotorström till Trafikverket fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan för elfordon 

 
5.12. Fordon, hyres- och kapitalkostnader 

Varje Beställare ansvarar för sina kostnader kopplat till Beställares fordonsflotta. 

Antingen genom egna fordon eller genom överenskommelse med annan Beställare om 

fordonsanvändning.  

 

5.13. Fordon, underhåll 

Förebyggande och avhjälpande underhåll enligt gällande underhållsavtal för respektive 

verkstad och fordonstyp summeras och fördelas därefter till respektive Beställare utifrån 

andel av fordonskilometer enligt fastställd tågplan för el- respektive dieselfordon.  
 

Kostnader för tillkommande arbete, tungt underhåll kopplas till respektive fordonsägare 

enligt Transitio AB definitioner. 

 

5.14. Stations- och angöringsavgifter 

Varje Beställare ansvarar för och betalar eventuella stations- eller angöringsavgifter i sitt 

län. 

 

5.15. Försäljningsutrustning 

Kostnader för försäljningsutrustning betalas av den Beställare som installerar den.  
Kostnader för ombordpersonalens valideringsutrustning fördelas mellan de Beställare 

som nyttjar utrustningen utifrån andel av totala fordonskilometer enligt fastställd 

tågplan. 

 

5.16. Gemensam administration 

JLTs kostnader för den gemensamma administrationen fördelas till Beställarna med ett 

årligt fastställt belopp utifrån andel av fordonskilometer enligt fastställd tågplan. I 

administrationskostnaden ingår personal-, marknadsföring, - juriststöd, NKI-

undersökning, etc.  

 
5.17. Övrigt 

Övriga kostnader, som inte nämnts i punkterna ovan, ska fördelas mellan respektive 

Beställare utifrån andel av fordonskilometer enligt fastställd tågplan. Övriga kostnader 

som kan uppstå är till exempel särskilda utredningsuppdrag, upphandlingskostnader 

eller andra större projekt som Beställarna gemensamt beslutar, om inte separat 

överenskommelse görs.  

 

5.18. Betalningsplan 

Beställarna ska innan årligt tidtabellsskifte komma överens om en betalningsplan utifrån 

ovanstående fördelningsprinciper. 
De beräknade ersättningarna till Beställarna för trafiken ska resultera i ett månadsvis à 

contobelopp som regleras efter avslutat trafikår med hänsyn till faktiska kostnader men 

med oförändrade fördelningsnycklar.  
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6. Planering och Infrastruktur 
 

6.1. Uppgifter inför tåglägesansökan ska vara JLT tillhanda senast enligt fastställd årlig 

tidplan. Fr.o.m. fastställt datum är uppgifterna bindande. Vid förändringar efter fastställt 

datum påförs försenad Beställare extra administrationsavgifter tillsammans med 

eventuella kvalitetsavgifter från Trafikverket. 

 

6.2. Varje Beställare bedriver ett aktivt arbete på infrastrukturområdet som omfattar det egna 
länet för att säkra driften och den långsiktiga utvecklingen av Krösatågen. 

  

6.3. JLT ansvarar för inrapportering av samtlig trafikdata för Krösatågen till relevanta 

reseplanerare. 

 

6.4. För regional och nationell statistikinsamling ansvarar varje Beställare för inrapportering 

av uppgifter i samverkan med andra Beställare. 

 

6.5. Resande och färdbevisräkning samordnas mellan Beställarna.  

 
 

7. Fordon 
 
7.1. Beställare svarar för sina egna fordonsbehov, antingen i form av egna fordon, eller om 

sådan överenskommelse kan träffas, genom köp eller hyra från annan fordonsägare. Det 

bör finnas en teknisk reserv. Två eller fler av Beställarna kan samverka i denna fråga 

genom gemensamt köp eller hyra av fordon.  

 

7.2. Om någon Beställare har ökat/minskat behov av fordon ska samråd och samplanering av 

fordonsanvändning göras innan Beställare planlägger ökad/minskad trafik i sitt län. 

 

7.3. Den fordonsflotta som finns tillgänglig vid Avtalets undertecknande; 

diesel: Itino Y31  JLT   4st ägs av JLT 
diesel: Itino Y32   JLT  6st ägs av JLT  

el: X 11  JLT 4st hyrd av AB Transitio 

el: X 11   LTK 3st hyrd av AB Transitio 

el: X 11  ST 3st hyrd av AB Transitio  

el: X 11  BT 3st hyrd av AB Transitio 

el: X 11  KLT 7st hyrd av AB Transitio* 

el: X 14  JLT 6st ägs av JLT 

 

* KLT har tre X11 uthyrda till annan part. 

 
7.4. Fordon som ägs eller hyrs av JLT, LTK och ST underhålls primärt vid verkstaden i Nässjö. 

Fordon som hyrs av KLT och BT underhålls primärt vid verkstaden i Kalmar. 

 

7.5. Under Samverkansavtalets giltighet kommer Beställare eller Beställarna att byta hela eller 

delar av nuvarande fordonsflotta. Fordonsanskaffningen kommer att hanteras i ett 

separat projekt Beställarna emellan. 
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8. Marknadsföring 
 

8.1. I marknadsgruppen sker en samordning och avstämning av gemensamma och länsvisa 

kampanjer. Marknadsföringen utgår från Krösatågens grafiska profil och gemensamma 

varumärkesplattform.  

 

8.2. Marknadsgruppen ska årligen ta fram en gemensam aktivitetsplan med förslag på 

gemensamma övergripande marknadsaktiviteter med en uppskattad kostnad för varje 
aktivitet. Syftet med varje enskild aktivitet ska tydligt framgå tillsammans med dess 

presumtiva påverkan på resandet. Den gemensamma aktivitetsplanen ska godkännas av 

Direktörsgruppen.  

 

8.3. JLT är sammankallande för gemensamma marknadsinsatser. I övrigt står det Beställare 

fritt att vid behov sammankalla övriga Beställare för att genomföra systemspecifika 

marknadsinsatser.  

 

8.4. Varumärket Krösatågen ägs av JLT men förvaltas under avtalstiden gemensamt av de 

samverkande länen. Beställarna äger under Avtalets löptid rätt att nyttja varumärket 
inom ramen för Avtalet. Det står Beställare fritt att i kampanjer använda både logotypen 

för Krösatågen och sin egen logotype. 

 

 

9. Försäljning, taxor och biljetter 
 

9.1. Inom Krösatågstrafiken tillämpas principerna för Sydtaxan. Taxeförändringar följer den 

beslutsordning som gäller för Sydtaxan.  

 

9.2. Biljettintäkter för länsöverskridande resor fördelas mellan Beställarna enligt principerna 

för Sydtaxan och överenskomna avräkningsmodeller. Intäkter som inte kan hänföras till 

ett eller flera län, kan efter överenskommelse mellan berörda Beställare hänföras till ett 

län. 
 

9.3. Samtrafiken ansvarar för intäktsavräkning och fördelning mellan Beställarna avseende 

Resplus.  

 

9.4. Beställares försäljningskostnader relaterade till Krösatågen betalas av respektive 

Beställare om inte annat överenskommes. 

 

9.5. Försäljningskostnader för Resplus fördelas enligt principerna i Resplussamarbetet. 

 

9.6. För biljettgiltighet mot Beställare som ej deltar i Sydtaxan kan Beställare eller Beställarna 
ingå separat samverkansavtal för biljettgiltighet. 

 

 

 

10. Kundserviceansvar 
 

10.1. Förseningsersättning 

Förseningsersättningsärenden regleras i de aktuella resevillkoren för sydlänen. Vid resa 

inom ett enskilt län handlägger respektive Beställare resegarantiärenden i enlighet med 
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sina resegarantivillkor. Vid länsöverskridande resa och vid resa med Resplusbiljett gäller 

de regler som tillämpas av den Beställare där resan började. 

 

10.2. Bokningssupport 

JLT ansvarar för att bokningssupport finns tillgängligt för Krösatågssystemet. Kostnader 
för driften ingår i den administrativa avgiften. 

 

 

11. Avtalsperiod 
 

11.1. Avtalet träder i kraft vid undertecknandet men ska börja tillämpas av parterna från och 

med 2018-12-09 och löper parallellt med Trafikavtalet. Avtalet ersätter det tidigare 

samverkansavtalet tecknat 2016. 

 

11.2. Avtalet upphör utan krav på särskild uppsägning då Trafikavtalet upphör, oberoende av 

om Trafikavtalet upphör till följd av att dess avtalstid löpt ut, om uppsägning skett eller 

av annat skäl. 

  
11.3. Ett nytt samarbete mellan Beställarna avseende Krösatågen för tiden efter att 

Trafikavtalet upphört ska föregås av en förhandling.  

 

 

 

12. Övriga villkor 
 

12.1. Ändringar eller tillägg till Avtalet ska, för att vara giltiga, godkännas av alla Beställare, 

upprättas skriftligen och undertecknas av alla Beställare. 

 

12.2. Beställare äger rätt att överlåta Avtalet till annan juridisk person som träder i Beställares 

ställe. Annan överlåtelse av Avtalet får inte ske.  

 
12.3. Beställarnas samverkan enligt detta avtal är samverkan mellan fristående Beställare. 

Dispositiva bestämmelser i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska ej äga 

tillämplighet på Avtalet. 

 

12.4. Om något villkor i Avtalet skulle förklaras ogiltigt eller icke genomförbart, ska Avtalet 

och dess övriga villkor fortsätta att gälla och tillämpas fullt ut mellan Beställarna. Det 

villkor som blir ogiltigt eller icke genomförbart ska av Beställarna ersättas av annat 

villkor som på ett övergripande plan åstadkommer samma mål, varvid balansen mellan 

Beställarnas förpliktelser ska vidmakthållas.  

 
12.5. Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska i första hand hänskjutas till 

Samverkansgruppen (Nivå 2) för gemensam hantering. I den mån en sådan 

samförståndslösning efter förda förhandlingar inte kan uppnås, ska tvistefrågan 

hänskjutas till skiljenämnd för slutligt avgörande. Skiljenämnden ska ha sitt säte i Växjö. 

Skulle Beställarna inte kunna enas om skiljemän ska dessa med för Beställare bindande 

verkan utses av ordföranden för Sveriges Advokatsamfund. 

________________________________________________________  
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Detta avtal, som består av elva (11) sidor har upprättats i sju (7) exemplar av vilka Beställarna 

tagit var sitt. 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018 

Region Blekinge genom Blekingetrafiken   Region Skåne genom Skånetrafiken 

 

____________________________  ____________________________ 

 

____________________________  ____________________________ 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018 

Region Jönköpings län genom  Region Kronoberg genom 

Jönköpings Länstrafik   Länstrafiken Kronoberg 

 

____________________________  ____________________________ 

 

____________________________  ____________________________ 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018 

Region Halland genom   Landstinget i Kalmar län genom 

Hallandstrafiken AB   Kalmar Länstrafik 

 

____________________________  ____________________________ 

 

____________________________  ____________________________ 

 

______________den___ /___ 2018 

Västra Götalands Regionen 

genom Västtrafik AB 

____________________________ 

 

____________________________   



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 211 Biogas Research Center – avtal  
Diarienummer: RJL 2018/2503

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Behandlar ej ärendet idag utan bordlägger detsamma till 
kommande styrelse. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har i en avsiktsförklaring ställt sig positiv 
till att medverka i Biogas Research Centers forskningsprogram 
för resurseffektiva biogaslösningar. 
Nu föreligger ett avtal omfattande 4 år. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-11-06
 Avsiktsförklaring 2018-09-21

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar att ärendet bordläggs till styrelsen i inväntan 
på avtalsskrivning. 

Beslutsgång 
Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller Rune Backlunds yrkande. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O
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Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2018-11-06 RJL 2018/2503

Regionstyrelsen

Biogas research center - avtal
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande avtal med Linköpings universitet 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har i en avsiktsförklaring ställt sig positiv till att medverka 
i Biogas Research Centers forskningsprogram för resurseffektiva biogaslösningar. 
Nu föreligger ett avtal omfattande 4 år.

Information i ärendet
I september skrevs en avsiktsförklaring med Linköpings universitet om 
medverkan i Biogas Research Centers (BRC) ansökan till Energimyndigheten om 
fortsatt stöd för en ny etapp av ett forskningsprogram, som löper över fyra. Syftet 
är en fortsatt kraftsamling för att öka kunskapen inom området och driva på 
forskning och utveckling av resurseffektiva biogaslösningar som bidrar till att lösa 
viktiga samhällsutmaningar. I programmet kan mer resurser läggas på centrala 
problem och utvecklingsmöjligheter, som kan göra verklig skillnad. Att öka 
samarbetet mellan och inom akademi, näringsliv och andra organisationer är en 
betydande framgångsfaktor.

Genom att medverka i BRC är vi med och stärker samproduktionen av ny 
kunskap, för att fortsätta att utveckla våra nätverk och för att stärka vår egen 
organisation och bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Engagemanget innebär:

•  ett kontant bidrag om 200 000 kr per år,
•  ett naturabidrag främst i form av lönekostnader för personal som medverkar i 
forskningsprojekt samt relaterade kostnader om minst 200 000 kr per år.

I tabellen nedan indikeras preliminärt vilka forskningsområden vi avser att 
medverka i. Mindre engagemang indikeras med +  och ett större med ++.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/994

Forskningsområden Engagemang

1. Utveckling och utvärdering av effektivare 
rötningsprocesser 

2. Ökat värde ur digestat

3. Resurseffektiva värdekedjor för biogaslösningar +

4. Biogaslösningarnas roll i bioekonomin +
5. Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara 

biogaslösningar ++
6. Utvärderingsscenarier för nationell och internationell 

policy  

7. Internationalisering av svenska biogaslösningar

Region Östergötland och Landstinget i Kalmar planerar också att medverka i 
programmet. Vid information på Kommunalt Forum ställde sig länets kommuner 
positiva till regionens medverkan. Energikontor Norra Småland kommer att vara 
delaktiga i arbetet.

Avtal ska vara underskrivet under november 2018.

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse 2018-11-06
 Avtal
 Avsiktsförklaring

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – regional utveckling
Energikontor Norra Småland
Länstrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



     

2018-09-21 RJL 2018/2503

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Regionledningskontoret E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
Box1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057
551 11  Jönköping

Regionledningskontoret
Regionledningskontoret
Agneta Jansmyr      

Avsiktsförklaring angående deltagande 
i Biogas Research Center 
Vi medverkar i Biogas Research Centers (BRC) ansökan till Energimyndigheten 
om fortsatt stöd för en ny etapp av forskningsprogrammet. Vi anser att det behövs 
en fortsatt kraftsamling för att öka kunskapen inom området och driva på 
forskning och utveckling av resurseffektiva biogaslösningar som bidrar till att lösa 
viktiga samhällsutmaningar. Tillsammans ser vi till att mer resurser läggs på 
centrala problem och utvecklingsmöjligheter som kan göra verklig skillnad. Att 
öka samarbetet mellan och inom akademi, näringsliv och andra organisationer är 
en betydande framgångsfaktor.

Vi avser att medverka i BRC för att stärka samproduktionen av ny kunskap, för att 
fortsätta att utveckla våra nätverk och allt för att stärka vår egen organisation och 
bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas avser vi att vara en aktiv 
part i centrumet under etappen och avser att engagera oss genom:

•  ett kontant bidrag om 200 000 kr per år,
•  ett naturabidrag främst i form av lönekostnader för personal som medverkar i 
forskningsprojekt samt relaterade kostnader om minst 200 000 kr per år.

I tabellen nedan indikerar vi preliminärt vilka forskningsområden vi avser att 
medverka i. Mindre engagemang indikeras med +  och ett större med ++.



   

2018-09-21 RJL 2018/2503

Forskningsområden Engagemang

1. Utveckling och utvärdering av effektivare 
rötningsprocesser 

2. Ökat värde ur digestat

3. Resurseffektiva värdekedjor för biogaslösningar +

4. Biogaslösningarnas roll i bioekonomin +
5. Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara 

biogaslösningar ++

6. Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy  

7. Internationalisering av svenska biogaslösningar

Agneta Jansmyr
Regiondirektör



Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-11-28

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
RS 4.2.2 Förordnande av t sjukvårdsdirektör inom 

verksamhetsområde Kirurgisk vård
RJL 2018/274 2018-10-25 Agneta Jansmyr

RJL 2018/31



     

2018-11-19 RJL 2018/31

Regionledningskontoret

Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under 
2018-10-17--11-19 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-10-23
(september)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef Vårdcentralerna 

Bra Liv
RJL 2018/702 2018-10-24 Charlotta Larsdotter

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef Akutkliniken 
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

RJL 2018/25 2018-10-29 Agneta Ståhl

RS 4.7.1 Överklagningsbart beslut RJL 2018/2830 2018-10-29 Johan Kildén
RS 4.3.5 Tilläggs/ändringsbudget RJL 2016/226 2018-10-15 Jane Ydman
RS 4.3.3 Mottagande av gåva – Odd Fellow RJL 2018/2111 2018-10-26 Jane Ydman
RS 4.3.3 Mottagande av gåva – Källebäckens såg RJL 2018/2111 2018-10-26 Jane Ydman

Slutredovisningar Regionfastigheter Se bilagor 2018-10-31 Arne Andersen
RS 4.4.1 Anmälningsärenden inom området inköp Se bilagor 2018-10-31 Arne Andersen

RJL 2018/31



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2018-11-28
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll Bostadsbyggen i Jönköping AB - 2018-10-02

Inkomna handlingar
Inkomna ärenden

Utgående skrivelser
 
Övrigt

Ärendelista 2018-10-17-2018-11-20
Utlämnande av registeruppgifter från kvalitetsregistret Gallriks för forskningsändamål

LÖF – Patientförsäkringens omfattning vid personskador som uppstår genom förskrivning av 
läkemedel utanför godkänd indikation (sk off label)

Regeringsbeslut
Cirkulär från SKL Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 – 18:37

Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom, Arbetsdomstolens dom 2018 nr 56 – 18:39
Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa frågor om 
sommartid/vintertid – 18:40
Ägar- och ledningsprövning – nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola – 18:41
Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK – 18:42
Omräkning av pension enligt PA-KL – 1843
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL – 18:45
Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär – 18:46

Beslut/Meddelande från SKL
Försäkringskassans nya krav på att vårdräkning som avser patient från annat nordiskt land ska 
kompletteras med kopia av ID-handling

Arbetsmiljöverket
Övrigt

RJL 2018/34



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 221 Fördelning av inkommen granskning 
Föreliggande granskning fördelas: 

 Granskning av Delårsrapport 2018:2 - till regionstyrelsen 
och nämnden folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till: 
Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 222 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas: 

 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy – dnr: 2018/2817
- till regionstyrelsens arbetsutskott

 Motion – Jämlik förebyggande vård även på landsbygden 
– dnr: 2018/2153 – till nämnden folkhälsa och sjukvård 

Beslutet skickas till: 
Nämnden folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Nämnden folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
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Justeras
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Ordförande 

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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